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Su Çerçeve Direktifinde (SÇD) tanımlandığı şekliyle ”iyi su durumu” ve “iyi ekolojik
durum”un sağlanması ve sürdürülmesi, yeraltısuyu sisteminin baskılara karşı tepkilerinin
ve sistemin komşu sistemlerle etkileşimlerinin ortaya konmasını gerektirir. Bu durum,
yeraltısuyu sisteminin havza, hatta havzalar arası ölçekte “sürekli ortam” yaklaşımı ile
değerlendirilmesini zorunlu kılar.

Buna karşılık, iyi su ve iyi ekolojik duruma ulaşmayı hedefleyen Su Çerçeve Direktifi bu
hedefe ulaşmak için sürekli ortam içinde “etkileşen sistemler yaklaşımı” yerine
yeraltısuyu sistemini alt sistemlere ayıran “kütle” yaklaşımını benimsemiştir. Söz konusu
i

yaklaşım, yeraltısuyu kütlelerini kendi içinde miktar ve kalite açısından bir bütünlüğe
sahip olduğunu varsayar. Bu varsayım, yeraltısuyu kütlelerinin komşu sistemlerle
etkileşimini, konum ve zaman bağlamında dikkate almamaktadır.

Öte yandan SÇD, su kaynaklarının iyi durumunun sürdürülebilir şekilde yönetilmesini de
hedeflemektedir. Bu hedefe su kaynaklarının “sürekli ortam” ve “etkileşen sistemler”
yaklaşımı çerçevesinde yönetilmesiyle ulaşılabilir. Bu nedenle yeraltısuyu sisteminde
baskılara karşı tepkilerin konum-zaman bağlamında yaratacağı etkileşimleri göz ardı
eden “kütle” yaklaşımının sorgulanması zorunlu hale gelmektedir.

Tez çalışması kapsamında “yeraltısuyu kütlesi” yaklaşımının ortaya çıkış nedenleri ve
gerekçeleri tarihsel süreç içinde irdelenmiştir. Ayrıca bu yaklaşımın uygulamalarda neden
olduğu hidrojeolojik belirsizlikler ve sorunlar çeşitli ülkelerdeki uygulamalar
çerçevesinde tartışılmış ve SÇD’nin hedeflerine ulaşma endişesi sürdürülebilir su
kaynakları yönetimi açısından sorgulanmıştır. Bu irdeleme, tartışma ve sorgulama su
kaynakları yönetimi genelinde yapılarak hipotetik bir havzada örneklenmiştir.

Hidrojeolojik ilkeler temelinde yapılan irdeleme ve sorgulama sonucunda konum-zaman
bağlamını dikkate almayan yeraltısuyu kütlesi yaklaşımı ile sürdürülebilir yeraltısuyu
kaynakları

yönetiminin

sağlanamayacağı,

bu

nedenle

de

SÇD

hedeflerine

ulaşılamayacağı görülmüştür. Sürdürülebilir su kaynakları yönetiminin, konum-zaman
bağlamını süreklilik temelinde dikkate alan “etkileşen sistemler” yaklaşımı ile
başarılabileceği ve bu şekilde iyi su ve iyi ekolojik duruma ulaşılabileceği ortaya
konmuştur.

Bu çerçevede, Türkiye’de sürdürülebilir su kaynakları yönetiminde SÇD’nde önerilen
kütle yaklaşımı yerine SÇD hedefleri doğrultusunda “etkileşen sistemler” yaklaşımının
uygulanmasının daha doğru olacağı sonucuna varılmıştır.

ii

Anahtar Kelimeler: SÇD, yeraltısuyu kütlesi, iyi su ve iyi ekolojik durum, sürdürülebilir
su kaynakları yönetimi, etkileşen sistemler.
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ABSTRACT

INVESTIGATION OF GROUNDWATER BODIES ON THE
BASIS OF INTERACTING SYSTEMS APPROACH FOR
SUSTAINABLE GROUNDWATER MANAGEMENT:
A CASE STUDY

AHMET HAMDİ SARGIN

Doctor of Philosophy, Geological (Hydrogeological) Engineering
Supervisor: Prof. Dr. MEHMET EKMEKÇİ
October 2020, 192 pages

Ensuring and maintaining “good water status” and “good ecological status” as defined in
the Water Framework Directive (WFD) require thorough understanding of groundwater
system’s response against pressures and its interaction with the adjacent systems. Based
upon the fact that repsonse of the groundwater system to stresses may extend beyond, as
well as within, the basin boundaries in time, the dynamics of the system should be
considered in a context of spatio-temporal continuum.

iv

However, the Water Framework Directive, proposes the use of the“ water body” concept
as a “management unit “ to achieve the good water/ecological status. For groundwater
systems, the concept requires division systems into its sub-systems instead of “interacting
systems” in continuum approach. This approach assumes that water bodies have integrity
in terms of quality and quantity. But, it does not take into account the interaction of
groundwater bodies with subsystems in terms of spatio-temporal continua.

Besides WFD also states management techniques in such a way that ensuring good status
of water resources. It is possible to achieve this goal by managing water resources in
“continuum” and “interacting systems approach”. Therefore, “body” approach that
ignores the impact against pressure in the context of spatio-temporal continua must be
questioned.

On the scope of thesis, the reasons of “groundwater body” approach were examined in
historical process; the reasons of hydrogeological disharmony and uncertainties and
problems in the frame of applications of various countries have been discussed and
questioned with benefit of achieving the goals of WFD. This examination and discussion
are conducted throughout the water resources management and hypothetical basin case
study.

As a result of the research depending on hydrogeological principles, groundwater body
approach not forming spatio-temporal continua cannot provide sustainable groundwater
resources management. Therefore, WFD aims cannot be achieved with this approach. It
has been proved that sustainable water resources management can be achieved through
“interacting systems” approach considering the spatio-temporal continua on continuum.
By this, good water status and good ecological condition are achieved.

It has been concluded that application of “interacting systems" approach, considering
WFD objectives, rather than body approach in terms of sustainable water resource
management in Turkey would be more accurate.
v

Keywords: WFD, groundwater body, good water and good ecological status,
management of sustainable water resources, interacting systems.
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1.GİRİŞ
1.1 Amaç ve Kapsam
Su Çerçeve Direktifi (SÇD), Avrupa Birliği (AB) için entegre su politikasının
geliştirilmesi amacıyla 2000 yılında yürürlüğe girmiştir. SÇD;


sucul ekosistemlerin, bu ekosistemlere doğrudan bağımlı karasal ekosistemlerin
ve sulak alanların durumunun kötüleşmesini önlemeyi, korumayı ve iyileştirmeyi,



sürdürülebilir su kullanımını teşvik etmeyi,



yeraltısuları kirliliğini azaltmayı ve kirlilik artışını önlemeyi ve



taşkın ve kuraklığın etkisini azaltmayı

amaçlamaktadır. Bu doğrultuda SÇD bütün suların ve ekosistemlerin iyi duruma
ulaşmasını ve bu durumlarını korumasını hedeflemektedir [1,2,3,4,5].

SÇD bu hedeflere ulaşmak amacıyla her bir havza için bir yol haritası niteliğinde olan
Nehir Havzası Yönetim Planı’nın (NHYP) hazırlanması hükmünü getirmiştir. Planlama
sürecinin (Şekil 1) temelinde mevzuatın uyumlaştırılması, Nehir Havzası Yönetim
Birimi’nin (NHYB) oluşturulması, yetkili otoritenin atanması, idari yapılanma ve
koordinasyon çalışmaları yer almaktadır. Bu hazırlıktan sonra plan; nehir havzasının
karakterizasyonu, baskı ve etkilerin tanımlanması, su kullanımının ekonomik analizi,
izleme programı, çevresel hedeflerin tespit edilmesi ile önlemler paketinin hazırlanması
ve uygulanması aşamalarını içerir [1,3,4,6].

Şekil 1. Su Çerçeve Direktifi planlama süreci [6]
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SÇD’ne göre, üye ülkeler her bir NHYB’nin karakteristiklerini ortaya koymalı, yüzey
suları (YÜS) ve yeraltısuları (YAS) üzerinde insan kaynaklı faaliyetleri incelemeli ve su
kullanımını ekonomik açıdan analiz etmelidir. NHYB’nin karakterizasyonunun ana
bileşeni ise su kütlelerinin (SK) belirlenmesidir. SÇD gelecekte kullanılması tasarlanan
su kütlelerinin de tanımlanmasına hükmetmektedir [2,3,5,7].

Yeraltısuyu kütlelerinin (YASK) belirlenmesindeki amaç, yeraltısuyunun miktar ve kalite
durumunu doğru bir şekilde yansıtan yönetilebilir temel birimler tanımlanmasıdır.
Tanımlamanın ardından risk değerlendirmesi, izleme ve önlemler programının
uygulanması da kütle ölçeğinde gerçekleştirilecektir. Bunun yanı sıra SÇD’de yer alan
çevresel hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı da bu temel birimler esas alınarak
değerlendirilecek ve raporlanacaktır [2,3,5,7].

SÇD bütün sular için çevresel hedefler içermektedir. Yeraltısuları için belirlenen çevresel
hedefler aşağıda yer almaktadır [1,2,3,8,9];
a) Yeraltısuyuna kirleticilerin karışmasını önlemek veya sınırlandırmak ve kütle
durumunun bozulmaması için gerekli tedbirleri almak,
b) SÇD’nin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 15 yıl içerisinde veya
gerekçelendirmeye bağlı olarak 2027 yılına kadar kütleleri korumak, iyileştirmek
ve yeraltısuyu beslenimi ile çekimi arasında denge kurmak ve
c) Yeraltısuyu kirliliğini azaltmak için insan faaliyetleri sonucu oluşan kirlilik
düzeyindeki önemli ve artan trendi geri döndürmek için gerekli tedbirleri almak.

SÇD’nin bu hedeflerine ulaşabilmesi için yeraltısuyu sisteminin işleyişinin ayrıntılı
olarak bilinmesi gereklidir. Bu ise sistemin, herhangi bir noktasında oluşacak bir
miktar/kalite

baskısına

karşı

zaman

sistemin

içerisinde

vereceği

tepkilerin

öngörülebileceği şekilde tanınması ile başarılabilir.

Ekmekçi (2015), bu konuya açıklık getirerek hidrojeolojik sisteminin tanınması için [10];
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a) Sistemin davranışını (miktar/akım ve kalite/taşınım) denetleyen süreçlerin
tanımlanmasının ve
b) Mevcut ve gelecekteki baskı unsurlarını ve bu baskıların etki alanlarının önceden
kestirilebilmesinin gerektiğini vurgular.

Dolayısıyla yeraltısuyu ile ilgili problemlerim çözümünde yeraltısuyunun davranışını
miktar ve kalite açısından denetleyen süreçlerin doğal sınırlar içerisinde tespit edilerek
ortaya konması ve mevcut ile gelecekte olması beklenen baskı unsurları ve bu baskılara
karşı sistemin göstereceği tepkilerin konum-zaman bağlamında belirlenmesi gereklidir.
Bunu gerçekleştirirken sadece sistemin kendisi değil sistemin etkileştiği sistemler de
dikkate alınmalıdır.

Bu çalışmada yeraltısuyu akım sistemini konum-zaman bağlamında ele almayan kütle
yaklaşımı ile çevresel hedeflere ulaşılıp ulaşılamayacağı gösterilmeye çalışılmıştır.

1.2 Türkiye’de Yeraltısuyu Kütle Çalışmaları
AB’ne aday ülke konumuyla AB mevzuatına uyum aşamasındaki Türkiye’nin, su
yönetimi politikalarına SÇD’den yeni kavramlar ve yöntemler entegre etmesi gerekmiştir.
Bu çerçevede “Su Çerçeve Direktifi’nin (2000/60/EC)” yeraltısuyuna ilişkin hükümleri
ve “Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Direktif
(2006/118/EC)” ile yasal uyumunun sağlanması amacıyla “Yeraltı Sularının Kirlenmeye
ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” (YASY) 2012 yılında yürürlüğe
girmiştir [11]. Türkiye’de YASK belirleme çalışmaları bu yönetmeliğin yürürlüğe
girmesi ile başlamıştır.

Ek olarak su kaynaklarının bütüncül yaklaşımla korunması ve havza bazında yönetim
planlarının hazırlanmasına yönelik esasları belirleyen “Su Havzalarının Korunması ve
Yönetim Planlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ise 2012 yılında Resmi
Gazete’de yayınlanmıştır [12].
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Söz konusu YASY’nin etkin ve başarılı olarak uygulanabilmesi için Su Yönetimi Genel
Müdürlüğü (SYGM) ve Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılacak çalışmaları koordine
eden ve görev paylaşımını içeren “Yeraltısuyu Yönetimi Eylem Planı” 2013 yılında
mülga Orman ve Su İşleri Bakanlığı (OSİB) tarafından hazırlanmıştır. Eylem planında
“Ülkemizde yeraltısuyu kütlelerinin belirlenmesi ile ilgili münferit ve/veya bölgesel
çalışmalar mevcut olmakla birlikte, bütün yeraltısuyu kütlelerinin ortaya konması bu
yönetmeliğin ilk uygulama basamağı olarak görülmekte olup yönetmelik gereğince 2017
yılı sonuna kadar söz konusu çalışmanın tamamlanması önem arz etmektedir.” ifadesi
yer almaktadır [13].

Bu çerçevede AB tarafından tanımlanan çevresel hedeflere ulaşmayı amaçlayan Türkiye,
ülke ihtiyaçlarına öncelik vererek AB’nin çevre ve su yönetim standartları ile tutarlı ve
sürdürülebilir entegre doğal kaynak yönetim politikası için çerçeve oluşturan 2014-2023
yıllarını kapsayan Ulusal Havza Yönetim Stratejisi’ni (UHYS) hazırlamıştır. Mülga
Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanan UHYS’nde AB ile uyumlu ve
sürdürülebilir entegre doğal kaynak yönetimi için hedefler ve bu hedeflere ulaşmak için
izlenecek stratejiler yer almaktadır. Mevcut mevzuatın, AB mevzuatına uyumu
destekleyecek şekilde geliştirilmesi de bu stratejiler arasında yer almaktadır [14].

Bunun yanı sıra 2013 yılında yapılan 1. Ormancılık ve Su Şurası’nda “Yeraltısuyu kütle
belirlemesi çalışmaları hızlandırılması” stratejisi [15] ve 2. Ormancılık ve Su Şurası’nda
(2017) ise “kütle belirleme esaslarını ihtiva eden Ülkemize uygun rehber doküman
hazırlanması” ilkesi benimsenmiştir [16].

YASY’nin yürürlüğe girmesi, Yeraltısuyu Yönetimi Eylem Planı ve Ulusal Havza
Yönetim Stratejisi’nin hazırlanması gibi yasal ve idari konuların tamamlanması ek olarak
Ormancılık ve Su Şuraları’nda da kütle belirlenmesine gereken önemin verilmesi
ardından, kütlelerin belirlenmesi için SYGM tarafından AB projeleri ve ihale marifetiyle
yaptırılan projeler yanında DSİ tarafından da çalışmalar yürütülmüş ve yürütülmektedir.

4

Ancak bu çalışmalarda çeşitli güçlüklerle karşılaşıldığı gözlenmiştir. Karşılaşılan
güçlükler başlıca iki temel nedene bağlanabilir;
a) Kütle kavramının Türkiye’de ilk kez uygulanacak olması ve bu konuda tecrübe
eksikliği nedeniyle yorum farklılıklarının ortaya çıkması ile bunun sonucu olarak
da kütlelerin belirlenebileceği ortak yaklaşım ve yöntemlerin geliştirilememesi ve
b) YASK belirlemek için AB ülkelerinde kullanılan metodolojilerin Türkiye’nin
hidrojeolojik şartlarının dikkate alınmadan kullanılmaya çalışılması ve
“izleme/raporlama birimi” kütle kavramının hidrojeolojik yapı açısından farklı
yorumlanmasıdır.

Yüzey suyu ve yeraltısularının bütüncül bir yaklaşımla korunması ve planlanmasına
yönelik olarak hazırlanan Gediz [17], Konya Kapalı Havzası [17], Büyük Menderes [17],
Meriç-Ergene [17], Susurluk [17] Kuzey Ege [18] ve Küçük Menderes [19]
NHYP’larında yüzey suyu kütlelerinin belirlenmesinde tek bir metodoloji kullanılırken
yeraltısuyu kütlelerinin belirlenmesinde ise birbirinden farklı 3 yaklaşımın uygulandığı
görülmektedir. Buradan da hazırlanan NHYP’da yukarıda belirtilen yorum farklılıkları
ve YASK için üzerinde anlaşılmış genel bir yaklaşımın olmadığı ortaya çıkmaktadır.

NHYP’ları yanında YASK’lerinin belirlenmesi için Büyük Menderes [20], Gediz [21],
Akarçay [21, 22], Meriç-Ergene [21], Konya Kapalı [21] ve Küçük Menderes [21]
Havzaları’nda farklı dönemlerde farklı teknik ekipler tarafından kütle belirleme
çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Farklı havzalarda farklı yaklaşımların uygulanmasının
yanı sıra aynı havzada farklı zamanlarda farklı çalışma ekiplerince yapılan çalışmalarda
da farklı metodolojiler uygulanmıştır. Bunun neticesi olarak aynı havzada farklı alansal
büyüklüklerde ve farklı sayılarda kütleler tanımlanmıştır (Şekil 2).
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Şekil 2. Havzalara göre farklı çalışmalar kapsamında tanımlanan kütle sayısı

Sonuç olarak kütle belirlenmesinde hidrojeolojik sistemin farklı teknik ekiplerce farklı
zamanlarda farklı şekillerde değerlendirildiği anlaşılmaktadır. Bu farklılıkların
yeraltısuları sisteminin yönetimine yansıması kaçınılmazdır. Bu durum, kütle
yaklaşımının su yönetiminde etkin uygulanabilirliğini tartışılır hale getirmektedir. Bu
konunun sadece yeraltısuyu yönetimini değil diğer AB direktiflerinin uygulamalarını da
olumsuz olarak etkilemesi kaçınılmazdır. Bu yüzden diğer AB direktiflerinin
uygulamalarında yeraltısuyunun yeri ve öneminin incelenmesinde yarar görülmüştür.

Yeraltısuyu kütlelerinin belirlenmesi öncelikle SÇD (2000/60) [1] ve YASY
(2006/118/EC) [11] uygulamalarının temelinde yer almaktadır. Bununla birlikte kütleler,
başlıca Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği
(91/676/ EEC) [23], Çevresel Etki Direktifi (2011/92/EU) [24] ve Atık Depolama
Direktifi (1999/31/EC) [25] yanı sıra Yaban Kuşları Direktifi (79/409/EEC-2009/147)
[26] ve Habitat Direktifi (92/43/EEC) [27] uygulamalarında da kullanılacaktır.
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SÇD “korunan alanlar”ın belirlenmesine ve korunmasına hükmederek içme suyu temin
edilen kütlelerin de korunan alanlar kütüğünde yer alması gerektiğini belirtir. Ayrıca
Direktifin 11. maddesi jeotermal amaçlı kullanılan suların reenjeksiyonunun
çıkarıldıkları katmanlara yapılmasına özel vurgu yapmaktadır [1].

YASY’nin uygulanması doğrudan kütlelere bağlı olup kütlelerin karakterizasyonu,
izlenmesi, miktar ve kalitesinin değerlendirilmesi, tedbirler programının uygulanması ve
koruma alanlarının belirlenmesinin kütle ölçeğinde gerçekleştirilecektir [11].

Nitrat Direktifi’ne göre tarımsal faaliyetler nedeniyle sularda nitrat değerinin yüksek
olabileceği ya da yükselmesinin beklenebileceği alanlarda gözlem noktaları seçilerek
sularda nitrat değerinin izlenmesi gereklidir [23].

Çevresel Etki Direktifi, bu direktif kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin başta su
kaynakları olmak üzere çevresel etkilerinin değerlendirilmesi için rapor hazırlanmasını
zorunlu kılmaktadır [24].

Atık Depolama Direktifi, atık depolama sahasının jeolojik ve hidrojeolojik
karakteristiklerinin belirlenmesini zorunlu tutmaktadır [25].

Yaban Kuşları Direktifi, göçmen kuşların ihtiyaçları için sulak alanların korunmasına
dikkat çekmektedir [26].

Damiano ve ark. (2017) yeraltısularının pek çok organizmaya ev sahipliği yapan
habitatlar olduğunu ve habitat kalitesinin su kimyası ile ilişkisini vurgulayarak, gerek jeohabitatların tanımlanmasında gerekse birbirleriyle etkileşimlerinde kütlelerin önemine
dikkat çekmektedir [28]. Bu çerçevede yeraltısuları da bir habitat olarak
değerlendirilebileceğinden Habitat Direktifi [27] kapsamında da kütle ölçeğinde
uygulama yapılacağı söylenebilir.
7

Dolayısıyla sadece SÇD ile YASY’nin uygulanması değil yukarıda bahsedilen
direktiflere tabi olan faaliyetler de yeraltısularını ilgilendirmektedir. Bu nedenle bu
direktiflerde yer alan faaliyetlerin uygulanması sürecinde yeraltısuyu sisteminin baskı
altında olması kaçınılmazdır. Bu baskıların en aza indirgenmesi ve direktiflerden
beklenen sonuçların alınabilmesi, hidrojeolojik sistemin bütününün ve bu sistemin
konum-zaman bağlamında etkileştiği sistemlerin bilinmesi ile mümkün olabilir.

1.3 Çalışma Yöntemi
Tez çalışmasında izlenen çalışma yöntemi ana hatları itibarıyla 8 aşamada özetlenebilir.
İlk olarak SÇD’nin iyi su ve iyi ekolojik hedeflere ulaşmada benimsediği kütle yaklaşımı,
hidrojeolojik bakış açısıyla incelenmiştir. Ardından değişik ülkelerin kütle belirleme
sürecinde hiyerarşik yaklaşımı esas alan uygulamaları ile kendi ülke koşullarını göz
önüne alarak kullandıkları metodolojiler ele alınmıştır. Bu metodolojiler sonucunda
gerçekleştirilen çalışmalar, SÇD’nin hedeflerine ulaşma açısından irdelenerek kütle
yaklaşımı hidrojeolojik yönden tartışılmıştır. Bir sonraki adımda ise kütle belirleme
çalışmaları Akarçay Havzası’nda uygulanmaya çalışılmıştır. Son aşamada ise etkileşen
sistemler yaklaşımı hipotetik bir havzada ele alınmıştır. Bu aşamalar Çizelge 1’de
açıklanmıştır.
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Çizelge 1. Çalışma yöntemi
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1.4 Önceki Çalışmalar
Tez çalışması kapsamında, SÇD’nin uygulanmasına yönelik olarak hazırlanan Ortak
Uygulama Stratejisi (OUS) kılavuz rehberleri ve teknik raporlarına ek olarak AB
projeleri, çeşitli ülkeler, kuruluşlar ve şahıslar tarafından hazırlanan çalışmalar da
incelenmiştir.

SÇD’nin 2000 yılında yürürlüğe girmesi ile üye ülkeler, AB Komisyonu ve Norveç
tarafından SÇD’nin uygulanmasında ortak bir anlayış belirlemek için bir Stratejik
Doküman hazırlanmıştır. Doküman kapsamında oluşturulan çalışma gruplarının
gerçekleştirmiş oldukları toplantıların sonuçları, Ortak Uygulama Stratejisi Kılavuz
Rehberleri ve Teknik Raporları olarak yayınlanmıştır. Yasal bir bağlayıcılığı olmayan bu
dokümanlar, SÇD’nin mümkün olduğunca uyumlu bir şekilde hayata geçirilmesini
hedeflemektedir [29].

AB Yeraltısuları Çalışma Grubu’nun hazırladığı ilk rapor “Yeraltısuları ve İlgili
Kavramlar için Teknik Kurallar - Kılavuz Rehber GW1” 2001 yılında yayınlanmıştır.
Rehberde YASK’lerinin yönetim birimi olduğu vurgulanarak kütlelerin belirlenmesi,
yeraltısuyu durumunun tespit edilmesi, ilişkili yüzey suları ve karasal ekosistemlerin
korunması, risk altındaki yeraltısuyu kütlelerinin tespit edilmesi, izlenmesi ve sonuçların
yorumlanması ile ilgili kurallar hakkında yaklaşımları içermektedir [4].

Britanya Jeolojik Araştırmalar Kurumu ile Çevre Ajansı’nın iş birliği ile hazırlanan “AB
- SÇD için Yeraltısuyu Kütlelerinin Belirlenmesi ve Karakterizasyonu (2002)” adlı rapor,
Birleşik Krallık’da akiferler ile kütlelerin belirlenmesi ve karakterizasyonu için izlenecek
metodolojiyi tanımlamaktadır. Rapor kütlelerin durumunun çevresel hedeflere
ulaşılmasında temel belirleyici olduğunu ve bu nedenle doğru bir şekilde tanımlanmasının
önemini belirterek, kütlelerin raporlama dolayısıyla yönetim birimi olduklarını açıklar.
Ayrıca kütle belirlenmesine kavramsal modelin kurulması ile başlayan metodolojide
öncelikle akiferler ve akım sistemleri belirlenir [3].
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AB Yeraltısuları Çalışma Grubu tarafından hazırlanan ikinci rapor “Yeraltısuyu
Kütlelerinin Belirlenmesi Yaklaşımı - Kılavuz Rehber GW2” isimli çalışma 2003 yılında
yapılmıştır. Rehber, YASK belirlenmesinde aşağıda yer alan 5 aşamalı bir metodoloji
önermektedir;


Akiferlerin belirlenmesi,



Başlangıç aşamasında YASK belirlenmesi,



Başlangıç karakterizasyonunun yapılması,



Yeraltısuyu izleme çalışmalarının başlaması ve



Risk altındaki kütleler için ileri karakterizasyonun yapılmasıdır [30].

AB Su Kütleleri Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “Su Kütlelerinin Tanımlanması OUS Kılavuz Rehber 2” (2003), çevresel hedeflere uyumun değerlendirilmesinde
kütlelerin önemini belirterek kütleleri, miktar ve kalite açısından tek bir ifade ile
karakterize edilen ve SÇD hedeflerinin etkili olarak başarılmasına imkan tanıyan
yönetilecek birimler olarak ifade etmektedir. Rehber, yüzey suyu ve yeraltısuyu
kütlelerinin belirlenmesinde izlenecek yol haritasını içermektedir [7].

Su kütleleri üzerindeki insan kaynaklı baskıların belirlenmesi ve bu baskıların sonucunda
ortaya çıkan etkilerin değerlendirilmesi için yaklaşımlara, araçlara ve gerekli verilere
odaklanan “Baskılar ve Etkilerin Analizi - OUS Kılavuz Rehber 3”, 2003 yılında
yayınlanmıştır [31].

Ülkeler arasında bilgi paylaşımı amacıyla kütlelerin karaktrizasyonu konulu bir çalıştay
2003 yılında Brüksel’de yapılmıştır. Çalıştayda ulusal seviyede Avusturya, Danimarka,
Finlandiya, Almanya,

Macaristan, İtalya, Litvanya, Hollanda, Norveç, Portekiz ve

Birleşik Krallık ülke örnekleri, bölgesel seviyede ise Hesse - Almanya, Po ve Umbria İtalya çalışmaları ile Guadiana, Jucar, Odense, Scheldt, Shannon, Tevere ve Pinios Pilot
Nehir Havza çalışmaları sunulmuştur. Çalıştay sonuçları 2004 yılında “Yeraltısuyu
Kütlelerinin Karakterizasyonu - Teknik Rapor” haline getirilmiştir. Raporda, hedefin “iyi
su durumuna” ulaşmak olduğu ve bu hedefe ulaşılmasında temel birin olarak kütlelerinin
kullanılması vurgulanmıştır. Ayrıca hedefe ulaşmanın kütle bazında değerlendirileceği ve
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raporlanacağı belirtilmektedir. Hedefe ulaşmada amaç değil araç olarak görülen
kütlelerin, yeraltısuyunun durumunu doğru yansıtmasının gerektiği ifade edilen raporda,
kütlelerin belirlenmesinde temel olarak jeolojik, hidrolojik ve/veya hidrolik kriterlerin
kullanılacağı yer alır [5].

2004 yılında yapılan yeraltısuyu risk değerlendirmesi çalıştayının sonuçları olarak
hazırlanan “Yeraltısuyu Risk Değerlendirmesi Teknik Rapor”, baskı ve etki analizinde
takip edilecek genel yaklaşımlar ile ilgili açıklamalar içermektedir [32].

Länderarbeitsgemeinschaft Wasser

(LAWA)

tarafından hazırlanan

“AB SÇD

Uygulamaları için Kılavuz Rehber” (2003), SÇD’nin kütlelerin belirlenmesinde zorunlu
kurallar koymadığını, ülkelerin kütle sınırlarının çizilmesinde ilkeler belirleyebileceğini
vurgulayarak bu ilkelerin, kütlelerin yeraltısuyunun miktar ve kalite durumunu açık bir
şekilde yansıtmasına ve izlenmesine imkan tanıyacak özellikte olması gerektiğini ifade
etmektedir [33].

“Yeraltısuları Özet Raporu” (2005) hazırlandığı tarihe kadar yeraltısuları ile yapılan
çalışmaları değerlendirmek, bilgi ve deneyimleri paylaşmak amacıyla hazırlanmıştır.
Özet rapor, kütlelerin NHYB ile uyumu yanında yeraltısuyunun miktar ve kalite
durumunu doğru yansıtmasının da önemini vurgulamaktadır [2].

“Slovakya’ da SÇD için Yeraltısuyu Rehberi”nde (2005) ülkedeki önemli jeotermal
potansiyel nedeniyle 3 boyutlu çalışıldığı ve çekilecek su miktarını tahmin etmek için
belirlenen 141 hidrojeolojik bölgenin kütle belirleme metodolojisine altlık oluşturacağı
açıklanmaktadır [34].

SÇD ve Yeraltısuları Direktifi’nin gerekliliklerini karşılamak için yüzey suyu ve
yeraltsuyu kütlelerinin miktar ve kalite açısından izlenerek durumunun ve eğiliminin
değerlendirilmesi ile içme suyu koruma alanlarının izlenmesi hakkında bilgiler içeren
“Yeraltısularının İzlenmesi - OUS Kılavuz Rehber 15” 2007 yılında yayınlanmıştır [35].
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“Yeraltısuyu Durumu ve Eğilim Değerlendirmesi - OUS Kılavuz Rehber 18” (2009)
yeraltısuyunda eşik değerlerin belirlenmesi, miktar ve kalite açısından durumunun
değerlendirilmesi, artan eğilimin gözlenmesi ve eğilimin geri çevrilmesi konularını
içermektedir [36].

“Risk Değerlendirmesi ve Kavramsal Model - OUS Kılavuz Rehber 26” (2010) risk
değerlendirmesinin amacının, kütleleri risk altında olma durumuna göre gruplandırmak
olduğunu vurgulayarak yeraltısularının risk değerlendirmesinde ve yönetiminde güvenilir
kararlar verilmesi için kavramsal modelin önemini açıklamaktadır [9].

Birleşik Krallık Teknik Tavsiye Grubu tarafından hazırlanan “Yeraltısuyu Kütlelerini
Tanımlama ve Raporlama” (2011) adlı yayın, yeraltısuyu kütlelerinin SÇD’nin yönetim
birimi olduğunu ifade ederek kütlelerin belirlenmesi ve karakterizasyonu için bir rehber
niteliğindedir [8].

AB Projesi olarak hazırlanan ve SAVA Nehir Havzası’nda yeraltısuyu kütlelerinin
belirlenmesini içeren “SAVA Nehir Havzası Yönetim Planı - Bölüm 2” (2013) başlıklı
çalışma Slovenya, Hırvatistan, Bosna-Hersek ve Sırbistan’da kütlelerinin belirlenmesi ve
durumunun değerlendirmesi için kullanılan metodolojiler yanında havzada yapılan
izlemelere yönelik bilgiler içermektedir [37]. Plan kapsamında aynı havzada 4 ülkenin
yaptığı çalışmada, kütle belirlenmesinde farklı kriterlerin kullanıldığı görülmüştür.

Paukstys tarafından raporlanan “Dinyeper ve Prut Havzalarındaki Belarus, Moldovya ve
Ukrayna’da Yeraltısuyu Kütlelerinin Tanımlanması, Karakterizasyonu ve Belirlenmesi”
(2014) [38] ve “Kafkas Ülkelerindeki Yeraltısuyu Kütlelerinin Tanımlanması,
Karakterizasyonu ve Belirlenmesi” (2014) isimli AB projeleri [39], bu ülkelerde
belirlenen aday kütleleri ve karakterizasyon tablolarını içermektedir. Raporlarda
kütlelerin belirlenmesinde birimlerin jeolojik yaşı dikkate alınmıştır.
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Thorling, Sorensen ve Troldborg tarafından hazırlanan “Danimarka Yeraltısuyu Kütleleri
ve Kimyasal Durumları” çalışması, Danimarka’da kütle belirlenmesinde ve kimyasal
durumlarının değerlendirilmesinde dikkate alınan kriterleri açıklayarak çalışmanın,
jeolojik model kullanılarak gerçekleştirildiğini belirtmektedir [40].

Christensen ve County hazırladıkları ”Su Kütlelerinin Belirlenmesi ve Karakterizasyonu”
adlı sunumda, Odense Pilot Nehir Havzası’nda gerçekleştirdikleri çalışmalara yer
vermişlerdir. Çalışmada kütlelerin kapladıkları alanların yönetilebilecek ve miktar ile
kalite durumlarının tanımlanabilecek büyüklükte olmasının önemi vurgulanır. Ayrıca
yeraltısuyu ve yüzey suyu etkileşimine de dikkat çekilmektedir [41].

İzlanda Çevre Ajansı adına Jònsson, Jensson, Weisshappel, þòrðarsson ve Karlsdòttir
tarafından hazırlanan “Karakteristikler ve Etki Analizi - Özet Raporu”, kütlelerin
tanımlanmasını, korunan alanları, baskı ve etki analizi ile su kullanımının ekonomik
analizini kapsamaktadır [42].

Kadunas öncülüğünde hazırlanan “Baltık Ülkelerinde Yeraltısuyu Kütlelerinin
Belirlenmesinde Metodolojik Yaklaşım” adlı raporda, Estonya, Letonya ve Litvanya’da
kütle belirlenmesinde ana akifer sistemleri ile akım yönünün dikkate alındığı belirtilerek
çekim yapılmayan ve yüzey suları ile etkileşimde olmayan akiferlere odaklanılmadığı
açıklanmaktadır [43].

“Fransa’da Yeraltısuyu Kütlelerini Belirleme Metodu” başlıklı çalışmada, kütle
sınırlarının NHYB sınırları ile uyumlu olması ve sınırlı sayıda kütle belirlenmesi
hedeflendiği ifade edilerek kütlelerin tespit edilmesinde akifer sistemlerini esas alan
hidrojeolojik veri tabanının kullanıldığı yer almaktadır. Sonuçta, Fransa’da 12 adet
NHYB’de 553 adet YASK belirlenmiştir [44].

“Türkiye’de Su Sektörü için Kapasite Geliştirilmesi” başlıklı Avrupa Birliği Eşleştirme
Projesi’nin çıktısı olan Büyük Menderes Nehir Havzası Yönetim Planı Nihai Taslağı’nda
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(2010) DSİ tarafından kuyuların özgül debileri esas alınarak hazırlanan hidrojeoloji
haritası kullanılmıştır. Projede 4 adet yeraltısuyu kütlesi belirlenmiştir [20].

2013-2014 yılları arasında DSİ tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda Meriç-Ergene,
Gediz, Küçük Menderes, Akarçay ve Konya Kapalı Havzalarında kütle belirleme
çalışmaları yapılmış ve bu havzalarda sırası ile 3, 8, 2, 5 ve 32 adet yeraltısuyu kütlesi
tespit edilmiştir [21].

“Yeraltısuyu Kütlelerinin Belirlenmesinde Tanımlanan Metodoloji ve Türkiye için
Öneriler” başlıklı uzmanlık tezinde Gökdereli (2015), OUS Kılavuz Doküman-2’nin
Türkiye için uygulanabileceğini ancak akifer belirlemede kriter olan 10 m3/gün
yeraltısuyu kullanımının çok düşük olduğunu belirtilerek kütle belirlemesi çalışmalarında
akademisyenlerin de bulunduğu teknik çalışma grubunun oluşturulmasını önermiştir [45].

“Yeraltısularının Miktar ve Kalite Özelliklerinin Ortaya Konması ve Değerlendirilmesi
Konusundaki Uygulamalar: Gediz Havzası Örnek Çalışması”na (2016) ait sunumda
başlangıç karakterizasyonu, baskı ve etkilerin belirlenmesi, risk değerlendirmesi ve
izleme olmak üzere proje kapsamında tamamlanan uygulama adımları açıklanmaktadır.
Çalışma sonucunda havzada 76 adet kütle tanımlanmıştır [46].

“Akiferden Kütleye: Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Yeraltı Suyu Kütlesi Belirleme
Çalışmaları ve Yaşanan Zorluklar” adlı makalede Gündüz ve Şimşek (2018), “Türkiye'de
Yeraltı Suyu Yönetimi Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi ESEI (Genişletilmiş
Entegrasyon

Sürecini

Destekleme

Faaliyetleri)

Programı”

kapsamında

Gediz

Havzası’nda ortaya konulan daha sonra Akarçay ve Sakarya Havzaları’nda güncellenen
yeraltısuyu kütlelerinin belirlenmesi için geliştirilen yaklaşımı açıklamıştır. Makalede, bu
yaklaşımın bazı nehir havza yönetim planlarında kullanılmasına rağmen ülke geneli için
kabul gören bir yaklaşım olmadığı belirtilerek yaklaşımın ana hatlarının havzanın
jeolojisi ile litolojik birim sınırlarına dayandığı ifade edilmektedir [47].
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Karaaslan (2017) “Yeraltısuyu Kütlelerinin Belirlenmesi için Metodoloji Geliştirilmesi:
Gediz Nehir Havzası örnek çalışması” adlı makalesinde Türkiye’de kütle belirlenmesinde
farklı metodolojilerin benimsendiği ve farklı kriterlerin dikkate alındığını bunun
neticesinde elde edilen kütlelerin karakteristiklerinin oldukça farklı olduğunu ifade
ederek bu uyumsuzluğu önlemek için Gediz Havzası’nda geliştirilen metodolojinin
kullanılmasını önermektedir [48].

“Nehir Havza Eylem Planlarının Nehir Havza Yönetim Planlarına Dönüşümünde Teknik
Yardım” (2018) başlıklı AB projesi kapsamında Konya Kapalı, Susurluk, Meriç-Ergene
ve Büyük Menderes Havza’larında çalışılmıştır. Hazırlanan raporlarda kütlelerin temel
yönetim ve raporlama birimi olduğu vurgulanarak kütlenin yeraltısuyunun durumunu
gerçekçi yansıtmasının ve çevresel hedeflerle karşılaştırılmasının önemi açıklanmaktadır.
Çalışma sonucunda Konya Kapalı Havzası’nda 18 adet, Susurluk Havzası’nda 22 adet,
Meriç-Ergene Havzası’nda 12 adet ve Büyük Menderes Havzası’nda ise 38 adet
yeraltısuyu kütlesi tespit edilmiştir [17].

Gediz NHYP’nda (2018) yeraltısuyu kütlelerinin belirlenmesinde jeoloji, akifer ve alt
havza kriterlerine ek olarak içme suyu kullanımı, ekosistemler ile tarımsal baskıların da
dikkate alındığı belirtilmektedir. Havza’da 76 adet kütle tespit edilmiştir [17].

Kuzey Ege NHYP Hazırlanması Projesi’nde (2020), kütle belirleme sürecinde jeoloji
haritasının önemine dikkat çekilerek kütlelerin yeraltısuyunun miktar ve kalite durumunu
doğru şekilde yansıtmasının önemi vurgulanmaktadır. Projede 31 adet kütle belirlenmiş
olup kütlelerin alanları 29,29 – 789,70 km2 arasındadır [18].

Küçük Menderes NHYP Hazırlanması Projesi (2019) kapsamında gerçekleştirilen kütle
belirleme çalışmaları Gediz, Akarçay ve Sakarya Havzaları’ndaki uygulamalardan
edinilen tecrübeyi dikkate almış ve projede alansal büyüklükleri 2,15 – 601,07 km2
arasında değişen 42 adet kütle tanımlanmıştır [19].
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2. SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ AÇISINDAN SU KAYNAKLARI
YÖNETİMİ
Su; insanoğlunun hayatı ve sağlığı yanında ekosistemler için de yaşamsal bir öneme
sahiptir. Aynı zamanda ülkelerin kalkınmasında da önemli bir yer tutan su ile ilgili
sorunlar gittikçe artmaktadır. Bu sorunlar sosyal ve ekonomik açıdan zincirleme olarak
birçok sıkıntılara yol açmaktadır. Sıkıntıları en aza indirgemek için doğal kaynakların
korunarak kullanılması ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için koruma-kullanma
dengesinin sosyo-ekonomik şartlara göre belirlenmesi önemli ve aynı zamanda zor bir
görevdir [49].

SÇD’nin ana hedeflerinin başında iyi su ve iyi ekolojik duruma ulaşmak gelmektedir.
SÇD, bu hedefe ulaşmak için havzanın ekolojik ihtiyaçları ile birlikte bütün su kullanımı
arasında denge kuracak sürdürülebilir su kaynakları yönetimini benimsemiştir.

2.1 Sürdürülebilir Su Kaynakları Yönetimi
Bilen (2008) su kaynaklarından faydalanmak ve suyun yol açtığı zararları önlemek için
gerçekleştirilen fiziksel alt-yapı inşaatlarını “su kaynaklarının geliştirilmesi” olarak
tanımlamıştır [50]. Ancak, zaman içerisinde su kaynaklarının miktar ve kalite açısından
değişkenlik göstermeye başlaması ve gerçekleştirilen projelerden beklenen faydalar ile
gerçekleşen durumun uyuşmaması yaşanınca sadece fiziksel yapı inşasının yeterli
olmadığı anlaşılmıştır. Bu durum “su kaynakları yönetimi”ni gündeme getirmiştir.

Günümüzde ise nüfus artışına paralel olarak içme-kullanma, sulama, sanayi ve enerji
sektörlerindeki su tüketimi sürekli olarak artış göstermektedir. Artan su tüketiminin yanı
sıra, iklim değişikliği ve çevre bilinci oluşmamış kesimlerde daha ciddi boyutlarda
gözlenen kirlilik faktörü, hem insanoğlunun hem de çevrenin ihtiyaçlarını karşılayacak
su temininde zorluklar çıkarmakta ve sınırlı olan su kaynakları üzerinde gittikçe artan
olumsuz etkiler meydana getirmektedir. Bu olumsuz etkiler bir baskı unsuru haline gelmiş
netice olarak su kaynaklarının yönetimi için “sürdürülebilirlik” kavramı ortaya çıkmıştır.
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Sürdürülebilirlik kavramı ilk kez 1972 yılında Stockholm’de yapılan Birleşmiş Milletler
(BM) İnsan Çevresi Konferansı Sonuç Bildirgesi’ndeki 26 ilkeden birisi olarak yer
almıştır. Bu ilke “Su, toprak, hava ve doğal ekosistemlerin gelecek nesiller için planlama
ya da yönetim yoluyla korunması” şeklinde tanımlanmıştır [51]. Daha sonra Brundtland
Komisyonu tarafından 1987 yılında hazırlanan “Ortak Geleceğimiz” adlı raporda
“Sürdürülebilir Kalkınma; gelecek kuşakların ihtiyaçlarının karşılanmasından ödün
vermeksizin günümüz ihtiyaç ve isteklerinin karşılanması” olarak tanımlanmıştır [52].

1992 yılında Dublin’de yapılan “Su ve Çevre Konferansı”nda ise su kaynaklarının etkin
yönetimi için sosyal ve ekonomik kalkınma ile birlikte doğal ekosistemlerin korunmasını
da dikkate alan bütüncül bir yaklaşımın gerekliliği vurgulanmıştır [53].

Yukarıdaki açıklamalardan görüleceği gibi sürdürülebilirlik için temel ilke, sadece
gelecek kuşakların ihtiyaçlarını dikkate almak değil ekosistemlerin de korunmasını
sağlamaktır. Bu çerçevede Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan 2030 yılı
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH), gelecek nesiller için yaşamı sürdürülebilir
biçimde iyileştirmek için bugünden doğru seçimlerin yapılmasını önererek bu konuda
hedefler koymaktadır. Temiz su ve sıhhi koşulların sağlanması, bu hedeflerin arasında
yer almaktadır [54]. İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) ise suyu,
sürdürülebilir kalkınmanın kalbi olarak öngörür [55]. Bu çerçevede su kaynakları
yönetiminde doğru seçimin sürdürülebilir su kaynakları yönetiminin olduğu söylenebilir.

Flint (2004) sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda ekonomik hedeflere erişirken
ekolojik ve sosyal eşitlik ile ilgili sorumlulukların da yerine getirilmesinin gerekliliğini
ifade eder. Böylece ekonomik hayat, ekolojik entegrasyon ve sosyal eşitlik arasında uyum
olması gerektiğini vurgulayarak bu 3 hususu, sürdürülebilir kalkınmanın temeli kabul
eder ve sürdürülebilir kalkınmanın kavramsal modelini 3 halka modeli olarak Şekil 3’deki
gibi açıklar. Ayrıca bu 3 bileşenin sürekli olarak birbirleri ile olan ilişkisine dikkat
çekerek bu 3 bileşeni aynı anda değerlendirmeden karar alınamayacağını öne sürer [56].
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Şekil 3. Sürdürülebilir kalkınmanın kavramsal modeli [56]

Sürdürülebilir kalkınma, insanoğlunun mevcut ve gelecek ihtiyaçları ile taleplerini
karşılamak amacıyla mevcut potansiyelin geliştirilmesi için kalkınmanın bileşenleri
arasında denge kurar. Toplumun bugün karşı karşıya olduğu ana konu, uygun kalitede su
teminini sağlayan sürdürülebilir yönetim anlayışını geliştirmektir. Bu anlayış aynı
zamanda aşırı tüketimi önlemeyi ve ilişkili sucul ekosistemleri de korumayı
gerçekleştirmelidir [57].

Bu anlayış su kaynakları açısından teknik, ekonomik, çevresel, sosyal ve yasal konuların
uyumlu olarak bir çerçeve altında entegrasyonunun sağlanması için yeni metotlar
gerektirmektedir [58]. Sanchez ve ark. (2018) bunun entegre su kaynakları yönetimi ile
başarılacağını öne sürerek bu yönetimin, sürdürülebilirlik bileşenleri arasında denge
kurmayı amaç edinen bir yaklaşım olduğunu vurgular. Ayrıca bu yaklaşımın diğer
amacının, su kaynaklarının sürdürülebilirliğini geliştirmek ve bütüncül su yönetimini
başarmak adına işbirliğini ve koordinasyonu da teşvik etmek olduğunu belirtir. [57].

Bu kapsamda sürdürülebilir su kaynakları yönetimi, kaynakların ekolojik, çevresel ve
hidrolojik bütünlüklerini koruyarak günümüzde ve gelecekte toplumun kullanımına
sunmak için tasarımlanması ve yönetimi olarak da tanımlanabilir [57].
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Burada sürdürülebilirlik ilkesinin ilk kez kalkınma açısından ele alındığı ve bu ilkenin
ekonomik, çevresel ve sosyal bileşenleri bir arada değerlendirmesinin gerektiği
görülmektedir. Sürdürülebilirliği su kaynakları yönetimi açısından ele aldığımızda ise bu
3 bileşenin yetersiz olacağı düşünülmektedir. Şöyle ki; su kaynakları yönetiminin
temelini oluşturan su tahsisi ve su hakları konusu yasal bir olgudur. Bu konular mevzuat
ile düzenlenmektedir. Bunun yanı sıra, su kaynaklarından faydalanılması için su
yapılarının planlaması ve inşası ise teknik konuları içermektedir. Bu nedenle su
kaynakları yönetiminde sürdürülebilirlik ilkesinin sadece ekonomik, çevresel ve sosyal
bileşenlerle açıklanmasının yetersiz olabileceği düşünüldüğünden bu ilkelere yasal ve
teknik bileşenlerin de ilave edilmesinde fayda görülmektedir.

Bu yaklaşım yeraltısuyu kaynakları açısından ele alındığında bu kaynakların yönetimi,
akiferlerin doğal ve/veya insan kaynaklı etkilere karşı vereceği tepkilerin konum-zaman
bağlamında kestirilmesini ve gereken önlemlerin alınmasını gerektirir. Bunun için
akiferin herhangi bir noktasında bulunan bir kuyudan belirli bir zaman sürecinde su
çekildiği takdirde, akiferin diğer noktalarında su seviyesinin hangi süreçte nasıl bir tepki
göstereceği veya benzer şekilde akifere herhangi bir noktadan kirletici nüfuz ettiğinde
akiferin diğer noktalarında yeraltısuyu kalitesinin nasıl etkileneceğinin bilinmesi “etkin
bir yönetim” için zorunludur [59].

Etkin bir yönetim ve dolayısıyla etkin bir koruma sağlayabilecek yaklaşımlar, genel
olarak doğal süreçlere ve bu süreçlerin sürekliliği temeline dayanmaktadır. Söz konusu
süreklilik “doğada sınırlar yoktur” önermesi ile tanımlanır. Doğadaki süreklilik,
hidrolojik çevrimin bileşenleri arasında olduğu gibi daha büyük ölçeklerde, örneğin su
kaynakları ile ekosistemler arasında da mevcuttur [59]. Dolayısıyla süreklilik nedeniyle
su kaynakları ile ekosistemlerin etkileşimi kaçınılmaz olacak ve bunlardan birine
müdahale diğerini etkileyecektir. Ekohidrolojik bir kavram olan bu etkileşim suya
bağımlı ekosistemlerin tanımlanmasını, etki-tepki ilişkilerinin sayısal olarak ortaya
konmasını gerektirir [60].
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Ekmekçi (2015) yeraltısuları yönetiminde sürdürülebilirliğin 2 boyutu olduğunu ifade
ederek bunları; “sürdürülebilir kullanım” ve “sürdürülebilir yönetim” olarak belirtir ve
bu iki kavramın karıştırıldığını öne sürer [60].

“Kullanım” kavramı su teminine yönelik olup işletilen sistemin sürekliliğini göz önüne
alır. Kuyudan çekilen su miktarının, sistemden boşalan suyun azalması ve/veya sistemin
besleniminin artması sonucu elde edilen su miktarından küçük veya eşit olması
durumunda sürdürülebilir kullanım sağlanmış olur. Bu durumda akiferde düşüm meydana
gelmez ve akiferin sürdürülebilirliği sağlanmış olur [60].

“Sürdürülebilir yönetim” yaklaşımında ise temel felsefe; akiferin sürdürülebilirliğinin
sağlanarak zarar görmemesinin yanı sıra etkileşimde olunan sistemlerin de
sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır. Doğadaki sürekliliği dikkate alan bu yaklaşım,
etkileşen sistemlerin davranışlarını konum-zaman bağlamında değerlendirir. Böylece
bağımlı ekosistemlerin varlığını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için bu ekosistemlerin
ihtiyacı olan gerekli miktar ve kalitedeki suyun kullanılmaması gereklidir [60].

Yeraltısuyu akım sisteminde bu tür bir süreklilik varken, akım sistemini bir bütün olarak
değil de alt bileşenlere bölerek, bu alt birimler arası etkileşimi konum-zaman bağlamında
dikkate almayan kütle yaklaşımı ile yönetmenin, sürdürülebilir yönetim ile uyuşmayacağı
açıktır. SÇD ise sürdürülebilir su kaynakları yönetimi ile iyi su ve iyi ekolojik duruma
ulaşmayı hedeflemektedir.

2.2 İyi Yeraltısuyu Durumu
Bir yeraltısuyu kütlesinin iyi durumuna sahip olması için hem miktar ve hem de kalite
açısından iyi durumda olması gerekir [1,2,5,8].

SÇD, insan kaynaklı faaliyetlerinin yeraltısuyu üzerindeki etkilerinin incelenmesini
öngörür. Ancak yeraltısuyunun iyi duruma ulaşmasında sadece insan faaliyetleri rol
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oynamaz. Aşağıda belirtilen insan kaynaklı olmayan hususlar da yeraltısuyunun iyi
duruma ulaşmasına engel olur [1,2,5];
a) Etkileşimde olduğu yüzey sularının SÇD’nde belirtilen çevresel hedefleri
sağlayamaması,
b) Etkileşimde olduğu suların durumunda önemli bir değişiklik olması ve
c) Doğrudan yeraltısuyu kütlesine bağımlı karasal ekosistemlerde önemli bir hasar
meydana gelmesi.

2.2.1 İyi miktar durumu
Bir kütlenin durumunu miktar açısından değerlendirmek için insan faaliyetlerinin
yeraltısuyu seviyesi ve/veya akımı üzerindeki uzun dönem etkileri teste tabi tutulur. Her
bir test, kütlenin çevresel hedefleri karşılayıp karşılamadığını ortaya çıkarır. Bir kütlenin
miktar açısından iyi durumda olup olmadığının belirlenmesi için 4 test yapılır. Bu testler
[36];


Su bütçesi testi,



Yüzey suyu akımı testi,



Yeraltısuyuna bağımlı karasal ekosistemler testi ve



Tuzlu su girişimi testidir.

SÇD, etkileşen sistemlerin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla yeraltısuyu
rezervuarının kontrol edilmesini gerekli görmektedir. Bu amaçla yapılan su bütçesinin
temel amacı, kullanılabilir yeraltısuyu kaynağı potansiyelini (KYK) hesaplamaktır.
SÇD’ne göre yeraltısuyunun miktar açısından iyi durumda olması için uzun dönem yıllık
ortalama yeraltısuyu çekiminin, kullanılabilir yeraltısuyu kaynağı potansiyelini aşmaması
gerekir [1,2,5,36]. Aksi takdirde kütle, iyi miktar durumunda olamayacaktır.

Yeraltısuyunun miktar durumunu belirlemede kriter olan KYK, eşitlik 1’de verildiği gibi
“yeraltısuları ile ilişkili karasal ve sucul ekosistemlerin ekolojik durumlarında meydana
gelecek önemli zarardan kaçınmak için kütlenin uzun dönem yıllık ortalama beslenim
miktarından (UDYOBM), etkileşimde olunan yüzey sularının ekolojik kalitesini
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sağlamak için gerekli olan uzun dönem yıllık akış ihtiyacının (UDYAİ) çıkarılması” ile
hesaplanır [1,36].
KYK = UDYOBM – UDYAİ

(1)

Hesaplanan kullanılabilir yeraltısuyu kaynağının eşitlik 2’de belirtildiği gibi uzun dönem
yıllık ortalama çekimden (UDYOÇ) büyük olması halinde kütlenin miktar açısından iyi
durumda olacağı ileri sürülmektedir [36].
KYK > UDYOÇ

(2)

Denklemden görüldüğü üzere kullanılabilir yeraltısuyu kaynağı, kütlenin beslenimi ile
ekosistemlerin asgari akım ihtiyacını dikkate almaktadır [36]. Ancak bu bile
sürdürülebilir yönetim için yeterli değildir. Bu nedenle kullanılabilir yeraltısuyu kaynağı
dikkate alınarak yapılacak su kaynakları yönetimi ile SÇD’nin hedeflerine nasıl
ulaşılacağı sorgulanacaktır.

Yüzey suyu akımı testinde, yeraltısuyunun etkileşimde olduğu yüzey suyu kütlelerinin
iyi kimyasal ve iyi ekolojik durumda olmaları için gereken akım ihtiyaçları belirlenir.
Yeraltısuyu kütlesinin bu ihtiyaçları karşılaması gerekir. Yeraltısuyu kütlesinden su
çekimi nedeniyle, kütlenin etkileşimde olduğu yüzey suyu kütlesi için gerekli akımı
sağlayamaması halinde, yeraltısuyu kütlesi miktar açısından zayıf olarak değerlendirilir.
Ancak yüzey suyu kütlesinin çevresel hedefleri sağlayamaması sadece yeraltısuyu
çekiminden değil, yüzey suyundan yapılan çekimlerden de kaynaklanabilir. Çevresel
hedeflere ulaşılamamasının yeraltısuyu çekiminden kaynaklanıp kaynaklanmadığının
belirlenebilmesi için ilk aşamada yüzey suyu akımlarındaki yeraltısuyunun oranını
hesaplamak gereklidir. Bu hesaplama işlemini kolaylaştırmak için bir eşik değer
önerilmiştir. Bu değer yeraltısuyunun, yüzey suyu kütlesinden çekime müsaade edilecek
miktarın % 50’sinden (veya eşik değer miktarından) daha fazlasını karşılamasıdır. Bunun
gerçekleşmesi halinde yeraltısuyunun yüzey suyu kütlesini önemli olarak etkilediği
sonucu ortaya çıkacak ve yeraltısuyu kütlesinin miktar durumu bu test sonucuna göre iyi
olmayacaktır [36].
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Bunun yanı sıra SÇD bu hedefe ulaşmak için su yönetiminin sürdürülebilir olmasını ve
su çekimi ile ekosistemlerin ihtiyaçları arasında denge kurulmasını gerekli görür [3]. Bu
kapsamda yapılan üçüncü testin amacı, yeraltısuyu kütlesinden ekosisteme olan akımın,
yeraltısuyuna bağımlı karasal ekosistemlerin sürdürülebilirliği üzerindeki etkilerini
ortaya koymaktır. Bu ekosistemler üzerinde yeraltısuyu kütlesinden kaynaklanan bir
olumsuzluk meydana gelmesi halinde, bağımlı olunan kütle iyi miktar durumunda olamaz
[36].

İyi miktar durumu üzerinde olumsuz etki yapan diğer husus ise akım yönü değişiminden
veya su seviyesi düşümünden kaynaklanan tuzlu su veya diğer girişimlerdir [36].

2.2.2 İyi kalite durumu
Yeraltısuyu kütlesinin SÇD’ne göre iyi kalite durumunda olması için gerekli kriterler
aşağıda belirtilmiştir; [1,2,4,36]


Tuzlu su veya diğer kirletici etkiler gözlenmemeli,



SÇD ve ilgili diğer AB mevzuatında uygulanan kalite standartlarına uymalı ve



Etkileşimde olduğu yüzey suları SÇD’nde yer alan çevresel hedeflerin
sağlanmasında başarısızlığa veya bu kütlelerin ekolojik veya kimyasal kalitesinde
önemli bir bozulmaya veya yeraltısuyu kütlesine doğrudan bağımlı karasal
ekosistemlerde bir önemli hasara neden olmamalıdır.

Yukarıda belirtilen kalite durumunun ortaya konması için 5 test gerçekleştirilir. Bu testler
çevresel kriterler ve kullanım kriterleri olmak üzere iki ana başlık altında toplanabilir. Bu
testlerde kütlenin insan faaliyetlerinden dolayı etkilenmesinin yanı sıra kütleden
etkileşimde olduğu ekosistemlere kirletici taşınımı da incelenir. Bu iki kriter için yapılan
testler aşağıda belirtilmiştir [36];



Çevresel kriter testleri;
o Etkileşimde olunan yüzey suyu kütlelerinin korunması,
o Yeraltısuyuna doğrudan bağımlı karasal ekosistemlerin korunması ve
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o Yeraltısuyu kütlesinin tuzlu su veya diğer girişimlerden korunması
testleri.


Kullanım kriteri testleri;
o İçme suyu koruma alanlarını koruma ve
o Kütlelerin diğer yasal kullanımlar için korunması testleri.

İki aşamada gerçekleştirilen bu testlerde ilk olarak kütlenin, belirlenen eşik değeri veya
kalite standardını aşıp aşmadığı incelenir. Eşik değer veya kalite standardının aşılmadığı
durumlarda kütle iyi kalite durumundadır. Aksi takdirde kütle, yukarıda belirtilen
testlerden gerekli olanlara tabi tutularak genel durumu hakkında değerlendirme yapılır.
Yapılan testlerden birisinin olumsuz olması halinde, kütle zayıf kalite durumundadır [36].

Yukarıdaki açıklamalardan görüldüğü üzere yeraltısuyunun gerek miktar gerekse kalite
durumunun değerlendirilmesi sadece kütlenin kendisi dikkate alınarak yapılmamaktadır.
Kütlenin etkileşimde olduğu sucul ve karasal ekosistemlerin durumu da dikkate alınarak
birlikte değerlendirilmektedir. Bunun için iyi yeraltısuyu durumuna ulaşmak için
yeraltısuyu üzerindeki insan kaynaklı baskıların, sadece kütlede değil sucul veya karasal
ekosistemlerde de önemli bir hasar meydana getirmemesi esastır. Dolayısıyla
yeraltısuyunun iyi duruma sahip olabilmesi sadece kendi durumu ile ilgili olmayıp
etkileşimde olduğu sucul ve karasal ekosistemlerin iyi durumunu sürdürebilmesine ve
önemli hasarlar meydana getirmemesine bağlıdır.

2.3 Yönetim Birimi Olarak Yeraltısuyu Kütleleri
SÇD’nin temel amacı, sucul ekosistemlerin ve bu ekosistemlere doğrudan bağlı karasal
ekosistemler ile sulak alanların su ihtiyaçlarını da göz önüne alarak su kaynaklarının
bozulmasını önlemek, korumak ve iyileştirmektir. SÇD’nin çevresel hedeflere
ulaşmadaki başarısı, su kütlelerinin durumunun değerlendirilmesi ile ölçülecektir.
Bununla birlikte bir su kütlesinin belirlenmesi, iyi su ve iyi ekolojik duruma ulaşmak için
bir araç olup amaç değildir [1,2,5,6,7]. Kütleler aynı zamanda risk değerlendirmesi,
izleme, önlemler paketini uygulama ve raporlamanın da yapılacağı temel birimlerdir
[5,9,30,32,61,62]. Dolayısıyla kütleler SÇD için temel yönetim birimidir [3,4,7].
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Allen ve ark. (2002) kütle yönetiminin önemine vurgu yaparak, kütlelerin yönetilebilecek
büyüklükte olması için büyük depolama hacimli akiferlerdeki yeraltısuyu sistemlerinin
bölünmesini, bölümleme yaparken akım çizgilerinin kütle sınırlarını kesmemesi ve
bölümleme sonucu elde edilecek kütlenin baskı ve etkileri yansıtmasını dile getirir. Ek
olarak kütleler için baskı ve etki analizi yapıldıktan sonra, yeraltısuyunun korunması ve
etkin yönetimi için belirlenen kütlelerin gözden geçirilmesinde fayda görmektedir [3]. Bu
husus, üye devletler arasında pilot nehir havza çalışmalarında elde edilen deneyimlerin
paylaşıldığı toplantıda gündeme gelmiş ve kütle belirlenirken, izleme programı ile miktar
ve kalite yönetiminin de göz önünde bulundurulması vurgulanmıştır [6]. Ayrıca kütle,
yeraltısuyu kaynağı üzerindeki baskıların da yönetilebileceği büyüklükte olmalıdır [8,9].

Ekmekçi (2014) ise su kaynakları yönetiminde, herhangi bir “tanımlanmış” sistemin
adından ziyade sistemin iç ve/veya dış baskılara karşı göstereceği tepkilerin zaman ve
konum bağlamında öngörülmesinin önemini vurgulamaktadır [63].

Kütlenin SÇD uygulamalarında ve yeraltısuyu kaynakları yönetimindeki önemini
vurguladıktan sonra su kaynaklarının gelişiminin tamamlanmadığı Türkiye’de [64] su
kaynaklarının geliştirilmesi sürecinde yapılacak yatırımların bu kaynaklar üzerindeki
etkilerinin tartışılması da faydalı görülmüştür.

Cansen ve ark. (2006) AB üyesi ülkelerin büyük çoğunluğunun, su kaynaklarının %100’e
yakın bölümünü geliştirip kullanıma sunan “gelişmiş” ülkeler olduğunu belirterek
SÇD’nin yürürlüğe girmesinde temel amacın, su kaynaklarının kirliliğinin önlenmesi
olduğunu ifade etmektedir [65].

Benzer şekilde Kibaroğlu ve ark. (2006) AB’nin su kaynakları yönetimi anlayışının, su
kaynaklarının geliştirilmesi ile ilgili yönetim ilkelerini çok genel hatlarıyla ele alan,
öncelikle su kaynaklarının geliştirilmesinin etkilerini olumsuz olarak değerlendiren ve bu
etkilerin giderilmesi için tedbirlerin alınmasına odaklanan bir anlayış olduğunu öne sürer
[66].
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Bu durumda, ülke ihtiyaçlarının giderilmesi için su kaynaklarının değerlendirilmesi
amacıyla yapılacak her türlü yatırımın AB politikaları açısından su kaynakları üzerinde
olumsuz etki olarak değerlendirileceği sonucu çıkarılabilir.

Türkiye açısından ele aldığımızda ise DSİ tarafından hazırlanan 2015-2019 yıllarını
kapsayan Stratejik Plan’da tüketilebilir yerüstü ve yeraltısuyu potansiyelinin yılda
ortalama toplam 112 milyar m3 olduğu ve bu miktarın yılda 44 milyar m3’ünün
kullanıldığı belirtilmektedir [64]. Buradan su kaynaklarının % 39’unun geliştirildiği ve
su kaynaklarından faydalanılmasına yönelik yatırımların henüz tamamlanmadığı
anlaşılmaktadır. Bu nedenle su kaynakları yönetimi için gerçekleştirilecek yatırımlar
öncesi, su kaynakları sisteminin etkileşen sistemler yaklaşımıyla bir bütün olarak
tanımlanması, bu kaynaklar üzerindeki olumsuz etkileri en aza indireceği gibi çevrenin
korunmasında ve ekonomik açıdan da yararlı olacaktır.

SÇD, belirlediği hedeflere ulaşmada araç olarak gördüğü kütlelerin belirlenmesi
çalışmalarına hidrojeolojik sistemi tanıtan ve işleyişini ortaya kavramsal modelin
kurulması ile başlamayı önermektedir.

2.4 Hidrojeolojik Kavramsal Modeller
Kavramsal model, genel anlamıyla sistemlerin, süreçlerin ve bunların etkileşimlerinin
tanımlanması olarak ifade edilir [9]. Kavramsal model oluşturmada amaç sistemin etkin
olarak analiz edilebilmesi için incelenecek konuları basitleştirmek ve verileri organize
etmektir. Bir kavramsal model, sistemin ve süreçlerin nasıl işlediği hakkında temel fikir
verir [67]. SÇD’nin gerekliliklerinin gerçekleşmesi için havza bazında hidrolojik
çevrimin bütün bileşenleriyle ortaya konması zorunludur. Hidrolojik çevrimin bütün
bileşenleriyle tanımlanması ve komşu sistemlerin etkileşimlerinin ortaya konması, temsil
edici kavramsal modeller ile mümkündür [5].

Bir hidrojeolojik kavramsal model yeraltısuyu sisteminin jeolojik/hidrojeolojik
karakteristiklerini, akım özelliklerini, hidrojeokimyasal ve hidrobiyolojik süreçlerini,
karasal ve sucul ekosistemlerini, insan aktivitelerini ve bunların etkileşimini tanımlar.
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Kavramsal model kütle yönetimi için temel adımlardan birisidir [8,9,31,32]. Kavramsal
model hazırlarken dikkat edilecek en önemli husus, modelin hidrojeolojik sistemi doğru
bir şekilde temsil etmesidir.

Kavramsal modeller basit bir tanımlamadan başlayarak daha ayrıntılı hale evrilen
sistemler olup sistemin yapısı ve süreçlerle ilgili temel bilgilerden yola çıkılarak sayısal
hale dönüşürler. Kavramsal modeller dinamik olup, elde edilen yeni verilere bağlı olarak
geliştirilir ve test edilir (Şekil 4). Bu tekrarlanan bir süreçtir. Model kullanılmadan önce
ayarlanmalı daha sonra elde edilen yeni verilerle modelin geçerliliği sorgulanmalıdır [9].

Şekil 4. Kavramsal modelin gelişimi [9]

Yeraltısuyu yönetiminde kavramsal modelin rolü Şekil 5’de görülmektedir. Risk
değerlendirmesi, izleme stratejisi, ağ tasarımı ve durum değerlendirmesi aşamalarında
kavramsal model zorunludur [9].
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Şekil 5. Yeraltısuları yönetiminde kavramsal modelin rolü [9]

Su kaynakları yönetimi süreçlerinde kavramsal modelin yeri ve önemi Şekil 6’da net
olarak

görülmektedir.

Bu

süreçte

yönetime,

kavramsal

model

oluşturularak

başlanmalıdır. Bu modelin ilk adımı havzanın karakteristiklerini, ekosistemleri ve su
bütçesi için gerekli dinamik bileşenleri tanımlamaktır. Ardından jeolojik/fizyografik
model ile su bütçesinin ekosistemlerle etkileşimleri tespit edilir. Bu tespite göre
hidrojeolojik/hidrolojik/ekolojik model tayin edilir. Bu modele baskıların entegre
edilmesiyle matematiksel model kurulur. Ayarlama aşamasında, matematiksel model
sonuçlarına göre elde edilen kestirimlere bağlı olarak kavramsal model revize
edilebilmelidir. Ayrıca günümüz koşulları ve ileriye dönük senaryolar birlikte
değerlendirilerek kurulan ekohidroekonomik model, havza yönetim planının ana girdisini
oluşturur. Model, havza yönetim planının uygulanması aşamasında karşılaşılan
durumlara göre gözden geçirilmelidir [63].
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Şekil 6. Su kaynakları yönetimi süreçleri [63]

Kavramsal model konusunda AB ülkelerince hazırlanan rehber dokümanların yanı sıra
Amerikan Test ve Malzemeler Derneği (ASTM) tarafından geliştirilen “Yeraltısuyu
Sistemlerinin Kavramsallaştırılması ve Karakterizasyonu için Standard Rehber” (ASTM
5979-96) 1996 yılında hazırlanmış ve 2002 yılında revize edilmiştir. Gözlem, yorum ve
analizlere ait belirsizlikleri azaltmayı amaçlayan kavramsal model, ”fiziksel sistemin
karakteristiklerinin ve dinamiklerinin yorumu ile işleyişinin tarif edilmesi” olarak
tanımlanmıştır [68].

Hidrojeolojik problemi bilimsel olarak ortaya koymayı ve çözmeyi esas edinen rehber,
sistemin tanımlanması için entegre bir yaklaşım içermektedir. Bu yaklaşım 8 adımda ele
alınmıştır. Bu adımlar [68];


Problemin Tanımı ve Veri Tabanı Geliştirilmesi,



Ön Kavramsallaştırma,



Yüzey Karakterizasyonu,



Yüzey altı Karakterizasyonu,



Hidrojeolojik Karakterizasyon,



Yeraltısuyu Sisteminin Karakterizasyonu,



Yeraltısuyu Sisteminin Tanımlanması ve



Raporlama’dır.
30

Kavramsal modeller hidrojeolojik sistemi genel olarak tanımlanmalarının yanı sıra karar
vericiler başta olmak üzere konuyla doğrudan ilgili olmayan
bilgilendirilmesinde de yardımcı olmaktadır [9, 69].
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kamuoyunun

3. YERALTISUYU KÜTLELERİNİN BELİRLENMESİNDE
UYGULANAN YAKLAŞIMLAR

3.1 Su Çerçeve Direktifinde Tanımlanan Yaklaşımlar
SÇD üye ülkelere kütlelerin belirlenmesinde ülkelerin coğrafi, jeolojik ve hidrojeolojik
şartlarına göre esneklik tanımaktadır [2]. Dolayısıyla AB ülkelerindeki kütle
belirlenmesinde izlenecek yol ülkelerin hidrojeolojik şartlarına uygun olmalıdır [7].

SÇD iyi su ve iyi ekolojik duruma ulaşmak için kütle yaklaşımını benimsediğinden
direktifte

yeraltısuyu

ve

akifer

kavramlarından

daha

çok

kütle

kavramına

yoğunlaşılmıştır. Kütle terimi, SÇD’nde yer alan yeraltısuyu, akifer ve kütle tanımlarının
hiyerarşisi kapsamında değerlendirilmelidir. Bir kütle, bir akifer veya akiferler içinde
olmalıdır. Ancak bütün yeraltısularının akifer içinde olmasına gerek yoktur [7].

SÇD’nde yeraltısuyu; zemin altında doygun bölgede ve zemin veya zemin altındaki
toprakla doğrudan bağlantılı olan tüm sular olarak tanımlanmıştır. Akifer ise “önemli
yeraltısuyu akışı veya önemli miktarda yeraltısuyu çekimine imkan tanıyan yeterli
gözenekliliğe ve geçirgenliğe sahip yeraltında bulunan kaya veya diğer jeolojik katman
veya katmanlar” olarak ifade edilmiştir [1].

Akifer tanımından görüleceği üzere bir jeolojik birimin akifer olarak tanımlanabilmesi
için iki kriter belirlenmiştir. Bu kriterler; jeolojik birimin “önemli miktarda yeraltısuyu
akışına sahip olması” veya “önemli miktarda su çekimine imkân tanımasıdır”.
Yeraltısuyu akışının, akiferin ilişkili olduğu yüzey suyu kütlesine veya yeraltısularına
doğrudan bağımlı olan karasal ekosistemlere ulaşamaması durumunda yüzey suyu
kütlesinin veya ekosistemin ekolojik durumunda veya kimyasal kalitesinde önemli zarar
meydana gelmesi halinde bu akış miktarı, akifer tanımında yer alan “önemli miktarda
yeraltısuyu akışı” olarak tanımlanır. Akifer tanımının ikinci kriteri olan “önemli miktarda
su çekimi” ise jeolojik birimden 10 m3/gün veya günde 50 kişiden fazlasına içme suyu
temin edilmesi olarak kabul edilmiştir. Jeolojik birimin bu iki kriterden birisini sağlaması
akifer olması için yeterlidir [2,7].
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SÇD kütleyi; akifer veya akiferler içindeki belirli hacimdeki yeraltısuyu olarak
tanımlarken 10 m3/gün veya günde 50 kişiden fazlasına içme suyu temin eden kütlelerin
belirlenmesi hükmünü getirmiştir [1]. SÇD, akiferi tanımlarken bir kriter koymamış
ancak çalışma grupları tarafından hazırlanan kılavuz rehberlerde SÇD’nin belirlenecek
kütleler için kabul ettiği kriter, bir litolojik birimin akifer olarak değerlendirilmesi için
yeterli görülmüştür [2,5,7]. Dolayısıyla kılavuz rehberlerde akifer ile kütle eşdeğer anlam
taşımaya başlamıştır. SÇD, sadece günümüzde yukarıda belirtilen kriterde su çekimi
yapılan kütleleri değil “gelecekte de kullanılması tasarlanan” kütlelerinin tanımlanmasını
gerekli kılmaktadır [1,2,5,7].

Yukarıda açıklandığı gibi kütleleri belirlemek için yapılacak ilk işlem akiferlerin tespit
edilmesidir. Akiferlerin belirlenmesinde izlenecek yol Şekil 7‘de yer almaktadır [2,5,7].
Şekil 7’ye göre önce jeolojik birimin 10 m3/gün veya günde 50 kişiden fazlasına yetecek
miktarda içme suyu temin edip edemediği incelenir. Bu miktarda suyu temin eden
birimler akiferdir. Eğer bir jeolojik birim bu miktarda suyu temin edemiyorsa, akış kriteri
incelenir. Jeolojik birimin etkileşimde olduğu yüzey suyu kütlesi veya ekosistemlere olan
akışı değerlendirilir. Bu akışın kesilmesi halinde yüzey suyu kütlesi veya ekosistemlerde
hasar meydana geliyorsa, yeraltısuyu akışı sağlayan birim 10 m3/gün veya günde 50
kişiden fazlasına yetecek miktarda içme suyu temin edemese bile akifer olarak kabul
edilir.
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Şekil 7. Akiferlerin belirlenmesinde izlenecek yol [2,5,7].

Akiferler belirlendikten sonra kütlelerin tanımlanmasına geçilir. İlk olarak akışın
meydana geldiği jeolojik sınırlara göre taslak kütleler belirlenir. Belirlenen taslak
kütlenin, yeraltısuyunun miktar ve kalite durumunu doğru olarak yansıtıp yansıtmadığı
incelenir. Taslak kütle, yeraltısuyunun miktar ve kalite durumunu yansıtıyor ise nihai
kütle olarak belirlenir. Aksi takdirde jeolojik sınırlar, yeraltısuyu bölüm hattı ve akım
çizgileri dikkate alınarak yeni taslak kütle sınırı çizilir. Elde edilen yeni taslak kütlenin
yeraltısuyunun miktar ve kalite durumunu temsil etme durumu irdelenir. Yeni taslak
kütle, yeraltısuyu durumunu temsil ettiği takdirde nihai kütle olarak tanımlanır. Temsil
etmediği durumda kütle sınırlarının rezive edilmesi, yeraltısuyunun kalite ve miktar
durumunun kütle tarafından doğru şekilde temsil edilmesine kadar sürdürülür (Şekil 8)
[2,5,7].
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Şekil 8. YASK’lerinin belirlenmesinde önerilen hiyerarşik yaklaşım özeti [2,5,7].

Belirlenen kütlenin yönetilebilecek büyüklükte olması ve kütle sınırlarının akım
çizgilerini kesmemesi önerilir. Bu öneri, kütleyi akım sistemi içinde bir bütün olarak
dikkate alır. Bu yaklaşım, kütle için yapılan su bütçesi hesaplamalarına da kolaylık getirir.
Aksi takdirde ya kütleler arası akımın ihmal edilmesi yada miktar durumunun belirgin
olarak ortaya konması için bu akımın tahmin edilmesi gerekir. Ayrıca, akım sisteminin
bütün olarak ele alınması, sistemin bir kesiminde meydana gelen değişikliğin sistemin
diğer kesimlerinde izlenmesine imkan tanımasının yanı sıra yeraltısuyunun, beslenim ve
boşalım bölgesi arasındaki ilişkiyi de ortaya çıkarır [3,7]. Netice olarak kütlenin,
yeraltısuyunun miktar ve kalite durumunu en uygun şekilde temsil etmesi önerilmektedir.
Ayrıca kütlelerin belirlenmesinde, kütlelerin NHYB içerisinde olması ve 3 boyutlu
çalışmalarda ise kütlelerin alt ve üst sınırların da tanımlanması gereklidir [7].
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SÇD’nin 5. maddesi NHYB’nin karakteristiklerinin belirlenmesini, insan kaynaklı
faaliyetlerin etkilerini ve su kullanımının ekonomik analizinin yapılması hükmünü
getirmiştir. Bu kapsamda kütleler belirlendikten sonra, su toplama havzasının genel
karakteristiklerini

ve

insan

kaynaklı

faaliyetlerin

etkilerini

içeren

başlangıç

karakterizasyonu yapılır. Başlangıç karakterizasyonunda kütlelerin mevcut durumları
ortaya konur. Bu kapsamda, kütleler miktar ve kalite açısından incelenerek baskı altında
olup olmadığı değerlendirilir ve yüzey suyu kütleleri ile ilişkileri tespit edilir [5].
Başlangıç karakterizasyonunda aşağıdaki hususlar belirlenir [1];


Jeolojik özellikler



Hidrojeolojik özellikler,



Toprak durumu,



Arazi kullanımı,



Boşalım,



Çekim,



Baskılar,
o

Noktasal kaynaklı kirlilik,

o

Yaygın kaynaklı kirlilik,

o

Çekim ve

o

Suni besleme.



Kütlenin yer aldığı nehir havzasındaki örtü tabakasının genel karakteristikleri ve



Doğrudan bağımlı yüzey suyu ekosistemleri veya karasal ekosistemler.

Bu karakterizasyon neticesinde kütleler risk durumuna göre ikiye ayrılmaktadır [2,5];


Risk altında olmayan kütleler ve



Risk altındaki kütleler.

Risk altında olmayan kütleler için ileri karakterizasyon yapılmasına ihtiyaç yoktur ve bu
kütleler için ayrıntılı izleme gerekmez. Ancak risk altında olduğu belirlenen kütleler için
risklerin daha ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesi ve önlemler paketinin daha sağlıklı
uygulanabilmesi için ileri karakterizasyon gerçekleştirilir [2,5].
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3.2 Yeraltısuyu Kütlelerinin Belirlenmesinde Uygulanan Yaklaşımlar
Kütlelerin belirlenmesi için farklı ülke ve havzalarda yapılan çalışmalarda izlenen
yaklaşımlar incelenmiş olup alfabetik sıra ile aşağıda özetlenmiştir.

3.2.1 Avusturya
Avusturya’da yeraltısuları içeren formasyonlar taneli, çatlaklı ve karstik olmak üzere 3
şekilde sınıflandırılmıştır. Ülkede 138 adet kütle belirlenmiştir. Kütlelerin bireysel
büyüklükleri 7 ila 1.200 km2 arasında değişmekte olup, birleştirme işleminden sonra ise
9 ila 9.600 km2 arasındadır [5,70].

Kütlelerin belirlenmesinde aşağıdaki kriterler dikkate alınmıştır [5];


Alansal büyüklük, jeolojik ve hidrojeolojik homojenlik,



Fiili kullanım ve potansiyel olarak kullanabilme durumu,



Ekonomik önem, potansiyel risk ve



Ulusal gözlem ağı.

Yüzey alanı 50 km2’den büyük veya ekonomik öneme sahip veya potansiyel risk altında
olan bütün taneli akifer kütleleri, tek bir kütle olarak alınmıştır. Bütün diğer kütleler,
hidrojeolojik durum ve nehir havzası yönetim birimi dikkate alınarak birleştirilmiştir.
Yeraltısuyuna bağımlı ekosistemler ile ilgili çalışmalar devam etmektedir [5].

3.2.2 Belarus, Moldovya, Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan
Bu ülkelerde kütlelerin belirlenmesi sürecinde havzanın ilk hidrojeolojik analizi için
mevcut hidrojeolojik haritalar temel altlık oluşturmuştur. Yapılan çalışmalar ön inceleme
niteliğindedir [38, 39].
Çalışmada aşağıdaki SÇD tavsiyeleri göz önünde bulundurulmuştur [38, 39];


Akifer tipi (taneli, çatlaklı),



Akiferlerin jeolojik sınırları,



Akiferlerin hidrodinamik farklılıkları,



Hidrokimyasal değişkenlik,



10 m3/gün’den fazla su çekimi yapılıp yapılmadığı,
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Yeraltısuyu sistemleri, benzer hidrodinamik ve hidrokimyasal duruma sahip
birden fazla tabakalı sığ akiferler,



Benzer kimyasal ve miktar durumuna sahip artezyen hidrojeolojik birimler,



Üçüncü boyutta kütlenin taban sınırı, akiferlerden su çekimi için aşırı maliyetli
olmayacak derinlik ve



Akiferlerin yönetilemeyecek sayıdaki su kütlelerine bölümlenmemesi ve az
kullanılan küçük kütlelerin ana akiferlerle birleştirilmesi.

Belarus’da Dinyeper Havzası’nda 3 adet Kuvatener yaşlı ve 5 adet Kuvaterner öncesi
birimlerden 8 adet kütle belirlenmiştir. Kuvaterner öncesi birimler Paleojen-Neojen,
Kretase, Devoniyen ve Proterozoik yaşlıdır. Ayrıca 1 adet kütle ise mineralli su
içermektir. Kütlelerin kapladığı alanlar 6.315 km2 ila 34.766 km2 arasında değişmektedir
[38]. Belarus’un yüzölçümünün 207.595 km2 olduğu göz önüne alınırsa ülke
topraklarının yaklaşık % 16,7’sinin bir kütle olarak tanımlandığı görülmektedir.

Moldovya’da Prut Havzasında; Holosen, Sarmasyon ve Üst Sarmasyon-Meotian, Orta
Sarmasyan, Üst Neojen ve Kretase-Siluryen yaşlı litolojilerden olmak üzere toplam 9 adet
kütle tespit edilmiştir [38].

Ukrayna’da Dinyeper Havzası’nda 4 adet kütle tespit edilmiştir. Bu kütlelerin 2 adedi
Kuvaterner yaşlı birimde olup serbest akifer özelliğindedir. Paleojen-Neojen ve Kretase
yaşlı litolijilerde belirlenen 2 kütle ise basınçlı akifer karakterindedir. Kütle büyüklükleri
2.341 km2 ila 9.889 km2 arasında değişmektedir. Ukrayna’nın Prut Havzası’nda kalan
toprakları içinde 4 adet kütle tespit edilmiştir. Bu kütleler sırası ile Kuvaterner, Paleojen,
Neojen ve Üst Kretase yaşlı birimlerde tanımlanmıştır [38].

Gürcistan’da Çoruh-Adjaristskali Havzası’nda 13 adet kütle tanımlanmıştır. Kütleler 9 –
2.281 km2 alana sahiptir. Bu kütlelerin belirlendiği birimlerden 6 adedi Kuvaterner, 4
adedi Eosen, 2 adedi Miyosen ve 1 adedi Pliyosen yaşlıdır [39].
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Azerbaycan’da Kura Havzası’ndaki 6 kütle Kuvaterner, Neojen ve Mesozoyik yaşlı
birimlerde 1 adet kütle ise sokulum kayaçlarında tanımlanmıştır. Kütlelerin kapladığı
alanlar 215 km2 - 4.554 km2 arasındadır [39].

Ermenistan, Akhuryan‐Metsamor Havzası’nda tespit edilen kütlelerin yer aldığı litolojiler
Kuvaterner, Pliyosen, Meso-Senozoyik ve Kretase yaşlıdır. Bu çalışmada mineralli su
içeren birimler de dikkate alınmıştır. Kütlelerin kapladığı alanlar 8 – 3.474 km2
arasındadır [39].

Bu 6 ülke için hazırlanan kütle haritaları ve karakterizasyon tabloları incelendiğinde,
kütlelerin jeolojik yaş kriter alınarak belirlendiği görülmektedir. Aynı yaşa sahip kütleler
ise çökelme ortamına göre ayırtlanmıştır.

3.2.3 Birleşik Krallık
Birleşik Krallık’ta kütle belirlenmesinden önce çalışma ölçeği belirlenmiş ve veriler
karakterize edilecek saha için kararlaştırılan ölçekte toplanmıştır. Bu ölçek, yeraltısuyu
kütlelerinin belirlenmesine imkan tanıyacak büyüklükte ve verilerin pratik olarak
kullanılabileceği ve test edilebileceği küçüklükte olmalıdır. Veriler, İngiltere ve Galler’de
Havza Su Çekimi Yönetim Alanları ölçeğinde, İskoçya ve Kuzey İrlanda ise yüzey suyu
havzası ölçeğinde toplanmıştır [3].

Ölçek belirlendikten sonra kütlelerin belirlenmesi için aşağıdaki verilerden faydalanılır;


Yüzey suyu su toplama alanı,



Yüzey suyu kütleleri,



Yeraltısuyuna bağımlı karasal ekosistemler,



Jeoloji – akifer birimler,



Örtü tabakası,



Akifer özellikleri,



Yeraltısuyu seviyesi,



Yeraltısuyu beslenimi,
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Yeraltısuyu çekimi,



Hidrolojik akım sistemi üzerindeki diğer faktörler,



Arazi kullanımı ve kirlilik baskıları,



Yeraltısuyu kalitesi ve eğilimi,



Topoğrafya ve



Sahada yapılmış olan çalışmalar.

Bu veriler ile birlikte kütlenin su bütçesinden de faydalanılmıştır. Toplanan veriler ile
yönetilebilecek bir kütle belirlenmesi için, kütle sınırlarında akımın olmaması ve akım
çizgilerinin kütle sınırlarını kesmemesi dikkate alınır. Böylece kütle sınırı, akım çizgisi
veya yeraltısuyu bölüm hattından geçirilir. Kütle belirlenmesinde birbirine komşu farklı
akiferlerde hidrolik sürekliliğin devam etmesi halinde, bu iki akifer bir akifer olarak kabul
edilebilir. Belirlenen kütlelerin bölümlenmesi veya birleştirilmesinde, kütlenin
yönetilecek büyüklükte olmasına dikkat edilir. Bu büyüklük genelde en az 10 km 2’dir.
Bunun yanı sıra etkileşimde olunan yüzey suyu kütleleri ile baskılar da, kütle sınırlarının
tespit edilmesinde etkilidir. Üçüncü boyutta ise akiferlerin hidrolik olarak farklı davranış
gösterdikleri durumda, aynı istifte üst üste farklı kütleler tanımlanabilir [3].

Bu ilkeler çerçevesinde kütlelerin belirlenmesi 3 aşamada gerçekleştirilmiş ve her
aşamada da kavramsal model kullanılmıştır [3];


Akiferlerin belirlenmesi,



Akiferler içindeki akım sistemlerinin tanımlanması ve



Akım sistemleri içindeki kütlelerin tespit edilmesi.

Akiferlerin belirlenmesi için kurulan kavramsal model 4 adımdır (Şekil 9). İlk adımda
uygun ölçekte veri toplanır. Ardından karakterizasyon alanı için veriler detaylandırılır.
Üçüncü adımda ise bütün jeolojik birimler akifer olarak kabul edilir. Son adımda ise
akifer olmayan birimler aşağıdaki deneylere tabi tutulur [3];
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 En az 10 km2 alana sahip potansiyel akifer olmayan birimlerin bir kaynaktan
ortalama en az 10 m3/gün su çekimini veya 50 kişiden daha fazlasına su temini
sağlayıp sağlamadığı veya bunun gelecekte de gerçekleşip gerçekleşmeyeceği,
 Birleştirilmiş en az 10 km2 alana sahip potansiyel akifer olmayan birimlerin
ortalama en az 10 m3/gün su çekimini veya 50 kişiden daha fazlasına su temini
sağlayıp sağlamadığı veya bunun gelecekte de gerçekleşip gerçekleşmeyeceği,
 Potansiyel akifer olmayan birimlerin yüzey suyu kütlelerine veya karasal
ekosistemlere önemli miktarda su temin etme durumları ve
 Potansiyel akifer olmayan birimlerin önemli miktarda akımı ve çekimi temin edip
edemedikleri.

Yukarıdaki bütün sorulara olumlu cevap verilmesi halinde jeolojik birim akifer olarak
değerlendirilir. Birinci ve üçüncü sorulara olumlu, ikinci ve/veya dördüncü sorulara
olumsuz cevap verilmesi halinde özel ayrıntılı değerlendirme yapılmalıdır [3].
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Şekil 9. Akiferlerin belirlenmesinde kavramsal model [3]

Akiferler belirlendikten sonra akifer içindeki akım sistemin sürekliliği hidrolik açıdan
incelenir. Akifer olarak sınıflandırılan iki ayrı jeolojik birimin komşu olması ve hidrolik
süreklilik göstermesi halinde bu iki akifer, bir akifer olarak değerlendirilir [3].

Son olarak kütlelerin tespit edilmesi için hazırlanan kavramsal model de 4 adımdır (Şekil
10). İlk adımda tanımlanan her bir akifer içindeki ana yeraltısuyu akım sistemi, yüzey
suyu kütleleri veya bağımlı karasal ekosistemler takip edilerek belirlenir. İkinci adımda
tanımlanan ana akım sistemi için mümkünse su bütçesi de göz önüne alınır. Bu süreçte
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akım sisteminin sınırlarına ve akım çizgilerine dikkat edilir gerektiğinde akifer sınırları
revize edilir. Üçüncü adım olan kütlelerin belirlenmesinde her bir ana akım sistemi için
aşağıdaki hususlar incelenir [3];
 Tanımlanan akım sisteminin bir kütle olup olamayacağı,
 Akım sisteminin birkaç kütleye bölünüp bölünemeyeceği veya
 Hidrojeolojik şartların ve baskıların benzer olduğu durumlarda akım sisteminin
komşu sistemlerle gruplandırılıp gruplandırılmayacağı ve benzer akiferlerdeki
ayrı akım sistemlerinin de bir kütle oluşturup oluşturmayacağı.

Bu hususlar incelenirken ana akım sisteminin yüzey suyu kütleleri ile olan etkileşimi,
kütle üzerindeki baskılar ile miktar ve kalite durumu da göz önüne alınır. Böylece
kütlelerin iki boyutlu yatay sınırları aşağıdaki kriterler izlenerek belirlenir [3];
 Akifer sınırları (jeolojik sınırlar),
 Yeraltısuyu bölüm hattı (veya yüzey suyu bölüm hattı) ve
 Yeraltısuyu akım çizgisi.

Kütlelerin tespit edilmesinin son adımında ise kütleler ile kavramsal modelin uyumu, su
bütçesi yaklaşımı kullanılarak gözden geçirilir. Uyumsuzluk olması halinde ana akım
modeli yeniden incelenir ve kütle sınırları revize edilir [3].
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Şekil 10. Kütlelerin belirlenmesinde kavramsal model [3]

Kütle belirlenmesine yönelik olarak İngiltere ve Galler’de yapılan çalışmada 11 NHYB
tespit edilmiştir. Bu birimler, çevre ile su çekimi arasında dengeyi sağlayan, mevcut su
kaynakları yönetim programı olarak bilinen Havza Su Çekimi Yönetim Stratejisi
Alanları’na bölünmüştür. 126 adet olan bu alanlarda toplam 500-800 adet kütle
bulunmaktadır. İskoçya’da bulunan 2 nehir havzası yönetim biriminde, başlangıç
karakterizasyonu için 100 adet kütle değerlendirilmiştir. Kuzey İrlanda’da ise kütlelerin
tanımlanacağı 3 adet sınır aşan nehir havzası yönetim birimi ve 1 adet nehir havzası
yönetim birimi önerilmiştir [5]. Akiferlerin tespit edilmesinde SÇD hükümleri dikkate
alındığında Birleşik Krallık’ta bütün jeolojik birimler akifer olarak değerlendirilebilir [3].
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3.2.4 Bosna ve Hersek
Karstik kayaçların yoğun olduğu Bosna ve Hersek’te kütlelerin belirlenmesinde karstik
ve karstik olmayan taneli ortam akiferler ayrı ayrı ele alınmıştır. Karstik akiferlerde,
birimin hidrojeolojik karakteristikleri ile mümkün olan yerlerde izleyici deneyi yapılarak
tespit edilen havzanın hidrojeolojik sınırları değerlendirilmiştir. Karstik olmayan taneli
ortam akiferlerde ise jeolojik ve hidrolik sınırlar esas alınmıştır. Bu sınırların
belirlenmesinde yeraltısuyu modellerinin de kullanıldığı olmuştur [37].

3.2.5 Bulgaristan
Bulgaristan’da dağlık alanlardaki karstik ve çatlaklı kayaçlarda yeraltısuları oldukça
yaygındır. Ancak bu kayaçlarda kuyular yok denecek azdır. Bu yüzden kütle
belirlenmesinde zorluklarla karşılaşılmıştır. Bu bağlamda yeraltısuyu kütleleri, benzer
hidrojeolojik özelliklere sahip jeolojik birimler dikkate alınarak belirlenmiştir. 1/100.000
ölçekli jeoloji haritası kullanılarak 170 adet kütle tespit edilmiştir [71].

3.2.6 Danimarka
Danimarka’da yeraltısuyu kütleleri, ülkede oluşturulan 9 jeolojik tabakaya sahip model
kullanılarak belirlenmiştir. Kütlelerin belirlenmesinde izlenen yol aşağıda belirtilmiştir
[40];


Haritalar, izleme sonuçları ve su planlaması arasındaki uyum,



Modeldeki jeolojik tabakalar ve akiferler,



Kütle, kuyu bilgileri ve akiferler arasındaki karşılaştırma ve



Yeraltısuyu ve yüzey suyu arasındaki ilişki.

Danimarka, kütlelerin sayılarına ve alansal büyüklüklerine önem vermiştir. Bu nedenle
kütlelerin çok fazla sayıda olmadan yönetilebilmesi ve büyük alan kaplamadan
durumunun tanımlanabilmesine çalışmıştır [5, 41].

Ülkede 2.711 adet akifer ve 402 adet kütle tespit edilmiştir. Kütleler 3 ana sınıfa ayrılarak
değerlendirilmiştir [40];
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Derin kütleler, yüzey suları ile hidrolojik olarak etkileşimde olmayanlar,



Bölgesel kütleler, en azından bir akiferin yüzey suları ile doğrudan etkileşimde
olduğu ve akifer yüzey alanı 250 km2’den büyük olanlar ve



Yüzeye yakın kütleler, en azından bir akiferin yüzey suları ile etkileşimde olduğu
ve akifer yüzey alanı 250 km2’den küçük olanlar.

3.2.7 Estonya
Estonya’da kütle belirlenmesinde aşağıdaki yaklaşımlar kullanılmıştır [43];


Genel hidrojeolojik şartlar ve akifer sistemleri,



Yeraltısuyu akım yönü ve



Kütle sınırlarının nehir havza sınırları ile uyumu.

Kütlenin, NHYB sınırları ile uyumunu sağlamak ve ana kütle üzerinde küçük alan
kaplayan Kuvaterner yaşlı kütleleri göstermek için kütleler bölümlenmiştir [43]. Bu
nedenle Estonya örneğinde ilk olarak “yeraltısuyu alt kütleleri” ifadesi kullanılmıştır.

3.2.8 Federal Almanya Cumhuriyeti
Almanya’da SÇD’nin uygulanması için hazırlanan rehberde, kütlelerin 3 boyutlu olarak
belirlenmesinin yanında miktar ve kalite durumunun doğru bir şekilde tanımlanabilmesi
ve izlenebilmesinin önemi ifade edilir. Ayrıca rehberde kütlelerin miktar durumunun
doğru olarak değerlendirilmesi için kütlelerin hidrolik sınırlar göz önüne alınarak
belirlenmesi önerilir. Bu hususa uyulmadığı takdirde ise bir kütleden diğer kütleye olan
yeraltısuyu akımının ihmal edilmesi veya kolaylıkla hesaplanabilmesi gerekli görülür
[33].

Federal Almanya Cumhuriyeti’nde yeraltısuyu taşıyan bütün birimler SÇD kriterlerine
göre akifer olarak kabul edilebilir [33]. Hessen Eyaletinde yapılan çalışmada ortalama
büyüklüğü 173 km2 olan 127 adet yeraltısuyu kütlesi tespit edilmiştir [5].
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3.2.9 Fransa
Fransa’da kütleler, jeolojik ve hidrojeolojik kriterler dikkate alınarak tespit edilmiştir.
Kütle sınırları, geçirimsiz jeolojik sınırlar ile yeraltısuyu bölüm hattı veya akım çizgileri
ile belirlenir. Ülkede verimi 10 m3/gün’den çok veya günde 50 kişiden fazlasına içme
suyu temin eden bütün jeolojik birimlerin kütle olarak tanımlanması, bütün
formasyonların dikkate alınmasını gerektirmektedir. Yüzey suyu ve ekosistemlerle
etkileşimde olmayan, çekim yapılmayan ve su kalitesi veya teknik ve ekonomik
nedenlerden dolayı içme suyuna uygun olmayan derin yeraltısuları, kütle olarak
değerlendirilmemiştir [44].

Fransa’da yapılan çalışmada, geniş alanlar kaplayan kütlelerin hidrojeolojik
karakteristikleri ile kalite ve miktar durumu farklı olabileceğinden bu kütlelerin insan
kaynaklı faaliyetler dikkate alınarak sınırlı sayıda bölümlenebileceği vurgulanmaktadır.
Ayrıca kütleler arası etkileşim olması durumunda ise bölümlemeye ayrı bir önem
verilmesi gerektiği belirtilir [44].

3.2.10 Hırvatistan
Hırvatistan’da kütlelerin belirlenmesinde aşağıdaki hususlar değerlendirilmiştir [37];


Jeolojik yapı,



Akiferin porozitesi,



Jeokimyasal kompozisyon,



Hidrojeolojik karakteristikler ve



Akım yönü.

Bu hususlara ilave olarak karstik alanlarda yeraltısuyu-yerüstü suyu etkileşimi dikkate
alınmıştır. Çalışmalara hidrojeolojik haritalar altlık teşkil etmiştir [72]. Ayrıca ekolojik
hedeflere ulaşmak için yeraltısuyunun kullanımı ve korunması göz önünde
bulundurularak kütlelerin gruplandırılması yapılmıştır [37].

Kütlelerin üst sınırı için akitardlar göz önüne alınırken alt sınırı için 20 °C sıcaklık ve
1.000 mg/l erimiş madde miktarı içeren birimler değerlendirilmiştir. Termal ve mineral
su akiferleri, yeterli veri olmadığından kütlelere dahil edilmemiştir [72].
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3.2.11 Hollanda
Hollanda kil/turba tabakalı geniş alan kaplayan kumlu bir litolojiden oluşmaktadır. Bu
nedenle jeolojik sınırlar pek çok belirleyici olamamaktadır. Bu yüzden örtü tabakasının
hidrolik iletkenliği yeraltısuyu ve yüzey suyu etkileşimini, yeraltısuyu ile bağımlı
sistemler arasındaki ilişkiyi ve yeraltısuyu üzerinde arazi kullanımını etkilediğinden,
kütle belirlemede oldukça önem arz etmektedir [5].

3.2.12 İrlanda
İrlanda, kütlelerin belirlenmesinden ileri karakterizasyona kadar olan süreci bir bütün
olarak ele almış ve bu süreci 5 adımda değerlendirmiştir. İlk adım akiferlerin, ikinci adım
ise başlangıç aşamasında kütlelerin belirlenmesidir. Üçüncü adımda başlangıç
karakterizasyonunun yapılması yer alır. Yeni izleme noktalarına karar verilerek izlemeye
başlanması dördüncü adımı oluştururken risk altındaki kütleler için ileri karakterizasyon
yapılması son adımdır [30].

İrlanda’da akifer olan bütün ana kayalar ile kum/çakıl akiferi yeraltısuyu kütlesi olarak
belirlenmiş kil, turba, buzul çökelleri gibi birimler akifer olmadığından değerlendirmeye
alınmamıştır [4].

18.000 km2 alana sahip Shannon Pilot Nehir Havzası’nda yapılan çalışmada büyüklükleri
5 km2 ila 1.400 km2 arasında değişen 97 kütle tespit edilmiştir. Kütle belirlenmesi 5
aşamada gerçekleştirilmiştir [5];
Aşama 1


1/100.000 ölçekli jeoloji haritasının üretilmesi,



1.100’den fazla kayaç biriminin benzer hidrojeolojik özellikler dikkate alınarak
27 kayaç birimi olarak gruplandırılması,

Aşama 2
Belirlenen kayaç gruplarının bölgesel öneme sahip akiferler, yerel öneme sahip akiferler
ve zayıf akiferler olmak üzere 8 akifer türü olarak gruplandırılması;


Bölgesel öneme sahip akiferler
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1-Kanal akımın hâkim olduğu karstik akiferler,
2-Yaygın akımın hâkim olduğu karstik akiferler,
3-Çatlaklı akiferler,


Yerel öneme sahip akiferler
4- Genellikle orta derecede verimli ana kaya akiferi,
5- Yerel ölçekte orta derecede verimli ana kaya akiferi,



Zayıf akiferler
6- Genellikle yerel bölgeler hariç verimsiz ana kaya akiferi,
7- Genellikle verimsiz ana kaya akiferi,
8-Kum ve çakıl akiferleri.

Aşama 3
Bu 8 akifer sınıfının benzer yeraltısuyu akım rejimlerine göre 4’e ayrılması;


Karstik akiferler,



Çakıl akiferler,



Verimli çatlaklı ana kaya akiferleri ve



Az verimli ana kaya akiferleri.

Aşama 4
Aşağıdaki hiyerarşi takip edilerek ön inceleme aşamasında kütlelerin belirlenmesi;


Akımın olmadığı ya da nispeten az olduğu jeolojik sınırlar,



Yeraltısuyu bölüm hattına dayalı sınırlar,



Uzaklaşan akım sınırı,



Akım çizgilerini esas alan sınırlar.

Aşama 5


Yeraltısuyu akımı üzerinde topoğrafya etkisinin az olduğu karstik ve basınçlı
akiferler hariç olmak üzere nihai kütleler, yüzey suyu drenaj alanları ile birlikte
değerlendirilir.
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Yüzey suyu kütleleri belirlendikten sonra yeraltısuyu kütleleri için yeni bir değerlendirme
yapılmalıdır. Akım sistemine ve akımın sürekliliğine bir müdahale olmayacaksa küçük
alana sahip kütleler büyük kütlelerle birleştirilebilir. Ancak küçük alan kaplayan kütleler
ekosistemle bağımlı olması, içmesuyu temin etmesi ve akım sistemi üzerinde önemli bir
etkisi olması halinde aynen kalabilirler [5].

3.2.13 İzlanda
İzlanda’da kütle belirlenmesinde Avrupa Uluslararası Hidrojeolojik Haritası’ndan
faydalanılmıştır. Yerel ölçekte ise daha ayrıntılı haritalar üretilmiştir. Buzul alanlardaki
kütleler için buzul çevresindeki şartlar göz önüne alınmıştır. En küçük kütle büyüklüğü
adalar hariç olmak üzere 10 km2 olarak kararlaştırılmıştır [42].

Kütle belirlenmesinde örtü tabakasının genel özellikleri kullanılmıştır. Akiferler; önemsiz
akiferler, çatlaklı akiferler ve taneli akiferler olmak üzere 3’e ayrılmıştır. Bu akiferler de
kendi içlerinde yerel/sınırlı verimli, orta derece verimli ve verimli olmak üzere
sınıflandırılmıştır. Netice olarak 312 adet kütle tespit edilmiştir [42].

3.2.14 Jucar Pilot Nehir Havzası - İspanya
Havzada belirlenen kütleler, Havza Planı’ndaki 52 adet hidrojeolojik birime karşılık
gelmektedir. Hidrojeolojik birimler, akılcı ve etkin su kullanımıyla tek bir idari birim
olarak yönetilebilecek akifer veya akifer gruplarını ifade etmektedir. Kütle büyüklükleri
48 – 7.421 km2 arasında değişmektedir [5, 73].
Hidrojeolojik birimlerin tanımlanmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınmıştır [5];


Litolojik birimler,



Akifer türleri (serbest, basınçlı),



Akiferlerin tabaka durumları,



Akiferlerin ortalama kalınlıkları ve



Hidrolik iletkenlik ve depolama katsayısı gibi hidrolik parametreler.
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3.2.15 Litvanya
Litvanya’da akım sistemi, bölgesel ölçekte hidrolik olarak tek bir akifer gibi davranan
birbiri ile ilişkili akiferler ile basınçlı birimlerden oluşmaktadır. Bu nedenle Litvanya’da
yeraltısuyu akım sisteminin tamamı bir kütle olarak tanımlanmıştır [5,43,74].

Yeraltısuyunun kalite açısından gerekli şartları sağlamasının risk oluşturduğu ve
yeraltısuyu çekiminin yüzey suları ve ekosistemler üzerinde etkisinin olduğu yerlerde
yeraltısuyu alt kütleleri tanımlanmıştır. Alt kütle tanımlanmasının sebebi ülkenin
tamamının tek bir kütle olmasıdır [43].

3.2.16 Letonya
Kütlelerin yatay ve/veya düşey sınırlarının, düşük geçirgenliğe sahip litolojik birimler
veya tuzlu su girişiminin dikkate alınarak belirlendiği Letonya’da yoğun olarak kullanılan
akiferlere yoğunlaşılmıştır. Birden fazla NHYB’nde yer alan kütleler, yönetim amaçlı
bölümlenmiştir [43].

3.2.17 Macaristan
Bu ülkede kütlelerin belirlenmesinde ilk adım olarak, akiferler dikkate alınmıştır.
Akiferler; karstik akiferler, taneli akiferler ve akifer sistemleri (dağlık alanlarda) olarak
sınıflandırılmıştır. Kütle sınırlarının belirlenmesinde; taneli akiferler için yeraltısuyu alt
havza sınırları, karstik akiferlerde hidrojeolojik birim ve dağlık alanlardaki akiferlerde ise
yönetim birimleri göz önüne alınmıştır. Taneli ve karstik akiferler içerisinde termal su
içeren 30 ºC’den fazla su sıcaklığına sahip akiferler de belirlenmiştir [5,75]

Ayrıca ovalık kesimlerdeki su kütleleri, yeraltısuyuna bağımlı ekosistemlerin kimyasal
durumunun ve hassasiyetinin belirlenmesi için ayrıntılı şekilde incelenmiştir [5,75].
Ülkede 102 kütle tespit edilmiştir. Macaristan 7 ülke ile komşu olduğundan sınır aşan
akiferlerin sayısı, uyumlaştırma çalışmalarında önemli yer almaktadır [5]. Macaristan da
ilk kez termal akiferler de dikkate alınmıştır.
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3.2.18 Norveç
Norveç’te sayıları 8.000 -10.000 arasında tahmin edilen akiferler, miktar ve kalite durumu
dikkate alınarak gruplandırılmıştır. Gruplandırmadaki amaç, kütlelerin daha etkin ve
ekonomik olarak yönetilebilmesi için sayısının 1.000’den az olmasını sağlamaktır. Bunu
yaparken kaynağın önem durumu dikkate alınmıştır [5,76].

Kütlelerin büyüklüklerinin Avrupa ölçeğine göre nispeten küçük olduğu ülkede en büyük
kütle alanı 73 km2’dir. SÇD’ne göre kütlelerin en az 10 m3/gün verime sahip olması göz
önüne alındığında ülkedeki bütün formasyonların kütle olarak tanımlanacağı ortaya
çıkmaktadır [76].

3.2.19 Pinios Pilot Nehir Havzası - Yunanistan
9.500 km2 drenaj alanına sahip havza, 2 alt havzadan oluşmaktadır. Her iki alt havzada,
14 yeraltısuyu kütlesi tespit edilmiştir. Kütlelerin belirlenmesinde kullanılan kriterler
aşağıda belirtilmiştir [5,77];


Yeraltısuyu akımının oluştuğu jeolojik sınırlar,



Hidrolik sınırlar ve



Hidrojeokimyasal karakteristikler.

3.2.20 Portekiz
Portekiz’de akifer, ekonomik anlamda su alınan jeolojik birimler olarak da
yorumlanmaktadır. Bu kritere göre sınırlı miktarda su içeren küçük ölçekli yerel akiferler
dikkate alınmamıştır [78].

Akifer sistemlerinin tanımlanmasında ve sınırlarının belirlenmesinde, etkin yönetim
birimlerinin oluşturulması hedeflenmiştir. Akifer sistemlerinin belirlenmesinde coğrafik
şartlar yanında aşağıdaki hususlar da dikkate alınmıştır [5,78];


Farklı hidrolik davranış gösteren litolojik birimlerin sınırları,



Genç çökellerin altındaki akifer sisteminin yayılımı belirlemek için kuyu bilgileri
ve
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Jeolojik, tektonik ve jeofizik çalışmalara dayalı sınırlar.

Ülkede karstik, çatlaklı ve taneli olmak üzere 3 farklı akifer tipi yer almaktadır. Bu akifer
tiplerinden 63 adet kütle belirlenmiştir. En küçük kütle büyüklüğü karstik akiferde
belirlenmiş olup büyüklüğü 5,1 km2’dir. En büyük kütle alanı ise çatlaklı ortamda
kütlelerin birleştirilmesi ile elde edilmiş ve büyüklüğü 54.777,6 km2 dir [5,78].
Portekiz’in yüz ölçümünün 92.212 km2 olduğu göz önüne alınırsa ülkenin % 59,4’ünün
bir kütle olduğu görülür.

Portekiz’de kütle sınırlarının havza sınırları ile örtüşmediği durumlarda, kütle alanının
büyük kesiminin yer aldığı havza, akım yönü birlikte değerlendirilerek yönetim birimine
dahil edilmiştir [5,78].

3.2.21 Scheldt Pilot Nehir Havzası - Belçika, Fransa, Hollanda
Scheldt Nehir Havzası’nda ilk olarak her ülke, kendi sınırları için kendi yaklaşımını
ortaya koymuştur. Fransa havzanın kendi topraklarında kalan kesiminde, akifer
tipolojisinin yüzey suyu havzası ile birlikte değerlendirilmesi sonucu çoğu kireçtaşı olan
16 adet kütle belirlemiştir [5].

Flander’de (Belçika) kütle belirlenmesi hidrojeolojik yapıdan dolayı oldukça farklı
şekilde yapılmıştır. Yatayda coğrafik şartlar ve düşey olarak ise 2 bölgesel akitard sistemi
dikkate alınarak ana akım sistemi 6 alt sisteme bölünmüştür. Daha sonra bu 6 alt sistem;
yerel akitardlar, su çekiminin etkisi, yeraltısuyu bölüm hattı ve tatlı-tuzlu su girişimi göz
önüne alınarak tekrar bölümlenmiştir [5].

Wallonya’da (Belçika) ise üst üste olan akiferler bağımsız olarak ele alınmıştır. Akiferler
arası önemli etkileşimin olduğu yerler belirlenmiş ve çekimin az olduğu sığ akiferler daha
derin ana akiferlerle birlikte değerlendirilmiştir [5].
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Kütlelerin ülke sınırları boyunca sürekliliği dikkate alınarak belirlenmesinde oluşturulan
ortak veri seti aşağıdaki bilgileri içermektedir [5];


Kütlenin bölgenin tektonik yapısı/stratigrafik istifi içindeki konumu,



Akım ve porozite türü ile



Litoloji veya akifer tipidir (serbest, basınçlı).

3.2.22 Sırbistan
Kütlelerin belirlenmesi sürecinde Sırbistan’da kullanılan temel kriterler;


Jeolojik karakteristikler,



Hidrojeolojik sınırlar ve



Yeraltısuyu kullanımının yol açtığı baskılardır.

Sırbistan’ın Sava Nehir Havzası kesiminde 44 adet kütle tespit edilmiştir [37].

3.2.23 Slovakya
Slovakya’da bütün jeolojik birimler 10 m3/gün’den fazla verimli olduğundan ülkenin
tamamı kütle çalışmalarında dikkate alınmıştır. Ülkede kütleler 3 boyutlu çalışma ile
belirlenmiş ve aşağıdaki kriterler kullanılmıştır;


Çekilecek su miktarını tespit etmek için belirlenen hidrojeolojik bölgeler,



Kayaçların yaşı ve türü,



Hidrojeolojik özellikler ile



NHYB sınırları.

Kütlelerin NHYB sınırları ile kesiştiği yerlerde kütleler bölümlenmiştir [34].

3.2.24 Slovenya
Slovenya’da kütlelerin belirlenmesinde;


Akiferler ve akifer sistemlerinin önem durumu,



İnsan kaynaklı baskılar,



Akifer ve akifer sistemleri arasındaki akım ve



Yeraltısuyu kalitesinin benzerliği
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esas olarak alınmıştır [37].

3.2.25 Umbria Bölgesi - İtalya
Bu bölgede 16 ila 1.076 km2 büyüklüklerinde 7 adet kireçtaşı akiferi ile 500 km2
büyüklüğünde 1 adet volkanik akifer yer almaktadır. Kütleler bu akiferlerden belirlenmiş
olup aşağıdaki hususlar dikkate alınmıştır [5,79];


Hidrojeolojik analiz,



Jeokimyasal çalışma,



Kalite durumu ve



Baskı analizi.

3.3 Türkiye
Türkiye’de yeraltısuyu kütlelerinin belirlenmesi için yapılan çalışmalar, uygulanan
metodolojilere göre sınıflandırılmıştır.

3.3.1 Özgül debi yaklaşımı
İlk kütle belirleme çalışması 2010 yılında “Türkiye’de Su Sektörü için Kapasite
Geliştirilmesi” başlıklı Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi” kapsamında “Büyük Menderes
Nehir Havzası Yönetim Planı Nihai Taslağı” çalışmasında gerçekleştirilmiştir [20].

Bu çalışmada SÇD’de belirtilen bir jeolojik birimin akifer olması için belirlenen 10
m3/gün içme suyu temin etme kriteri havzadaki hidrojeolojik birimlerin özelliklerine göre
çok düşük görülmüştür. Bu kriter dikkate alınarak kütle tanımlaması yapılması halinde
havzanın tamamının yeraltısuyu kütlesi olacağı belirtilerek bu değer göz önüne
alınmamıştır. Bu değer yerine, akiferleri tanımlamak için kuyuların özgül debi değerleri
kullanılmıştır. Özgül debisi 0,5 ve 2 l/s/m arasında olan kuyuların açıldığı akiferler orta
verimlilik kapasitesine ve özgül debisi 2 l/s/m'den büyük olan kuyuların yer aldığı
akiferler ise yüksek verimlilik kapasitesine sahip olarak değerlendirilmiştir. Bu
sınıflandırma pekişmiş formasyonların (kireçtaşı, kumtaşı ve konglomera) yanı sıra
pekişmemiş formasyonları da (kum, kil ve çakıl) içermektedir. Özgül debisi 0,5 l/s/m’nin
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altındaki kuyuların bulunduğu akiferler, zayıf verimlilik derecesine sahip olup yeraltısuyu
içermeyen

formasyonlar

olarak

kabul

edilmiştir.

Dolayısıyla

kütle

olarak

değerlendirilmemişlerdir [20].

Kütlelerin belirlenmesinde kullanılan akiferler, DSİ tarafından 1970 yılında bastırılan
1/500.000 ölçekli Türkiye Hidrojeoloji Haritası’ndan alınmıştır. Bu çerçevede
yeraltısuyunun yoğun kullanıldığı ve potansiyel olarak kullanılacağı düşünülen alanlar
dikkate alınmış ve mevcut veriler kullanılarak 4 adet yeraltısuyu kütlesi iki boyutlu olarak
tanımlanmıştır (Şekil 11) [20].

Şekil 11. Büyük Menderes Havzası yeraltısuyu kütle haritası [20]

Bu kütlelerin kalınlıkları ve kapladıkları alanlar Çizelge 2’de yer almaktadır.
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Çizelge 2. Büyük Menderes Havzası’ndaki Yeraltısuyu Kütleleri [20]
YASK Adı
Aydın – Denizli
Uşak – Sivas –
Banazlı
Tavas – Kale
Muğla - Yatağan

Formasyon

Kalınlık
(m)

Pekişmemiş (kil, kum, çakıl)

20-200

Pekişmiş (kireçtaşı, kumtaşı, konglomera)

500-600

Pekişmemiş (kil, kum, çakıl)

10-30

Pekişmiş (kireçtaşı, kumtaşı, konglomera)

60-240

Pekişmemiş (kil, kum, çakıl)

25-30

Pekişmiş (kireçtaşı, kumtaşı, konglomera)

> 500

Pekişmemiş (kil, kum, çakıl)

5-25

Pekişmiş (kireçtaşı, kumtaşı, konglomera)

300-400

Alan
(km2)
4.344

4.082

577

483

3.3.2 DSİ yaklaşımı
DSİ tarafından Meriç-Ergene [21], Gediz [21], K.Menderes [21], Akarçay [21] ve Konya
Kapalı Havzaları’nda [21] kütle belirleme çalışmaları yapılmıştır. Çalışma sonucunda
belirlenen kütlelerin kapladıkları alanlar; Meriç-Ergene Havzası’nda 445,5-9.276,8 km2,
Gediz Havzası’nda 268,8-5.466,6 km2, K.Menderes Havzası’nda 290-1.120 km2,
Akarçay Havzası’nda 92-2.700 km2 ve Konya Kapalı Havzası’nda ise 19-4.470 km2
arasında değişmektedir [21].

Bu çalışmaların incelenmesi sonucunda DSİ tarafından kütle belirlenmesi sürecinde
aşağıdaki adımların izlendiği sonucu çıkarılabilir;


Havza/alt havza sınırlarının tespit edilmesi,



Akiferlerin esas alınması,



Farklı litolojideki akiferlerin birbirlerini etkilemesi durumunda bu litolojilerin tek
bir kütle olarak değerlendirilmesi ve



Karakterizasyon tablosunun ayrıntılı şekilde hazırlanması.

3.3.3 Havza eylem planlarının havza yönetim planlarına dönüşümünde uygulanan
yaklaşım
Konya Kapalı, Susurluk, Meriç-Ergene ve B.Menderes Havzaları’nda AB projesi olan
“Nehir Havza Eylem Planlarının Nehir Havza Yönetim Planlarına Dönüşümünde Teknik
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Yardım” kapsamında kütle belirleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalarda
hiyerarşik yaklaşım takip edilmiştir. Çalışmalarda SÇD’nin ilgili hedeflerine ulaşmak
için kütlelerde yeraltısuyunun doğal özelliklerinin, kirletici konsantrasyonlarının veya
seviye değişikliklerinin homojen olmasının önemi vurgulanır [17].

Bu 4 havzada yeraltısuyu kütle belirlemesinde dikkate alınan başlıca kriterler aşağıda
özetlenmiştir [17];


Alt havza sınırları,



Jeolojik sınırlar,



Akifer sınırları ve akiferler arasındaki hidrolik ilişkiler,



Önemli su çekimleri (içme, sulama, endüstriyel) ve su çekim noktalarının
yoğunluğu,



Temin edilen su hacmi (günde 10 m3 veya en az 50 kişi için su temini),



Noktasal ve yayılı kirlilik ile



Karasal ve sucul ekosistemler.

Bu işlemin ardından belirlenen kütle, izleme sonuçlarının analizine göre baskı, etki ve
sebepler bakımından aynı özellikleri gösteren komşu kütle ile birleştirilebilir. Ayrıca, bir
kütlenin önemli bir kısmında çok farklı etki seviyeleri olduğu takdirde kütle daha küçük
alt kütlelere bölünebilir [17].

Bu proje kapsamında gerçekleştirilen kütlenin tespit edilmesi ve karakterizasyonu
sürecini açıklayan akış şeması Şekil 12‘de verilmiştir.

Bu yaklaşımda kütlelerin

tanımlanması ve başlangıç karakterizasyonu aşamasından sonra ileri karakterizasyon
sürecinde kavramsal model kurulması dikkat çekmektedir [17]. Oysa kavramsal modeller
kütle tanımlama işleminin başlangıcında yeraltısuyu sistemini tanımak ve işleyişini
anlamak için yapılır.
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Şekil 12. YASK’lerinin belirlenmesine ve karakterizasyonuna ilişkin akış şeması [17]
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3.3.4 Puanlama yaklaşımı
“Yeraltısularının Miktar ve Kalite Özelliklerinin Ortaya Konması ve Değerlendirilmesi
Konusundaki Uygulamalar: Gediz Havzası Örnek Çalışması”nda kütle belirlenmesine
yönelik bir metodoloji yer almaktadır (Şekil 13). Metodoloji 7 adımdan oluşmaktadır. İlk
adımda jeolojik birimler tespit edilir ardından birimler su taşıma potansiyellerine göre
gruplandırılır. Yeraltısuyu içermeyen birimler elenir. Üçüncü adımda, yeraltısuyu içeren
birimlerin ekosistemler ile olan ilişkileri incelenir. İlişkili olan akiferler kütle olarak
tanımlanır. Bir sonraki adımda akiferler hidrojeolojik özelliklerine göre sınırlı verimli ve
verimli akiferler olarak ikiye ayrılarak verimli akiferler kütle olarak kabul edilir. Beşinci
adım, sınırlı verimli akiferlerin 10 l/s’den büyük debili içmesuyu için kullanılan
kaynak/kuyulara sahip olup olmadığının incelenmesidir. Bu kriterde kaynak/kuyu içeren
sınırlı verimli akiferler kütle olarak kabul edilirken içermeyenler altıncı adımda
puanlamaya tabi tutulur. Altıncı adımda;


Hidrolik iletkenlik katsayısı,



Özgül debi,



Nüfus yoğunluğu ve



Arazi kullanımı

dikkate alınarak puanlama yapılır. Verilen puan, istatistiki analiz ile belirlenen değer ile
karşılaştırılarak sınırlı yeraltısuyu bulunduran akiferin, kütle olup olmadığına karar
verilir. Son adımda ise kütleler durumlarına göre bölümlenir ve/veya birleştirilir ve/veya
gruplanır. Neticede havzada 76 adet kütle tespit edilmiştir [46].
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Şekil 13. Gediz Havzası’nda uygulanan metodoloji [46]

Gediz [17] ve Kuzey Ege Havza’ları [18] için hazırlanan havza yönetim planlarında kütle
belirlenmesinde bu yaklaşım kullanılmıştır.

3.3.5 Beş aşamalı test yaklaşımı
Avrupa Birliği ESEI Programı (2016) kapsamında, Akarçay ve Sakarya Havzaları’nda
kütlerinin güncellenmesine yönelik bir yaklaşım geliştirilmiştir. Birbirini takip eden
adımlar olan bu yaklaşımda fliş, metamorfik şistler ve ofiyolitik melanj gibi litolojiler
verimsiz birimler olarak kabul edilip kütle olarak değerlendirilmez ve analiz dışında
bırakılır, diğer birimler ise yeraltısuyu bulunduran verimli ve sınırlı verimli birimlerdir.
Bu birimler için alansal büyüklük kriteri kullanılarak 1 km2’den daha küçük alanlar
dikkate alınmaz ve dolayısıyla kütle olarak tanımlanmaz. Sonraki aşamada ise verimli ve
sınırlı verimli yeraltısuyu bulunduran birimler için 5 aşamalı test uygulanır (Şekil 14).
Testlerde belirtilen kriteri sağlayan birim kütle olarak değerlendirilirken, sağlayamayan
birimler bir sonraki teste tabi tutulur. Bu testler [47];
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Verimlilik Testi,



İçme Suyu Testi,



Göller-Sulak Alanlar Testi,



Yüzey Suları Testi ve



Puanlama Testi’dir.

Geliştirilen yaklaşımda, SÇD’nde bir litolojik birimin akifer olması için gereken şartların
Türkiye için uygun olmadığı öne sürülerek, verimli ve sınırlı verimli birimler verimlilik
testine tabi tutulur. Bu testte litolojik birimler için hesaplanan özgül debi değeri, havza
geneline ait ortalama özgül debi değeri ile karşılaştırılır. Birime ait özgül debi değerinin
havzaya ait ortalama değerden büyük olması durumunda o litolojik birim kütle olarak
değerlendirilir. Testi geçemeyen birimler ise bir sonraki içme suyu testine tabi tutulur. Bu
testte litolojilerdeki içme suyu temin eden kuyu/kaynakların maksimum debi değerleri,
havzanın ortalama debi değeri ile karşılaştırılarak değerlendirme yapılır. Üçüncü ve
dördüncü testlerde litolojilerin göller-sulak alanlar ve yüzey suları ile olan ilişkisi
araştırılır. İlişkili olan birimler kütle olarak kabul edilir. Puanlama testi ise daha önceki 4
testi geçemeyen birimler için yapılır. Bu testte nüfus yoğunluğu ve arazi kullanımı insan
kaynaklı baskılar için dikkate alınırken hidrolik iletkenlik katsayısı ve özgül debi ise
miktar açısından baskıları değerlendirmektedir. Litolojilere bu 4 parametre üzerinden
puanlar verilir ve havza puanından fazla puana sahip litolojiler kütle olarak tanımlanır
[47].

Bu yaklaşımda görüldüğü gibi verimli ve sınırlı birimlere sırasıyla bu testler
uygulanmakta ve her testi geçen birimler kütle olarak tanımlanırken testi geçemeyen
birimler bir sonraki teste tabi tutulmaktadır. Verimli ve sınırlı birimlerin kütle olabilmesi
için 5 testten birisini geçmesi yeterlidir. Bu işlemlerin ardından ilişkili olan aynı
litolojideki benzer baskıya sahip kütleler toplulaştırılırken büyük yüzey alanına sahip
litolojilerin hidrojeolojik özellikleri ve baskı unsurları dikkate alınarak daha küçük ve
yönetilebilir parçalara bölünür. Son aşamada ise benzer özelliğe sahip kütleler
bütünleştirilir [47].
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Şekil 14. Ülkemizde halihazırda kullanılan YASK belirleme prosedürü [47]

3.3.6 Diğer yaklaşım
Bu başlık altında Küçük Menderes Havza’sında uygulanan metodoloji incelenmiştir. Bu
havzada NHYP Hazırlanması süresince gerçekleştirilen kütlelerin belirlenmesinde
uygulanan metodolojinin ana hatları aşağıda verilmiştir [19];


SÇD kriterleri uyarınca jeolojik, hidrojeolojik ve litolojik koşullar esas alınarak
akifer türlerinin tanımlanması,



Bu akiferlerin beslenme ve boşalım alanları ile havza morfolojisi göz önüne
alınarak yönetilebilir birimlere bölünmesi,



Baskı ve etki unsurları dikkate alınarak alt bölümlere ayrılması ve
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Benzer kütlelerin birleştirilmesi.

Küçük Menderes Havzası’nda kütle belirleme çalışmaları yukarıdaki genel prensipler
çerçevesinde, Gediz ile Akarçay ve Sakarya Havzaları’nda uygulanan tecrübeler de
dikkate alınarak Şekil 15’ de belirtildiği şekilde sürdürülmüştür. Ayrıca Yeraltısuyu
Yönetimi Konusunda Türkiye'ye Kapasite Geliştirme Desteği Projesi (NIRAS 2016)
kapsamındaki uygulama adımları da dikkate alınmıştır. Havzada 42 adet kütle
belirlenmiştir [19].

Şekil 15. Yeraltısuyu kütle belirleme aşamalarının ana hatları [19].

3.4 Yaklaşımların Hidrojeolojik Yapı ve Hidrodinamik Açısından İrdelenmesi
Sürdürülebilir yeraltısuları yönetimi için hidrojeolojik sistemin gerek yapısal gerekse
hidrodinamik özelliklerinin bilinmesi gereklidir. Bu özellikler ne kadar ayrıntılı bilinirse
hedefe ulaşmada başarı oranı o kadar yüksek olur. Risk değerlendirmesinin, izlemenin,
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önlemler programının ve raporlamanın kütle ölçeğinde uygulanacağı göz önüne
alındığında, kütlelerin belirlenmesi daha da önem kazanmaktadır. Ancak hem SÇD’nde
yer alan hiyerarşik yaklaşım asgari olarak sadece jeolojik sınırlar ile akım çizgilerini
dikkate aldığından bu veriler, hidrojeolojik sistemin geometrisini ve davranışlarını ortaya
koymaktan uzaktır. Sistemin davranışlarını ortaya koyan verilerden yoksun olarak
yapılacak çalışmalar sonucu belirlenen kütleler ile yeraltısuyu yönetiminin başarısı
sorgulanacaktır.

Kütle belirlenmesinde uygulanan yaklaşımların incelenmesinde göze çarpan diğer husus
kullanılan terminolojideki uyumsuzluktur. Her ne kadar SÇD, ülkelere uygulamalarında
ülke şartlarına göre esneklik tanısa bile incelenen çalışmalarda 88 farklı terimin
kullanıldığı gözlenmiştir (Çizelge 3). Buradan da AB Üye Devletleri tarafından SÇD’nin
farklı şekillerde yorumlanmasının önüne geçmek ve teknik ile bilimsel konularda bütün
üye devletler tarafından ortak anlayış oluşturulmasına imkan tanımak için hazırlanan
“Kılavuz Rehber”lerin bu açıdan amacına ulaşamadığı görülmektedir.
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Çizelge 3. Kullanılan terimler
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Çalışmalarda gözlenen farklı terminolojinin yanında SÇD yer almayan terimler de
kullanılmıştır. Örneğin; Estonya [43], Litvanya [43] ve Türkiye’de “alt kütle” [17] terimi
göze çarpmaktadır. Ayrıca SÇD kapsamında yer almamasına rağmen Macaristan’ da
yapılan çalışmada termal akiferler [5] ile Belarus [38] ve Ermenistan’da [39] ise mineralli
su içeren akiferler çalışma kapsamında yer almaktadır.

Bunun yanı sıra aynı havzada yer alan birden fazla ülkenin uyguladığı yaklaşımlar bile
aynı değildir. Örneğin, SAVA Nehir Havzası’nda Slovenya-Hırvatistan-Bosna Hersek,
Karadağ ve Sırbistan ülkeleri yer almaktadır. SAVA Nehir Havzası Yönetim Planı
kapsamında hazırlanan kütlelerin belirlenmesi raporunda Karadağ hariç 4 ülkede yapılan
çalışmada farklı kriterler dikkate alınmıştır [37]. Benzer şekilde, sınır aşan su olan Tuna
Nehri için hazırlanan Tuna Nehir Havzası Yönetim Planı’nda da ülkeler çalışmalarında
aynı kriterleri kullanmamışlardır. Bu konu, raporda belirsizlik olarak gündeme getirilmiş
ve ülkelerin kütlelerin belirlenmesi ve karakterizasyonunun yanı sıra kimyasal ve miktar
durumunun değerlendirilmesi, eşik değerlerin, eğilimin ve geri dönüş noktasının
belirlenmesinde de farklı metodolojiler kullandıkları ifade edilmiştir [80].

Diğer önemli husus ise, kılavuz rehberler ve teknik raporlarda akifer ve kütle
tanımlanmasında kullanılan kriterlerin sayısal ölçütlerle değil, açık bir şekilde
belirtilmeyen muğlak ifadelerle belirtilmesidir. Bu nedenle kriterler farklı yorumlanmış
ve farklı uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Örnek olarak; önemli miktarda, verimli, sınırlı
verimli, ekonomik öneme sahip, fiili kullanım, alansal büyüklük, uzun dönem, önemli
bozulma ve yönetilebilecek büyüklük ifadeleri verilebilir. Bu ifadeler hidrojeolojik
açıdan sayısal olarak belirtilmediği sürece bir anlam ifade etmemektedir. Bu nedenle
çalışmalarda “önemli miktarda akış”ın yorumlanmasında kabul edilen değerlerin arasında
büyük farklılıklar olduğu göze çarpmaktadır. Örneğin; Oulujoki Pilot Nehir Havzasında
250 m³/gün, Moselle-Saar Pilot Nehir Havzasında 10 m³/s’den fazla ve Scheldt Pilot
Nehir Havzasında 100 m³/gün’den büyük olarak dikkate alınmıştır [5]. “Önemli miktarda
çekim”in değerlendirilmesinde ise Gediz Havzası’nda sınırlı yeraltısuyu bulunduran
akiferlerin, kütle olabilmesi için 10 l/s’den fazla içme suyu temin eden kuyu veya kaynağa
sahip olması gerekli görülmüştür [46].
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Ayrıca kütle belirlemesi için yapılan bazı çalışmalarda aynı litolojiye sahip bir akiferin
tek bir kütle olarak değerlendirildiği görülmüştür. Kütlelerin bu yaklaşımla belirlenmesi,
yeraltısuyu akımının devam ettiği farklı litolojiye sahip komşu akiferlerin ayrı ayrı kütle
olarak belirlenmesine yol açmaktadır [21, 22, 45, 46]. Bu durumda iki farklı litolojiye
sahip komşu akiferlerde akımın sürekliliği kesintiye uğratılarak kütle sınırının akım
çizgilerini kesmesine neden olmaktadır (Şekil 16). Bu nedenle iki kütle arasında meydana
gelecek etkileşim nedeniyle kütlelerin miktar ve kalite durumları birbirlerini
etkileyecektir. Kütleler arası etkileşimin, kütle belirlenmesinde istenilen bir durum
olmadığı kılavuz rehberlerde belirtilmektedir [3, 7].

Şekil 16. Akım çizgilerinin kütle sınırını kesmesi

Akiferlerin tek bir kütle olarak değerlendirilmesi, komşu akiferler için akımın
sürekliliğinin kesintiye uğratılmasının yanında kütlelerin alansal büyüklüklerinin de
oldukça fazla olmasına yol açmıştır. Bu durumda kütlelerin izlenmesi ve raporlanması
temsil edicilikten uzaklaşmaktadır. Bu yaklaşımla yapılan çalışmada Meriç-Ergene
Havzası’nda kil, kumtaşı, kum ve çakıllı malzemeden oluşan kütle 9.276,8 km2 alana
sahiptir (Şekil 17). Aynı yaklaşımla yeraltısuyu kütle alanları Gediz Havzası’nda 5.466,6
km2, Konya Kapalı Havzası’nda 4.470 km2 ve Küçük Menderes Havzası’nda ise 1.120
km2 olarak tespit ediştir [21]. Benzer şekilde kütlelerin kapladıkları alanlar Portekiz’de
54.778 km2 ile ülke yüzölçümünün %59,4’ü [5], Dinyeper Havzası’nda 34.766 km2 ile
Belarus’un % 16,7‘si [38], İspanya’da Duero Nehir Havzası’nda 20.000 km2 [81],
Avusturya’da 9.600 km2 [5], Guadiana Havzası’nda 6.312 km2 [5] ve Jucar Havzası’ nda
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ise 7.421 km2’dir [5]. Ayrıca Tuna Havzası’nda ise bir kütlenin önemli olabilmesi için
gerekli şartlardan birisi kapladığı alanın 4.000 km2’den büyük olmasıdır [80].

Şekil 17. Meriç-Ergene Havzası yeraltısuyu kütle haritası [21]

Bu kadar alansal büyüklüğe sahip kütlelerin miktar ve kalite açısından bütünlük
göstermesi oldukça zordur. Akiferin belirli kesimlerinde çekimden dolayı aşırı düşüm
ve/veya kirlilikten dolayı yeraltısuyunun kalitesinde bozulmalar olabilir.

Bu yerel

olumsuzluklar dikkate alınarak kütlelerin durumlarının bütüncül bir yaklaşımla “zayıf”
veya bu durumun göz ardı edilerek “iyi” tanımlanması, kütlenin tamamının durumunu
yansıtmayacaktır. Oysa SÇD kütlelerin, yeraltısuyunun miktar ve kalite durumunu
yansıtacak büyüklükte olmasını öngörür. Bu nedenle yerel olumsuzlukların göz ardı
edilerek kütle durumunun tanımlanması ve buna dayanılarak kütlenin tamamının
durumunu yansıtmayan bir önlemler paketinin hazırlanarak uygulanması halinde,
SÇD’nin hedefine ulaşamayacağı sonuç olarak “iyi su ve iyi ekolojik duruma”
erişilemeyeceği açıktır. Dolayısıyla yeraltısuyunun miktar ve kalite durumunun bu kadar
geniş alanlarda iyi veya zayıf gibi tek bir değer ile tanımlanmasının sorunlu olacağı
69

belirgindir. Bu nedenle büyük alana sahip kütlelerde, yerel olarak kütlenin miktar ve/veya
kalite açısından farklılık gösteren kesimlerinin, yeraltısuyu durumunu tek bir ifade ile
tanımlamak için bölümlenmesi gerekmekte bu da akım çizgilerinin kesintiye uğratılması
demektedir. Bu da hiyerarşik yaklaşıma uygun değildir. Bundan dolayı yeraltısuyu akım
sistemini zaman boyutunu da içerecek şekilde 4 boyutlu bir bütün olarak ele almayan
kütle yaklaşımının geçerliliği sorgulanır hale gelecektir.

Uygulamalarda karşılaşılan diğer bir sorun, belirli bir yüzey alanına sahip jeolojik
birimlerin akifer olması halinde bile kütle olarak değerlendirmeye alınmamasıdır.
Türkiye’de Akarçay [47], Sakarya [47] ve Kuzey Ege Havzaları’nda [18] 1 km2‘den daha
küçük alana sahip akiferler kütle olarak tanımlanmazken iken Birleşik Krallık’ta [3] ve
İzlanda’da [42] minimum kütle büyüklüğü 10 km2 olarak kabul edilmiştir. Oysa bir
birimin su potansiyeli, alansal büyüklüğünden ziyade depolama kapasitesi ile ilgilidir.
Yüzeylendiği alanlar küçük olan birimler daha genç birimler altında geniş alanda yayılım
gösterebilir ve/veya verimli bir akifer ile hidrolik bağlantılı olabilir böylece yüzey altında
çok fazla miktarda yeraltısuyu depolama kapasitesine sahip olabilirler (Şekil 18). Ayrıca
kütle olarak değerlendirilmeyen küçük alana sahip akiferlerde meydana gelebilecek
olumsuzlukların, bağlantılı oldukları akiferleri etkilemesi söz konusu olacaktır. Buradan
birimlerin yüzeylendiği alanlara göre değerlendirilmesinin yanıltıcı olabileceği
görülmektedir.

Şekil 18. Küçük alan kaplayan litolojilerin yüzey altından hidrolik bağlantısı
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Türkiye’de yapılan çalışmaların haricinde incelenen çalışmalarda sadece kütle
belirlenmesinde kullanılan kriterler verilmiş, bu kriterlerin nasıl değerlendirildiği
belirtilmemiştir. Gediz Havzası ve Akarçay ile Sakarya Havzaları’nda uygulanan
metodolojilerde, litolojilerin genel kabuller çerçevesinde değerlendirmesi yapıldıktan
sonra kuyuların debi/özgül debileri havzanın ortalama debi/özgül debi değeri ile
karşılaştırılmakta ve buna göre karar verilmektedir. Ayrıca sınırlı verimli akiferlerin
puanlama sistemine tabi tutularak kütle olup olmadığının belirlenmesi de dikkat
çekmektedir [46, 47]. Bu konular Bölüm 7.4’de açıklanmıştır.

SÇD günümüzde içme suyu temin eden kütlelerin yanı sıra gelecekte kullanılması
düşünülen kütlelerin de tanımlanması hükmünü içermektedir. İncelenen ülkelerden
sadece Avusturya’da kütle belirlenmesinde yeraltısuyunun kullanım potansiyeli dikkate
alınmıştır [5]. Diğer ülkelerin hiçbirinde gelecekte kullanılması düşünülen kütlelere
yönelik bir çalışma yapıldığı gözlenmemiştir.

Dolayısıyla kütle belirlenmesi için yapılan çalışmalarda hiyerarşik yaklaşım gereği ana
veri olarak jeolojik sınırlar ile akım çizgilerinin dikkate alındığı görülmektedir.
Çalışmalarda bu asgari verilere ek olarak çeşitli kriterlerin de kütle belirlenmesi için
kullanıldığı gözlenmiştir. Ancak kullanılan bu veriler ile yeraltısuyu sisteminin
geometrisinin ve hidrodinamik özelliklerinin ayrıntılı olarak tanımlanması mümkün
görülmemektedir. Bu nedenle de sistemi tanımadan yapılacak çalışmalar ile iyi su
durumuna ulaşmada sıkıntıların yaşanacağı belirgindir. Özellikle hidrojeolojik sistemin
etkilere karşı gösterdikleri tepkilerin ne kadar bir süreç içerisinde gözlemleneceğini ifade
eden tepki süreleri, yeraltısuyunun davranışlarının anlaşılmasına ve yeraltısuyunun
miktar ve kalite durumunun doğru şekilde yansıtmasına yardımcı olur. Tepki süresinin
yanında düşüm konisinin yayılma hızını belirleyen hidrolik difüzyon katsayısı ile taşınım
süreçlerini denetleyen hidrodinamik dispersiyon katsayısı gibi parametreler kütlelerin
belirlenmesi çalışmalarında kullanılmamıştır. Bu parametrelerin bilinmesi sistemin
davranışlarının tanınmasına ve tanınan sistemin daha etkili yönetilmesine imkân
sağlayacaktır. Ancak bu parametreler dikkate alınarak kütleler belirlense bile bu durumda
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da kütleler arası ilişkilerin diğer bir ifade ile kütle sınırlarının denetlenmesi problemi
ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla kütle belirlemek için harcanan emek-sermaye yerine,
sistemlerin matematik modelinin kurularak yönetilmesi hem daha sağlıklı sonuçlar
verecek hem de geleceğe yönelik kestirimler yapmamıza imkan tanıyacaktır. Bu zamanda
kütle yaklaşımının geçerliliği tartışılır hale gelecektir.

Yukarıda bahsedilen olumsuzluklar ve belirsizlikler kapsamında belirlenen kütlelerin
yönetilmesiyle,

sürdürülebilir

su

kaynakları

yönetiminin

gerçekleştirilip

gerçekleştirilemeyeceğinin dolayısıyla SÇD’nin hedeflerine ulaşmadaki başarısının
irdelenmesi ihtiyacı doğmuştur.
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4. KÜTLE YAKLAŞIMININ SÜRDÜRÜLEBİLİR SU
KAYNAKLARI YÖNETİMİ AÇISINDAN İRDELENMESİ
Tez kapsamında kütle yaklaşımı sürecinde yaşanan sorunlar iki ana başlık halinde
özetlenebilir (Şekil 19). Bunlar;
a) Kütle belirleme sürecinde ve
b) Su kaynakları yönetimi sürecinde karşılaşılan sorunlardır.

Şekil 19. Kütle yaklaşımı sürecinde yaşanan sorunlar

Bu ana sorunlar ayrı ayrı alt başlıklar halinde ele alınarak incelenmiştir.

4.1 Kütle Belirlenmesinde Karşılaşılan Sorunlar
Kütle belirlenmesinde karşılaşılan sorunlar 2 nedene bağlanabilir. Bunlar yaklaşımın
kuramsal temelinden ve kullanılan verilerden kaynaklanmaktadır.

4.1.1 Kütle yaklaşımının kuramsal temelinden kaynaklanan sorunlar
4.1.1.1 Konum –zaman bağlamında değerlendirmeme
Kütle, tanımı itibarı ile akifer içindeki belli hacimdeki yeraltısuyunu ifade etmektedir. Bu
tür bir yaklaşım akifer sistemini kendi doğal sınırları içinde değil oluşturulan kütle
sınırları içinde değerlendirmeyi öngörmektedir. Oysa akifer sisteminin davranışları kendi
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doğal sınırları içerisinde beslenim-dolaşım-depolama ve boşalım bütünlüğü arz eder. Bu
bütünlük içerisinde sistem daha kolay denetlenebilir ve yönetilebilir. Su kaynaklarına
bütüncül bakış açısına sahip olmayan bu yaklaşım, hem sistemin sürekliliğini dikkate
almamakta hem de sistemi alt sistemlere bölerek yönetmeyi esas almaktadır. Böylece
kütle yaklaşımı, sistemi bütününden kopararak yönetmeye çalışılır. Bu tür bir yönetimde
kütlenin sınır şartları kontrol edilemez ve etkileştiği sistemler değerlendirilemez.

Bunun yanı sıra yeraltısuyu akımı dinamik bir yapıya sahiptir. Özellikle sistemden su
çekimi sürecinde anlık değerlendirmeler bir anlam taşımamaktadır. Süreç ilerledikçe
düşüm konisinin yayılımı artacak, negatif ve/veya pozitif sınır şartları ile karşılaşılacak
ve komşu sistemlerle etkileşim meydana gelecektir. Ayrıca sisteme kirletici karışması
halinde taşınım süreçleri uyarınca kirliliğin yayılımı zaman ilerledikçe artacaktır.

Etkin yeraltısuları yönetimi ise sisteme her hangi bir noktadan t0 anında bir etki yapıldığı
takdirde sistemin her hangi bir noktasında tn anında meydana gelebilecek bir tepkinin
kestirilmesi ile başarılabilir. Bu ise sistemin konum ve zaman bağlamında birlikte
değerlendirilmesi ile gerçekleştirilebilir. Dolayısıyla kütle yaklaşımı bu tür yönetim
anlayışına sahip olmadığından, bu yaklaşımı ile etkin bir yeraltısuları yönetimi mümkün
görülememektedir.

4.1.1.2 Akifer tanımı
Hiyerarşik yaklaşıma göre kütleler tanımlanmadan önce akiferler tespit edilmelidir.
SÇD’de yer alan akifer tanımında bir jeolojik birimin akifer olması için önemli miktarda
yeraltısuyu akımına veya önemli miktarda su çekimine imkân tanıyacak yeterli
gözenekliliğe ve geçirgenliğe sahip olmasının gerekliliği vurgulanmıştır. Oysa bir
jeolojik birimin akifer olması için gözenekliliğe ve geçirgenliğe sahip olması yeterli
değildir. Esas olan birimin suyu depolaması ve su ile doygun olmasıdır. Litolojik birim,
gözenekli ve geçirgen olsa bile suya doygun olmadığı takdirde bu birimden su temin
edilemeyecektir.
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SÇD’nde yer alan akifer tanımı, Avrupa Çevre Ajansı’nın (AÇA) internet sitesindeki
akifer tanımlarında ilk sıradadır [83]. Aynı Ajansın akifer ile ilgili ikinci tanımında ise
akifer, su bulunduran ve ileten kayaçlar olarak belirtilir. Benzer şekilde uluslararası
kuruluşlardan Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) – Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve
Kültür Organizasyonu (UNESCO) [84], Birleşik Devletler Yeraltısuyu Kuruluşu [85] ve
Birleşik Krallık Yeraltısuyu Forumu [86] akiferi “suyu depolayan”, Gıda ve Tarım
Teşkilatı (FAO) [87] “suya doygun”, Uluslararası Yeraltısuyu Kaynakları Değerlendirme
Merkezi (IGRAC) [88] ve Birleşik Devletler Jeoloji Kurumu (USGS) [89] ise “su içeren
ve kuyu ile kaynaklara su sağlayan formasyonlar” olarak tanımlamaktadır. Ek olarak
Freeze ve Cherry [90], Hamill ve Bell [91], Meinzer [92] ve Lohman [92] akiferi “suya
doygun ve su içeren formasyonlar” olarak belirtmektedir.

Bu nedenle akifer tanımına, jeolojik birimin yeterli gözenekliliğe ve geçirgenliğe sahip
olmasına ilave olarak su ile doygun olma şartının da eklenmesinde fayda görülmektedir.
Bu doğrultuda akifer tanımı için aşağıdaki metodoloji önerilmektedir (Şekil 20).

Şekil 20. Akiferlerin belirlenmesinde önerilen metodoloji
75

Ek olarak Freeze ve Cherry [90], Hamill ve Bell [91], Meinzer [92], Lohman [92] ve
Earle [93] hidrolik geçirgenliğin geniş bir aralıkta değerlere sahip olmasından dolayı
akiferleri sınıflandırmada kesin değerler kullanılamayacağını sınıflandırmanın göreceli
bir kavram olduğunu vurgulamaktadır.

Ayrıca bir yılda net 14,6 mm’lik beslenmenin, porozitesi % 25 olan 1 km2 formasyonda,
yıl boyunca 10 m3/gün potansiyel oluşturduğu göz önüne alındığında bu miktarda net
beslenime sahip bütün jeolojik birimlerin içme suyu temin etmesi halinde kütle olması
gerekir. Önemli olan 10 m3/gün suyun ortalama değil sürekli olarak sağlanabilmesidir.
Bu nedenle kuyudan 10 m3/gün su çekiminde zaman boyutu da önemlidir. Bu bakış
içerisinde bu miktar 0,115 l/s mertebesinde sürekli olarak çekilebilmeli ve daha az içme
suyu temin eden birimler kütle olarak değerlendirilmemelidir.

4.1.1.3 Kütle belirlenmesinde hidrolik sınırlar
Kütlelerin tanımlanması hiyerarşik yaklaşıma göre jeolojik sınır ve/veya akım çizgileri
dikkate alınarak yapılmaktadır. Akım çizgileri durağan bir sınır olmayıp yeraltısuyunun
beslenme, dolaşım ve boşalım dinamiklerinin yanı sıra çekim süresince oluşacak düşüme
bağlı olarak değişim gösterebilir. Akım çizgileri dikkate alınarak çizilen kütle sınırı Şekil
21 (a)’da görülmektedir. Bu sınıra göre kütleler belirlendikten sonra açılacak kuyu
lokasyonuna (Şekil 21 (b)) göre işletme sürecinde oluşacak düşüm konisi, bu sınır
üzerinde baskı unsuru oluşturacaktır (Şekil 21(c)). İşletme süresince kuyulardan çekim
nedeniyle meydana gelecek düşüm konisinin oluşturacağı etki yarıçapına bağlı olarak
akım çizgileri/kütle sınırı etkilenecek ve düşüm konisi yayılımının kütle sınırını aşması
halinde kütleler arası etkileşim meydana gelecektir.
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Şekil 21. Yeraltısuyu çekiminin kütle sınırına etkisi

4.1.2 Veri kaynaklı sorunlar
Bir yeraltısuyu sisteminin karakteristikleri ve dinamikleri ne kadar ayrıntılı tanımlanırsa
hem sistemin yönetimi ve hem de istenilen hedefe ulaşılması o derece kolaylaşmaktadır.
Bu nedenle “tanımadığın sistemi yönetmezsin” ilkesinden hareketle sistemin tanınması,
yönetim için temeldir. Bu nedenle yapılacak hidrojeolojik çalışmalarda yeraltısuyu
sisteminin doğru olarak tanınması ve etkin bir şekilde yönetilmesi için toplanacak
verilerin sistemi doğru bir şekilde temsil etmesi önemlidir.

4.1.2.1 Ölçek seçimi
Su kaynakları yönetiminin gerçekleştirileceği ölçek, çalışmanın amacına göre
belirlenmelidir. Genellikle yerel bazdaki çalışmalar için büyük ölçek tercih edilirken
bölgesel alandaki araştırmalar için daha küçük ölçekler uygundur.
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Ölçek seçiminde önemli olan, sınır şartlarının net olarak ortaya konması ve
denetlenebilmesidir. Çünkü bu sınır şartları içerisinde su kaynaklarının birbirleri ile olan
etkileşimleri açıklanabilir, denetlenebilir ve entegre olarak sürdürülebilir su kaynakları
yönetimi çerçevesinde su kaynakları bir bütün olarak yönetilebilir. Bu sayede sistem daha
kolay anlaşılmakta ve sistemin değişik etkilere karşı vereceği tepkiler de en uygun şekilde
analiz edilebilmektedir [94]. Sınır şartları ne kadar doğru belirlenirse, hidrolojik sistemde
akımın sürekliliği ve komşu sistemlere olan etkileşimi o derecede sağlıklı olarak
anlaşılacak, sınır şartları içerisindeki su kaynakları yönetimi daha başarılı olacaktır.
Dolayısıyla bu sınır şartları çalışmanın ölçeğini belirlemektedir. Bu durumda sistemi
temsil edici kavramsal modelin ölçeği de bu sınır şartları dikkate alınarak belirlenmelidir.
Bu çerçevede başlangıçta bölgesel ölçekte hazırlanacak olan kavramsal model,
gerektiğinde yerel ölçekte de oluşturulmalıdır.

Su kaynakları sisteminin havza ölçeğinde tanımlanması, sistemin doğal sınırlar ile
kısıtlanmasını dolayısıyla bir bütün olarak ele alınmasını sağlayarak, hidrolojik sistemi
etkileyen süreçler arasındaki ilişkilerin doğru olarak ortaya konmasına yardımcı
olmaktadır [94]. Havza ifadesi genelde yüzey suyu toplama alanını veya nehir/göl
havzasını akla getirmektedir. Havza sınırlarının hidrolojik sistemin sınır şartlarını net
olarak temsil ettiği durumlarda havza ölçeğinde çalışmak amaca yönelik olarak oldukça
faydalıdır.

Havza sınırlarının hidrolojik sistemin sınır şartlarını temsil etmediği

durumlarda

ise

sistemlerin

etkileşimleri

net

olarak

ortaya

konulamayacak,

denetlenemeyecek ve akımın sürekliliği kesintiye uğrayacaktır. Sonuç olarak sistemin
işleyişi

belirgin

olarak

anlaşılamayacak

ve

yönetim

aşamasında

sorunlarla

karşılaşılacaktır. Böyle durumlarda ise yüzey suyu toplama alanı ile yeraltısuyu beslenme
alanı örtüşmemektedir. Bu nedenle yeraltısuyu ile ilgili çalışmalarda gerektiğinde akımın
sürekliliğine bağlı olarak nehir havzası dışına da çıkılmalı ve yeraltısuyu beslenim alanı
belirlenerek bu ölçekte çalışılmalıdır.

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 1977 yılında yaşanan kuraklığın ardından
yeraltısuyu akım sistemlerinin belirlenmesi ve daha iyi yeraltısuyu yönetiminin
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desteklenmesi için “Bölgesel Akifer Sistemlerinin Analizi” çalışması başlatılmıştır. Bu
çalışmada önemli akifer sistemlerinin jeolojisini, hidrolojisini ve jeokimyasını
tanımlamak hedeflenmiştir [95]. Ayrıca ABD’deki her bir yeraltısuyu sistemi iklimi,
hidrojeolojik özellikleri ve sınır şartları ile etkilere karşı farklı tepkiler gösterdiğinden
yeraltısuyu bütçeleri bölgesel bazda yapılmaktadır [96]. Bu iki çalışmadan yeraltısuyu
yönetiminin başarıya ulaşması için ölçeğinin yüzey suyu havza sınırları değil hidrolojik
süreçlerin bütünlük gösterdiği, akımın ve sistemler arası etkileşimlerin kesintiye
uğratılmadığı doğal sınır şartları ölçeğinde yapıldığı görülebilir.

Çalışma alanının sınırlarına karar verildikten sonra ölçeğin kararlaştırılması gereklidir.
Önemli olan seçilecek ölçeğin yeraltısuyu sisteminin davranışlarını temsil etmesidir. Bu
nedenle ölçek ile üretilecek veri uyumlu olmalıdır. 1/500.000 ölçekli bir haritada akım
çizgilerinin harita üzerinde 1 cm aralıklı çizilmesi arazide 5 km mesafeye karşılık
gelmektedir. Akım çizgilerinin 5 km aralıklarla haritaya aktarılması, sistemi temsil
ediciliğini azaltmaktadır. Ayrıca harita üzerinde 1 cm aralıklarla işlenen kuyulardan elde
edilen veriler ile yapılacak ara değer kestirimleri de pek sağlıklı olmayacaktır. Aynı
şekilde 1/25.000 ölçekli çalışmada da 1 cm’nin 250 m’ye karşılık gelmesi de hem iş
yoğunluğunu arttıracak hem de veri temini ekonomik olmayacaktır. Ayrıca SÇD’nin
sulak alanlara ayrı bir önem verdiği açıktır. Bu yüzden küçük yüzey alanına sahip sulak
alanların yer aldığı çalışma sahalarında yeraltısuları etkileşimini ortaya koymak için bu
alanlarda seçilecek ölçek, sistemi temsil edecek şekilde belirlenmelidir.

Ölçek belirlendikten ve mevcut veriler değerlendirildikten sonra çalışmanın amacına
uygun olarak eksik verilerin tamamlanması gereklidir.

4.1.2.2 Veri eksikliği
Peach ve Tellam [97] veri varlığı ile ortamın belirsizliği arasında ters ilişki olduğunu
vurgulayarak veri çoğaldıkça sistemin belirsizliğinin azaldığını ifade etmektedir
(Şekil 22).
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Şekil 22. Veri – belirsizlik ilişkisi [97]

Şekil 22’de görüldüğü gibi verinin az olduğu yerde belirsizlik yüksek olup ortamın
tanımlanması sayısal olarak değil düşük iletimlilik, orta derecede iletimlilik gibi azlıkçokluk bildiren tanımsal ifadelerle yapılır. Böyle durumlarda verinin ortamı temsil
ediciliği azalacak ve bu veriler dikkate alınarak yapılan çalışmalarda elde edilen
sonuçların geçerliliği azalacaktır. Veri miktarı arttıkça hidrolojik sistemin belirsizliği
azalacak sistem ortalama değerlerle açıklanacaktır. Bu durumda risk bazlı yaklaşımlar
kullanılacaktır. Verinin güvenirliliği ve geçerliliği arttıkça belirsizlik daha da azalacak,
sistemin açıklanması daha belirgin olarak yapılabilecek ve risk bazlı yaklaşımdan
uzaklaşılarak, sistem sayısal olarak ifade edilebilecektir. Böylece bu tür veriye
dayanılarak yapılan çalışmalar sistemi daha ayrıntılı şekilde tanımlayacak ve su
kaynakları yönetiminde beklenen hedeflere ulaşılması daha da kolaylaşacaktır.

Türkiye’de yeraltısuyu kütlelerinin belirlenmesi sürecinde veri temininde karşılaşılacak
sorunlar 4 ana başlık altında toplanmıştır. İlk sorun havza bazında hidrojeolojik etütlerin
tamamlanmamış olmasıdır [47]. Bu nedenle hidrojeolojik etüdü tamamlanmayan
havzalarda, havza bazlı 1/100.000 ve 1/25.000 ölçekli hidrojeoloji haritası
hazırlanmamıştır. Mevcut hidrojeolojik haritalar ise havza bazlı değil proje bazlı olup
havzanın bütününü kapsamamaktadır. Bu da havzadaki bütün litolojilerin hidrojeolojik
özelliklerinin bilinmemesine dolayısıyla hidrojeolojik çalışmalarda beklenen sonuçların
elde edilememesine yol açmaktadır.
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İkinci önemli sorun açılan kuyuların birden fazla akiferi kat etmesi ve bu akiferlerin
karşısına filtre konularak suyun bu birimlerden temin edilmesidir [47]. Birden fazla
akiferi kat eden bir kuyuya su girişi, kat edilen akiferlerden gerçekleşmektedir. Bu
kuyudaki su, akiferlerdeki suyun bir karışımı olmaktadır. Bu nedenle yapılan su analizi,
karışım suyunun özelliklerini yansıtmakta ve gerçekleştirilen pompa deneyleri ise bir
akiferin hidrolik karakteristikleri için sağlıklı sonuçlar vermemektedir. Dolayısıyla bu tür
kuyulardan elde edilecek verilerin bir akiferi, hidrojeokimyasal ve hidrolik
karakteristikler açısından temsil edici değildir. Ayrıca açılan kuyuların çoğunluğu
piezometre kuyusu olmadığından kuyuya su girişleri birden fazla akiferden
gerçekleşmekte ve su seviyesi ölçümleri de eş potansiyeli temsil etmemektedir. Bu
nedenle yukarıdaki sorunları en aza indirmek için kuyular incelenerek tek bir akiferi kat
eden kuyular seçilmeli ve bu kuyulara ait veriler kullanılmalıdır. Bu da veri sayısında
önemli kısıtlama oluşturacaktır.

Diğer bir sorun yeraltısuları üzerinde kalite açısından sorun oluşturacak baskıların
belirlenmesi aşamasındaki verilerin yetersizliğidir. Bunun en açık örnekleri havza
koruma eylem planlarında (HKEP) görülebilir. SÇD’nin gerekliklerinin yerine
getirilmesine katkıda bulunacak olan NHYP’na temel oluşturmak için hazırlanan
Akarçay Havzası Koruma Eylem Planı’nda [98] yüzeysel suların kirliliği yer almakta
olup yeraltısularının kirlilik durumu ve kalitesi ile ilgili herhangi bir bilgiye
rastlanılmamıştır.

Dördüncü problem ise yüzeyde meydana gelebilecek kirliliğin yeraltısuyuna ulaşması
için katedeceği vadoz zona yönelik bilgilerin yetersizliğidir. Vadoz zona ait bilgiler
yeraltısuyunun kirlenme potansiyellerini ortaya koymak için yapılacak hassasiyet
haritalarının hazırlanmasında oldukça önemlidir.

4.1.2.3 Verinin uygunluğu
SÇD’nin yeraltısuları açısından temel gerekçelerinden birisi de, mevcut bilgilerle
yeraltısuyu

yönetimini

planlamak ve ardından

belirlenen

riskler

için neler

yapılabileceğine odaklanarak geliştirilen yönetim anlayışı için gerekli verileri toplamaktır
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[9]. Bu çerçevede çalışmalarda kullanılacak verilerin çalışmanın amacına yönelik olarak
temin edilmesi gerekmektedir.

Verinin bilgi içeriği, gözlem veya ölçümün belirli bir amaca yönelik olarak yapılmasını
gerektirdiğinden belirli bir hedefe yönelik olarak yapılmayan amaçsız gözlem veya
ölçümler, veri olarak adlandırılamaz. Verinin niteliği, gözlem ve ölçümün belirli bir
hedefe yönelik olarak ve belirli bir amaçla yapılması ile oluşabilmektedir. Bu çerçevede
başarılı bir yeraltısuyu yönetimi uygun dağılımda, yeterli sıklıkta ve doğru ölçekte verinin
elde edilmesini gerektirir. [99].

Bu sorunlarla tez çalışmasında karşılaşılmıştır. Çalışmada, MTA (Maden Tetkik ve
Arama) Genel Müdürlüğü tarafından 2008-2011 yılları arasında üretilen 1/100.000
ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası kullanılmıştır [100]. Bu harita üzerine Akarçay Havzası
Master Plan Raporu (AHMPR) [101] kapsamında yer alan içme suyu kuyuları,
yeraltısuyu seviyeleri ile toplam çözünmüş madde miktarı dağılımı aktarılmıştır.
Dolayısıyla farklı amaçlar için üretilen veriler bir araya getirilmiştir. Farklı amaçlar için
farklı çalışma kapsamında üretilen veriler kullanılmış olup verilerin birbirileri ile uyumlu
hale getirilmesi mümkün olamamıştır.

4.1.2.4 Verinin temsil ediciliği
Yeraltısuyu sistemine yönelik elde edilen verilerin, sistemi temsil kabiliyeti ne kadar
yüksekse yapılacak yönetim süreci o derece başarılı olacaktır. Farklı kurum ve
kuruluşlarca farklı zamanlarda elde edilmiş alansal dağılımı düzensiz, zamansal açıdan
sürekli olmayan ölçüm ve gözlemler, etkin bir su kaynakları yönetim planında güvenle
kullanılamaz. Aynı alanda elde edilmiş veriler arasında çelişkiler bulunması, verilerin
farklı yöntem-teknik ve farklı ölçeklerde/hassasiyetlerde elde edilmiş olması verinin
sistemi temsil edici özelliğini azaltmaktadır. Veri sayısının artması alanın iyi bir şekilde
temsil edildiği anlamına gelmez. Üniform dağılım daha az sayıda verinin, bir tarafa
yığılmış çok sayıda veriden daha temsil edici olduğu göz önüne alınmalıdır (Şekil 23)
[99].
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(a) Çok veri, bir tarafa yığılmış

(b) Az veri, üniform dağılmış (temsil edici)

Şekil 23. Verilerin alansal dağılımı ve temsil ediciliği arasındaki ilişki [99].

Sistemi temsil etmeyen veriler ile gerçekleştirilen çalışmaların hedefine ulaşması söz
konusu olamamaktadır. Peach ve Tellam [97] bu hususu açıklarken gerekli verilerin
heterojenliği yansıtmasının, ortamı temsil etmesinin ve süreçleri anlaşılır hale
getirmesinin önemini vurgulamaktadır.

4.2 Kütle Yaklaşımının Sürdürülebilir Su Kaynakları Yönetiminde Neden Olacağı
Sorunlar
4.2.1 Kullanılabilir yeraltısuyu kaynağı yaklaşımı
Kullanılabilir yeraltısuyu kaynağı, kütlenin miktar açısından durumunun belirlenmesinde
bir kriter olmasının yanında kütleden çekilecek su miktarını da belirtmektedir. Bu nedenle
bu kaynağı hesaplama yöntemi büyük bir önem taşır. Kullanılabilir yeraltısuyu
kaynağının hesaplanması için yapılan su bütçesinde, beslenim ile ekosistem ihtiyacı
dikkate alınmıştır (Bkz. Bölüm 2.2.1). Oysa yeraltısuyu bütçesinin hesaplanmasında
bütçe bileşenleri sadece beslenim ve ekosistemlerin su ihtiyacı değildir. Ayrıca bu
hesaplamalarda ana sorun beslenme ve akış ihtiyacında uzun dönemli yıllık ortalama
değerlerin dikkate alınmasıdır. Bunun yanında bu değer ile uzun dönem yıllık ortalama
çekim değeri karşılaştırılarak, kütlenin miktar durumu belirlenmektedir. Dolayısıyla yıl
içerisinde ortalama değerden az beslenim veya ortalama değerden fazla çekim olması
durumunda

ortalama

değerlerle

hesaplanan

kaynak

miktarı

kullanılacağından

yeraltısuyunun ve ekosistemlerin zarar görmesi kaçınılmazdır. Bu yaklaşım ile
hesaplanan potansiyele göre işletme yapılması halinde çekilen su, etkileşen komşu
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sistemlerden karşılanan suyu dikkate almayacak ve etkileşen sistemlerde seviye düşümü,
debi azalması gibi sıkıntılar meydana gelebilecektir. Çekim miktarı ve süresi artıkça
yüzey suyu kütleleri ve ekosisteme uzaklık ile iletimlilik ve depolama katsayısı gibi
özelliklere bağlı olarak bu sistemlerden sağlanan su yeterli gelmeyecek ve akiferde aşırı
düşümler ile etkileşen sistemlerde de seviye düşümleri ve debi azalması gibi sorunlar
gözlenecektir. Bu durumda yeraltısuyu sisteminin denge hali ve işletme durumundaki
tepkisi sürdürülebilirliğin sağlanması açısından önemli bir bakış açısı sağlamaktadır.

Yeraltısuyu sistemi geliştirme öncesinde uzun dönemde denge halindedir ve beslenmeboşalım ilişkisi eşitlik 3 ile ifade edilir (Şekil 24) [102].
R=D

(3)

Denklemde;
R = beslenme
D = boşalımdır.

Şekil 24. Çekim öncesi yeraltısuyu sisteminin durumu [102]

Yeraltısuyunun boşalımı dereler, göller, denizler, sulak alanlar, buharlaşma-terleme,
kaynaklar, kuyularla çekim vb. yollarla olurken beslenim ise yağıştan, yüzeysel akıştan,
derelerden, göllerden, sulak alanlardan, suni besleme vb. şekillerde gerçekleşir [102].

Theis’e (1935) göre yeraltısuyu sisteminden su çekilmeye başlandığında çekilen su;


Sisteme giren suyun artmasından (beslenme artışı),



Sistemi terk eden suyun azalmasından (boşalım azalması),



Akiferdeki depolamadan veya



Bu 3 faktörün birlikteliğinden

karşılanır (Şekil 25) [103].
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Şekil 25. Yeraltısuyu sisteminde çekim nedeniyle oluşan değişim [102]

Sistemden su çekilmeye başlanınca denge durumu aşağıdaki eşitlik 4’de verilmiştir 102];
R + ΔR = D + ΔD + Q + S Δh/Δt

(4)

Denklemde:
R

= beslenme

ΔR

= pompajdan dolayı beslenme artışı

D

= boşalım

ΔD

= pompajdan dolayı boşalım azalması

Q

= pompaj ile çekim

S Δh/Δt

= akifer depolamasındaki değişimdir.

Uzun dönemde kararlı durumda beslenim, boşalıma eşit (R=D) ve depolamadaki değişim
ise sıfıra eşit olur (S Δh/Δt = 0). Bu ifadeler eşitlik 4’te yerine konduğunda
Q = ΔR – ΔD

(5)

elde edilir [102].
Diğer bir ifade ile kararlı halde kuyudan çekilen su, beslenme artışı ve/veya boşalım
azalmasından kaynaklanır. Beslenme artışı ve boşalım azalışını ifade eden bu eşitlik
Lohman (1972) tarafından “kapılma” olarak tanımlanmıştır. Aynı şekilde Seward, Xu ve
Brendonck’da (2006) sürdürülebilirliğin doğal beslenime değil, beslenimin artırılıp
boşalımın azaltılması yoluyla kazanılacak su kapılmasına bağlı olduğunu ifade
etmektedir. Kapılma kavramının en önemli özelliği, sürdürülebilirliğin net beslenme ile
ilgili olmadığını ortaya koyarak komşu sistemlerden kapılacak su miktarına bağlı
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olduğunu göstermesidir [102].

Dolayısıyla kapılma miktarı belirlenmeden kütle

ölçeğinde hesaplanan kullanılabilir yeraltısuyu kaynağı ile yeraltısuyunun miktar
durumunun belirlenmesi ve işletilmesi sağlıklı sonuçlar veremeyecektir.

NHYP’nda yeraltısuyu emniyetli verimi, beslenim miktarının % 75’i olarak
değerlendirilmekte ve çekim/beslenim oranı bu değerin altında olan kütlelerin düşük
baskı altında olduğunun kabul edildiği [17] ve kıyı akiferlerinin korunması için emniyetli
çekim miktarının belirlenmesi [18] vurgulanmaktadır. Bu hesaplamalar emniyetli verim
yaklaşımına dayandığından bu yaklaşımın açıklığa kavuşturulması gerekli görülmüştür.

4.2.2 Emniyetli verim yaklaşımı
Türkiye’de yeraltısuyu yönetimi sürecinde karşılaşılan ana sorun yeraltısuyu bütçesi
hesaplamalarında emniyetli verim yaklaşımının kullanılmasıdır. Emniyetli verimin
tanımı, Türkiye’de yeraltısuyu ile ilgili faaliyetlerin yürütüldüğü 167 sayılı “Yeraltısuları
Hakkında Kanun”da yer almaktadır. Bu kanunun terimler bölümünde;
“Emniyetli verim haddi: Yeraltı suyu deposu verimine zarar vermeden devamlı olarak
alınabilecek su miktarı” olarak tanımlanmaktadır [104].

Bu kanun kapsamında yapılan yeraltısuyu faaliyetleri, hidrojeolojik etütler neticesinde
hesaplanan

yeraltısuyu rezervinin kullanılmasına dayanmaktadır. Bu rezervin

belirlenmesi için yapılan/yaptırılan hidrojeolojik etüt çalışmaları “Hidrojeolojik Etüt
Şartnamesi” esaslarına göre gerçekleştirilmektedir. Şartnamenin yeraltısuyu bilançosu
bölümünde ise yıllık beslenme ve boşalım miktarının hesaplanması, yıllık rezerv
değişiminin hesap edilmesi ve yıllık emniyetli verimin (işletme rezervi) tayin edilmesi
yer almaktadır [105].

Uygulamalarda yeraltısuyu potansiyeli belirlenirken hesaplanan beslenim veya boşalım
bileşenlerinden herhangi birisinin oranı, emniyetli verim olarak alınmakta ve bu verim
işletme rezervi olarak kabul edilmektedir. Böyle bir yaklaşım ile yeraltısuyu işletmeciliği
yapıldığı sürece, rezerv ve etkileşen sistemler olumsuz yönde etkilenecektir.
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Alley ve Leake (2004) “Emniyetli Verimden Sürdürülebilirliğe Yolculuk” adlı
makalelerinde emniyetli verim kavramının ilk olarak su teminine yönelik mühendislik
çalışmalarında ortaya çıktığını belirtir. Kavramın, yüzey suyu rezervuarının büyüklüğü
ile bu rezervuarın emniyetli verimi arasındaki ilişkiye odaklandığını vurgulayarak kritik
peryot süresince yüzey suyu rezervuardan temin edilebilecek maksimum su miktarı
olarak tanımlandığını dile getirir [106].

Bu kavram Lee (1915) ve Meinzer (1923) tarafından “rezervuarda olumsuzluğa yol
açmadan alınacak su miktarı” olarak tanımlanırken, Thomas (1951), Kazmann (1956) ve
Lohman (1972) emniyetli verim teriminin belirsizliğini, Freeze ve Cherry (1979) ise
emniyetli verim kavramının yetersizliğini dile getirmektedir [82,102]. Buradan da
araştırmacıların emniyetli verimin etkin kullanılabilirliği hakkında olumlu bir görüşe
sahip olmadıkları gözlemlenmektedir.

Todd (1959) ise bir yeraltısuyu havzasının emniyetli verimini “istenmeyen etkilerin
ortaya çıkmasına imkan vermeden yıllık çekilebilecek su miktarı” olarak belirtmiştir.
Todd’a (1959) göre emniyetli verimin belirlenmesinde 4 faktör dikkate alınmalıdır.
Bunlar [102];


Su temini;



Ekonomi; aşırı pompaj neticesinde su seviyesi yeraltısuyu kullanımının ekonomik
olamayacağı derecede düşebilir. Bu durumda havzanın emniyetli verimi,
maksimum kuyu verimine veya minimum su seviyesine bağlıdır.



Su kalitesi; suyun hangi amaçla kullanılacağının belirlenmesinde etkendir.
Böylece suyun kalitesinin bozulmasına yol açacak çekim miktarına sınırlama
getirilir.



Yasal haklar; yasal sınırlamalar, emniyetli verim üzerinde kısıtlayıcı olabilir

Todd (1959) ayrıca yeraltısuyu konularına pek yakın olmayan kişilerce, emniyetli verim
kavramının sabit miktarda su temini gibi yanlış yorumlanmasından dolayı bu kavramı
şiddetle eleştirir [102]. Sophocleous (1997) ise su yönetimi politikalarında emniyetli
verim kavramının kullanımını eleştirerek bu kavramın derelere, kaynaklara boşalımı göz
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ardı ettiğini vurgulayarak bu kavramın, sistemin sürdürülebilirliğini ihmal ettiğinden
dolayı emniyetli verimin, sürdürülebilir verim olmadığını belirtir [107].

Emniyetli verim, yıllık çekim ile yıllık beslenim arasında bir dengenin sağlanması ve bu
dengenin korunması olarak tanımlanabilir. Bu yüzden emniyetli verim doğal beslenme
miktarından daha fazla su çekimine müsaade etmez. Ancak emniyetli verim, uzun
dönemde doğal şartlar altında doğal beslenmenin, akiferden buharlaşma terleme ile
oluşan kayıplar, kaynaklarla boşalım, dere veya akifer dışına akım gibi bileşenlerle
dengeye ulaştığını ihmal etmektedir. Emniyetli verimin hesabında bu husus dikkate
alınmadığından çekim, beslenime eşit olduğunda çekilen su; sulak alanlar, kaynaklar ve
derelerden sağlandığından bunlar kuruyabilir. Hatta çekim devam ederse akiferler de
kuruyabilir [102].

Yeraltısuyu çekiminin doğal beslenme miktarını aşmamasının “emniyetli” veya
“sürdürülebilir” olarak değerlendirmenin doğru olmadığı çünkü bu ifadelerin yeraltısuyu
sisteminden olan boşalımı ve sisteme olan beslenimi ihmal ettiğini Alley ve Leake’de
(2010) dile getirmektedir [106].

Ekmekçi (2015) ise akiferden emniyetli verim miktarının güvenle alınabileceği, bunun
sonucunda depodaki suda bir azalma olmayacağı, düşümün gerçekleşmeyeceği
dolayısıyla akiferin zarar görmeyeceği düşüncesinin yanlışlığını belirterek akiferin
ortalama beslenim miktarından daha az su çekilmesi halinde bile akiferin olumsuz
etkilenebileceğini vurgular. Ayrıca bu yaklaşımda sadece sistemin kabul ettiği su
miktarının hesaplandığını ve beslenme artışı ile boşalım azalışının dikkate alınmadığını
dile getirir [108].

Emniyetli verim kavramın en büyük sorunu ise yeraltısuyu sisteminin hidrostratigrafik
özelliklerini, akiferin hidrolik karakteristiklerini ve sınır koşullarını dikkate almayan bir
yaklaşımla yeraltısuyu bütçesi hesaplamasıdır. Boş bir kazan veya bir yüzey suyu
depolamasında girdi-çıktı dengesine dayanan emniyetli verim yaklaşımında, düşümleri
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kontrol eden hidrojeolojik özellikler dikkate alınmamaktadır [59]. Çünkü bir yeraltısuyu
sisteminden çekim yapıldığında düşümün alansal yayılımı ve sınır şartları ile olan
etkileşimi, akiferin hidrojeolojik karakteristikleri ile kuyuların dağılımı, çekim süresi ve
miktarına bağılıdır. Aynı akiferde aynı sayıdaki kuyular ile farklı lokasyonlarda farklı
sürelerde ve debilerde çekimler, akiferlerin hidrojeolojik özelliklerinden dolayı farklı
sonuçlar meydana getirecektir. Bu sonuçlar ise akiferin sürdürülebilirliğinde etkendir.
Oysa emniyetli verim kavramı bu hususları dikkate almamaktadır.

Kavramın ilk olarak yüzey suyu ile ilgili çalışmalarda ortaya çıktığı göz önüne
alındığında, yüzey suyu ile yeraltısuyunun beslenme-dolaşım-depolama ve boşalım
dinamiklerinin

farklılığı

nedeniyle

bu

kavramın

yeraltısuyu

kaynakları

için

kullanılmasının uygun olamayacağı söylenebilir. Bu nedenle yeraltısularının yönetiminde
emniyetli verim yaklaşımı ile hesaplanan yeraltısuyu potansiyelin kullanılması yerine,
sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde etkileşen sistemler yaklaşımının kullanılmasının
faydalı olacağı belirgindir.

4.2.3 NHYP’nda kütle yönetim planlarının yeri
SÇD, havza bazında iyi su ve iyi ekolojik duruma ulaşmak için yeraltısuyu kaynakları
yönetiminin kütle temelinde gerçekleştirilmesini benimsemiştir. Bu kapsamda SÇD,
NHYP’nın hazırlanması ve uygulanması hükmü içermektedir. Plan, başlıca havzanın
karakteristiklerini, su kaynakları üzerinde insan faaliyetleri sonucu ortaya çıkacak baskıetkileri, su kullanımının ekonomik analizini, korunan alanların belirlenmesini, izleme
programını, çevresel hedefleri, önlemler programının hazırlanması ve uygulanması
aşamalarını içermektedir [1,3,4,6].

NHYP içeriği incelendiğinde planda, izleme ve önlemler programının yer aldığı
görülmektedir. Ancak NHYP’nda, risk değerlendirmesinin ve izlemenin yapılacağı,
önlemler programının uygulanacağı, SÇD’nin hedefe ulaşmasındaki başarısının
değerlendirileceği ve raporlanacağı kütlelerin hangi yaklaşımlarla ve nasıl yönetileceğini
içeren bir planının yer almadığı görülmektedir. Bu da SÇD açısından iyi su ve iyi ekolojik
duruma ulaşmak için temel yönetim birimlerinin hangi esaslar çerçevesinde nasıl
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kullanılacağı konusunu gündeme getirmektedir. Bu çerçevede kütleler için de bir yönetim
planı olması ve bu planın SÇD’nin hedeflerine kütle bazında ulaşması için gerekli
metodolojileri içermesi beklenen bir durumdur.

Kütleler için bir yönetim planının havza yönetim planlarında yer alıp almadığını
araştırmak için Avrupa ülkelerinde ve Türkiye’de hazırlanan bazı NHYP’ları
incelenmiştir. İlk olarak Tuna Havzası Yönetim Birimi Planı (2015) ele alınmıştır [80].
Planın “Ortak Önlemler Programı” bölümünde yeraltısuları kalitesi ile ilgili olarak
yönetim hedeflerinin 2021 yılına kadar tamamlanması belirtilmiş olup yeraltısuyuna
karışacak tehlikeli maddelerin azaltılması, nitrat kirliliğinin önlenmesi ile atık su toplama
ve arıtma yatırımlarının arttırılması hedefler arasında yer almaktadır. Yapılan çalışmalar
olarak Nitrat Direktifi ile Kentsel Atık Su Arıtma Direktifi kapsamında gerçekleştirilen
yatırımlar belirtilmiştir. Programda, miktar açısından ise 2021 yılına kadar aşırı
çekimlerin önlenmesi ve çekimlerin kullanılabilir yeraltısuyu kaynağını aşmaması
hedeflenmiştir. Gerçekleştirilen ilerlemeler ile ilgili olarak ise çekimlerin kayıt altına
alınma çalışmalarının devam ettiği belirtilmektedir [80]. Dolayısıyla söz konusu planda
kütle yönetimine yönelik her hangi bir yaklaşım tespit edilmemiştir.

İkinci olarak incelenen Thames Nehir Havzası Yönetim Bölgesi’ne ait NHYP’nda ise
Bölge’de 46 adet kütle bulunduğu belirtildikten sonra 17 adet su toplama alanındaki
suların durumu, hedefler ve yapılacak faaliyetler yer almaktadır [109]. Yapılan planda
yeraltısuyu kütleleri belirlenmesine rağmen kütlelerin yönetimi ile ilgili herhangi bir
hususun yer almadığı buna karşılık planda hedeflerin ve yapılacak faaliyetlerin su
toplama alanı ölçeğinde değerlendirildiği görülmektedir.

Ayrıca, Uluslararası Rhine Havzası Yönetim Birimi için Uluslararası Koordine Edilen
Yönetim Planı Bölüm A (2015) [110] ve Ems, Meuse, Rhine Delta ve Scheldt NHYP
Özeti’nde (2009) [111] hedefe ulaşmak için kütlelerin yönetimi ile ilgili bir hususun yer
almadığı görülmüştür.
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Türkiye’de yapılan Gediz [17], Konya Kapalı Havzası [17], Büyük Menderes [17],
Meriç-Ergene [17], Susurluk [17], Kuzey Ege [18] ve Küçük Menderes [19] NHYP
çalışmalarında çevresel hedefler belirlenmiş ve bu çevresel hedefleri gerçekleştirmek
amacıyla uygulanacak önlemler programı hazırlanmıştır. Hazırlanan önlemler programı
miktar ve kalite açısından uygulanacak adımları içermektedir. Miktar açısından yapılacak
başlıca işlemler; yeraltısuyu tüketiminin azaltılması ve besleniminin arttırılmasına
yöneliktir. Kalite açısından başlıca alınacak önlemler ise; kentsel ve endüstriyel atık
suların arıtılması, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinden kaynaklanan kirliliğin azaltılması,
katı atık sahaların düzenlenmesi, jeotermal sahalarda kontrolsüz deşarjın engellenmesi ve
madencilik çalışmalarından kaynaklanan atıkların bertaraf edilmesidir [17, 18, 19].
Buradan da önlemler programında yapılacak çalışmaların yer aldığı ancak bunun kütle
temelli bir yönetim planı olmadığı görülmektedir.
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5. AKARÇAY HAVZASI
5.1 Havzanın Tanıtılması
Yağış alanı 7.333 km2 olan Akarçay Havzası, kapalı havza niteliğinde olup denizle
bağlantısı bulunmamaktadır. Doğusunda ve kuzeyinde Sakarya Havzası, batısında Büyük
Menderes Havzası ve güneyinde ise Konya Kapalı Havzası ile Antalya Havzası yer
almaktadır (Şekil 26).

Havza sınırlarının çoğu Afyonkarahisar ili sınırlarında bulunurken diğer kesimi Konya ili
sınırlarında yer almaktadır. Havzada, Afyonkarahisar il merkezi ile bu il’e bağlı Çobanlar,
İscehisar, Sinanpaşa, Şuhut, Bolvadin, Çay ve Sultandağ ilçeleri ile Konya iline bağlı
Akşehir ve Tuzlukçu ilçeleri yer almaktadır (Şekil 26).

Havzayı güneydoğudan sınırlandıran Sultandağları 2.519 m. yüksekliğindedir.
Kuzeydoğuda ise 2.307 m. yüksekliğinde Emirdağları bulunmaktadır. Havzada yer alan
diğer önemli dağ silsileleri Sandıklı-Şuhut kesimindeki Kumalar Dağları ve Sinanpaşa ile
Sandıklı ilçeleri arasında uzanan Ahır Dağları’dır. Önemli ovalar ise Afyonkarahisar,
Sinanpaşa, Bolvadin, Çobanlar, Şuhut, Eber ve Akşehir Ovaları’dır.

Havzada yer alan Akşehir Gölü (958 m) en düşük kota sahiptir. Kotu 966 m. olan Eber
Gölü, Akarçay Nehri’nin yanı sıra Sultandağları’ndan gelen kaynak suları ve havzasına
düşen yağış ile beslenirken Akşehir gölü ise kendi su toplama havzasına yağan yağış ve
Eber gölünden tahliye edilen sularla beslenmektedir. Köle ve ark. (2016) 1990 -2016
yıllarını kapsayan incelemelerinde Eber Gölü’nün alansal değişiminin % 2,3 oranında
arttığını ve Akşehir Gölü’nün ise % 71 oranında küçüldüğünü ortaya koymuşlardır [112].
Her iki göl 1. Derece Tabiat Sit Alanı olup Önemli Sulak Alanlar Listesi’nde yer
almaktadır [113].

Akarçay Nehri’nin ana kaynağı Sinanpaşa Ovası’nın batısından kaynaklanan Aksu Deresi
(Araplı Deresi)'dir. Bu dereye kuzeyden gelen Sivrikaya Deresi, kuzeydoğudan Seyitler
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Çayı ve Şuhut Ovası’ndan gelen Kali Çayı eklenir. Akarçay Nehri’nin boşalım noktası
Eber Gölü’dür.

Şekil 26. Akarçay Havzası yer bulduru haritası

Havza, yükselti ve denizden uzaklık sebebiyle İç Anadolu iklimini andıran bir iklime
sahiptir. Havzada kışları soğuk ve kar yağışlı, yazları sıcak ve kurak bir step iklimi
görülür. Yağışların ilkbahar ve sonbahar aylarında görüldüğü havzada 1975-2010 yılları
arası ölçüm sonuçlarına göre yıllık ortalama yağış 407 mm ve ortalama sıcaklık 11 ⁰C’dir.
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Gece ve gündüz sıcaklık farklılıkları oldukça yüksektir. Havza 317,5 hm3/yıl yüzey suyu
ve 252 hm3/yıl yeraltısuyu olmak üzere toplam 569,5 hm3/yıl su kaynağı potansiyeline
sahiptir [101].

Havzada önemli jeotermal alanlar yer almaktadır. Başlıcaları Gecek, Gazlıgöl ve Heybeli
jeotermal alanlarıdır. Bu jeotermal sular, hem yeraltısuyu hem de yüzey suları için
kirletici etkiye sahiptir. Termal suların kullanım için yüzeye çıkartılması ve daha sonra
kullanılan bu suların yüzey sularına deşarjı ile yüzey suları kirletilmektedir.
Yeraltısularına olan etkisi ise soğuk-sıcak su dengesinin bozularak sıcak suların soğuk su
sistemine girişimi biçiminde ortaya çıkmaktadır [114].

5.2 Jeoloji
Akarçay Havzası’nda jeolojik açıdan Prekambriyen’den Kuvaterner’e kadar olan
dönemlere ait kayaçlar gözlenmektedir. Havzanın jeolojik yapısı kayaçlar açısından
başlıca 4 ana bileşenden meydana gelmektedir [100];
 Prekambriyen-Paleozoyik yaşlı metamorfik kayaçlar,
 Mesozoyik yaşlı karbonatlı kayaçlar,
 Miyosen yaşlı volkanik ve kırıntılı kayaçlar ile
 Pliyo-Kuvaterner – Kuvaterner yaşlı çökeller.

Afyon civarında yer alan metamorfik kayaçlar, jeotermal sular için hazne kayaç
özelliğindedir. Mesozoyik yaşlı karbonatlı kayaçlar ise denizel kökenlidir. Volkanizma,
ağırlıklı olarak “Köroğlu Volkanitleri”, “Seydiler İgnimbiritleri” ve “Afyon Grubu
Volkanitleri” ile simgelenir [100]. Havzanın % 25’i Kuvaterner yaşlı alüvyon, alüvyon
yelpazesi ve yamaç molozları ile kaplıdır. Havzaya ait 1/100.000 ölçekli jeoloji haritası
Ek-1‘de verilmiştir.

Havzanın büyük kesimi, Toros Kuşağı’nın uzantısı olan “Isparta Dirseği”nin kuzeyinde
yer almaktadır. Bu nedenle havza, Toros Kuşağı’nın tektonik faaliyetlerinden dolayı uzun
zaman sıkışma etkisi altında kalmıştır. Bu sıkışma sonucu faylar oluşmuştur. En önemli
faylar Sultandağı ve Büyük Karabağlar faylarıdır. Miyosen’de etkinleşen faylanmalar
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nedeniyle Sultandağları bir horst biçiminde yükselmiş ve Afyon-Akşehir depresyonu
gelişmiştir. Afyon-Akşehir çöküntü alanını denetleyen ana faylar K-G ve KB-GD
yönlerindedir [113].

5.3 Hidrojeoloji
Akarçay Havzası’nda yeraltısuyu akım sisteminin 3 bileşeni bulunmaktadır. Bunlar
Sinanpaşa Alt Havzası, Şuhut Alt Havzası ve Afyonkarahisar-Çay-Akşehir kesimidir.

Sincanlı Alt Havzası’nda alüvyon birimler akifer özelliğindedir. Sincanlı Ovası
çevresinde yer alan karbonatlı ve volkanik birimler, alüvyon olan ova akiferini
beslemektedir [113, 114].

Havzanın ana bileşeni olan Afyonkarahisar-Çay-Akşehir kesiminde yaygın olan gölsel
çökeller, havzanın orta ve doğu kesimlerinde basınçlı akifer özelliğinde olup ova
kenarlarında ve dağ eteklerinde serbest akifer özelliğindedir. Ova ortalarında, yüzeyde
yaygın olarak yer alan gölsel çökellerde, genelde ince elemanlardan oluşan killi
seviyelerin hakim olduğu görülür. Geçirimsiz kil örtüsü, ovada yaygın alanlar
kaplamaktadır. Havzadaki en önemli beslenim üst kotlardaki formasyonlara düşen yağışla
gerçekleşir. Beslenimi sağlayan birimler güneyde volkanikler ve kireçtaşları, kuzeyde
karbonatlı kayaçlar, andezit-bazalt birimleri ile birlikte ova yamaçlarında oluşum
göstermiş alüvyon konileridir [113, 114].

Serbest akifer özelliğindeki Şuhut Ovası’nda yeraltısuyu potansiyelinin büyük kısmı
alüvyonlar ve gölsel çökellerde bulunmaktadır. Akifer beslenimi, akifer yüzeyine düşen
yağışın yanı sıra volkanikler ve karbonatlı birimlerden yanal beslenim olarak gerçekleşir.
Kali Çayı’nın yeraltısuyunu beslemesi söz konusudur [113, 114].

Sinanpaşa ve Şuhut Alt Havzaları’nda yeraltısuyu akımı, havzanın ana gövdesi olan
Afyonkarahisar-Çay-Akşehir kesiminedir. Ancak Şuhut Alt Havzası’nın güneyinde yan
havzaya da boşalım gerçekleşir. Havzanın ana gövdesinde ise yeraltısuyu akımı
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kuzeybatı-güneydoğu doğrultusundadır. Kuzeybatıdan başlayan akım Akşehir Gölü’nün
kuzeyinde yer alan Yenikarabağ köyü civarına kadar devam ederek bu köy civarında
güneydoğudan gelen akım ile birleşerek kuzeydoğuya yönelir. Yeraltısuyu akımının bu
köy civarından Sakarya Havzası’na boşaldığı düşünülür [101].

5.4 Kütle Belirlenmesi için Mevcut Yaklaşımların Uygulanması
Bu bölümde AB Eşleştirme Projesi kapsamında Büyük Menderes Havzası’nda kütle
belirleme yaklaşımının Akarçay Havzası’na uyarlanması ile Akarçay Havzası’nda kütle
belirlenmesine yönelik yapılan 2 çalışma yer almaktadır.

5.4.1 AB Eşleştirme Projesi Yaklaşımı
Bölüm 3.3.1’de açıklanan “Büyük Menderes Nehir Havzası Yönetim Planı Nihai Taslağı”
çalışmasında YASK’lerinin belirlenmesinde benimsenen metodoloji Akarçay Havzası’na
uyarlanmıştır.

Uyarlamada,

Büyük Menderes Havzası’nda olduğu gibi Akarçay

Havzası’nda da Ek-2’de verilen 1/500.000 ölçekli DSİ Hidrojeoloji Haritası kullanılmıştır
[115]. Bu yaklaşımın Akarçay Havzası’na uygulanması neticesinde 4 adet YASK
tanımlanmıştır. Kütlelerin kapladığı alanlar Çizelge 4’de yer almakta olup kütle haritası
Şekil 27’de verilmiştir.

Çizelge 4. Akarçay Havzası’ndaki Yeraltısuyu Kütleleri
YASK Adı
Afyon

Formasyon
Pekişmemiş (kil, kum, çakıl)
Pekişmiş (kireçtaşı, marn, andezit, tüfit)

Bolvadin

Alan (km2)
4.373

Pekişmemiş (kil, kum, çakıl)
Pekişmiş (kireçtaşı, marn)

459

İscehisar

Pekişmiş (kireçtaşı, marn, tüfit)

203

Sultandağ

Pekişmiş (kireçtaşı, marn)

32
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Şekil 27. Akarçay Havzası YASK haritası – AB eşleştirme projesi yaklaşımı

5.4.2 DSİ Çalışması
DSİ tarafından yapılan çalışmada Karamık ve Karaadilli Alt Havzaları Akarçay Havzası
kapsamında yer almış ve 5 adet kütle belirlenmiştir. Tez çalışmasında ise bu 2 alt havza,
Akarçay Havzası kapsamında değerlendirilmediğinden YAS11-003 ve YAS11-004
numaralı kütleler haritaya işlenmemiştir. Çalışmadan uyarlanan YASK haritası Şekil
28’de verilmiştir [21, 45].
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Şekil 28. Akarçay Havzası YASK haritası – DSİ yaklaşımı [21, 45]

Çizelge 5’deki karakterizasyon tablosuna göre Sinanpaşa Alt Havzasında YAS11-001
numaralı kütle, pekişmemiş malzemeden oluşmaktadır. Bu kütle 220 km2 alan
kaplamaktadır. Şuhut Alt Havzası’nda belirlenen kütle ise YAS11-002 olarak
numaralandırılmış olup pekişmiş ve pekişmemiş malzemelerden oluşmaktadır. Bu iki
birimin toplam alanı 195 km2’dir. Alt havza bazlı çalışıldığından pekişmemiş kireçtaşı
Şuhut Alt Havzası’nda kütle olarak değerlendirilirken bu birim Afyon Alt Havzası’na
devam etmesine rağmen bu alt havzada kütle olarak değerlendirilmemiştir. YAS11-005
numaralı kütle ise Afyon Alt Havzası’nda yer almaktadır. 2.700 km2 alan kaplayan birim
taneli malzeme ile andezitten meydana gelmektedir [21, 45].
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Çizelge 5. Akarçay Havzası karakterizasyon tablosu [21, 45]
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5.4.3 AB Projesi Yaklaşımı
“Türkiye'nin Yeraltı Suyu Yönetimi Kapasitesinin Geliştirilmesi” kapsamında Akarçay
Havzası’nda 14 adet yeraltısuyu kütlesi belirlenmiştir. Bu kütlelerden 7 numaralı kütle
Karamık ve Karaadilli Alt Havzaları’nda yer almaktadır [22]. Tez çalışmasında Karamık
ve Karaadilli Alt Havzaları, Akarçay Havzası’na dahil edilmemiştir. Bu nedenle AB
Projesinin çıktısı olan kütle haritasından uyarlanan haritada 13 adet yeraltısuyu kütlesi
yer almaktadır (Şekil 29).

Çalışmada belirlenen kütle sınırlarının jeoloji haritasıyla karşılaştırılması neticesinde
büyük ölçüde kütlelerin, jeolojik sınırlar göz önüne alınarak tanımlandığı görülmektedir.

Şekil 29. Akarçay Havzası YASK haritası – AB projesi yaklaşımı [22]

5.5 Kütle Belirlemesinde SÇD Yaklaşımının Akarçay Havzasına Uygulanması
Kütle belirlemesine kavramsal modelin kurulması ile başlanılmış olup, akiferlerin
tanımlanmasının ardından kütlelerin belirlenmesine çalışılmıştır.
100

5.5.1 Kavramsal modelin kurulması
Hidrojeolojik çalışmalardan elde edilen mevcut verilere göre Akarçay Havzası’nın
yeraltısuyu akım sistemi, Sinanpaşa Alt Havzası, Şuhut Alt Havzası ve AfyonkarahisarÇay-Akşehir kesimi olmak üzere 3 bileşene sahiptir. Sincanlı ve Şuhut Alt Havzaları hem
yağıştan doğrudan hem de karbonatlı ve volkanik birimlerden yanal beslenmektedir. Bu
iki alt havza, dere yatağı boyunca Afyonkarahisar-Çay-Akşehir kesimine boşalmaktadır.
Şuhut Alt Havzası’nın güney kesimindeki karbonatlı birimlerden yan havzaya boşalım
olmaktadır [101, 113, 114].

Akarçay Havza’sının ana gövdesi olan Afyonkarahisar-Çay-Akşehir kesiminde ise akifer
alt havzalardan gelen akımın yanı sıra karbonatlı ve volkanik birimlerden yanal olarak
beslenmektedir. Sadece ova kesiminin kenar kesimlerinde alüvyon yelpazesi olan
yerlerde yağıştan beslenim gerçekleşmektedir [113, 114]. Havzada yeraltısuyu akımı
Yenikarabağ köyüne doğru akışa geçerek bu köy civarından Sakarya Havza’sına boşalır
(Şekil 30) [101].

Şekil 30. Akarçay Havzası yeraltısuyu akımı kavramsal modeli şematik gösterimi

5.5.2 Akiferlerin belirlenmesi
Yeraltısuyu kütlesi belirleme yaklaşımı öncelikle havzadaki akiferlerin tanımlanmasını
gerektirmektedir. Bu çalışmada SÇD’nde yer alan jeolojik birimlerin akifer olup
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olmadığının tespit edilmesinde hiyerarşik yaklaşım gereği birimlerin önemli yeraltısuyu
akışı veya önemli yeraltısuyu miktarına sahip olup olmadıkları incelenmiştir.

İlk olarak jeolojik birimlerin önemli yeraltısuyu akışına sahip olup olmadıklarını
belirlemek için birimlerin yüzey suları ve karasal ekosistemlerle olan etkileşimi ele
alınmıştır. Akşehir ve Eber Gölleri ulusal öneme sahip sulak alan [116] olmasına rağmen,
havzada yer alan göllerin ve akarsuların ova alanında yeraltısuyu sistemi ile ilişkisi
bulunmamaktadır [101]. Bunun yanı sıra Akarçay Havzası’nda Ramsar Alanı da yer
almadığından [116] akiferlerin tespit edilmesinde “önemli yeraltısuyu akışına sahip
katmanlar” seçeneği kullanılamamıştır.

Havzada “önemli yeraltısuyu çekimine” imkan tanıyan birimlerin belirlenmesi için
1/100.000 ölçekli MTA jeoloji haritası üzerine yerleşim birimlerine içme suyu temin eden
365 adet kuyu verisi işlenmiştir [101]. Yerleşim birimlerine içme suyu temin eden
kuyuların açıldığı formasyonlar tespit edilerek bu kuyuların içme suyu temin ettiği nüfus
belirlenmiştir. Kuyulara ait loglar mevcut olmadığından içme suyunun, kuyunun açıldığı
lokasyondaki litolojik birimden temin ettiği kabul edilmiştir. Bu çalışma sonucunda bir
kuyunun açıldığı formasyonun en az 78 kişiye içme suyu temin ettiği, bu nedenle bütün
kuyuların açıldığı formasyonların kılavuz rehber açıklamalarına göre akifer olduğu
görülmektedir (Çizelge 6). DSİ tarafından hazırlanan Türkiye Hidrojeoloji Haritası’nda
kullanılan yeraltısuyu taşıyan formasyonların renklendirilmesi kullanılarak üretilen
havzaya ait akifer haritası Ek-3’de verilmiştir.

Bunun yanı sıra incelenen çalışmalarda akiferlerin belirlenmesi için farklı yaklaşımların
kullanıldığı görülmüştür. Buna dayanarak havzada akiferlerin belirlenmesi için “önemli
miktarda çekim” kriteri değiştirilmiştir. Bu kriter, havza nüfusunun % 1’ine içme suyu
sağlayan litolojilerden yapılan çekim olarak kabul edilmiş ve bu litolojiler belirlenmiştir.
Bu kapsamda alüvyon, Dursunlu Formasyonu, Afyon Volkanoklastikleri, Gebeciler
Formasyonu alüvyal çökelleri, alüvyon yelpazesi, Kıran Formasyonu, Gebeciler
Formasyonu gölsel çökelleri ve Köroğlu Volkanitleri’nin havza nüfusunun % 1’ine içme
suyu temin ettiği gözlenmiştir (Çizelge 6). Bu nedenle, bu formasyonlar akifer olarak
102

değerlendirilmiştir. Bu yaklaşımla üretilen akifer haritası Ek-4’de verilmiştir.
Hidrojeolojik açıdan büyük ölçüde akifer özelliği gösterdiği bilinen yamaç molozunda
havza nüfusunun % 1’ine içme suyu temin eden kuyu açılmadığından bu birim akifer
olarak değerlendirilememiştir.

Çizelge 6. İçme suyu kuyularının açıldığı formasyonlar, su temin edilen nüfus ve oranı
Kuyu Yerleşim
Oran
Sayısı
Yeri
(%)
(adet) (nüfus)

Formasyon Adı
Doğanlar Formasyonu – şist
Afyon Grubu Volkanitleri – trakit
Halıcı Formasyonu - grovak, siltaşı
Deresinek Formasyonu - dolomit, rekristalize kireçtaşı
Ardıçlı Formasyonu - kireçtaşı, marn, kiltaşı
Hacıbekir Grubu - çakıltaşı, çakıllı kumtaşı, kumtaşı
Gebeciler Formasyonu - alüvyal ve gölsel çökeller
Afyon Metamorfitleri – şist
Devriş Formasyonu - marn, kireçtaşı, kiltaşı
Yamaç Molozu
Erdemir Formasyonu - çakıltaşı, kumtaşı, çamurtaşı
Bellekler Formasyonu - kumtaşı, çakıltaşı, çamurtaşı
Köroğlu Volkanitleri - ignimbirit
Gebeciler Formasyonu - gölsel çökeller
Kıran Formasyonu - kumtaşı, kiltaşı
Alüvyon Yelpazesi
Gebeciler Formasyonu - alüvyal yelpazesi çökelleri
Afyon Volkanoklastikleri
Dursunlu Formasyonu - kiltaşı, marn, kumtaşı, linyit
Alüvyon
Toplam

1
1
1
1
1
2
6
5
5
5
3
5
21
3
16
14
26
18
38
193
365

78
0,01
238
0,04
376
0,07
818
0,15
1.124
0,21
1.410
0,26
2.416
0,44
2.525
0,46
2.788
0,51
3.193
0,58
3.292
0,60
4.942
0,90
8.189
1,49
8.404
1,53
13.492 2,46
19.657 3,59
20.604 3,76
28.082 5,13
41.913 7,65
256.744 46,87
420.285 76,7

İkinci farklı yaklaşım olarak havzada yeraltısuyundan içme suyu sağlanan nüfusun
% 1’ine içme suyu sağlayan litolojilerden önemli miktarda çekim yapıldığı kabul
edilmiştir. Böylece yukarıda belirtilen 8 adet formasyona ek olarak Bellekler
Formasyonu’nundan da bu kritere göre önemli miktarda çekim yapıldığı belirlenmiştir.
Böylelikle akifer olan formasyon sayısı artmıştır [Ek-5].
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Üçüncü olarak önemli çekim miktarları yapılan formasyonlar alt havza bazında
incelenmiştir. Bu örnekte Kıran Formasyonu havza ölçeğinde nüfusun % 2,46’sına içme
suyu sağlarken Akşehir Alt Havzası’nda bu oran % 0,5’ e düşmektedir. Benzer şekilde
Köroğlu Volkanitleri havza nüfusunun % 1,49 ‘una içme suyu temin ederken Afyon Alt
Havza’sında bu oran

% 0,3’dür.

Bunun tam tersi incelendiğinde Sinanpaşa Alt

Havzası’nda nüfusun % 4,8’ine içme suyu sağlayan Hacıbekir Formasyonu, havza
ölçeğinde nüfusun % 0,26’sına içme suyu sağlamaktadır. Böylece bir alt havzada önemli
miktarda içme suyu sağlayan formasyon, havza bazında bu özelliğini kaybetmektedir.
Ayrıca havza ölçeğinde havza nüfusunun %1’ine göre akifer olmayan Bellekler ve
Erdemir Formasyonu ile yamaç molozu alt havza ölçeğine göre akifer olabilmektedir
(Çizelge 7).

Çizelge 7. Alt havzalara göre formasyonlardan içme suyu sağlanan nüfus oranı (%)

5.5.3 Kütlelerin belirlenmesi
Kütle belirlenmesinde kılavuz rehber kriterlerine göre belirlenen akifer haritası esas
alınmıştır. Belirlemeye Akarçay Nehri’nin memba kesiminden başlanılmıştır. Bu
kesimde pekişmemiş ve pekişmiş akiferler yer almaktadır. Sadece pekişmemiş akifer için
yeraltısuyu seviye değerleri vardır. Bu akiferin memba kesiminde yer alan pekişmiş
akiferde su seviyesi ölçülmemiştir. Kavramsal modele göre pekişmiş akifer, pekişmemiş
akiferi yanal olarak beslemektedir. Pekişmiş akiferde meydana gelebilecek herhangi bir
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olumsuzluğun pekişmemiş akiferi etkilemesi kaçınılmazdır. Ancak veri yokluğundan
dolayı pekişmiş akifer kütle belirleme çalışmasında göz önüne alınamamıştır.

AHMPR ekindeki hidrojeoloji haritasına göre, Sinanpaşa Ovasında maksimum
yeraltısuyu kodu 1210 m ile alt havzanın güney batısında yer alan Çayhisar köyü
civarındadır [101]. Akım bu köyün kuzeyinden başlar ve kısa mesafe sonra kuzey ve doğu
yönüne olmak üzere ikiye ayrılır. Kuzey yönüne olan akım Düzağaç köyüne doğru
olurken doğu’ya olan akım ise dar bir boğazı katettikten sonra Sinanpaşa’nın doğusundan
kuzeydoğuya kıvrılarak Küçükhöyük ve Balmahmut köylerini geçerek ova çıkışına ulaşır.
Akımın kuzeye ve doğuya doğru ayrıldığı kesimdeki akım çizgisi, hiyerarşik yaklaşım
gereğince kütle sınırı olarak kabul edilmiştir. Böylece ilk aşamada taslak kütle-1 ve taslak
kütle-2 olarak, 2 adet taslak kütle belirlenmiştir (Şekil 31). Bu taslak kütleler miktar
açısından iyi durumdadır. Ancak bu sınıra yakın açılacak kuyulardan yapılacak su çekimi,
kütle sınırı için baskı unsuru olacaktır.

Şekil 31. Akım çizgilerine göre kütle belirleme
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İkinci aşamada ise taslak kütleler, kalite durumu açısından incelenmiştir. Taslak kütle1’de toplam çözünmüş madde (TÇM) miktarı 500-750 ppm arasındadır [101] (Şekil 32).
Bu değer Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) tatlı su için kabul ettiği TÇM miktarı 1250
ppm’den daha azdır [117]. Bu nedenle taslak kütle-1’in miktar durumunda olduğu gibi
kalite açısından da iyi durumunda olduğu söylenebilir. Ancak TÇM miktarının taslak
kütle-2’de 500 – 2.000 ppm arasında değiştiği görülmektedir (Şekil 32). Bu kütledeki
TÇM miktarı, kalite açısından tek bir değer ile ifade edilebilecek aralıkta değildir. Taslak
kütle-2’nin sahip olduğu TÇM miktarı, WHO tarafından belirlenen tatlı su değerini aştığı
için bu kütlenin kalite açısından tek bir ifade ile değerlendirilmesi yapılamamaktadır.

Şekil 32. Taslak kütle-2’nin toplam çözünmüş madde miktarı

Taslak kütle-2’nin kalite durumunun iyi veya zayıf olarak tek bir değer ile tanımlanması
için bu kütlenin TÇM 1.250 ppm konturundan bölünmesi gerekir. Bu durumda yeni
olarak taslak kütle-2 ve taslak kütle-3 elde edilecektir (Şekil 33). Ancak bu durumda da
akım çizgileri ile kütle sınırı kesişecek ve kütleler birbirlerini etkileyecektir. Kılavuz
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rehberlerde ise kütleler arası etkileşimin istenilen bir durum olmadığı ve kütle sınırlarının
akım çizgilerini kesmemesi önerilmektedir [5]. Dolayısıyla sınırları akım çizgilerini
kesmeyen ve kalite durumu tek bir ifade ile belirtilen bir kütle belirlenmesi mümkün
olamamıştır.

Şekil 33. Akım çizgileri ile kütle sınırının kesişimi

5.6 Gelecekte Kullanılması Tasarlanan Kütleler
SÇD, kütleler belirlenirken sadece içme suyu amaçlı kullanılan değil aynı zamanda
gelecekte de bu amaç için kullanılması düşünülen kütlelerin belirlenmesini de zorunlu
kılmaktadır [1]. Bu görüş Birleşmiş Milletler Dünya Su Gelişim Raporu’nda baskıların
nüfus artışı ile daha da şiddetleneceği öngörüsü ile desteklenmektedir [118]. Buna rağmen
incelenen kütle belirleme çalışmalarında nüfus projeksiyonuna göre gelecekte
kullanılması tasarlanan kütlelerin de belirlenmesi ile ilgili bir yaklaşım olmadığı
gözlenmiştir.
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Su kaynaklarının havza ölçeğinde paylaşımının sağlanması, geleceğe yönelik
planlanması ve her sektörün ihtiyacı olan suyun adil bir şekilde karşılanması için
hazırlanan “Akarçay Havzası Sektörel Su Tahsis Planı”, havzadaki yerleşim yerlerinin
2050 yılına kadar nüfus projeksiyonlarını içermektedir. Planda 2015 yılı itibarı ile
Nusratlı köyünün nüfusu 83’dür [113]. Bu köye içme suyu temin eden Doğanlar
Formasyonu, kılavuz rehber kriterlerine göre akifer olarak değerlendirilmiştir. Ancak
yapılan projeksiyona göre köyün nüfusunun 2050 yılında 50 kişinin altına düşeceği ön
görülmektedir [113]. Bu nedenle 2015 yılında akifer olan Doğanlar Formasyonu’nun
2050 yılında içme suyu temin edeceği kişi sayısı 50’den az olacağından bu formasyon
2050 yılında akifer olarak değerlendirilemeyecektir.

Bunun yanı sıra Akarçay Havzası’nda 2015 yılı itibarı ile içme suyu temini için kuyu
açılmayan formasyonlar da mevcuttur. Kılavuz rehber kriterlerine göre önümüzdeki
yıllarda bu formasyonlarda içme suyu temini için kuyu açılması ve bu kuyulardan da 10
m3/gün’den fazla su çekilmesi veya 50 kişiden fazlasına su sağlanması durumunda bugün
akifer olarak değerlendirilmeyen formasyonlar da akifer olarak değerlendirilecektir.

Burada da akiferlerin hidrojeolojik olmayan yaklaşımlarla belirlenmesinin sakıncaları bir
kez daha ortaya çıkmaktadır.

5.7 Kütlelerin Belirlenmesinde Üçüncü Boyut
Türkiye’de YASK belirlenmesi üçüncü boyut dikkate alınmadan gerçekleştirilmektedir
[47]. İki boyutlu çalışmanın sakıncaları Sinanpaşa Alt Havzası’nda gerçekleştirilen
çalışma ile ortaya konmuştur. Ovada açılan ve logları temin edilen kuyuların
sınıflandırılması sonucu, kesilen litolojilere bağlı olarak 7 farklı sınıflama yapılmıştır.
Bunlar; alüvyon, magmatikler, alüvyon-konglomera, alüvyon-karbonatlı kayaçlar,
alüvyon-magmatikler, alüvyon-magmatikler-karbonatlı kayaçlar ve alüvyon-karbonatlı
kayaçlar-konglomeradır.

Farklı lokasyonlarda açılan kuyularda, farklı litolojilerden alınan su oranlarını tahmin
etmek için kuyularda litolojilerin karşısına gelen filtrelerin yüzde oranları belirlenmiş ve
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bu filtre oranlarının özgül debi ile olan ilişkisi incelenmiştir. Maksimum özgül debi
ortalaması 2,71 l/s/m ile sadece alüvyonu penetre eden kuyularda gözlenirken, minimum
değer 0,67 l/s/m ile alüvyon-karbonatlı kayaçları kesen kuyulara aittir.

İlk olarak hem alüvyon hem de magmatik birimleri kesen kuyularda alüvyon ve magmatik
birimlerin filtre yüzdesi ile özgül debi arasındaki ilişki araştırılmıştır. Şekil 34’de
kuyularda alüvyonun filtre yüzdesi ile özgül debi arasında pozitif doğrusal ilişki olduğu
görülürken kuyularda magmatik birimlerin karşısındaki filtre yüzdesi arttığı takdirde
özgül debinin azaldığı Şekil 35’de gözlenmektedir.

Şekil 34. Alüvyondaki filtre yüzdesi ile özgül debi ilişkisi

Şekil 35. Magmatik birimdeki filtre yüzdesi ile özgül debi ilişkisi
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Alüvyon-konglomera ile alüvyon-karbonatlı birim kesen kuyuların incelenmesinde de
filtre yüzdesi ile özgül debi arasındaki ilişki araştırıldığında alüvyonun filtre yüzdesi ile
özgül debi arasında pozitif doğrusal ilişki ortaya çıkarken konglomera ve karbonatlı
birimlerin filtre yüzdesinin arttığı durumlarda negatif doğrusal ilişki ortaya çıkmaktadır.

Buradan da yüzeysel jeoloji bilgileri ile kütle belirlenmesinin hidrojeolojik açıdan
sakıncalı olacağı ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle üçüncü boyutun kesinlikle dikkate
alınması gereklidir. Ayrıca birden fazla formasyonu kateden kuyulardan elde edilen
veriler ile yapılacak etüt çalışmaları da istenilen neticeyi veremeyecektir. Alınacak su
numunelerinin kimyasal analizleri tek bir litolojiyi yansıtmayacağı gibi bu kuyularda
yapılacak pompa deneyleri bir litolojinin hidrojeolojik karakteristiklerini net olarak ifade
edemeyecektir.

5.8 Akarçay Havzası Genel Değerlendirme
Akarçay Havzası’nda yapılan çalışmalar tez öncesi ve tez süreci olmak üzere ele iki
aşamada ele alınmıştır.

Tez öncesi Akarçay Havzası’nda DSİ tarafından yapılan kütle belirleme çalışmasında
elde edilen kütle haritası ile AB Projesi kapsamında üretilen kütle haritasının birbirinden
farklı olduğu gözlenmiştir. Ayrıca Büyük Menderes Havzası’nda yapılan AB Eşleştirme
Projesi çıktısının bu havzaya uyarlanmasıyla da farklı bir kütle haritası üretilmiştir.
Dolayısıyla bu 3 kütle haritasının birbirleriyle karşılaştırılması sonucunda 3 farklı
çalışmada farklı yaklaşımların kullanıldığı ve bunun sonucu olarak 3 farklı kütle
haritasının belirlendiği görülmektedir. Her çalışmada farklı çalışma grupları tarafından
farklı kriterlerin kullanılması ve farklı sonuçlar elde edilmesi, kütle belirlenmesinde bir
sorunun varlığını ortaya çıkarmaktadır. Bunun yanı sıra yeraltısuyu yönetiminde bu 3
farklı kütle haritasından hangisinin dikkate alınacağı da sorgulanacaktır.
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Bu haritaların hazırlanması için yapılan çalışmalarda, yeraltısuyu sisteminin tanınması
için kurulmasında fayda görülen kavramsal modelin kurulmadığı dolayısıyla yeraltısuyu
sisteminin işleyişinin yeterince tanınmadığı gözlenmiştir.

Ek olarak genelde kütle belirlemenin litoloji bazlı yapıldığı, kütlenin akifer ile eşdeğer
olarak değerlendirildiği ve akiferler poligonlarının kütle olarak tanımlandığı dikkat
çekmektedir. Bu da kütlelerin kapladıkları alanların oldukça büyük olmasına yol açmıştır.
Bunun neticesinde de yeraltısuyunun miktar ve kalite açısından durumunun tek bir ifade
ile tanımlanmasında ve izleme programının uygulanmasında zorluklarla karşılaşılacağı
görülmüştür.

Ayrıca komşu akiferlerin ayrı ayrı kütle olarak belirlendiği bu yaklaşım neticesinde akım
sisteminin bütünlüğünün alt sistemlere bölünerek kesintiye uğratıldığı ve kütle
sınırlarının akım çizgilerini kestiği de tespit edilmiştir. Bu durumda kütlelerin birbirlerini
gerek miktar gerekse kalite yönünden etkileyeceği, dolayısıyla izleme sonuçlarının bir
kütlenin durumunu tam olarak temsil edemeyeceği gözlenmiştir.

Bunun yanı sıra işletme sürecinde kütle sınırına yakın mesafelerde açılacak kuyularda
meydana gelecek seviye düşümleri, kütle sınırları üzerinde baskı oluşturacaktır. Bu
durumda da kütlelerin etkileşimi meydana gelebilecektir. Böylece kütle belirlenirken ilk
durumuna göre yapılan izleme sonuçları kütleyi temsil edemeyecek, dolayısıyla
hazırlanan önlemler paketinin ve SÇD’nin başarıya ulaşmasında sıkıntılar yaşanacaktır.
Son olarak gelecekte içme suyu temininde kullanılması düşünülen kütlelerin
belirlenmesine yönelik bir çalışma da gerçekleştirilmemiştir.

Tez kapsamında ise; verilerin amacına yönelik üretilmemesi, verilerin yetersizliği, farklı
yaklaşımlara göre farklı akifelerin belirlenmesi ve hiyerarşik yaklaşıma göre kütle
belirleme sürecinde yaşanan sorunlar ile karşılaşılmıştır.
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Havzada akiferlerin tespit edilmesinde MTA tarafından hazırlanan jeoloji haritası
kullanılmıştır. Jeolojik birimin akifer olup olmadığına karar verilebilmesi için gereken
içme suyu kuyularının lokasyonları, su seviyesi ile TÇM değerleri ise AHMPR’dan
alınmıştır. Amacına uygun olarak toplanmayan farklı amaçlar için üretilen bu verilerin
birbirleri ile uyumsuzluğu gözlenmiştir.

Çalışma sürecinde kılavuz rehberler doğrultusunda üretilen akifer haritası yanında farklı
yaklaşımlarla da akifer haritaları hazırlanmıştır. Bu hazırlanan haritalar ile gerek DSİ
tarafından hazırlanan 1/500.000 ölçekli Türkiye Hidrojeoloji Haritası gerekse AHMPR
kapsamında hazırlanan hidrojeoloji haritasındaki akiferler arasında oldukça önemli
farklılıklar bulunduğu gözlenmiştir. Dolayısıyla akiferler tespit edilirken kabul edilen
yaklaşıma bağlı olarak bir litolojinin farklı şekillerde yorumlandığı görülmektedir.
Buradan da bir litolojinin hidrojeolojik özellikleri ile değerlendirilerek akifer olup
olmadığına karar verilmesi gerekirken farklı yaklaşımlarla akifer haritası hazırlanmasının
ve bu haritaya göre yeraltısuyu kaynakları yönetiminin yapılmasının sakıncalı olacağı
belirgindir.

Bununla beraber, Kılavuz Rehber kriterlerine göre havzada günümüzde akifer olarak
kabul edilen ancak nüfus projeksiyonuna göre önümüzdeki yıllarda akifer olma özelliğini
kaybedecek litolojik birimler mevcuttur. Ayrıca havzada günümüzde içme suyu temin
edilmeyen ama gelecekte yeterli verim alındığı takdirde akifer olabilecek litolojiler de yer
almaktadır. Bu tür bir yaklaşım hidrojeolojik ilkelerle bağdaşmamaktadır.

Tez kapsamında kütle belirlenmeye çalışılırken, taslak kütlelerin yeraltısuyunun kalite
durumunu temsil edemeyeceği görülmüştür. Taslak kütlenin yeraltısuyunun kalite
durumunu gerçekçi olarak temsil edebilmesi için akım çizgilerini kesen bir sınır çizilmesi
gerekmiştir. Bu durumda da kütle sınırları denetlenemeyecek, kütleler arası oluşacak
etkileşim sonucu kütleleri birbirlerini etkileyecektir. Bu da hiyerarşik yaklaşıma göre
istenilen bir durum değildir. Sonuç olarak sınırları akım çizgilerini kesmeyen ve kalite
durumunun bütünlük göstereceği bir kütle tanımlanması mümkün olmamıştır.
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6. SÜRDÜRÜLEBİLİR SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ AÇISINDAN
KÜTLE YAKLAŞIMININ İŞLEVİ

Loucks (2000) sürdürülebilirlik yaklaşımını su kaynakları yönetimi açısından ele alarak
sürdürülebilirliği; su kaynakları sisteminin günümüzdeki ve gelecekteki talepleri zarar
görmeden karşılayacak şekilde yönetilmesi olarak tanımlar. Loucks ve Gladwell (1999)
su kaynaklarının sadece toplumun hedeflerini karşılamak için kullanılamayacağını
ekolojik, çevresel ve hidrolojik bütünlüğün de göz önünde bulundurulmasının gerektiğini
vurgular

[102].

Ekmekçi

(2015)

ise

yeraltısularına

bağımlı

ekosistemlerin

sürdürülebilirliğinin hidrojeolojik sisteme bağlı olduğunu ifade ederek, kuyu ile çekilen
suyun akifer veya etkileşen sistemlerden hangisinden temin edildiğinin bilinmesinin
önemini ifade eder. Bu bilindikten sonra da ekohidrolojik bir yaklaşımla ekosistemlerin
ihtiyacı olan suyun hesaplanmasını ve bu miktarın kullanılamamasının gerektiğini belirtir
[60]. Bu çerçevede sürdürülebilir yönetimin ekohidrolojik yaklaşım ile başarılabileceği
değerlendirildiğinden ilk olarak ekolojik akış kavramını dikkate almayan sürdürülebilir
kullanım yaklaşımının yol açtığı sonuçların incelenmesi gerekli görülmüştür.

6.1 Sürdürülebilir Kullanım Yaklaşımı
Doğada yüzey suyu – yeraltısuyu sistemlerinin ayrımından bahsedilemez, çünkü doğa bu
sistemler arasına kesin sınırlar koymamıştır. Bu nedenle yüzey suyu, ekosistemler ve
yeraltısuları etkileşimde olup tek bir kaynak oluşturur. Hidrolik gradyana bağlı olarak
göl/akarsu yeraltısuyunu ve/veya yeraltısuyu göl/akarsuyu beslemekte, yeraltısuyu –
ekosistemler etkileşimde olmakta ve akarsu/yeraltısuyu denize boşalmaktadır. Bu süreç
kendi içinde denge halindedir (Şekil 36) [59].
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Şekil 36. İşletme öncesi yeraltısuyu-yüzey suyu ilişkisi [59]

Buna göre, etkileşimde olan sistemlere müdahale edilerek bir noktadan su çekimi, başka
bir noktada su azalması anlamına gelmektedir. Dolayısıyla suya bağlı bütün sistemler tek
bir kaynak oluşturduğundan, bir sisteme müdahale diğer bir sistemi etkileyecek ve
etkilenen sistemlerden su “kapılmaya” başlayacaktır (Şekil 37) [59].

Şekil 37. İşletme sırasında yeraltısuyu – yüzey suyu ilişkisi [59]

Kuyudan çekilen suyun sadece akifer depolamasından değil etkilenen sistemlerden
sağlandığı ilk kez Theis (1935) tarafından ortaya koymuştur. Theis’a göre kuyudan su
çekimi yapıldığı sürece düşüm gerçekleşir (Bkz. Bölüm 4.2.1) [103].
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İşletme süresi ilerledikçe düşüm konisi akiferin karakteristikleri, sınır şartları, kuyu
lokasyonu, işletme debisi ve süresine bağlı olarak yayılır. Bu düşüm konisi, kuyudan
uzaklaştıkça pozitif (göl, akarsu) veya negatif (geçirimsiz birim) sınır şartları ile karşılaşır
[59]. Böylece kuyudan çekilen su sadece akiferden değil beslenme artışı ve boşalım
azalmasından da sağlanır (Şekil 38).

Şekil 38. İşletilen sistemde çekilen suyun kaynakları [59].

Yukarıda bahsedildiği gibi yeraltısuyu sisteminden su çekilmesi durumunda zaman
içerisinde suyun temin edildiği kaynaklar yani depodaki değişim, beslenme artışı ve
boşalım azalması arasındaki ilişki Şekil 39’da verilmiştir.

Şekil 39. Depodan kullanım, beslenme artışı ve boşalım azalması ilişkisi [102]
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Şekil 39’a göre yeraltısuyu sisteminden su çekimine başlandığında su öncelikle depodan
gelir. Zaman ilerledikçe çekimin etkisi yayılır ve düşüm konisi beslenmenin arttığı
ve/veya boşalımın azaldığı sınır şartlarına erişir. Bu durumda kuyudan çekilen su,
depodan ziyade beslenme artışı ve/veya boşalım azalmasından diğer ifadeyle kapılan
sulardan karşılanır [82].

Kapılan suyun komşu sistemlerden sağlanması durumunda sistemler arası etkileşim
meydana gelir. Kapılan su miktarına eşit miktarda su çekildiğinde ise sistem dengeye
ulaşır ve düşüm olmaz. Bu durumda sürdürülebilir kullanıma ulaşılmış olur. Ancak
komşu sistemlere doğal koşullardaki durumdan daha az su boşaldığından, beslenme
fazlası ve/veya doğal boşalım ile beslenen komşu sistemler üzerinde baskı oluşur. Önemli
olan sistemlerin bu baskıya karşı nasıl tepki göstereceklerinin tahmin edilmesi ve yönetim
planlarının buna göre tasarımlanmasıdır. Kuyularla kapılan su miktarından fazlası
çekilmesi halinde su depolamadan sağlanacak ve seviye düşümleri gözlenecektir [60]. Bu
nedenle beslenme artışı ve boşalım azalışı göz önüne alınmadan doğal beslenmeyi
aşmayacak oranda yapılacak çekim, etkileşimde olunan kaynakların olumsuz
etkilenmesine hatta kurumasına yol açabilecektir [82].

Bu çerçevede sürdürülebilir kullanım/verim yaklaşımı, etkileşimde olan sistemlerin
sürdürülebilirliğini sağlayabilmesi için ihtiyacı olan ekolojik akış miktarını dikkate
almamaktadır. Oysa bu sistemlerin sürdürülebilirliği açısından ekolojik akış miktarının
hesaplanması ve kullanım dışı bırakılması gereklidir. Bu da ekohidrolojik yaklaşım ile
başarılabilir.

6.2 Ekohidrolojik Yaklaşım
AB’nin etkileşen sistemler yaklaşımını benimsediği en açık ve net bir şekilde SÇD’nin
Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi tarafından kabul edilme gerekçeleri arasında yer
alan “Sucul ve karasal ekosistemler ile bunlara doğrudan bağımlı sulak alanları korumak
için ortak prensipler gereklidir” ifadesinde görülmektedir. Ek olarak SÇD’nin amaçları
arasında yer alan “sucul ekosistemlerin su ihtiyaçlarını da göz önüne alarak bu
ekosistemlere doğrudan bağlı karasal ekosistemlerin ve sulak alanların durumunun
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kötüleşmesini önlemek, korumak ve iyileştirmek” ifadesi de etkileşen sistemlere verilen
önemi göstermektedir [1]. Bunun yanında SÇD’nin ana hedeflerinden birisi de ekolojik
sistemler ile bunlara bağımlı sistemlere odaklanarak havza bazında hidrolojik çevrimin
değerlendirilmesi ve kütlelerin ekosistemlere zarar vermeden yönetilmesidir [5].

SÇD’nin ekosistemlerin iyi durumunu sağlayacak şekilde bir yönetim anlayışı sadece ana
hedeflerde değil akifer tanımında da ortaya çıkmaktadır. Akifer tanımında yer alan
“önemli bir yeraltısuyu akışı” ifadesinin “ekosistemlerde zarar meydana getirmeme”
[2,3,5,7] olarak tanımlanması ve kütlelerin durumunun ekosistemlere birlikte
değerlendirilmesi [36] ekosistemlere verilen önemin göstergelerindendir. Ayrıca SÇD,
NHYB için yapılacak “başlangıç karakterizasyonu” çalışmasında yeraltısuyu kütlesi ile
doğrudan

bağımlı

yerüstü

sucul

ekosistemleri

veya

karasal

ekosistemlerin

tanımlanmasını da gerekli görmektedir [1]. Dolayısıyla SÇD, kütle temelli bir yönetimde,
kütle ile ilgili yapılacak her hangi bir tasarrufun ekosistemlerde olumsuzluğa yol
açmamasını vurgulamaktadır.

Ek olarak, hazırlanan kılavuz rehberler ve teknik raporlarda da bu konuya açıklık
getirilmeye çalışılmıştır. Örneğin; SÇD’nde yer alan çevresel hedeflere ulaşmada sulak
alanların rolünü tanımlayan “SÇD’de Sulak Alanların Rolü – Kılavuz Rehber 12” [119],
kütlelerin bağımlı karasal ekosistemlerin ihtiyacı olan miktar ve kalitede suyu sağlamak
zorunda olduğunu belirten “Yeraltısularına Doğrudan Bağımlı Karasal Ekosistemler Teknik Rapor 6” [120], yüzey suyu ve yeraltısularının miktar yönetiminin birlikte ne
şekilde yapılacağını açıklayan “SÇD Uygulamalarında Çevresel Akış – Kılavuz Rehber
31” [121] ve NHYP’nda yeraltısuları ile etkileşimde olan sucul ekosistemlerin su
ihtiyaçlarına vurgu yapan “Yeraltısuları ile Etkileşen Sucul Ekosistemler - Teknik Rapor
9” [122], SÇD’nin sistemler arası etkileşimi dikkate alan bir yönetim hedeflediğini
göstermektedir.

Hedeflenen ekosistem süreçlerinin korunması, havza ölçeğinde ekosistem özellikleri ile
hidrolojik ve ekolojik süreçler arasındaki ilişkilere bağlıdır [123]. Bu yaklaşım,
ekosistemlerin tek başına değil havzanın temel bileşeni olarak diğer bileşenlerle olan
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etkileşimlerin bütüncül olarak değerlendirilmesini de gerekli kılmaktadır [124]. Bu
yaklaşımın yeraltısuları yönetimindeki amacı ise çevre için yeraltısuyunun rolünün
anlaşılmasını sağlamaktır [125].
Zalewksi (2002) ekosistemlerin biyolojik bütünlüğünün zarar görmesinde en büyük
faktörün su kaynaklarında meydana gelen bozulmanın olduğunu belirtir. Aşırı tüketimin
ve biotik yapının bozulmasının, ekosistem süreçlerini bozduğunu vurgulayarak havza
ölçeğinde besin, enerji ve su çevrimini kontrol etmenin önemini vurgular [126].

Yeraltısuyuna

bağımlı

ekosistemler,

ancak

bağımlı

oldukları

yeraltısuyundan

beslendikleri sürece var olabilirler. Bu ekosistemler için yeraltısuyunun miktarı kadar
kalitesi de önemlidir. İnsan kaynaklı çekimlerin ve kirletmenin, yeraltısuyuna bağımlı
ekosistemler üzerindeki etkilerinin ortaya konulabilmesi buna bağlı olarak bu
ekosistemlerin korunması, ekosistem yönetiminin su ve toprak kaynakları yönetimine
entegre edilmesi ile sağlanabilir. [127].

Hunt ve Batelaan (2016) yeraltısuyunun ekolojik fonksiyonlara aşağıda belirtilen
katkıları yaptığını belirterek bu katkıların SÇD ve YASY aracılığıyla Avrupa ülkelerinde
su yönetimiyle bütünleştiğini ifade eder [128];
 Akarsu baz akımlarının sürdürülebilirliğini sağlayarak yeraltısuyunun beslediği
göller ve sulak alanlarda su seviye değişimlerini dengelemek,
 Kararlı sıcak ortamı sağlamak,
 Besin ve inorganik iyon temin etmek ile
 Komşu ve yeraltısuyuna bağımlı bitki örtüsü için gerekli nemi sağlamak.

Bu nedenle yeraltısuyunun yukarıda belirtilen fonksiyonları sağlayabilmesi için çevresel
su ihtiyacının belirlenmesi gereklidir. Bunun için SÇD uygulamalarında ekohidrolojik
sürdürülebilir eşik kavramı önerilir. Bu eşik kavramı için cevaplandırılması gereken 4
soru bulunmaktadır [129];


Yeraltısuyu sistemi ve sulak alan ekosistemi için tehditler nelerdir?



Yeraltısuyu sisteminin değişimi mevcut sulak alan ekosistemini nasıl etkiler?
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Bu değişimin uzun dönemde sulak alan ekosistemi üzerindeki etkileri ne olur?



Sulak alan ekosisteminin fonksiyonlarına engel olacak kabul edilebilir değişim
nelerdir?

Ekmekçi (2010) konuyu daha belirgin hale getirerek etkileşen sistemler yaklaşımıyla
sürdürülebilir yeraltısuları yönetimi tasarımlanacak olduğunda, zaman boyutunu da
dikkate alarak kapılan suyun hangi oranda komşu sistemlerden karşılanacağının ve akifer
sisteminin etkileşimde olduğu bütün ekosistemlerin ihtiyacı olan ekolojik ihtiyaç
debilerinin hesaplanmasını önermektedir. Ardından ekolojik ihtiyaç debilerinin kullanım
dışı bırakılmasını ve temin edilecek suyun, kapılacak su miktarından az olmasını gerekli
görür. Aksi takdirde etkileşen sistemlerin zarar göreceğini ifade eder [60].

Pompaj ile çekilecek su miktarı (Qp), 6 numaralı denklemde görüleceği gibi kapılan su
miktarından (ΔR + ΔD) ekolojik su ihtiyacının çıkarılması ile hesaplanmaktadır [60].
Qp = (ΔR + ΔD) – Qe

(6)

Denklemde;
Qp = pompaj ile çekilebilecek su (L3/T)
ΔR = beslenme artışı (L3/T)
ΔD = boşalım azalması (L3/T)
Qe = ekolojik su ihtiyacı (L3/T)

Ekolojik su ihtiyacı, yeraltısuyu sistemi ile etkileşimde olan her bir ekosistem için ayrı
ayrı hesaplanmalıdır. Bu hesaplamadan sonra açılacak kuyu yerleri, debileri ve işletme
süreleri tasarımlanarak kapılan su ve ekolojik su ihtiyacı da göz önüne alınarak çekilecek
su miktarı hesaplanmalıdır. Bu yapılmadan gerçekleştirilecek yeraltısuları yönetiminin,
etkileşen sistemler üzerinde olumsuz etki oluşturması kaçınılmazdır [60].

Kapılacak su miktarının hesaplanmasında, ekosistemin esnekliği önemlidir. Esneklik
potansiyeli içerisinde kapılan su miktarı, akiferin sürdürülebilir verimi/kullanımıdır. Bu
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potansiyel aşılmadığı sürece sistem, üzerindeki baskılara karşı herhangi bir olumsuz tepki
göstermemektedir. Dolayısıyla sürdürülebilirlik, sistemin esneklik potansiyeline bağlı
olup yıllık beslenim ile ilişkili değildir [130].

Ekolojik bileşenlerin baskılara karşı gösterdikleri tepkiler hidrolojik sistemlere kıyasla
daha az esnek, daha az duyarlı ve daha dayanıksızdır. Bu nedenle her bir ekosistemin suya
bağımlılığını nitelendirmek için esneklik, duyarlılık/kırılganlık ve dayanım eşikleri
belirlenmelidir (Şekil 40) [130]. Aksi takdirde bu eşikleri hesaba katmandan yapılacak
bir yönetimin, ekolojik bileşenlerde hidrolojik sisteme oranla daha az baskı ile yıkıma yol
açabileceği söylenebilir.

Şekil 40. Ekohidrolojik sistem üzerinde baskı – tepki analizi [130]

Yukarıda belirtildiği gibi ekosistemlerin hidrolojik sistemler ile olan etkileşimini ve bu
etkileşimin büyüklüğünü tespit etmeden yapılacak su kaynakları yönetiminin, sadece su
kaynaklarına değil ekosistemlere de zarar vermesi açıktır. Bunun sonucunda da iyi su ve
iyi ekolojik durum hedefine ulaşılması oldukça zorlaşacaktır. Bu kapsamda, yeraltısuyu
akım sisteminin konumsal-zamansal sürekliliğini dikkate almayan, kapılan su miktarını
göz önünde bulundurmayan kütle yaklaşımı ile iyi su ve iyi ekolojik duruma
ulaşılmasında başarılı olunamayacağı değerlendirilmektedir.
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7. HİPOTETİK BİR ALAN ÜZERİNDE KÜTLE
BELİRLENMESİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR UYGULAMA

YASK tanımlanmasında hidrojeolojik sistemi temsil eden ayrıntılı bir kavramsal modelin
olması gereklidir. Hidrojeolojik etüt raporu ise bir kavramsal modelin hazırlanmasında
vazgeçilmez bir bilgi kaynağıdır. Bu nedenle Uygulama Havzası’nda kütlelerin
belirlenmesi için kavramsal modele altlık oluşturacak hidrojeolojik etüt raporu
hazırlanmıştır.

7.1 Uygulama Havzası Hidrojeolojisi
7.1.1 Amaç
Bu rapor, havzada YAS bulunduran litolojik birimlerin yayılımı ve kalınlıkları ile ne
miktarda ve ne kalitede yeraltısuyu taşıdıklarının belirlenmesi için yapılmıştır.

7.1.2 Giriş
7.1.2.1 Önceki çalışmalar
Hipotetik alan bu çalışma kapsamında tanımlandığından daha önce yapılan çalışma
bulunmamaktadır.

7.1.2.1 Çalışma ve değerlendirme metotları
Çalışmada DSİ tarafından yapılan hidrojeolojik etüt raporlarındaki format esas alınmıştır.
Bu çerçevede ilk olarak hazırlanmış olan jeolojik haritalar kullanılarak yapılan arazi ve
sondaj çalışmaları ile litolojik birimlerin yeraltısuyu imkanları araştırılmıştır. Ayrıca
sondaj kuyuları ve jeofizik çalışmalar ile yeraltı jeolojisi aydınlatılmıştır.

Pompa deneyleri ile akiferlerin hidrolik karakteristikleri tayin edilmiştir. Su kimyası
çalışmaları ile hidrojeokimyasal süreçler ortaya konmuştur. Son olarak emniyetli
yeraltısuyu rezervi hesaplanmıştır.
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7.1.3 Etüt sahasının tanıtılması
7.1.3.1 Etüt sahasının yeri ve yüzölçümü
Etüt sahası 36° - 38° kuzey enlemleri ve 34° - 36° doğu boylamları arasındadır.
Yüksekliği 0 m ila 1.170 m arasında olan havza alanı 9.753 km2’dir. Havzada yer alan
nehir denize boşalmaktadır. Havzayı doğudan İhsaniye ve Tacir dağları batıdan ise Kumla
ve Söylemiş dağları sınırlamaktadır. En yüksek tepe 1.170 m ile güneyde Ayaz Tepe’dir.
Havzadaki delta ovası dışında ana ovalar Ömerli Ovası, Hacıosman Ovası ve Şerefiye
Ovası’dır (Şekil 41).

Şekil 41. Uygulama Havzası

7.1.3.2 İklim
Havza iki farklı iklimin etkisi altındadır. Sahil kesiminde Akdeniz İklimi hüküm sürerken
iç kesimlerde ise karasal iklim yaşanmaktadır.

Havza içerisinde ve yan havzalarda konumlanmış 6 adet meteoroloji gözlem istasyonu
(MGİ) yer almaktadır. Bu istasyonlarda 1975-2015 yılları arası yapılan ölçümlere göre
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ortalama yıllık toplam yağış miktarı 591,2 mm ve ortalama yıllık sıcaklık değeri ise 11,0
ºC’dir. Yağış miktarı düşük kotlarda 510-525 mm arası değişirken üst kotlarda 645-660
mm’ye kadar çıkmaktadır.

Thornthwaite Metodu ile yapılan hesaplama sonucunda yıllık toplam ETp 627,1 mm
olarak bulunmuştur. Buna göre Mayıs ayından itibaren havzaya düşen yağış Ekim ayına
kadar buharlaşma miktarını karşılayamamaktadır (Şekil 42). Bu aylarda havzada su
eksikliği gözlenmektedir.

Şekil 42. Yağış – ETp ilişkisi

ETg ise Thornthwaite-Mather Metodu ile 376,7 mm/yıl olarak belirlenmiştir. Buradan
yağışın % 64’ünün buharlaşma-terleme yoluyla atmosfere karıştığı görülmektedir.
Böylece fazla su (yüzeysel akışa geçen ve süzülen su toplamı) 214,5 mm/yıl olarak
belirlenmiştir (Çizelge 8).
Çizelge 8. Thornthwaite-Mather su bütçesi (mm/yıl)
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Havza ölçeğinde uzun dönem yıllık toplam yağış değerleri ile çizilen yıllık yağıştan
eklenik sapma grafiğine göre 1975-1995 yılları arası yağışlı devre iken 1995 yılından
itibaren kurak devre gözlenmektedir (Şekil 43).

Şekil 43. Eklenik sapma grafiği

7.1.3.3 Sosyo-ekonomik yapı
Havza’da Elbeyli ve Elmalı il merkezleri ile bu merkezlere bağlı 11 adet ilçe ve 404 adet
köy yerleşim birimi bulunmaktadır. 2019 yılı verilerine göre toplam nüfus 794.425’ dir.
Nüfusun % 91’i il ve ilçelerde yaşamaktadır.

Havzada tarım, hayvancılık ve sanayi oldukça gelişmiştir. Tarım sektöründe sulanan
alanlarda başlıca pancar, mısır ve meyve yetiştirilmektedir. DSİ tarafından inşa edilen
Boyalıca Barajı’ndan ve göletlerden yapılan yüzey sulamasının yanı sıra yeraltısuyundan
da sulama yapılmaktadır. Sulanamayan kesimlerde hububat ekilmektedir.
Havza’da 1 adet organize sanayi bölgesinin yanı sıra küçük ölçekte birçok işletme de
bulunmaktadır. Tarım ürünlerine dayalı sanayi de gelişmiştir. Madencilik olarak mermer
ocakları ve krom yatakları işletilmektedir. Turizmin ekonomideki payı oldukça önemli
yer tutmaktadır.
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7.1.4 Jeoloji
Uygulama Havzası’nda Paleozoyik başlangıcından Kuvaterner’e kadar çeşitli jeolojik
zamanlara ait sedimanter, magmatik ve metamorfik kayaç toplulukları bulunmaktadır. En
yaşlı birimler geniş alan kaplayan Paleozoyik mermer (Pmr) ve Paleozoyik şistlerdir
(Pzş). Paleozoyik mermer havzanın doğu sınırında yer almakta ve havza dışına kadar
yayılım göstermektedir. Paleozoyik şistler havzanın kuzey sınırını tamamen kaplarken
kuzeydoğu kesimlerde de yoğun olarak gözlenmektedir. Mesozoyik; Triyas şist (Trş),
Triyas kireçtaşı (Trk), Kretase ofiyolit (Kof) ve Kretase fliş (Kf) ile temsil edilmektedir.
Havzanın orta ve batı kesiminde mostra veren sedimanter kayaçlar ise Neojen yaşlı
çakıltaşı (n1), kiltaşı (n2) ve kumtaşı (n3) ile Kuvaterner alüvyondur (Qal). Bazalt (Qb)
ile temsil edilen magmatik kayaçlar havzanın doğu sınırında dar bir alanda
bulunmaktadır. Bu istif içerisinde mermer ve ofiyolit allokton olarak bulunmaktadır.
Havzaya ait genelleştirilmiş stratigrafik istif Şekil 44’de verilmiştir. Havzanın 1/100.000
ölçekte hazırlanan jeoloji haritası Ek-6’ da yer almaktadır.

Şekil 44. Genelleştirilmiş stratigrafik istif
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7.1.4.1 Sedimanter kayaçlar
Triyas kireçtaşı (Trk) açık gri, bej, beyazımsı renkli orta-kalın katmanlı kireçtaşlarından
oluşmuştur. Yer yer rekristalize dokuludur. Büyük alan kaplayan masif kesimleri
genellikle gri renkli, bazı kesimleri de koyu gri renkli olup siyah renkli kalsit damarları
içermektedir. Bol kırıklı ve çatlaklı, erime boşluklu dolomitik masif kireçtaşı
özelliğindedir.

Havzanın orta kesiminde yer alan çakıltaşı, kumtaşı ve kiltaşı, Neojen gölünde civar
birimlere ait sedimanların çökelmesi ile oluşmuştur. Gölün batı kesimi daha sığ
olduğundan burada sadece çakıltaşları gözlenmektedir. Diğer yerlerde alttan üste doğru
çakıltaşı, kiltaşı ve kumtaşı olarak çökelmiştir.

Neojen çakıltaşı (n1), çok bileşenli olup yuvarlak, yarı köşeli elemanların boyları çakılkaba kum boyutunda değişir. Havzadaki Paleozoyik ve Mesozoyik çakıllarının
çimentolanması ile meydana gelmişlerdir. Çimento malzemesi olarak karbonata da
rastlanmaktadır. Birim, Kretase fliş üzerinde diskordan olarak bulunmaktadır.

Neojen kumtaşları (n2), kalın ve çapraz katmanlı, sıkı çimentolu ve dayanımlıdır.
Çoğunluğu kuvars olan taneler ince kum boyutunda, yarı yuvarlanmış ve boylanmıştır.
Neojen kiltaşı (n3), silttaşı-kiltaşı ardalanmalıdır. Gri renkli ve laminalı olan birim yer
yer killi kireçtaşı düzeyleri de içermektedir.

Kuvaterner yaşlı göl ve akarsu çökelleri (Qal) kil, silt, kum ve çakıl boyutundaki
malzemelerden oluşmaktadır. Ovalarda yerel olarak bazı kesimlerde kil-kum
seviyelerinin kalınlıkları farklılıklar göstermektedir. Akarsu boylarında ise genellikle
çakıl boyutunda malzeme içermektedir.

7.1.4.2 Magmatik kayaçlar
Bazalt (Qb), siyahımsı koyu kahve renkli görünümlü olması ve akıntı yapısı ile kolay
tanınır. İnce ve sık dokulu bir yapıya sahip olan birim oldukça serttir. Kretase fliş, ofiyolit
126

ve Neojen kiltaşını kesen bazalt, Pliyo-Kuvaterner volkanizmasının ürünüdür. Bol
gözenekli bir yapıya sahiptir.

7.1.4.3 Metamorfik kayaçlar
Paleozoyik şist (Pzş), yeşil şist fasiyesinde metamorfizma geçiren birim şist, kuvarsit ve
kuvarsşistten oluşur ve genişçe bir alanda yüzeyler. Tabanı gözlenemeyen formasyonun
kalınlığı kesin olarak bilinememektedir. Birimi oluşturan kayalarda herhangi bir fosil
bulgusu yoktur.

Paleozoyik mermerler çoğu araştırmacılar tarafından Permiyen yaşlı olarak kabul
edilmektedir. Başlıca neritik kireçtaşı ve dolomitlerden oluşan birim alttan üste doğru
dolomit, kristalize kireçtaşı ve yumrulu kireçtaşı birimlerini kapsar. Gri, beyaz gri renkli,
sert, kırılgandır. Metamorfizmaya uğramış olması nedeniyle kırık ve çatlak sistemi
gelişmiştir Kırık ve eklem yapısı kuzeydoğu-güneybatı doğrultuludur. Bunun yanında
yoğun karstlaşma da gözlenmektedir.

Triyas şist (Trş) mostra verdiği alanlarda şist yanında başlıca kuvarsşist ve kayrak da
içerir. Şist ve kayraklar gri, yeşil, mor renklerde olup kloritleşme ve serisitleşme
dolayısıyla parlak görünümlüdürler. Şistozite gelişmiştir. Mermer ve dolomit ara
katkılarını kapsar.

Alt Kretase Fliş (Kf), yeşil bej tonlarında, sarı ve gri renkli ince-orta tabakalı kumtaşı,
silttaşı, kiltaşı, marn ve kumlu kireçtaşı ardalanmasından oluşur.

Üst Kretase Ofiyolit (Kof), hakim kaya türü serpantinit ve peridotitdir. Bunlar dışında az
oranda gabroyik kayalar da gözlenmektedir.
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7.1.4.4 Yapısal jeoloji
Alp Orojenezi ile esas şeklini alan havzada şistler ve mermerler tektonik hareketlerden
oldukça etkilenmiştir. Kıvrımlanma sonucunda Paleozoyik mermerler tabakalı yapılarını
kaybetmiş ve faylanma neticesinde şistlerle beraber kırıklı ve çatlaklı bir yapıya sahip
olmuştur.

Üst Kretase döneminde allokton birimler olan Paleozoyik mermer ve Kretase ofiyolit
otokton konumlu Kretase fliş üzerine bindirme ile yerleşmiştir. Sıkışma tektoniği sonucu
genellikle ters faylar oluşmuştur. Erken Neojen’de gelişen faylar ise genellikle normal
faylardır. Bu dönemde oluşan fayların ve kıvrımların çoğu Neojen çökellerle örtülüdür.

7.1.5 Hidroloji
7.1.5.1 Su noktaları
Havzayı boydan boya kat eden akarsuyun ana kol uzunluğu 182 km’dir. Ana kola
doğudan Deliçay ve Sarıçay batıdan ise Gül dere katılmaktadır. Akarsuyun denize
boşalımına yaklaşık 5 km mesafede yer alan AGİ’de 1980 yılından günümüze kadar debi
ölçümleri gerçekleştirilmektedir. Bu AGİ’nin yüzey suyu drenaj alanı 9.648 km2 ve
ölçülen yıllık ortalama akımı ise 50,3 m3/s’dir.

Sahada büyük ölçekte doğal göl bulunmamaktadır. İnşa edilen 2 adet baraj ile 43 adet
gölete ait rezervuar alanları mevcuttur (Şekil 41).

Alüvyonla kaplı olan Ömerli Ovası, birim geçirimsiz kiltaşları ile çevrilmiştir. Bu ovanın
boşalım noktasında kiltaşlarının geçirimsizliği nedeniyle oluşan bataklık, bir sucul
ekosistem olarak tanımlanmıştır. Yüzey alanı 2,5 km2 ve derinliği 2 m olan ekosistem bir
dolu savak gibi çalışmaktadır. Bahar mevsimlerinde göçmen kuşlar için konaklama yeri
olan ekosistem çok sayıda endemik tür için uygun habitat oluşturmaktadır. Ayrıca turizm
açısından da öneme sahiptir. Havzada diğer bir ekosistem ise Paleozoyik mermerlerden
boşalan Fokurdak Kaynağı’nın mansabında yer almaktadır.
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Sahada en büyük debili kaynak, Paleozoyik mermerlerden boşalan karstik Fokurdak
Kaynağı’dır. Paleozoyik mermerlerin yayılımı yüzey suyu havzası dışına uzandığından
bu kaynağın beslenim alanı yüzey suyu drenaj alanı ile örtüşmemekte ve yüzey suyu
drenaj alanının dışından da beslenmektedir. Söz konusu kaynağın 1985-2000 yılları
arasında yapılan ölçümlerde yıllık ortalama akım 6,2 m3/s olarak ölçülmüştür. 2000
yılında artan su ihtiyacına paralel kaynağın membasında ortalama debisi 40 l/s olan
kuyular açılmıştır. Kuyular açıldıktan sonra kaynak debisinde azalmalar gözlenmiştir. Bu
birimde gelişen kırık ve çatlak sistemine göre birimin kuzey eteklerinde de kaynaklar yer
almaktadır.

Pliyo-Kuvaterner yaşlı bol gözenekli bazalttan boşalan kaynak için uzun süreli akım
ölçümleri bulunmamaktadır. Etüt sürecinde yapılan ölçümlerde ortalama kaynak debisi
7,5 l/s olarak ölçülmüştür. Triyas kireçtaşı ile Kretase ofiyolit kontağından yeraltısu
seviyesinin topoğrafyayı kesmesi neticesinde küçük debili kaynaklar boşalmaktadır.
Bunun yanı sıra şistlerde ve flişde çeşitli debilerde çok sayıda mevsimlik sızıntı
kaynakları da gözlenmektedir.

Şistlerde 5-7 m derinliğinde çok sayıda sığ keson kuyu açılmıştır. Arazi çalışmalarında
bu kuyularda statik seviyenin 2-3 m arasında olduğu gözlenmiştir. Sızıntı suları ile
beslenen bu kuyular, kırsal yerleşim yerleri için içme ve kullanma suyu yanında sulamada
da kullanılmaktadır.

Havzada DSİ tarafından çok sayıda araştırma ve işletme amaçlı kuyular açılmıştır.
Araştırma kuyuları yeraltı jeolojisinin ve yeraltısuyu durumunun aydınlatılması amacıyla
açılmıştır. Bu kuyular genelde ova alüvyonlarında açılmış olup verimli olanları işletmeye
alınmıştır. Diğerleri su seviyesi ölçümü için kullanılmaktadır. Bu kuyular ile alüvyon
akiferde işletmeye uygun alanlar belirlendikten sonra çok sayıda işletme kuyusu
açılmıştır. Şerefiye Ovası’nda alüvyon malzemede kil oranı daha fazla olduğundan
burada açılan kuyuların debileri düşük olup 3-6 l/s arasındadır. Bu ovanın güney
tarafındaki Hacıosman Ovası’nda açılan kuyuların debileri genellikle 12-22 l/s iken
Ömerli Ovasında alüvyonda açılan kuyularının debileri 18-33 l/s arasında değişmektedir.
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Ayrıca havzanın mansabına doğru Çakır şehir merkezinin bulunduğu çakıltaşı akiferini
denemek için de kuyular açılmıştır. Serbest akifer özelliğinde olan bu birimde açılan
kuyuların oldukça verimli olduğu görülmüştür. Debileri büyük ölçüde 21-38 l/s
arasındadır. Bu kuyuların açıldığı çakıltaşları ile havzanın batı sınırında mostra veren
çakıltaşları ve doğuda dar alanda mostra veren çakıltaşlarının arası kiltaşları ile kaplıdır.
Bu üç farklı lokasyonda gözlenen çakıltaşlarının birbirleri ile bağlantılı olup olmadığının
araştırılması için sondaj ve jeofizik çalışmalar yapılmış ve çakıltaşlarının birbirleri ile
bağlantılı olduğu görülmüştür. Ayrıca farklı lokasyonda mostra veren çakıltaşlarından
alınan su numunelerinde yapılan su analizlerinde de suyun aynı kökene sahip olduğu
görülmüş ve akiferin birbirleri ile hidrolik olarak da irtibatlı olduğu tespit edilmiştir. Bu
çerçevede çakıltaşlarının arasında yer alan kiltaşlarında açılan kuyularda basınçlı akifer
olarak çakıltaşından su temin edilmiştir.

Aynı şekilde Elmalı şehir merkezi ile Balarım ve Aydınlar ilçelerinin yer aldığı
kumtaşlarında açılan kuyularda 8-12 l/s gibi düşük verim alınırken Aydınlarda daha derin
açılan ve çakıltaşına giren kuyularda verim artışı gözlenmektedir.

7.1.5.2 Akiferler
Uygulama Havzası’nda yeraltısuyu taşıyan başlıca birimler alüvyon (Qal), bazalt (Qb),
Neojen çakıltaşı (n1), Neojen kumtaşı (n3), Triyas kireçtaşı (Trk) ve Paleozoyik mermer
(Pmr) dir.

Havzanın kuzeyinde yer alan Şerefiye Ovası’nda 28 km2 yüzey alanına sahip olan
alüvyon akifer (Qal), serbest akifer özelliğindedir. Kalınlığı ova kenarlarında sığ olup
orta kesimlere doğru artmaktadır. Akiferde kum, kil ve çakıl çökellerinin kökeni kireçtaşı
ve şisttir. Akiferin beslenimi yağış ve yüzeysel akışın yanında, doğusunda yer alan Triyas
kireçtaşından da yanal ve düşey olarak gerçekleşmektedir. Ovada kil seviyeleri oldukça
yoğun olduğundan açılan kuyuların verimleri düşüktür. Açılan kuyu derinlikleri 90-150
m arasında olup hidrolik iletkenlik katsayısı ortalama 10-6-10-7 m/s’dir. Birimin boşalımı
fliş sınırında yer alan düşük debili kaynaklarla gerçekleşmektedir.
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Yüzey alanı 208 km2 olan Hacıosman Ovası’nda açılan kuyularda yapılan pompa
deneyleri sonucunda hidrolik iletkenlik katsayısı 10-3-10-5 m/s olarak belirlenmiştir.
Beslenimi yağış, yüzeysel akış ve nehirden olurken boşalımı Triyas kireçtaşlarına ve
akarsuyadır.

Havzanın orta kesiminde 856 km2 alan kaplayan Ömerli Ovası’ndaki alüvyon çökeller,
serbest akifer karakterindedir. Bu akifer, kiltaşları ile çevrilidir. Bu nedenle akifer
malzemesinde kil ve silt oranının oldukça fazla olduğu kuzey kesimler orta derece
verimlidir. Güneye doğru bu oran azaldığından verimde artmaktadır. Açılan kuyuların en
derini 235 m’dir. Akiferin beslenimi yağış ve yüzeysel akıştan olurken su seviyesine bağlı
olarak akarsu ile ilişkilidir. Bu akiferdeki pompa deneyleri sonuçlarının akiferin kuzey ve
güney kesimi için farklı olduğu gözlenmiştir. Hidrolik iletkenlik katsayısı ortalama 10-210-4 m/s aralığındadır.

Akarsuyun taşıdığı malzemelerle oluşan delta akiferi 56 km2 alana sahiptir. Kalınlığı 3545 m arasındadır. İletimliliği oldukça yüksektir. Bu ovada açılan kuyular seralarda sulama
amaçlı kullanılmaktadır. Akifer deniz ile irtibatlı olduğundan sığ kuyuların işletme
debileri de 3-4 l/s arasındadır.

Pliyo-Kuvaterner bazalt (Qb) bol gözeneklidir. Neojenin en genç birimi olan kumtaşları
(n3) 3 farklı lokasyonda mostra vermektedir.

Açılan kuyu derinlikleri 95-135 m

arasındadır. Düşük verimlidir. Ancak derin açılan kuyular kumtaşı tabanından sonra
kiltaşını tamamen kat ettikten sonra çakıltaşına ulaştığı takdirde verim artmaktadır.

Neojen yaşlı çakıltaşları (n1) Çakır Ovası’nda oldukça verimlidir. Kiltaşları ile çevrilidir.
Kiltaşları ile olan sınırlarında tedrici geçiş gözlenmektedir. Bu birim havzanın batısındaki
ve doğusundaki çakıltaşları ile hidrolik açıdan ilişkilidir. Bu nedenle beslenim alanı
oldukça büyüktür. Kuyu derinlikleri 285 m’ye kadar ulaşmaktadır. Daha derin kuyularda
Kretase ofiyolite girilmiştir. Yapılan pompa deneyleri sonucunda hidrolik iletkenlik
katsayısının ortalama 10-3-10-5 m/s olduğu tespit edilmiştir.
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Triyas kireçtaşında açılan bazı kuyularda kil-kum seviyeleri gözlenmektedir. Bu
seviyelerin aynı yaştaki şistlerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu nedenle açılan
kuyularda bu seviyelerin kesilmesi halinde kuyu debilerinde azalmalar gözlenmiştir.
Taban kotuna erişilememiştir.

Paleozoyik mermerde açılan kuyu debileri 5-55 l/s arasında değişmektedir. Karstik
boşlukları kesen kuyularda verim artarken masif kesimlerde oldukça düşüktür. Yüksek
debili kuyuların özgül debileri de oldukça yüksektir. Açılan kuyular ile taban kotuna
erişilememiştir. Sahil kesimlerinde tuzlu su girişimi gözlenmektedir.

Havzadaki yeraltısuyu potansiyelini hesaplamak için yapılan çalışmalar sonucunda
havzanın beslenimi 489 hm3/yıl olarak belirlenmiştir. Akarçay Havzası Master Plan
Raporu’nda yeraltısuyu potansiyelinin % 73’ünün emniyetli rezerv olarak alındığı
görülmektedir. Bu yaklaşımla havzanın emniyetli yeraltısuyu rezervi, güvenli tarafta
kalmak adına beslenimin % 70’i alınarak 342 hm3/yıl olarak tespit edilmiştir (Çizelge 9).
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Çizelge 9. Emniyetli yeraltısuyu rezervi
Yer Adı

Akifer

Emniyetli Rezerv (m3/yıl)

Şerefiye

Alüvyon (Qal)

1.391.308

Hacıosman

Alüvyon (Qal)

18.077.012

Ömerli/Dereli

Alüvyon (Qal)

80.826.217

Delta

Alüvyon (Qal)

5.305.753

Elbeyli

Triyas kireçtaşı (Trk)

66.180.088

Bazalt

Bazalt (Qb)

4.549.837

Tacir

Paleozoyik mermer (Pmr)

98.535.130

Aydınlar

Kumtaşı (n3)

8.191.763

Balarım

Kumtaşı (n3)

5.148.258

Elmalı/Çiçekli

Kumtaşı (n3)

10.372.742

Çakır 1

Çakıltaşı (n1)

18.032.692

Çakır 2

Çakıltaşı (n1)

1.357.996

Çakır 3

Çakıltaşı (n1)

24.404.466

Toplam

342.373.263

7.1.6 Su kimyası
Akarsudan 3 farklı noktada su örneği alınarak su analizi yapılmıştır. Memba kesimlerde
Ömerli Ovası girişinde EC değeri 600-900 µS/cm iken mansaba doğru Ömerli Ovası
çıkışında 1.100-1.300 µS/cm’dir. Elmalı/Çiçekli Ovası ve Çakır Ovasını kat eden yan
kolun ana kol ile birleşiminde bu değer 2.500 µS/cm’ye kadar çıkmaktadır. Bunun nedeni
tarımdan dönen suların ve sanayi tesislerinin arıtılmış/arıtılmamış atık sularının nehre
deşarj edilmesidir. Yapılan ağır metal analizi sonuçlarında Fe, Cu ve Mn bulunması
sanayi izlerini göstermektedir.
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Fokurdak Kaynağı’nın memba kesiminde yoğun nüfus bulunmamakta olup sadece köy
yerleşim birimleri vardır. Alanda tarım sınırlı yapılmakta ve sanayi tesisi
bulunmamaktadır. Bu nedenle havzada etüt sürecinde alınan su numunelerinde kaynak
suyunun

EC

değeri

400-1.000

µS/cm

arasında

ölçülmüş

olup

ABD

Tuzluluk Diyagramına göre C3S1 sınıfındadır. Hakim iyon ise Ca-Mg-(CO3)2’dir. Bazalt
kaynağının su sınıfı ise ABD Tuzluluk Diyagramına göre C2S1’ dir.

Yeraltısuyunun kalitesinin araştırılması için alüvyon ve çakıltaşı akiferinde açılan
kuyulardan faydalanılmıştır. Şerefiye Ovası’nda alüvyondan alınan sular ABD
Tuzluluk Diyagramına göre C2S1 sınıfındadır. Buradaki sularda hakim iyon HCO3’dür.
Ömerli Ovası’ndaki alüvyon akifer ile Çakır Ovası’ndaki çakıltaşı akiferinde EC değeri
800-1300 µS/cm civarında olduğundan su sınıfı ABD Tuzluluk Diyagramına göre C3S1’
dir. Bu ovalarda tarım ve hayvancılıktan dolayı nitrat değeri ortalamanın üzerinde olup
55 ppm’dir. Akiferde henüz sanayi kökenli kirlilik izlerine rastlanmamıştır.

Yapılan hidrojeolojik etüt sonucunda havzanın hidrojeoloji haritası 1/100.000 ölçeğinde
hazırlanmıştır (Ek-7).

7.2 Yeraltısuyu Kütlelerinin Belirlenmesi
7.2.1 Gediz Havzası yaklaşımının uyarlanması
YASK’lerinin tanımlanması için “Yeraltısularının Miktar ve Kalite Özelliklerinin
Belirlenmesi ve Değerlendirilmesinde Metodolojilerin Geliştirilmesi ve Uygulanması:
Gediz Havzası Örnek Çalışması” kapsamında uygulanan metodolojiden faydalanılmıştır
[46, 48].

Yedi adımdan oluşan metodoloji, havzanın jeolojik haritasını temel almaktadır.
Metodolojide jeolojik harita temel alınarak su içermeyen jeolojik birimler elendikten
sonra su içeren birimlerin ekosistemlerle olan ilişkileri incelenir. Ekosistemlerle ilişkili
olan birimler doğrudan kütle olarak tanımlanır. İlişkili olmayanlar ise su içerme
kapasitesine göre verimli akiferler ve sınırlı verimli akiferler olmak üzere ikiye ayrılır.
Verimli akiferler kütle olarak belirlenir. Sınırlı verimli akiferlerin havzada içme suyu için
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belirlenen “bir eşik değerden” yüksek debili kuyu/kaynak içerip içermediği araştırılır. Bu
eşik değerden daha yüksek debili kuyu/kaynak içeren akiferler kütle kabul edilirken eşik
değerin altında kalan jeolojik birimler 4 aşamalı teste tabi tutulur. Bu testte kullanılan
hidrolik iletkenlik ve özgül debi değerleri akiferin verimliliği ile ilişkilendirilmekte olup
nüfus yoğunluğu ve tarımsal sulamalar ise baskı ve risklerin göstergesi olarak kabul
edilmektedir [46, 48]. Bu metodolojinin uygulanabilmesi için ilk olarak havzada jeolojik
birimler ile bu birimlerin hidrojeolojik özellikleri tanımlanarak ekosistem, kuyular, nüfus
yoğunluğu ve tarımsal arazi kullanımı gibi kütle belirleme kriterleri incelenmiştir.

Uygulama Havzası’nda Paleozoyik şist (Pzş), Paleozoyik mermer (Pmr), Triyas kireçtaşı
(Trk), Triyas şist (Trş), Kretase ofiyolit (Kof), Kretase fliş (Kf), Neojen çakıltaşı (n1),
kiltaşı (n2), kumtaşı (n3), Pliyo-Kuvaterner bazalt (Qb) ve Kuvaterner alüvyon (Qal)
birimler yer almaktadır. Paleozoyik mermer, Triyas kireçtaşı, Neojen çakıltaşı, kumtaşı,
Pliyo-Kuvaterner bazalt ve Kuvaterner alüvyon birimlerin yeraltısuyu taşıdığı tespit
edilmiştir.

Havzada tanımlanan 2 adet ekosistem bulunmaktadır. Bunlar Ömerli Ovası’nın boşalım
noktasında alüvyonu sınırlayan geçirimsiz kiltaşı nedeniyle oluşan ekosistem ile
mermerlerin boşalımı olan Fokurdak Kaynağı’nın yüzeye çıktığı alandaki ekosistemdir.
Bu iki ekosistemin sürdürülebilirliği yeraltısuyuna bağımlıdır.

Çizelge 10’da görüleceği gibi 331.155 nüfusa sahip Elbeyli ili merkez, Şerefiye, Ömerli,
Hacıosman, Tacir ve Dereli ilçelerinin içme suyu ihtiyacı açılan 43 kuyu ile karşılanırken
Aydınlar ve Derbent ilçelerinde yaşayan 13.260 kişinin ihtiyacı ise bazalt ve şistten çıkan
kaynaklardan temin edilmektedir (Çizelge 10). Havzada inşa edilmiş olan İznik Barajı,
Elmalı il merkezi ile Çakır, Çiçekli, Balarım ve Yalısaray ilçe merkezlerinin içme
kullanma suyu ihtiyaçlarını sağlamaktadır. Dolayısıyla havzada yaşayan nüfusun %
48’inin içme ve kullanma suyu, yüzey suyundan karşılanmaktadır.
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Çizelge 10. İl ve ilçelerin içme suyu kaynakları
İl adı

İlçe Adı

Nüfus (*)

İçme suyu
kaynağı

Su sağlanan litoloji

Elbeyli

Merkez

85.470

kuyu

Triyas kireçtaşı

Elbeyli

Şerefiye

2.075

kuyu

Triyas kireçtaşı

Elbeyli

Ömerli

46.970

kuyu

Qal (Ömerli Ovası)

Elbeyli

Hacıosman

73.570

kuyu

Qal (Hacıosman
Ovası)

Elmalı

Tacir

64.390

kuyu

mermer

Elmalı

Dereli

58.680

kuyu

Qal (Ömerli Ovası)

Ara toplam 1

331.155

Elbeyli

Derbent

2.050

Pzş sızıntı
kaynakları

Pzş sızıntı
kaynakları

Elbeyli

Aydınlar

11.210

Bazalt kaynağı

Bazalt kaynağı

Ara toplam 2

13.260

Elmalı

Merkez

157.890

baraj

Elmalı

Balarım

40.060

baraj

Elmalı

Çakır

86.430

baraj

Elmalı

Yalısaray

51.840

baraj

Elmalı

Çiçekli

45.270

baraj

Ara toplam 3

378.490

Toplam

722.905

(*) Köy yerleşim birimleri nüfusu dahil değildir.

Aydınlar ilçesi sınırlı verimli kumtaşı akiferi üzerinde yer almasına rağmen ilçe
merkezinin ve köylerinin içme suyu ihtiyacı bazalt kaynağından cazibe ile temin
edilmektedir. Ayrıca Şerefiye ilçesinin üzerinde yer aldığı alüvyon akifer de sınırlı
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verimli olduğundan bu ilçenin içme suyu Triyas kireçtaşında (Trk) açılan kuyudan
sağlanmaktadır (Çizelge 10).

Havzadaki 404 köyden 371 adedinin içme ve kullanma suyu ihtiyacı açılan kuyularla
karşılanırken 33 köyün ihtiyacı ise kaynaklardan temin edilmektedir. Havzada içme suyu
temini için kullanılan toplam 449 adet kuyu ve kaynak bulunmaktadır. Akifer olan ve
akifer olmayan birimlerde yer alan, içme suyu temin edilen bütün kuyu ve kaynakların
ortalama debisi ise 9,6 l/s olarak hesaplanmıştır.

Havzada sanayi suyu temini amacıyla 323 adet belgeli kuyu bulunmaktadır. Bu
kuyulardan ortalama 4,3 l/s tahsis yapılmıştır.

Hidrojeolojik etüt neticesinde elde edilen bilgiler ışığında akiferler, DSİ tarafından
hazırlanan 1/500.000 ölçekli hidrojeoloji haritasında kullanılan özgül debi kriteri esas
alınarak Çizelge 11’deki gibi sınıflandırılmıştır. Çizelge 11’de görüldüğü gibi Paleozoyik
mermer (Pmr) ve Neojen çakıltaşı (n1) yüksek verimli, Triyas kireçtaşı (Trk) orta verimli
ve Neojen kumtaşı (n3) ile Pliyo-Kuvaterner bazalt (Qb) ise zayıf verimli olarak
değerlendirilmiştir. Alüvyon ise malzeme içeriğine göre 3 farklı verimlilik arz etmektedir.
Ayrıca akiferler için iletimlilik değerleri yapılan pompa deneyleri ile hesaplanmıştır.

Havzada akifer olarak değerlendirilen bu birimler poligon olarak Şekil 45’de
gösterilmiştir.
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Şekil 45. Uygulama Havzası’ndaki akifer poligonları

2019 yılı verilerine göre 794.425 kişinin yaşadığı havzada nüfusun % 91’i il ve ilçe
merkezlerinde hayatını sürdürmektedir. Bu nüfusun büyük çoğunluğu da akiferler
üzerinde yaşamaktadır. Havzanın nüfus yoğunluğu Çizelge 11’de verilmiştir.

Havzada yer alan İznik Barajı’ndan içme ve kullanma ile sulama suyu temini için
faydalanılmaktadır. Boyalıca Barajı ve küçük-orta ölçekli 43 adet göletten yüzey suyu ile
65.240 ha alanda sulama yapılmaktadır. Ayrıca 40.120 ha alanda da yeraltısuyundan
sulama yapılmaktadır. Akifer olmayan birimlerde açılan şahıs kuyuları da dikkate
alındığından havzada sulama amaçlı 6.941 adet kuyu açılmış olup bu kuyuların ortalama
debisi 6,7 l/s’ dir. Akifer üzerindeki sulamaların yoğunluğu Çizelge 11’de verilmiştir.
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Çizelge 11. Test parametreleri

Akifer

Özgül Debi
Qs (l/s/m)

Hidrolik
İletkenlik K
(m/s)

Nüfus
Yoğunluğu
(kişi/km2)

Sulanan
Alan
Yoğunluğu
(m2/km2)

Şerefiye

Alüvyon
(Qal)

Qs < 0,5

10-6-10-7

92

0,107

Hacıosman

Alüvyon
(Qal)

0,5 < Qs < 2

10-3-10-5

359

0,281

Ömerli

Alüvyon
(Qal)

2 < Qs

10-2-10-4

135

0,227

Delta

Alüvyon
(Qal)

2 < Qs

10-2-10-3

57

0,359

Elbeyli

Triyas
kireçtaşı
(Trk)

0,5 < Qs < 2

10-2-10-6

103

0,319

Paleozoyik
mermer
(Pmr)

2 < Qs

10-2-10-6

111

0,324

Aydınlar

Kumtaşı
(n3)

Qs < 0,5

10-6-10-7

48

0,006

Balarım

Kumtaşı
(n3)

Qs < 0,5

10-5-10-7

276

0,229

Elmalı

Kumtaşı
(n3)

Qs < 0,5

10-5-10-7

664

0,368

Bazalt

Bazalt (Qb)

Qs < 0,5

10-5-10-7

4

0,005

Çakır 1

Çakıltaşı
(n1)

2 < Qs

10-3-10-5

416

0,610

Çakır 2

Çakıltaşı
(n1)

2 < Qs

10-3-10-5

Çakır 3

Çakıltaşı
(n1)

2 < Qs

10-3-10-5

Poligon Adı

Tacir

Uygulama Havzası’nda akifer olarak değerlendirilen çakıltaşı (n1) 3 farklı lokasyonda
mostra vermektedir. 86.400 nüfuslu Çakır şehir merkezinin yer aldığı çakıltaşı
poligonunda (Çakır 1) oldukça fazla yoğunlukta nüfus yaşamaktadır. Bu ilin içme suyu
ihtiyacı İznik Barajı’ndan sağlanırken köylerin içme suyu ihtiyacı Çakır 1 poligonundan
temin edilmektedir. Bunun yanı sıra verimli çakıltaşı akiferinden çok yoğun sulama da
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yapılmaktadır. Bu poligon üzerinde sanayi amaçlı açılan 35 adet kuyu bulunmaktadır.
Diğer çakıltaşı akiferi Çakır 2 poligonu, Çakır 1 poligonunun kuzeydoğusunda dar bir
alandadır. Bu poligonda yerleşim yeri bulunmamakla beraber 1 adet Organize Sanayi
Bölgesi yer almaktadır. Havzanın batı kesiminde yer alan ve havza dışına uzanan çakıltaşı
akiferi olan Çakır 3 poligonu üzerinde ise herhangi bir yerleşim yeri olmamakla beraber
tarım ve sanayi faaliyeti de yapılmamaktadır (Şekil 45).

Diğer akifer olan kumtaşı (n3) birimi de 3 farklı lokasyonda mostra vermektedir. Bu üç
poligon üzerinde Elmalı şehir merkezi ile Balarım ve Aydınlar ilçeleri bulunmaktadır.
Elmalı şehir merkezinin yer aldığı kumtaşı poligonunda 115.650 kişi yaşamakta ve
oldukça yoğun sanayi tesisleri yer almaktadır. Kretase ofiyolit üzerinde 40.060 nüfusa
sahip Balarım ilçesinin yer aldığı kumtaşı poligonunda İznik Barajı’ndan yüzey suyu
sulaması yapılmaktadır. Burada da sanayi bölgeleri bulunmaktadır. Aydınlar ilçesinin
bulunduğu kumtaşı poligonunda ise nüfus yoğunluğu az olup şahıs kuyuları ile dar bir
alanda yeraltısuyundan sulama yapılmakta olup sanayi tesisi bulunmamaktadır (Şekil 45).

Havzaya ait bu bilgiler kullanılarak akış şeması Şekil 46‘da verilen metodoloji
uygulanmıştır.
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Şekil 46. Gediz Havzası yeraltısuyu kütle belirleme metodolojisi [46, 48]
Adım 1; Havzanın jeoloji haritası hazırlanmıştır (Ek 6).

Adım 2; Jeoloji haritası kullanılarak litolojik birimler su taşıma ve iletme potansiyelleri
dikkate alınarak gruplandırılmıştır. Fliş, metamorfik şistler ve ofiyolitik melanj gibi
birimler yeraltısuyu bulundurmayan birimler olarak kabul edildiğinden bu birimler
değerlendirme dışı bırakılmıştır. Diğer birimler ise yeraltısuyu bulunduran birimler olarak
kabul edilmiştir [46, 48].

Bu yaklaşıma uygun olarak Uygulama Havzası’ nda Paleozoyik şist (Pzş), Triyas şist
(Trş), Kretase ofiyolit (Kof), Kretase fliş (Kf) ve Neojen kiltaşı (n2) birimleri akifer
olmadıklarından kütle olarak tanımlanmamıştır. Paleozoyik mermer (Pmr), Triyas
kireçtaşı (Trk), Neojen çakıltaşı (n1), Neojen kumtaşı (n3), Pliyo-Kuvaterner bazalt (Qb)
ve Kuvaterner alüvyon (Qal) birimleri verimli ve sınırlı verimli yeraltısuyu taşıyan
birimler olarak tespit edilmiştir.
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Adım 3; Ömerli Ovası alüvyon akiferi ile Paleozoyik mermer (Pmr), ekosistemlerle olan
etkileşimleri nedeniyle kütle olarak tanımlanmıştır.

Adım 4; Hidrojeolojik harita ve mevcut verilerden faydalanılarak akiferler, sınırlı
yeraltısuyu bulunduran akiferler ve verimli yeraltısuyu bulunduran akiferler olarak iki
sınıfa ayrılmıştır. Paleozoyik mermerler, Mesozoyik ve Neojen kireçtaşları, taneli
birimler (alüvyon, alüvyon yelpazeler, birikinti konileri ve yamaç molozları) verimli
yeraltısuyu bulundurduğundan bu birimler kütle olarak değerlendirilmiştir. Neojen yaşlı
kırıntılı kaya, volkanik kayaçlar ve kireçtaşlarının killi birimleri sınırlı yeraltısuyu içerir.
Bu nedenle bu birimlerin, kütle olup olmadığının belirlenmesi için içme suyu testi ile
puanlama sistemi uygulanmıştır [46, 48].

Yukarıdaki metodolojiye uygun olarak yapılan kabuller çerçevesinde Uygulama
Havzası’ndaki Paleozoyik mermer (Pmr), Triyas kireçtaşı (Trk) ve alüvyon birimler
verimli yeraltısuyu bulundurduklarından yeraltısuyu kütlesi olarak belirlenmiştir.
Çakıltaşı, kumtaşı ve bazalt için ise içme suyu testi ile puanlama yapılmıştır.

Adım 5; SÇD’nde kütlelerin belirlenmesi için kabul edilen 10 m3/gün’den büyük veya 50
kişiden fazlasına içme suyu sağlanması kriteri metodoloji tarafından Türkiye şartları için
uygun olmadığından havza genelinde bir eşik tespit edilmesi önerilmiştir. Bu değerin
üzerinde içme suyu temin eden birimler yeraltısuyu kütlesi olarak alınmıştır [46, 48].

Bu çerçevede havzada içmesuyu temin edilen kuyu ve kaynakların ortalama değeri 9,6 l/s
olarak tespit edilmiştir. Uygulama Havzası’nda içme suyu amaçlı kullanılan bazalt (Qb)
kaynağının 7,5 l/s olan yıllık ortalama debisi bu değerden küçük olduğundan bazalt kütle
olarak değerlendirilmemiştir. Çakıltaşı ve kumtaşı poligonları üzerinde yer alan il ve
ilçelerin içme suyu ihtiyacı İznik Barajı’ndan karşılanırken köy yerleşimleri için açılan
kuyuların debileri ise havza ortalama değerinden düşüktür. Dolayısıyla bu birimler içme
suyu adımında kütle olarak belirlenememiştir. Bu nedenle çakıltaşı, kumtaşı ve bazalt
birimleri puanlama sistemine tabi tutulmuştur
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Adım 6; Puanlama sisteminde 4 parametre kullanılmıştır. Özgül debi ve hidrolik
iletkenlik katsayısı yeraltısuyunda oluşabilecek miktar baskısı için kullanılırken nüfus
yoğunluğu ile arazi kullanımı ise kalite baskısı için değerlendirilmiştir [46]. Havzada bu
4 parametreye ait bilgiler Çizelge 11’de verilmiştir. Bu 4 katmanın her biri Coğrafi Bilgi
Sistemleri ortamında alansal dağılımlarına göre en az 1 ve en çok 10 olmak üzere
puanlandırılmıştır. Ardından 4 katman üst üste getirilerek poligonlar için toplam puanlar
hesaplanmış ve havza ortalaması bulunmuştur. Havza ortalamasından yüksek puana sahip
sınırlı verimli birimler, kütle olarak tanımlanmıştır.

Puanlama sonucunda Elmalı ilinin yer aldığı Elmalı kumtaşı poligonu (n3), Balarım
ilçesinin olduğu kumtaşı poligonu (n3) ve Çakır ilinin yer aldığı çakıltaşından oluşan
Çakır 1 (n1) poligonunun puanları, havza ortalamasının üzerindedir. Bu nedenle bu
birimler kütle olarak değerlendirilmiştir. Bu metodoloji ile uygulama havzasında 9 adet
YASK tanımlanmıştır (Çizelge 12).

Çizelge 12. Belirlenen kütleler - Gediz Havzası yaklaşımı
Poligon Adı

Akifer

Kütle Adı

Elbeyli

Triyas kireçtaşı (Trk)

YASK 1

Şerefiye

Alüvyon (Qal)

YASK 2

Hacıosman

Alüvyon (Qal)

YASK 3

Ömerli

Alüvyon (Qal)

YASK 4

Elmalı

Kumtaşı (n3)

YASK 5

Balarım

Kumtaşı (n3)

YASK 6

Paleozoyik mermer (Pmr)

YASK 7

Çakır 1

Çakıltaşı (n1)

YASK 8

Delta

Alüvyon (Qal)

YASK 9

Tacir
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Aydınlar ilçesinin bulunduğu kumtaşı poligonu (n3), bazalt birimi (Qb) ve çakıltaşı
akiferinden oluşan Çakır 2 (n1) ve Çakır 3 poligonları (n1) kütle olmak için yeterli puana
sahip olmadıklarından kütle olarak tanımlanmamıştır. Yukarıdaki metodoloji esas
alınarak hazırlanan kütle haritası Şekil 47’de yer almaktadır.

Şekil 47. Uygulama Havzası kütle haritası -1

7.2.2 Akarçay ve Sakarya Havzaları yaklaşımının uyarlanması
Akarçay ve Sakarya Havzaları’nda yeraltısuyu kütlelerinin güncellenmesi için Avrupa
Birliği ESEI Programı (2016) çerçevesindeki yaklaşım Uygulama Havza’sına
uyarlanmıştır. Bu yaklaşımın Gediz Havzası örneğinden 2 noktada farklı olduğu göze
çarpmaktadır. Birincisi yeraltısuyu bulunduran verimli ve sınırlı verimli birimler için
minimum alan uygulamasıdır. Bu yaklaşıma göre akifer olan bir birim, yüzey alanının
büyüklüğü 1 km2’den az olduğu takdirde kütle olarak değerlendirilmemektedir. İkinci
fark ise, akiferlerin verimliliğini belirlemede kullanılan kriterdir. Gediz Havzası
örneğinde litolojiler genel kabuller çerçevesinde verimli ve sınırlı verimli olarak
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sınıflandırılırken bu yaklaşımda ise açılan kuyuların özgül debileri havza ortalaması ile
karşılaştırılarak verimli birimler ayrılır [47].

Bölüm 7.2.1’de verilen bilgilere ek olarak bu yaklaşımda havzadaki bütün kuyuların
özgül debileri tespit edilmiş, havza ve sınırlı verimli litolojik birimlerin ortalama debi
değerleri hesaplanmış ve yaklaşım Şekil 48’de verilen akış şemasına göre uygulanmıştır.

Şekil 48. Ülkemizde halihazırda kullanılan YASK belirleme prosedürü [47]

Kütle sınırlarının belirlenmesi için ilk olarak havzaya ait jeoloji haritası hazırlanmıştır.
Bu haritada jeolojik birimler su taşıma kapasitelerine gruplandırılarak verimsiz birimler
ayrılmıştır. Fliş, metamorfik şistler ve ofiyolitik melanj gibi birimler verimsiz birimler
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olarak kabul edildiğinden analiz dışında bırakılmıştır. Ardından yüzey alanı 1 km2 ve
daha küçük olan poligonlar verimli veya sınırlı verimli olsalar bile yeraltısuyu kütlesi
olarak değerlendirilmemiştir [47].

Bu yaklaşım çerçevesinde Uygulama Havzası’nda Paleozoyik şist (Pzş), Triyas şist (Trş),
Kretase ofiyolit (Kof), Kretase fliş (Kf) ve Neojen kiltaşı (n2) birimleri verimsiz
olduklarından, 1 km2’den daha az yüzey alanına sahip kireçtaşları ve mermerler ise
uygulanan metodoloji gereği kütle olarak dikkate alınmamıştır.

Diğer birimler; Paleozoyik mermer (Pmr), Triyas kireçtaşı (Trk), Neojen çakıltaşı (n1),
Neojen kumtaşı (n3), Pliyo-Kuvaterner bazalt (Qb) ve Kuvaterner alüvyon (Qal) birimler
için 5 aşamalı test uygulanmıştır.

Test 1 - verimlilik testi; Paleozoyik mermer (Pmr), Triyas kireçtaşı (Trk) ile Neojen
çakıltaşından oluşan Çakır 1 (n1), Çakır 2 (n1) ve Çakır 3 (n1), Hacıosman alüvyonu
(Qal), Ömerli alüvyonu (Qal) ve delta alüvyonu (Qal) poligonlarında açılan kuyuların
özgül debileri havza ortalamasından yüksek olduğundan bu birimler kütle olarak
belirlenmiştir. Neojen kumtaşı (n3), bazalt (Qb) ve Şerefiye alüvyonu (Qal) diğer testlere
tabi tutulmuştur.

Test 2 - içme suyu testi; SÇD’nde kütlelerin belirlenmesi için kabul edilen 10 m3/gün’den
fazla içme-kullanma suyu çekimi yapılan veya 50’den fazla kişiye içme suyu temin eden
birim kriteri ülkemiz şartlarına uygun olmadığından havza genelinde litolojik birimler
verimlilik ve içme suyu testlerine tabi tutulmaktadır. Bu metodolojide havza ortalama
değeri ile sınırlı verimli birimlerde bulunan kuyu/kaynakların ortalama debi değeri
karşılaştırılmakta ve emniyetli tarafta kalmak adına daha düşük olan ortalama, havza
ortalaması olarak kullanılmaktadır [47]. Bu çerçevede sınırlı verimli birimlerde açılan
kuyularda havza ortalaması 2,3 l/s olarak belirlenmiştir.
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Havzada Aydınlar ilçesi ile köylerine içme suyu temin eden bazalt (Qb) kaynağının
ortalama debisi 7,5 l/s olup bu değer 2,3 l/s olan havza ortalama değerinden yüksek
olduğundan bazalt birimi kütle olarak değerlendirilmiştir.

Neojen kumtaşı poligonları üzerinde yer alan Elmalı ili ile Çiçekli ve Balarım ilçelerinin
içme suyu ihtiyacı İznik Barajı’ndan sağlanırken bu poligonlarda sadece köy yerleşim
birimleri için içme suyu kuyusu açılmıştır. Bu içme suyu kuyularının ortalama debileri
havza ortalama debisinden az olduğundan Elmalı (n3) ile Balarım kumtaşı poligonları
(n3) bu test sonucunda kütle olarak değerlendirilmemiştir.

Ayrıca Şerefiye alüvyonu (Qal) üzerindeki Şerefiye ilçesinin içme suyu ihtiyacı
alüvyondan değil Triyas kireçtaşından (Trk) sağlanmaktadır. Şerefiye alüvyonu (Qal)
poligonunda köyler için açılan kuyuların ortalama debileri havza ortalama değerinden
düşüktür. Dolayısıyla, Şerefiye alüvyonu da (Qal) bu test sonucunda yeraltısuyu kütlesi
olarak tanımlanamamıştır.

Test 3 - göler ve sulak alan testi; havzada yer alan 2 ekosistemin doğrudan ilişkili olduğu
Paleozoyik mermer (Pmr) ve Ömerli alüvyonu (Qal) Test 1’de kütle olarak belirlenmişti.

Test 4 - yüzey suları testi; Uygulama Nehri ve kolları ile ilişkili olan Hacıosman alüvyonu
(Qal), Ömerli alüvyonu (Qal), delta ovası alüvyonu (Qal), kireçtaşı (Trk) ve Çakır 1 (n1)
poligonu daha önceki test sonuçlarına göre kütle olarak tanımlanmıştı.

Test 5 - puanlama testi; Bu test için Çizelge 11’deki veriler kullanılarak puanlama
yapılmıştır. Puanlama sonucunda Elmalı ilinin yer aldığı Elmalı kumtaşı poligonu (n3)
ve Balarım ilçesinin olduğu kumtaşı poligonunun (n3) puanları havza ortalamasından
yüksektir. Dolayısıyla bu birimler kütle olarak değerlendirilirken Şerefiye ilçesinin yer
aldığı alüvyon (Qal) ve Aydınlar ilçesinin bulunduğu kumtaşı poligonu (n3) yapılan
testler sonucunda havza ortalamasından daha düşük puana sahip olduklarından kütle
olarak tanımlanmamıştır.
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Bu yaklaşıma göre havzadaki 13 adet akifer poligonundan 11 adedi kütle olarak
belirlenmiş (Çizelge 13) olup kütle haritası Şekil 49’da verilmiştir.

Çizelge 13. Belirlenen kütleler – Akarçay ve Sakarya Havzaları yaklaşımı
Poligon Adı

Akifer

Kütle Adı

Triyas kireçtaşı (Trk)

YASK 1

Hacıosman

Alüvyon (Qal)

YASK 2

Ömerli

Alüvyon (Qal)

YASK 3

Elmalı

Kumtaşı (n3)

YASK 4

Balarım

Kumtaşı (n3)

YASK 5

Paleozoyik mermer (Pmr)

YASK 6

Çakıltaşı (n1)

YASK 7

Bazalt

YASK 8

Çakır 2

Çakıltaşı (n1)

YASK 9

Çakır 3

Çakıltaşı (n1)

YASK 10

Delta

Alüvyon (Qal)

YASK 11

Elbeyli

Tacir
Çakır 1
Bazalt
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Şekil 49. Uygulama Havzası kütle haritası -2

7.2.3 Kütle belirlemesine yönelik değerlendirmeler
Kütle yaklaşımının “yeraltısuyu yönetimi” ve/veya izleme/raporlama için uygun bir
yöntem olmadığı daha önceki bölümlerde açıklanmıştı. Bu bölümde ise Türkiye’de
uygulanan metodolojilerin bu amaçlar için kullanılabilirliği ve güvenirliliği hipotetik bir
örnek üzerinde hidrojeolojik ilkeler açısından irdelenmiştir.



İrdeleme 1: Gediz Havzası’nda uygulanan metodolojide 11.210 nüfusa içme suyu
sağlayan bazalt birimi kütle olarak tanımlanamamıştır. Çünkü metodolojiye göre
havzada içme suyu temin eden litolojideki kuyu/kaynakların ortalama debi değeri,
havzada içme suyu temin eden kuyu/kaynakların ortalamasından küçük olduğu
takdirde küçük debili kuyu/kaynakların bulunduğu litolojiler kütle olarak
tanımlanmamaktadır.
Sonuç 1: İçme suyu kaynaklarının iyi durumunun korunması ve sağlanması
SÇD’nin temel amaçları arasında yer almaktadır. Ancak kütle tanımlanmasında
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havza ortalama değerlerinin eşik değer olarak kullanılması SÇD hedeflerine aykırı
uygulamalara neden olabilmektedir.


İrdeleme 2: Her iki metodolojide de verimsiz birim olarak kabul edilen Paleozoyik
şistler ise 2.050 nüfuslu Derbent ilçesi ile bu ilçenin köyleri yanı sıra Elbeyli ve
Şerefiye yerleşimlerinin bazı köyleri dahil 6.626 kişiye içme suyu temin
etmektedir. Bu birim de kütle olarak değerlendirilmemiştir.
Sonuç 2: SÇD’nin tanımladığı ilkelere göre bu birimlerin de kütle olması
gerekirdi. Oysa uygulanan metodoloji bu kaynakları göz ardı etmiştir.



İrdeleme 3: Gediz Havzası’nda uygulanan metodoloji çerçevesinde alüvyon
birimler, verimli yeraltısuyu bulundurduğu kabulü ile analize tabi tutulmadan
doğrudan kütle olarak değerlendirilmiştir. Akarçay ve Sakarya Havzaları
yaklaşımında ise verimli ve sınırlı verimli litolojilerde verimlilik esas
alınmaktadır. Bu çerçevede Şerefiye alüvyonu Gediz Havzası metodolojisinde
kütle iken Akarçay ve Sakarya Havzaları yaklaşımda yeterli verimde
olmadığından kütle olarak değerlendirilmemiştir. Bunun nedeni ise alüvyonun
içerdiği kil oranı fazla olduğundan açılan kuyuların özgül debilerinin havza
ortalamasından daha küçük olmasıdır.
Sonuç 3: Kütle belirlenmesinde litolojilerin havzadaki hidrojeolojik özellikleri
yerine litolojiler için yapılmış olan genel kabuller çerçevesinde hareket edilmesi
SÇD’nin temel ilkeleri ile çelişen sorunlara neden olabilmektedir.



İrdeleme 4: Uygulama Havzası’nda Neojen kumtaşları (n3) 3 farklı yerde
gözlenmektedir. Bunlar Elmalı, Balarım ve Aydınlar yerleşimlerinin yer aldığı
poligonlardır. Bu 3 poligon hidrojeolojik açıdan aynı özelliklere sahiptir. Ancak
her 2 metodoloji uyarınca yapılan puanlama neticesinde Elmalı ve Balarım
yerleşimlerinin bulunduğu poligonlar yoğun nüfus ve tarımsal sulama nedeniyle
havza

ortalamasından

yüksek

puan

aldıklarından

kütle

olarak

değerlendirilmişlerdir. Aydınlar yerleşiminin poligonu ise düşük nüfus ve dar bir
alanda sulama yapılması nedeniyle kütle olmak için yeterli puanı toplayamamıştır.
Aynı hidrojeolojik özelliklerdeki 3 poligondan 2 adedi kütle olup 1 adedi kütle
olarak belirlenememiştir.
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Sonuç 4: Hidrojeoloji temelli bir yaklaşım olmayan puanlama yöntemi gibi
yaklaşımların uygulanması birbirleriyle çelişen sonuçlar verebilmektedir.


İrdeleme 5: Neojen yaşlı çakıltaşları Uygulama Havza’sında 3 farklı lokasyonda
mostra vermektedir. Bunlar Çakır 1 (n1), Çakır 2 (n1) ve Çakır 3 (n1)
poligonlarıdır. Çakıltaşı birimi Gediz Havzası yaklaşımında göre sınırlı
yeraltısuyu bulunduran akifer olarak değerlendirilmiş ve içme suyu kuyusu
olmadığından puanlama sistemine tabi tutulmuştur. Bunun neticesinde sadece
Çakır 1 poligonu kütle olurken Çakır 2 ve Çakır 3 poligonları kütle olarak
değerlendirilmiştir. Akarçay ve Sakarya Havzası yaklaşımında ise Çakır 1, Çakır
2 ve Çakır 3 poligonları verimlilik testi sonucunda kütle olarak tanımlanmıştır.
Sonuç 5: Aynı havzada farklı metodolojilerde hidrojeolojik olmayan farklı
kriterlerin kullanılması farklı kütlelerin belirlenmesine yol açmaktadır. Bunun
neticesinde

ise

hangi

kütle

haritasının

doğru

olacağı

sorunu

ile

karşılaşılabilmektedir. Bu durum, SÇD hedeflerine ulaşılması açısından soruna
neden olabilmektedir.


İrdeleme 6: Çakır 2 poligonu Gediz Havzası için uygulanan metodolojide kütle
olarak tanımlanmamıştır Oysa bu poligon üzerindeki OSB, yeraltısuyu için baskı
unsuru oluşturmaktadır. Çakır 2 poligonunda oluşabilecek seviye düşümü ve
kirlilik, bu poligonun mansabında yer alan Çakır 1 kütlesinde de miktar ve kalite
bozulmalarına yol açabilecektir.
Sonuç 6: Yeraltısuyu akım sisteminin bir bütün olarak değil kütle bazında
değerlendirilmemesi kütle olmayan birimler üzerindeki baskıların dikkate
alınmamasına yol açmaktadır. Bu durum, SÇD hedeflerine ulaşılması açısından
soruna neden olabilmektedir.



İrdeleme 7: Havzanın batısında yer alan ve verimli çakıltaşlarından oluşan Çakır
3 poligonu Gediz Havzası yaklaşımında kütle olamaz iken Akarçay ve Sakarya
Havzası yaklaşımında yüksek verimlilik göz önüne alınarak kütle olarak
belirlenmiştir.
Sonuç 7: Verimli Çakır 3 poligonunun, SÇD hükmü gereği gelecek için
potansiyel içme suyu kaynağı olarak değerlendirilmesi dikkate alınmamıştır.
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İrdeleme 8: Paleozoyik mermer (Pmr) jeolojik harita dikkate alınarak yapılan
çalışmada tek bir kütle olarak tanımlanmıştır. Bu kütlenin alanı 643 km2’dir. Bu
alanın hidrojeolojik haritada incelenmesi neticesinde mermerlerin hem kuzeyde
hem de güneyde kaynaklara sahip olduğu görülmektedir. Buradan bu birimin 2
farklı yeraltısuyu akım sistemine sahip olduğu anlaşılmaktadır.
Sonuç 8: Alanı 643 km2 olan bir kütlenin miktar ve kalite durumunun tek bir ifade
ile nasıl tanımlanacağı sorunlu olacaktır. Ayrıca kütlelerin, akiferlerin bütününü
dikkate alınarak belirlemek, aynı litoloji içindeki farklı akım sistemlerinin göz
ardı edilmesine yol açabilmektedir. Bu durum, SÇD hedeflerine ulaşılması
açısından tartışmalı olabilecektir.



İrdeleme 9: Paleozoyik mermer biriminin sınırları yüzey suyu havzası dışına
uzanmaktadır. Her 2 metodolojide kütle sınırları belirlenirken yüzey suyu havza
sınırları dikkate alınmıştır.
Sonuç 9: Kütle tanımlanırken, yeraltısuyu beslenme alanı sınırları yerine yüzey
suyu havza sınırları ile çalışılması yeraltısuyu akım sisteminin bütüncül olarak
değerlendirilmesine imkan tanımamaktadır. Bu durum, SÇD hedeflerine
ulaşılması açısından soruna neden olabilmektedir.



İrdeleme 10: YASK 1 – YASK 2 ve YASK 3 – YASK 1 kütleleri memba-mansap
konumunda olduğundan akımın sürekliliği gereği birbirleri ile ilişkilidir.
Sonuç 10: Kütle belirlemede litoloji temelli çalışılması nedeniyle akımın
sürekliliği kesintiye uğratılmış ve kütle sınırları akım çizgilerini kesmiştir. Bu
durum kütlelerin miktar ve kalite açısından birbirlerini etkilemelerine yol
açtığından belirlenen kütle durumu, kütleyi doğru şekilde yansıtmayacaktır.
Netice olarak hazırlanan önlemler paketinin başarılı olamaması gündeme
gelecektir.



İrdeleme 11: Her 2 metodolojide kuyulara ait debi ve özgül debi verilerinin
aritmetik ortalama değerleri kullanarak verimlilik ve içme suyu testi yapıldığı
görülmektedir. Örneğin, Gediz Havzası’nda yapılan çalışmada kuyu/kaynak
debilerinin aritmetik ortalama değeri yerine, 7 l/s olan ortanca değeri kullanılmış
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olsaydı bazalt biriminden çıkan kaynağın debisi 7,5 l/s olduğundan bu birim kütle
olarak değerlendirilecekti.
Sonuç 11: Metodolojilerde değerlerin aritmetik ortalaması yerine “ortanca
değeri”

kullanılması

halinde

kriter

alınan

değerler

değişebildiğinden

tanımlanandan farklı kütleler belirlenebilecektir. Bu da nesnel bir yaklaşım
değildir.

Görüldüğü gibi hidrojeolojik kavramsal modele dayalı olmayan farklı kriterlerin dikkate
alındığı farklı yaklaşımların uygulanması durumunda SÇD hedeflerine ulaşılması
konusunda sorunlar yaşanabilecektir.

7.3 Baskı ve Risk Durumu
Uygulama Havzası’nda kütleler belirlendikten sonra risk durumunun değerlendirilmesi
için NHYP’nda uygulanan metodolojilerden faydalanılmıştır. Miktar açısından baskı ve
risklerin ortaya konması sürecinde Gediz Havzası NHYP’de [17] farklı, Konya Kapalı
Havzası [17], Büyük Menderes [17], Meriç-Ergene [17] ve Susurluk Havzaları NHYP’de
[17] farklı ve Kuzey Ege [18] ve Küçük Menderes NHYP’de [19] farklı olmak üzere 3
değişik metodolojinin uygulandığı görülmüştür.

Uygulama Havzası’nda Gediz Havzası yaklaşımına göre belirlenen kütlelerin miktar
yönünden baskı ve risk durumu NHYP’lerdeki 3 farklı durum dikkate alınarak tespit
edilmiştir (Çizelge 14). Çizelge 14’de görüldüğü üzere bir kütle, 3 yaklaşımda risk altında
olabildiği gibi her bir yaklaşımda farklı risk derecelerinde olabilmektedir.
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Çizelge 14. Kütlelerin miktar açısından baskı ve risk durumu

Kütle
Adı

Gediz Havzası

Kuzey Ege ve Küçük
Menderes Havzaları

Konya, Susurluk,
Meriç-Ergene ve
B.Menderes
Havzaları

Baskı
Durumu

Risk
Durumu

Baskı
Durumu

Risk
Durumu

Önemli Baskı

YASK 1

Baskı altında
değil

Risk
altında
değil

Orta baskı

Potansiyel
risk

Yok

YASK 2

Baskı altında
değil

Risk
altında
değil

Düşük
baskı

Risk yok

Yok

Baskı altında

Düşük risk
altında

Yüksek
baskı

Risk
altında

Yok

Baskı altında

Düşük risk
altında

Yüksek
baskı

Risk
altında

Yok

YASK 5

Baskı altında
değil

Risk
altında
değil

Orta baskı

Potansiyel
risk

Yok

YASK 6

Baskı altında
değil

Risk
altında
değil

Orta baskı

Potansiyel
risk

Yok

YASK 7

Baskı altında
değil

Risk
altında
değil

Orta baskı

Potansiyel
risk

Yok

YASK 8

Önemli baskı
altında

Yüksek
risk altında

Yüksek
baskı

Risk
altında

Var

YASK 9

Önemli baskı
altında

Yüksek
risk altında

Yüksek
baskı

Risk
altında

Var

YASK 3
YASK 4

Kütleler için kalite açısından risk durumu Gediz Havzası NHYP’de [17] yer alan
yaklaşım çerçevesinde tespit edilmiştir. Bu yaklaşım ile belirlenen Uygulama Havzası
yeraltısuyu kütlelerinin kalite açısından risk durumu Çizelge 15’de verilmiştir.
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Çizelge 15. Kütlelerin kalite açısından baskı, etki ve risk durumu
Kütle Adı

Baskı Durumu

Etki
Durumu

Risk Durumu

YASK 1

Baskı altında

Potansiyel
etki

Düşük risk
altında

YASK 2

Baskı altında
değil

Etki yok

Risk altında
değil

YASK 3

Baskı altında
değil

Veri yok

Düşük risk
altında

YASK 4

Baskı altında

Potansiyel
etki

Düşük risk
altında

YASK 5

Baskı altında

Potansiyel
etki

Düşük risk
altında

YASK 6

Baskı altında

Veri yok

Düşük risk
altında

YASK 7

Baskı altında

Potansiyel
etki

Düşük risk
altında

YASK 8

Önemli baskı
altında

Etki var

Yüksek risk
altında

YASK 9

Önemli baskı
altında

Potansiyel
etki

Yüksek risk
altında

7.4 Korunan Alanlar Kütüğü
SÇD’nde Madde 6’ya göre korunan alanlar [1];


İnsani kullanım amaçlı su çekimi için tahsis edilen alanlar,



Ekonomik açıdan önemli sucul canlıların korunması için tahsis edilen alanlar,



“Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine Dair Yönetmelik” çerçevesinde yüzme
suyu olarak tahsis edilen alanlar dahil, rekreasyon amaçlı tahsis edilen su kütleleri,



“Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği”
kapsamında nütrientler açısından hassas bölgeler ile “Kentsel Atıksu Arıtımı
Yönetmeliği” kapsamında hassas alanlar,



Habitatların veya türlerin korunması için su durumunun muhafaza edilmesinin
veya iyileştirilmesinin önemli olduğu alanlar ile Natura 2000 alanlarıdır.
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Uygulama Havzası’nda içme suyu temin kuyu ve kaynaklarının envanteri hazırlanmış
olup “İçme Suyu Temin Edilen Akifer ve Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi
Hakkında Tebliğ” uyarınca mermer ve kireçtaşında yer alan kuyu ve kaynakların 100 m
etrafı, diğer litolojilerde ise 50 m etrafı mutlak koruma alanı olarak belirlenmiştir. Ayrıca
havzada yer alan 2 adet ekosistem korunan alanlar kütüğüne dahil edilmiştir. Havza’da
korunan alanlar ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmamıştır.

7.5 İzleme
İzleme programları, SÇD’nin çevresel hedeflerine ulaşılıp ulaşılamayacağının
değerlendirilmesi için gerekli bilgileri sağlamalıdır. Bu nedenle etkin bir izleme
programının tasarımı için çevresel şartların ve bu şartların insan kaynaklı faaliyetlerden
nasıl

etkileneceğinin

ayrıntılı

olarak

bilinmesi

esastır.

İzleme

programları;

karakterizasyon işleminin, risk değerlendirilmesinin ve yeraltısuyu sisteminin beslenim akım yolu – boşalım ilişkisini açıklayan kavramsal modelin birlikte değerlendirilmesinin
sonucu olarak tasarımlanmalıdır. Bu çerçevede kütleleri temsil edici bir izleme ağının
kurulması temel ilke olup izleme programı kütlenin durumunu etkileyen bütün faktörleri
dikkate alacak şekilde düşünülmelidir [35].

Kuzey Ege [18] ve Küçük Menderes NHYP’nda [19] kütlenin genel durumunun daha
sağlıklı değerlendirilebilmesi için kütle üzerinde birden fazla izleme noktası olması
halinde ölçüm sonuçlarının ortalamalarının alınacağı ifade edilmektedir. Bu havzalarda
tespit edilen kütle ve izleme nokta sayıları Çizelge 16‘da görülmektedir.

Çizelge 16. Havzalardaki izleme noktası sayısı
Havza Adı
Kuzey Ege (*)

YASK Sayısı
31

İzleme Noktası Sayısı
Aylara göre;
miktar izleme noktası 88-107 arasında ve
kalite izleme noktası 105-116 arasında
değişmektedir.

Küçük Menderes

42

90

(*) Havzada 31 YASK olup 1 kütlede izleme yapılmamıştır.
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Çizelge 16‘da görüleceği gibi Kuzey Ege ve Küçük Menderes Havzaları’nda uygulandığı
şekilde ölçüm sonuçlarının ortalamasının alınması halinde ise ortalama değer kütlenin
bütününü yansıtmayabilecektir. Bu yaklaşım kütlenin miktar ve kalite açısından bütünlük
gösterecek şekilde belirlenmesindeki temel ilke ile de uyuşmamaktadır. Şöyle ki; bir kütle
üzerinde yer alan birden fazla izleme kuyularının bir kısmında eşik değerden yüksek,
diğerlerinde ise düşük değerler elde edildiğinde, alınacak ortalama değerin kütlenin
durumu için temsil edici olamayacağı açıktır. Alınan ortalamanın eşik değerden düşük
olması halinde, kütlenin bir kesiminde eşik değerin aşılması göz ardı edilecektir.

7.6 Yeraltısuyu Kaynakları Yönetimi
Yeraltısularının etkin kullanımının bir işletme/yönetim planı uyarınca yapılması esastır.
Bu işletme planının başarıya ulaşması ise yeraltısuyu akım sisteminin anlaşılmasına
bağlıdır. Bu kapsamda Uygulama Havzası’nda hazırlanacak işletme planının ilk adımı
olarak Gediz Havzası metodolojisine göre belirlenen kütlelere ait yeraltısuyu akım
sisteminin kavramsal modeli kurulmuştur. Bu modelin şematik gösterimi Şekil 50’de
verilmiştir. Modelde 9 adet YASK yanı sıra kütle olmayan Aydınlar kumtaşı (n3) ile
çakıltaşından oluşan Çakır 2 (n1) ve Çakır 3 (n1) akiferleri de yer almaktadır.

Kavramsal modelde havzada yeraltısuyu - yüzeysuyu etkileşiminin yanı sıra
kütle/akiferlerin birbirleri ile etkileşimleri de söz konusudur. Memba kesimindeki YASK
1 (Triyas kireçtaşı), YASK 2 (Şerefiye alüvyonu) ve YASK 3 (Hacıosman alüvyonu) ile
etkileşimdedir (Şekil 50). YASK 1’den yapılacak çekim YASK 2 ve YASK 3’ü
etkileyeceği gibi YASK 2 ve YASK 3’den de yapılacak çekimler YASK 1’i baskı altına
alacaktır. Bunun yanı sıra YASK 1’de oluşacak yeraltısuyu kirliliği, taşınım süreçlerine
uygun olarak YASK 2, YASK 3 ve nehirde kalite bozulmalarına yol açabilecektir. Aynı
şekilde YASK 3’deki kirlilik de YASK 1’i etkileyebilecektir. Ayrıca YASK 1 ve YASK
3’de yeraltısuyu seviyesi- nehir seviyesi değişimlerine bağlı olarak yeraltısuyu nehri
ve/veya nehir yeraltısuyunu besleyecektir (Şekil 50). Netice olarak bu kütlelerde
yapılacak su çekimi ve/veya meydana gelecek kalite bozulması sadece bozulmanın
meydana geldiği kütle ile sınırlı kalmayacak etkileştiği kütleler ile nehiri de etkileyecektir
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Havzanın orta kesimindeki YASK 4 (Ömerli alüvyonu) hem nehir hem de ekosistem ile
ilişkilidir (Şekil 50).

YASK 5 (Elmalı kumtaşı), nehirin yanında Çakır 3 (çakıltaşı) ve kütle olmayan Aydınlar
kumtaşından beslenirken kütle olmayan Çakır 2 (çakıltaşı) ve YASK 8’e (çakıltaşı)
boşalmaktadır (Şekil 50). Bu kütlenin memba kesimde olup bu kütleyi besleyen ancak
kütle olmayan Aydınlar kumtaşı, Çakır 3 (çakıltaşı) poligonunda ve nehirde miktar ve
kalite açısından meydana gelebilecek bir bozulma bu kütleyi olumsuz olarak
etkileyebilecektir. Aynı şekilde bu kütlede oluşacak miktar/kalite bozulmaları da YASK
8 ve kütle olmayan Çakır 2 (çakıltaşı) poligonunda gözlemlenecektir.

YASK 6 (Balarım kumtaşı), ise geçirimsiz birim ile çevrili olduğundan sınırlarındaki
küçük kaynaklarla boşalmakta olup nehirden beslenmektedir (Şekil 50).

YASK 8, kütle olmayan Çakır 2 (çakıltaşı) ve Çakır 3 (çakıltaşı) ile YASK 5 ve nehir’den
beslenmektedir. Kütlenin beslendiği kütle/poligonlar/nehirde meydana gelebilecek her
türlü olumsuzluklar bu kütle için bir tehdit unsurudur. Kütlenin boşalımı ise denize
olmaktadır (Şekil 50).

YASK 7 (Paleozoyik mermer), ekosistem ve deniz ile etkileşimde olan YASK 9 (delta
alüvyonu), YASK 7 ve nehirden beslenirken denize boşalmaktadır (Şekil 50).
Bunların yanı sıra havzada yüzey suyu beslenme alanı ile yeraltısuyu beslenme alanı
örtüşmemektedir.

YASK 1 (Triyas kireçtaşı), Çakır 3 (çakıltaşı) ve YASK 7’nin

(Paleozoyik mermer) sınırları havza dışına uzanmaktadır. Yeraltısuyu akım sistemi bir
bütün olarak değil yüzey suyu havza sınırı içerisinde değerlendirildiğinden bu birimlerin
havza dışında yer alan kesiminde yapılacak herhangi bir baskının sonuçları havzada
gözlemlenebilecektir.

Uygulama Havzası’nda Gediz Havzası yaklaşımına göre akifer olarak tespit edilen 13
adet poligondan 9 adedi kütle olarak belirlenirken 4 adedi kütle olarak
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değerlendirilmemiştir. Oysa kütle olarak değerlendirilmeyen bu 4 poligon da yeraltısuyu
akım sisteminin bir parçasıdır. Kütleleri temel alarak yapılacak bir yeraltısuyu
işletmeciliği,

akım

sistemini

ve

etkileştiği

sistemleri

bir

bütün

olarak

değerlendirmemektedir.

Şekil 50. Uygulama Havzası yeraltısuyu akımı kavramsal modeli şematik gösterimi

Bu durumun daha büyük ölçekte incelenmesi için kütle bazında kavramsal modeller
hazırlanmış ve sistemin işleyişi açıklanmıştır. Memba kesiminde YASK hidrolik
gradyana göre YASK 2’ye boşalmaktadır (Şekil 51). YASK 1’den beslenim miktarını
aşmayacak oranda su çekimi yapılsa bile YASK 2’ye olan boşalımın azalacağı açıktır. Ek
olarak YASK 2’den yapılacak çekimler de iki kütle arasındaki hidrolik gradyanı
arttıracağından YASK 1’den YASK 2’ye normal şartlar altında olandan daha fazla
boşalım gerçekleşecek, dolayısıyla YASK 1’de miktar açısından etkilenecektir. Bunun
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yanında YASK 1’de yer alan sanayi tesislerinden kaynaklanacak kalite bozulmaları
YASK 2 için de baskı oluşturacaktır.

Şekil 51. YASK 1 – YASK 2 etkileşimi

Aynı şekilde YASK 1 ile YASK 3’de etkileşimdedir. YASK 1 ile YASK 2 arasında
meydana gelen süreç, aynı şekilde YASK 1 ile YASK 3 arasında da gözlemlenecektir
(Şekil 52). YASK 3’den aşırı su çekimi halinde, düşüm konisinin yayılımına bağlı olarak
YASK 1 – Kretase fliş sınırında bulunan kaynaklar da etkilenebilecektir.

Şekil 52. YASK 3 – YASK 1 etkileşimi
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YASK 3 kütlesinde yeraltısuyu işletmeciliği için kullanılabilir yeraltısuyu kaynağı’nın
bileşeni olan yağıştan beslenim hesaplanmıştır. Yağıştan beslenim belirlenirken uzun
dönem yağış ortalaması 591,2 mm kullanılmıştır. Bu değere göre kütlenin uzun dönem
yıllık ortalama beslenim miktarı (UDYOBM) 18,1 hm3/yıl’dır. Oysa Şekil 43’de
görüleceği gibi havza 1995 yılından günümüze kurak dönemdedir. 2013, 2014 ve 2015
yıllarındaki yıllık toplam yağış değerleri sırası ile 450, 495 ve 510 mm’dir. 2015 yılı yağış
miktarına göre hesaplanan beslenim miktarı ise 15,6 hm3/yıl’dır. Dolayısıyla yağış
miktarında uzun dönem yıllık ortalama değere göre gerçekleşen düşüş, emniyetli rezerve
de yansımış ve 2015 yılı için yapılan hesaplamada rezervde % 14’lük bir azalma
gerçekleşmiştir. SÇD uyarınca 2015 yılında bu yıl için hesaplanan 15,6 hm3/yıl beslenim
miktarı değil, uzun dönem ortalama değerle hesaplanan 18,1 hm3/yıl dikkate alınacaktır.
Bu şekilde bir yönetim anlayışı kütle üzerinde baskı oluşturacaktır.

Öte yandan 2015 yılında havza kurak dönemde olduğundan yeterli yağış olmadığı için
yeraltısuyu çekimi de artmış ve uzun yıllar ortalama çekim miktarından daha fazla çekim
gerçekleştirilmiştir. Kullanılabilir yeraltısuyu kaynağı hesabında kullanılan uzun dönem
yıllık ortalama çekim miktarı (UDYOÇ) 13,4 hm3/yıl iken bu değer 2015 yılında 14,4
hm3/yıl olarak gerçekleşmiştir. Yıl içinde çekimin artması kütle ve etkileştiği sistemler
üzerindeki baskıyı daha da arttırmıştır.

Ayrıca havzada uzun dönem yıllık çevresel akış ihtiyacı (UDYAİ) 1,2 hm3/yıl 2015 yılı
için 1,3 hm3/yıl olarak hesaplanmıştır. Havzada 2 numaralı denkleme göre yapılan
hesaplamada kütle iyi miktar durumundadır.
UDYOBM (18,1 hm3/yıl) - UDYAİ (1,2 hm3/yıl) > UDYOÇ (13,4 hm3/yıl)

Aynı şekilde 2015 yılı değerleri dikkate alınarak gerçekleştirilen hesapta ise kütlenin
miktar durumu iyi olamayacaktır.
beslenim (15,6 hm3/yıl) – çevresel akış (1,3 hm3/yıl) < çekim (14,4 hm3/yıl)
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Böylece uzun dönem değerler ile yapılan hesaba göre kütle iyi miktar durumunda
olduğundan önlemler paketi hazırlanmayacaktır. Oysa 2015 yılı değerlerine göre yapılan
hesapta kütle iyi miktar durumunda olmamasına rağmen, iyi durum kabulü ile bir sonraki
revizyon sürecine kadar işletmeye devam edilecektir.

Uzun yıllar ortalama değerlerle hesaplanan kullanılabilir yeraltısuyu kaynağı, yıl
içerisindeki beslenimdeki azalmayı ve çekimdeki artışı dikkate almamaktadır.
Dolayısıyla ortalama değerden az olan yağış ve yine ortalama değerden fazla olan çekim,
sadece akifer rezervi üzerinde değil etkileşimde olduğu sistemler üzerinde de olumsuz bir
etki oluşturacaktır. Bunun yanı sıra yeraltısuyu bütçesinin en önemli bileşeni, kütleler ile
etkileştiği sistemler arasında oluşan kapılma, kullanılabilir yeraltısuyu kaynağı
hesaplarında yer almamaktadır. Kapılmayı dikkate almadan yapılacak yeraltısuyu
işletmeciliği akifer ve etkileşen sistemler için baskı unsurudur. Netice olarak ortalama
değerleri dikkate alan ve kapılmayı hesaba katmayan bu yaklaşım ile sürdürülebilir
yeraltısuları yönetiminin başarılamayacağı ve SÇD hedeflerine ulaşılamayacağı ortaya
çıkmaktadır.

Yeraltısuyu sistemindeki bu baskılar yanında Hacıosman ilçe merkezinin yıllık 5,1
milyon m3 olan içme suyu ihtiyacının yeraltısuyundan sağlanması için 8 adet kuyu
açılmıştır. Kuyuların her birinin debisi 20 litre/s’dir. Bu kuyular YASK 3’de açılmıştır.
Bu kütlenin boşalımı YASK 1’e dir. Açılan 8 adet kuyu, iki kütle sınırına 2 km
mesafededir (Şekil 53).

162

Şekil 53. İçme suyu kuyuları lokasyonu

Bu kuyuların işletme sürecinde düşüm konisi yaklaşık 8 gün sonra 2 km mesafedeki iki
kütlenin sınırına erişecek ve kütlelerin etkileşimi başlayacaktır. 1 yıl sonra ise kütle
sınırındaki düşüm 2, 8 m’ye ve tesir yarıçapı ise 10,3 km’ye ulaşacaktır (Şekil 54). Debi
miktarının % 20 artması ile düşüm konisinin kütle sınırına erişmesi yaklaşık 7 gün alacak
ve 1 yıl sonra ise bu sınırdaki düşüm miktarı 3,3 m’ye çıkacaktır.

Şekil 54. Düşüm konisinin yayılımı ve etki yarıçapı
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Çekimin süresi uzadıkça düşüm miktarı ve etki yarıçapı artacaktır. 5. yıl sonunda 10
km’deki düşüm 1,5 m iken 10. yıl sonunda 2,0 m olarak gerçekleşecek olup etkileşim
alanı daha da büyümüş olacaktır (Şekil 55).

Şekil 55. Mesafe-düşüm-zaman grafiği

Bu nedenle kütlelerin miktar ve kalite durumu değişebilecek, işletme öncesi sınırlara göre
belirlenen kütle durumu esas alınarak belirlenen izleme noktalarında yapılan ölçümler
kütlenin durumunu tam olarak temsil etmeyecek ve hazırlanan önlemler paketinin
uygulanması da beklenen sonucu veremeyecektir. Kütle bazında yapılacak raporlama da
kütlelerin gerçek durumunu yansıtmayacaktır.

Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi zamana bağlı olarak düşüm konisinin yayılımı
artmakta ve sistemler ile etkileşim oluşmaktadır. Kütle yaklaşımı ise t0 anındaki şartları
dikkate alarak zaman boyutunu dikkate almamaktadır. Bu nedenle bu yaklaşımda zaman
içerisinde ne tür etkileşim olabileceği önceden kestirilememektedir. Bu durum komşu
sistemlere zarar verebilecektir.

YASK 4, ekosistem ve nehir ile etkileşimdedir (Şekil 56). Bu kütlede açılacak kuyularda
dikkat edilmesi gereken en önemli husus, ekosistemin sürdürülebilirliğini sağlayacak
şekilde bir işletme tasarımlamaktır. Bunun yanı sıra nehirde meydana gelebilecek kirlilik,
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YASK 4 ve ekosistemde görüleceği gibi YASK 4’e kirlilik karışması durumunda da
ekosistem ve nehirde de kalite bozulmaları gözlenebilecektir.

Şekil 56. YASK 4 - ekosistem etkileşimi

YASK 4’deki ekosistem, yeraltısuyuna bağımlı bir ekosistemdir. Ekosisteme 200 m
mesafedeki bir kuyudan 10 l/s ile su çekilmektedir. Çekilen suyun 10. günde % 89’u
ekosistemden sağlanırken süreç ilerledikçe ekosistemden alınacak su miktarı artacak ve
365. gün sonunda ise % 98’i ekosistemden sağlanacaktır. Ekosistem ile ilgili yapılan
çalışmada ekosistemin hacimsel su kaybının % 14’e erişmesi durumunda kırılganlık
eşiğine ulaşılacağı belirlenmiştir. Bu çerçevede yapılan hesaplamada sisteme başka bir
etki olmadan kuyudan 300 gün süre ile çekim yapılması halinde, ekosistem kırılganlık ile
karşı

karşıya

kalacaktır.

Zaman

içerisinde

ekosistem

bu

miktardaki

suyu

sağlayamayacağından ilk başlarda gözlenen seviye düşümü artacak hatta ekosistemin
kuruma ihtimali de ortaya çıkabilecektir. Bu nedenle ekosistemin dayanım ve duyarlılık
eşikleri belirlenerek sürdürülebilirliği sağlayacak bir işletmenin gerçekleştirilmesi
gereklidir. Kütle yaklaşımda böyle bir anlayış bulunmadığından bu yaklaşım
ekosistemler için tehdit oluşturabilecektir.
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Yukarıda görüldüğü gibi kuyudan temin edilen suyun çoğunluğu ekosistemden
sağlanmaktadır. Ekosistemin su varlığı, kuyudan çekilen miktarı sağladığı sürece kuyuda
seviye düşümü gerçekleşmeyecektir. Bu süreçte çekim kuyusunda veya yakın civarındaki
bir kuyuda gözlenecek seviye değişimleri akiferin doğasını yansıtmayacaktır.

Bunun yanı sıra aynı kütlede, yüzey suyu – yeraltısuyu ilişkisi de gözlenmekte olup hem
yüzey suyu hem de yeraltısuyu hidrolik gradyana uygun olarak ekosistemi beslemektedir.
Kütle üzerinde sanayi-kentsel atık suların yüzey sularına deşarj edilmesi sadece yüzey
suları için değil yeraltısuyu ve ekosistem için de tehdit unsuru olacaktır. Aynı şekilde
yapılan tarımsal faaliyetlerden kaynaklanabilecek su kalitesindeki olumsuzluklar da
yüzey suyu/yeraltısuyu/ekosistemde gözlemlenebilecektir (Şekil 57).

Şekil 57. Yüzey suyu-yeraltısuyu-ekosistem etkileşimi

YASK 5, YASK 8’in membasında yer almaktadır. Bu kütlede meydana gelebilecek
miktar ve/veya kalite bozulmaları YASK 8’i olumsuz olarak etkileyebilecektir. YASK
8’in boşalımı ise denize olduğundan tuzlu su girişimi de kütle için baskı unsuru
olabilecektir (Şekil 58).
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Şekil 58. YASK 5 – YASK 8 etkileşimi

YASK 7 ve YASK 9 birbirleri ile ilişkili olduğu gibi ekosistem, Fokurdak Kaynağı ve
nehir ile de etkileşim halindedir. Bu kütleler de meydana gelebilecek her türlü
olumsuzluk, bu kütlelerin etkileştiği bütün sistemlerde de gözlemlenecektir Bu
kütlelerden aşırı su çekimi halinde yeraltısuyunda tuzlanma da meydana gelebilecektir
(Şekil 59). YASK 7 kütlesi litolojik olarak havza dışında da yayılım göstermekte ve
yeraltısuları havza dışından da beslenmektedir. Ancak çalışmalar yüzey suyu havza sınırı
içerisinde gerçekleştirildiğinden havza dışında kalan kesim dikkate alınmamıştır. Burada
meydana gelebilecek miktar ve/veya kalite bozulmaları havza içinde olumsuz etkilere yol
açabilecektir.
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Şekil 59. YASK 7 - YASK 9 etkileşimi
Kütlelerin etkileşimi yanında akifer olan ancak metodolodji gereği kütle olarak
değerlendirilmeyen birimlerin de kütleler ile ilişkileri söz konusudur. Çakır 2 akiferinde
yer alan OSB nedeniyle bu akiferde meydana gelebilecek kalite bozulmaları, mansabında
yer alan YASK 8 kütlesini olumsuz olarak etkileyecektir (Şekil 60).

Şekil 60. YASK 8 – sınırlı verimli akifer etkileşimi
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8. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Sunulan tez çalışması kapsamında “yeraltısuyu kütlelerinin” Su Çerçeve Direktifi
hedeflerine ulaşılması açısından yapılan irdelemeler aşağıda özetlenmiştir:
İyi su ve iyi ekolojik duruma ulaşmayı ve bu durumu korumayı hedefleyen SÇD, bu
hedefe ulaşmada yönetim birimi olarak da tanımlanan bir izleme/raporlama birimi olarak
YASK’lerinden yararlanılabileceğini belirtmektedir. Bu yaklaşım, yeraltısuyu akım
sistemi alt bölümlere ayırarak bu alt bölümleri kendi içinde miktar ve kalite bütünlüğüne
sahip kabul etmektedir.
SÇD’nde belirlenecek kütleler için kabul edilen kriter, kılavuz rehberler ve teknik
raporlarda bir jeolojik birimin akifer olması için yeterli görülmüştür. Dolayısıyla akifer
ile kütle aynı tanıma sahip olmuştur.

Jeolojik sınırlar dikkate alınarak tespit edilen kütlelerin büyük alansal yayılıma sahip
olması halinde, kütlenin miktar ve kalite durumunun tek bir ifade ile nasıl belirleneceği
ve bu kütlelerde yerel miktar ve kalite bozulmalarının kütlenin durumunun
belirlenmesinde ne şekilde dikkate alınacağının sorunlu olacağı görülmüştür.

Büyük alansal yayılıma sahip kütlelerde yersel miktar ve kalite bozulmalarının olduğu
kesimlerde izleme ve önlemler paketinin etkin uygulanabilmesi amacıyla bu kesimlerin
ayrı bir kütle olarak belirlenmesi için kütle sınırlarının yeraltısuyu akım çizgilerini
kesmesi gerektiği, bu durumun kılavuz rehberler ve teknik raporlarda pek tavsiye
edilmediği buna rağmen kütle sınırının akım çizgisini kesmesi halinde ise kütle
sınırlarının kontrol edilemeyeceği belirlenmiştir.

Uygulamalarda kütlelerin alansal büyüklüklerine sınırlamalar getirildiği, böylelikle
getirilen sınırlamadan daha küçük alansal yayılıma sahip akiferlerin 3. boyutta büyük
depolama kapasitesine sahip akiferlerle olan hidrolik ilişkilerinin göz ardı edildiği bunun
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neticesinde küçük alan kaplayan akiferlerdeki miktar/kalite baskılarının büyük depolama
kapasiteli akiferlerde de olumsuzluklar ortaya çıkarabileceği sonucuna varılmıştır.

Kılavuz rehberler ve teknik raporlarda yer alan muğlak ifadeler neticesinde kütle
tanımlanmasında farklı metodolojiler benimsenmiş ve aynı havzada farklı ekiplerce farklı
kütle haritaları üretilmiştir. Ancak bu haritalardan hangisinin doğru olarak kabul edileceği
sorunu ortaya çıkmıştır.

Kütle sınırlarının hidrolik sınırların dikkate alınarak belirlenmesi ve/veya membamansap ilişkili farklı litoloji akiferlerinin ayrı kütle olarak tanımlanması halinde işletme
süresince kütleler arası etkileşim oluşacağı, izleme sonuçlarının kütlenin miktar ve/veya
kalite durumunu temsil etmede yanıltıcı olacağı, kütlenin ilk durumuna göre hazırlanan
ve uygulanan önlemler paketinin etkili olarak uygulanamayacağı, raporlamanın kütlenin
gerçek durumunu yansıtamayacağı, dolayısıyla iyi su/ekolojik duruma ulaşılmasında
sorunlar meydana geleceği gösterilmiştir.

Kütle yaklaşımının yeraltısuyu akım sisteminin beslenim-dolaşım-depolama-boşalım
dinamiğinin bütünlüğünü ve etkileşen sistemleri dikkate almadığı, bir kütlede meydana
gelebilecek miktar/kalite bozulmalarının bu kütlenin etkileştiği sistemlerde de
gözleneceği ortaya koymuştur.

Uzun yıllar ortalama değerlerle hesaplanan kullanılabilir yeraltısuyu kaynağı, etkileşen
sistemlerle olan kapılmayı ve yıl içindeki yağış miktarındaki azalmalar ile yeraltısuyu
çekimindeki artışı dikkate almadığından bu yaklaşım ile sürdürülebilir yeraltısuları
yönetiminin gerçekleştirilemeyeceği ortaya konmuştur.
Etkileşen sistemlerin esneklik, kırılganlık, dayanıklılık ve yıkım eşikleri belirlenmeden
yapılacak yeraltısuyu işletmeciliğinin bu sistemler için olumsuz etkiler oluşturacağı
gösterilmiştir.
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Kütle yaklaşımının Su Çerçeve Direktifi hedeflerine ulaşılabilmesi için risk
değerlendirme, izleme, önlemler paketinin uygulanması ve raporlama birimi diğer bir
değişle yönetim birimi olarak tasarlandığı, ancak yaklaşımın hidrojeolojik sistemi
konum-zaman bağlamında değerlendirmediği bu sebeple kütle yaklaşımı ile Su Çerçeve
Direktifi hedeflerine ulaşılmasında başarılı olunamayacağı değerlendirilmektedir. Bu
nedenle yeraltısuyu kaynakları yönetiminin, hidrojeolojik sistemin sürekliliğini konumzaman bağlamında dikkate alan ekohidrolojik yaklaşım çerçevesinde, yeraltısuyu
sisteminin kavramsal ve matematiksel modelinin kurulması ve yönetimin bu kapsamda
yapılması hedeflenmelidir.
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