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KENTLEŞMENİN YERALTISUYU BESLENİMİNE ETKİLERİ VE TÜRKİYE’DE 

KENTLEŞME-YERALTISUYU İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 
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Devlet Su İşleri 5. Bölge Müdürlüğü-ANKARA  

aapaydin@dsi.gov.tr 
 
 

(Makalenin geliş tarihi: 26.11.2018, Makalenin kabul tarihi: 16.04.2019) 
 
 

ÖZ 
Çatılar, beton ve asfalt yollar, kaldırımlar, otoparklar, spor alanları gibi su geçirmez alanlar kentsel 
alanlarda yeraltısularının beslenimini azaltmaktadır. Bunun tersine, içme suyu boruları, sulanan 
parklar ve atık su şebekelerinden sızan sular yeraltısuyunu yapay olarak beslemektedir. Dünyadaki 
çeşitli büyük şehirlerde yürütülen bazı çalışmalar, kentleşmeyle birlikte yeraltısuyu besleniminin 
artışına ve bu nedenle yeraltısuyu seviyesinin yükselmesine işaret etmektedir. Ancak kentleşmenin 
belirgin etkisi, kentsel alanlarda arazi örtüsü ve arazi kullanımı ile karmaşık su ve atık su şebekelerinin 
doğal yeraltısuyu beslenimi ve dolaşımını bozmasıdır. Ayrıca, atık su altyapılarından ve diğer 
kirleticilerden kaynaklanan sızıntılar nedeniyle kirlilik kaçınılmazdır. Bu nedenle, kentsel alanlarda 
beslenmenin artışı bir avantaj olarak değerlendirilmemelidir.  
Türkiye'de, Ankara gibi birçok büyükşehir, kısmen veya tamamen yüksek verimli yeraltısuyu kütleleri 
üzerindedir. Türkiye'de yüksek verimli akiferler üzerinde tamamen ya da kısmen yerleşen büyük 
şehirlerdeki nüfusun toplam nüfusa oranı % 60'ın üzerindedir.  
Ülkemizin toplam yeraltısuyu potansiyelinin % 75-80’i kentsel alanlardaki veya kentlerle ilişkili 
akiferlerde bulunmaktadır. Başkent Ankara’da içmesuyu ihtiyacı 35-40 yıldır büyük oranda barajlardan 
temin edilmekte, kentsel alanlarda bulunan belediye kuyuları sadece şiddetli kurak mevsimlerde 
kullanılmaktadır. 1970'lerden sonra kent içinde bulunan yüksek verimli alüvyon akiferinden toplam 
çekimin azaltılmasına rağmen, bölgesel ölçekte yeraltı su seviyeleri yükselmemiştir. Çeşitli bölgelerde 
bulunan kuyulardan bazılarında “dalgalı bir yükselme”, bazılarında düşme” ve bazılarında ise “yatay 
seyir” şeklinde üç ana eğilim gözlenmektedir. Bu farklı davranışlar kentsel alanda farklı ve karmaşık 
etkilerin doğal bir sonucudur. 
 
Anahtar Kelimeler : Kentleşme, yeraltısuyu beslenimi, kirlilik, Türkiye, Ankara 
 
 

AN OVERVIEW TO THE IMPACTS OF URBANISATION ON GROUNDWATER 
RECHARGE AND RELATION OF URBANISATION-GROUNDWATER 

RESOURCES IN TURKEY 
 

ABSTRACT 
Impervious lands such as roofs, concrete and asphalt roads, pavements, car parks, sport fields reduce 
groundwater recharge in the urban areas. On the contrary, leaks from drinking water pipes, irrigated 
parks and wastewater networks create artificial recharge of groundwater.  Some studies carried out in 
various large cities in the world indicate increase of total recharge of groundwater due to urbanization.  
It is clear that changes of land use and land cover and complex water infrastructure confuse natural 
groundwater flow and recharge conditions in urban areas. Additionally, groundwater pollution is 
inevitable due to the leaks from wastewater infrastructures and other pollutants. Therefore, increased 
recharge into groundwater in urban areas should not be considered as an advantage.  
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Many large cities in Turkey, such as Ankara, are partly or completely located over the high productive 
groundwater resources. The rate of the total population of the large cities overlying the aquifers 
completely or partially is over 60 % in Turkey. Large amount of the total groundwater potential (around 
75-80%) is located in the urban aquifers or urban related aquifers. Ankara has supplied the needed 
water from various reservoirs for 35-40 years. The municipal wells located in the urban areas are used 
only during the severe dry seasons. Although the reduction of total exploitation from the high 
productive alluvium aquifer after 1970s, groundwater levels have not increased in regional scale.  
Fluctuated increase, horizontal and decline trend in the various regions have been observed. These 
are the result of the various effects in urban areas.   
 
Keywords: Urbanization, groundwater recharge, pollution, Turkey, Ankara 
 
1 GİRİŞ 
20. yüzyılın ikinci yarısında, kentsel alanlarda 
yaşayan küresel nüfusun oranı yüzde 29'dan 
yüzde 47'ye yükselmiş (UN 2003) olup, 
günümüzde dünya nüfusunun yarısı artık 
şehirlerde yaşamaktadır. Mevcut tahminlere 
göre, nüfusun yüzde 56'sı 2020'ye kadar 
kentsel bölgelerde yaşamaya başlayacaktır. 
Dünyanın az gelişmiş bölgelerinde bu artış 
daha da dramatik hale gelmiştir: Afrika ve 
Asya'da kentsel nüfusun payı son 50 yılda üç 
kat artmıştır. 2000-2030 yılları arasında, az 
gelişmiş ülkelerin kentsel alanlarında nüfus 
artışının devam etmesi beklenirken, genel 
olarak kırsal nüfusun bir miktar düşmesi 
beklenmektedir (UN 2003). 2000 yılı başlarına 
gelindiğinde, dünyada bir milyondan fazla 
nüfusu olan yaklaşık 400 şehir vardır (WWAP 
2006). Bu şehirlerde yaşayan nüfus, toplam 
nüfusun yüzde 40'ını oluşturmaktadır. 
Türkiye'de, nüfusu bir milyondan fazla olan 
şehirlerin sayısı 10, nüfusu 500 bin ile 1 milyon 
arasında olanların sayısı 7'dir (TUIK 2017). 
1950 yılında Türkiye nüfusunun sadece % 25’i 
kentlerde yaşarken, bu oran 2010 yılında 
tersine dönmüş, 2018 yılına geldiğimizde ise 
kentsel nüfus % 80’e ulaşmıştır.  
Dünyanın kara yüzeyinin yaklaşık % 3'ü, 
özellikle sahiller ve sulak bölgeler ağırlıklı olmak 
üzere kentler tarafından işgal edilmiştir (BM 
2006). Kentsel alanlar hızla genişlemekte ve 
hemen her yerde hızlı nüfus artışı söz 
konusudur. Bu nedenle kentlerde suya olan 
talep ve su kaynakları üzerindeki baskılar 
artmaktadır. Yeraltısularında beslenim miktarı 
ve dolaşımda değişiklik ve kalite bozulması 
şeklinde üç tür kentleşme etkisi vardır: İlk iki 
etki olumlu veya olumsuz olabilir, ancak ikincisi 
her durumda olumsuzdur. 
Her kentin gelişim açısından kendine özgü 
yapısı olmasının yanında, kentlerin gelişimi 
birçok yönden benzerliklere sahiptir. Kent 
genişledikçe su talebi artar; bu nedenle su 
temini için yerelden bölgesel ölçeğe doğru bir 
geçiş vardır. Başka bir deyişle, şehirler 

geliştikçe ve genişledikçe, daha fazla su için 
kentsel alanların dışındaki başka kaynakları 
keşfetmeye zorlanmaktadır. Şehirler 
büyüdükçe, kente su sağlayan kaynakların 
çeşitliliği artmakta ve su şebekesi 
genişlemektedir. Bu gelişme, Türkiye'deki çoğu 
şehir için geçerlidir. Mevcut kaynaklar bir süre 
sonra yetersiz hale geldiğinden ve 
kirlendiğinden, ihtiyaç duyulan su, kentsel 
alanların dışında bulunan kaynaklardan 
(genellikle yüzey rezervuarlarından) sağlanır. 
Kentsel bölgelerdeki akiferlerde, kentleşmenin 
ilk evrelerinde kalite ve seviye değişimine 
neden olacak kadar kayda değer bir etki 
bulunmamaktadır. Ancak, yerleşim genişledikçe 
ve yoğunlaştıkça, derin sondaj kuyuları vasıtası 
ile aşırı çekim ve kirlilik meydana gelir. Öte 
yandan, yollar, kaldırımlar ve çatılar gibi 
geçirimsiz yüzeyler, şehirler genişledikçe 
yeraltısularının beslenmesini azaltmaktadır. 
Eğer şehirler, kent alanı dışında daha büyük 
kaynaklardan su elde ederse, kent içinde 
yeraltısuyu seviyesi, içmesuyu şebekeleri ve 
diğer su-atıksu altyapısından meydana gelen 
sızıntılardan ilave olarak beslenmesi nedeniyle 
yükselebilir (Şekil 1). Başka bir deyişle, beton 
binalar, asfalt yollar ve kaldırımların 
geçirimsizlik etkisi, su altyapısından meydana 
gelen kaçaklar tarafından fazlasıyla karşılanır 
(Morris ve diğerleri, 2003). Ancak ne yazık ki, 
kentsel akiferlerin kirlenmesi, genişlemiş, 
büyümüş şehirlerin kaçınılmaz bir sonucudur ve 
tatlı su altyapılarındaki ilave yükler bu süreci 
tersine çeviremez. Bu nedenle, kentleşme, 
yerüstü su kaynakları için olduğu gibi yeraltı su 
kaynakları için de genellikle bir tehdit 
oluşturmaktadır. Örneğin, Asya’daki bazı mega 
kentler için yapılan bir çalışmada (Haque et al., 
2013) Delhi (Hindistan) ve Dakka (Bangladeş) 
şehirlerinde, kentlerin aşırı genişlemesi sonucu 
yeraltısuyu seviyesi düşmüş, Delhi’de yoğun 
nüfusun baskısı sonucu yeraltısuları 
kirlenmiştir. Karaçi ve Mumbai'nin kıyı 
bölgelerinde, yeraltısuyu kirliliği deniz suyu 
girişimi ve yoğun nüfusla daha da artmıştır. 
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Kentleşmeyle ilişkili yeraltısuyu kirleticileri 
arasında, klorür ve nitratlar başlıca antropojenik 
toksinlerdir.  
Türkiye’de 1950'li yıllardan sonra, kentsel 
alanlara göç, sanayi ve ulaşımdaki gelişme 
nedeniyle başlamış ve 1980'den sonra hız 
kazanmıştır. 2012 nüfus sayımına göre, on 
şehir bir milyonun üzerinde nüfusa sahip, yedi 
şehrin nüfusu beş yüz bin ile bir milyon 
arasındadır.  52 şehrin nüfusu yüz bin ile beş 
yüz bin arasında değişmektedir.  
Kentleşmenin yeraltısuyu kaynaklarına etkisi 
konusunda ülkemizde sınırlı da olsa güncel 
çalışmalar bulunmaktadır. Bunlardan Apaydın 
ve Aktaş (2012,) kentleşme-yeraltısuyu 
beslenimi konusuna değinerek Türkiye’de 
kentleşmenin yeraltısuyu beslenmesi  
üzerindeki baskısını genel hatlarıyla 
incelemiştir. Baba ve Yazdani (2017)’nin İzmir 
kentini ele alan çalışmasında İzmir-Bornova 
bölgesinde 1925 yılında %25 olan yağıştan 
beslenme oranının 2012 yılında %13e ’indiği 
sonucuna varılmış, kentleşme etkisinin 
devamında beslenmenin 2030 yılında %1 
mertebesine ineceği öngörülmüştür. Baba ve 

Yazdani (2019), İzmir-Bornova ovasında 
kentleşme ile yeraltısuyu dinamiğinin 
bozulduğu, derin temele sahip yüksek yapıların 
inşaasının denize doğru olan yeraltısuyu doğal 
boşalımının engellendiği sonucuna varmışlardır.   
Günümüzde genel olarak bakıldığında 
Türkiye'deki birçok kentin,  tamamen veya 
kısmen yaygın ve yüksek verimli alüvyal ve 
karbonat akiferler üzerine yerleşmiş olduğu 
görülmektedir. Dağların eteklerinde kurulmuş 
olanlar da alüvyal akiferlere sahip ovalara doğru 
genişleme eğilimi göstermektedir.  Kentsel 
akiferin çoğu kirlenmiş, eskiden kente su 
sağlayan kuyular, pompa istasyonları ve 
bakımsızlıktan kullanılamaz hale gelmiş veya 
tamamen ortadan kaldırılmıştır. 
Bu çalışmanın amacı, kentleşme ile yeraltısuyu 
beslenimi arasındaki ilişkiyi inceleyerek, 
Türkiye'de kentleşmenin akifer alanlar 
üzerindeki baskısını gözler önüne sermektir. 
Ayrıca çalışma, çalışma, Ankara'da kent içinde 
bulunan gözlem kuyularındaki seviye değişimini 
kentleşme ile ilişkilendirerek zenginleştirilmeye 
çalışılmıştır.

  
 
  

 
 

Şekil 1 - Kentler büyürken su altyapısı ve yeraltısuyu etkileşimi (Morris vd. 2003) 
 
 
2 KENTLEŞMENİN YERALTISUYU 
BESLENİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 
Birçok çalışma (Craig ve Anderson 1979; 
Foster vd. 1997, 1998, Lerner 2002, 2004; 
Morris vd. 2003), kentleşmenin yeraltı sularının 
miktarını ve kalitesini etkilediğini 
göstermektedir. Bu etkiler; beslenme miktarı ve 
dolaşım değişikliği, çekim rejimi ve yeraltısuyu 
seviyesinde değişiklikler ve yeraltısuyu 
kalitesinin olumsuz etkilenmesi,  şeklinde ortaya 
çıkmaktadır (Foster vd. 1998). Beslenim,   

çatılar, asfalt ve beton yollar, otoparklar, 
kaldırımlar gibi geçirimsiz malzemelerle 
kaplanma nedeniyle değişikliğe uğramaktadır.  
Bununla birlikte, daha önce geniş ve yaygın 
olarak yeraltısuyuna beslenme gerçekleşen bu 
tür alanlardan toplanan sular daha dar bir kesite 
sahip boru veya kanallara toplanarak derene 
edilir (Lerner 2002; 2004). Ayrıca, yerin altında 
inşa edilen su ve evsel atık su şebekelerinden 
büyük miktarlarda ilave sızıntılar meydana 
gelebilir. Kentler büyüdükçe, su altyapısı 
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giderek kentsel alanın dışından getirilen yüzey 
sularına veya yeraltısularına bağlı olarak 
değişir. Değişen ve genişleyen bu altyapıdan 
kaçaklar nedeniyle gerçekleşen beslenmeye 
ilave olarak, diğer beslenme kaynakları, oto 
yıkama ve diğer temizlik faaliyetleri ile parklar 
ve spor alanlarındaki sulamadan kaynaklanan 
beslenmedir (Morris vd. 2003). 
Bilindiği gibi, bir akiferin yağıştan ve üzerindeki 
bir su kütlesinden beslenimi en üst tabakadaki 
gözeneklerden meydana gelir. Beslenmeyi 
sağlayan bu gözenekler, insanın solunumunu 

sağlayan ağzı ve burun gibi akifer için hayati 
önem taşır. Doğal gözenekli ortam, kentsel 
alanlarda asfalt, beton, çatı vb. gibi geçirimsiz 
malzemeler ile kaplıdır. Bu nedenle, bu tür 
alanlarda doğal beslenme azalır; ancak yeni 
beslenme mekanizmaları  
oluşabilir. Sonuç olarak, birçok şehir için net 
değişim, toplam beslenme hacminde artış (Şekil 
2) şeklindedir. Kentlerde oluşan yeni beslenme 
mekanizmaları, beslenmeyi kent öncesi duruma 
göre birkaç kat artırabilmektedir (Morris vd. 
2003).

 
 

 
Şekil 2 - Dünyadaki bazı şehirlerde kentleşme sonrası yeraltısuyu beslenmesindeki artış 

(Morris et al, 2003, AC Aguascalientes, M Merida (Meksik),   C Caracas (Venezuela), P Perth (Avustralya), D 
Dresden, R Rastatt (Almanya),  HY Hat Yai (Tayland),  S Seoul (Kore), LLima (Peru),  SC Santa Cruz (Bolivya), 

LA Los Angeles (ABD),  W Wolverhampton (İngiltere) 

 

Çalışmalar, doğada “doğrudan (direct)”, “dolaylı 
(indirect) ” ve “toplanmış/birikmiş” (localised) “ 
olmak üzere üç tip yeraltısuyu besleniminin 
(Vries ve Simmers 2002) meydana geldiğini 
göstermektedir (Şekil 3). Yeryüzüne düşen 
yağış suyu, önce toprak zonu, sonra vadoz zon 
boyunca genellikle düşey yönde süzülür ve 
doğrudan doygun zona ulaşır. Doğrudan 
beslenim olarak tanımlanan bu tür beslenim 
kent içinde genellikle doğal hali bozulmamış 
boş arazi, park-bahçe, kent ormanı gibi 
alanlarda gerçekleşir. Dolaylı beslenim; 
kanallar, akarsular, göller, rezervuarlar vb. 
devamlı veya mevsimlik su kütlelerinden 

meydana gelir. Doğrudan ve dolaylı beslenme 
arasında olan ve toplanmış beslenim olarak 
adlandırabileceğimiz üçüncü beslenim şekli ise 
kentlerde beton, asfalt, çatılar gibi geçirimsiz 
alanlardan gelip, bir çukur, hendek, yol 
kenarlarındaki kanallar gibi geçirimli ancak 
geniş ve yaygın olmayan alanlarda toplanan 
sulardan lokal beslenmedir.  Bu tür beslenim 
çoğu zaman geçici ve tesadüfidir. Kentsel 
alanlarda en yaygın olan beslenme bu tür 
beslenmedir.  
Bu tür beslenme, bitkilerin toprakta oluşturduğu 
çatlaklar, gözenekler veya kök bölgesi gibi 
mikro ölçekli akış kanalları, doğal olmayan 
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çukurlardan meydana gelir. Ayrıca, ark 
şeklindeki yol kenarları, içmesuyu şebeke 
borularından sızıntılar, parklarda sulama 
borularından sızıntıları, sulanan alanlardan 
derin sızıntılar, havuzlardan, tanklardan ve 
kanalizasyon şebekelerinden gelen sızıntılar bu 
tür beslenmeye örneklerdir. Genellikle 
istenmeyen ve yer değiştiren türdendirler.  
Kentsel alanlarda önceden yoğun bir şekilde su 
çekilmiş olan akiferler, çekimin yavaşlaması 
veya ortadan kalkması ile yeraltısuyu seviyesi 
hızlı bir şekilde yükselir. Bu durum, Londra, 
Birmingham, Liverpool gibi İngiliz şehirlerinde 
ve Milano, Barselona ve Moskova gibi diğer 
şehirlerde gözlenmiştir. Bu olay tipik olarak, 
kentin büyüyerek ihtiyacın artmasıyla veya 

yeraltısuyunun kirlenmesi nedeniyle su 
ihtiyacını kent dışındaki başka kaynaklardan 
karşılamaya başlayan kentlerde 
gerçekleşmektedir (Morris vd. 2003). 
Dünyanın kurak bölgelerindeki bazı şehirlerde, 
kentleşmenin ileri aşamalarında, yeraltı su  
seviyelerinde geçmişe göre kayda değer 
yükselmeler gözlenmiştir. İçmesuyu ihtiyacını 
40-50 yıl öncesinde büyük oranda kent içindeki 
kuyulardan karşılayan Başkent Ankara’da 
durum biraz karmaşıktır. Genel davranış; 
yağışlı ve kurak dönemlere bağlı olarak alçalma 
ve yükselme, çekimlerin etkisiyle düzensiz 
dalgalanma, kararlı yükselme ve kararlı düşme 
şeklindedir. Ankara’daki durum Bölüm (4) te 
anlatılmaktadır

 
 
 

 
 

Şekil 3 - Kentsel bölgelerde yeraltısuyu beslenme şekilleri 
 
3 TÜRKİYE'DE KENTLEŞME VE 

YERALTISUYU İLİŞKİSİ 
3.1 Türkiye’de Kentleşme 
Türkiye'de ilk ve son nüfus sayımı 1927 ve 
2017 yıllarında gerçekleştirilmiştir. Bu yıllar 
arasında nüfusun yoğunluğu ve miktarı sürekli 
artmıştır. Örneğin, 1927 yılında 13.6 milyonluk 
nüfusu 1997 yılında 62.8 milyona 2012 
sonunda 75.6 milyona, 2017 sonunda ise 80.8 
milyona ulaşmıştır (TUIK, 2017). Türkiye'de 
1927 ve 1950 yılları arasında kırsal ve kentsel 
nüfus oranı pek değişmemiştir. Ancak, 
1950'lerden sonra, kentsel alanlara göç, sanayi 
ve ulaşımda gelişme nedeniyle kırsal nüfusun 
artış eğilimi ile başlamış ve 1980'den sonra 
hızlanmıştır. 2017 nüfus sayımına göre 
Türkiye'de yüz binin üzerinde nüfusu olan şehir 
sayısı 69'dur. On şehrin nüfusu bir milyondan 
fazladır. Yedi şehir beş yüz bin bir ile milyon 
arasında bir nüfusa sahiptir ve 52 şehirde yüz 
bin ile beş yüz bin arasında nüfus 
yaşamaktadır. 

Kentsel bölgeler 2017 yılına kadar ülkenin 
toplam alanının % 5'ini aşmıştır. Bu oran, 
Ankara-Eskişehir-Bursa-İstanbul-Kocaeli-
Sakarya bölgesinde % 20 civarındadır. Ülkenin 
toplam nüfusunun % 25'inin yaşadığı bu hızlı 
kentleşen bölgede son yıllarda büyük ölçekli 
havza veya havzalar arası su temin projeleri 
uygulanmaktadır. 
 
3.2 Yaygın ve Zengin Akiferler Üzerindeki 
Kentlerin Durumu 
Alüvyon ve çeşitli jeolojik zamanlarda oluşmuş 
karbonat formasyonları, Türkiye'deki en verimli 
akiferleri oluşturmaktadır. Karbonat 
formasyonları (çoğunluğu kireçtaşları) ülkenin 
yaklaşık üçte birini kapsamaktadır. Yerel ve 
bölgesel ihtiyaçlar için önemli yeraltısuyu 
potansiyeline sahip büyük kireçtaşı akiferleri 
esas olarak Toros Kuşağı (Türkiye'nin güney 
kısımları), Ege ve Akdeniz sahillerinde ve 
ülkenin bazı yüksek bölgelerindedir. Karbonat 
akiferler ve özellikle fay kontrollü ovalarda ve 
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geniş vadilerde bulunan alüvyon çökelleri, ülke 
için güvenilir yeraltısuyu rezervuarlarıdır.  
Bunların dışında, bazaltlar ve tüfler genellikle 
yerel öneme sahip olan diğer akiferlerdir. 
Ülkemizde çoğu şehir alüvyon ovalarının 
üzerinde veya yakınında bulunmaktadır. 
Türkiye’deki 81 şehirden 52'si kısmen veya 
tamamen yaygın ve yüksek verimli akiferler 
üzerinde bulunmaktadır (Şekil 4). Dağların 
eteklerinde bulunan bazı şehirlerin gelişmesi ve 
genişlemesi yeraltısuyu yönünden zengin olan 
alüvyon ovasına doğru gerçekleşmektedir Ülke 
nüfusunun % 55’i akiferleri tamamen ya da 
kısmen kaplayan büyük şehirlerde (il 
merkezleri) yaşamaktadır.  Bu oran Akhisar, 

Nazilli, Ceyhan ve Tarsus gibi büyük ilçe 
şehirlerini de kattığımızda % 63'e ulaşmaktadır. 
Bunlara ek olarak, nüfusu yüz binin altında olan 
birçok kent yüksek verimli akiferlerin üzerine 
yerleşmiştir. 
Ülkemizde çekilebilir yeraltısuyu potansiyeli DSİ 
tarafından yaklaşık 18 milyar m3/yıl olarak 
tahmin edilmiştir. Bu miktarın yaklaşık dörtte 
üçü kentlerin bulunduğu veya kentlerle yakın 
ilişkide olan akiferlerdedir. Başka bir deyişle 
13.5 milyon m3 yeraltısuyu kentleşmenin 
baskısı altındadır. Türkiye’de kentleşme 
baskısından en çok etkilenen akiferler ise 
alüvyonlardır.

 

 
 

Şekil 4 - Türkiye’de yeraltısuyu kütleleri üzerinde bulunan büyük kentlerin dağılımı   
 
 
3.3 Türkiye'de Yeraltısuyu Beslenimi ve 

Kentleşme Etkileri ile İlgili Mevzuat 
Türkiye'de yeraltısuyu işleri Devlet adına Devlet 
Su İşleri (DSİ) tarafından 167 sayılı Yeraltı 
Suları Kanunu hükümlerine göre 
yürütülmektedir.  Yasa ve ilişkili mevzuat, yeraltı 
su kaynaklarının araştırılması, tahsisi, 
kullanımı, korunması ve kayıt altına alınmasını 
içermektedir. Su kaynakları ile ilgili olarak, 
özellikle Yeraltı Suları Tüzüğü (1960), DSİ 
Yeraltı Suları Teknik Yönetmeliği (1972), Su 
Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (1988, revize 
2004), Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 
(1991) Çevre Etkilerinin Değerlendirilmesine 
İlişkin Yönetmelik (1992), Tıbbi Atıkların 

Kontrolü Yönetmeliği (1993), Zehirli Kimyasal 
Maddeler ve Ürünlerin Kontrolü Yönetmeliği 
(1993), Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 
(1993) ve Yeraltısularının Kirlenmeye ve 
Bozulmaya Karşı Korunması Yönetmeliği 
(2012) çıkarılarak uygulamaya konmuştur. 
Aslında, günümüzde yeraltısuları ile doğrudan 
ya da dolaylı ilgisi olan yaklaşık 50 düzenleme 
bulunmakta, ancak bunların hiçbiri doğrudan 
beslenim konusuna değinmemektedir. Ayrıca, 
mevzuatımızda kentleşme ve su kaynakları 
arasındaki etkileşimle doğrudan ilişkili bir 
hüküm de yoktur. Ayrıca, yeraltısularının doğal 
beslenimini kısıtlayıcı veya engelleyici 
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faaliyetleri yasaklayan veya sınırlayan bir 
hüküm bulunmamaktadır. 

 
 

 
 
 

Çizelge 1 - Yaygın ve zengin akiferler üzerinde bulunan şehirlere ait bilgiler 
 

PLAKA 
KODU 

ADI 
NÜFUS 

(TÜİK, 2012) 
AKİFER TÜRÜ AÇIKLAMA 

01 ADANA 1 763 351 Alüvyon Büyük bölümü akifer üzerinde 
02 ADIYAMAN 329 965 Alüvyon Kısmen akifer üzerinde 

03 AFYON  355 753 
Alüv + Neojen tortulları + 
Kireçtaşı 

Kısmen akifer üzerinde 

04 AĞRI  265 714 Alüvyon Büyük bölümü akifer üzerinde 
06 ANKARA 4 395 888 Alüvyon + Kireçtaşı Kısmen akifer üzerinde 
07 ANTALYA 1 273 940 Traverten + Alüvyon Tamamen akifer üzerinde 

     
09 AYDIN 556 700 Alüvyon Büyük bölümü akifer üzerinde 
10 BALIKESİR 263000 Alüvyon Kısmen akifer üzerinde 
72 BATMAN 339970 Alüvyon Kısmen akifer üzerinde 
12 BİNGÖL 137 286 Alüvyon Kısmen akifer üzerinde 
13 BİTLİS 168 824 Alüvyon Kısmen akifer üzerinde 
14 BOLU 169 486 Alüvyon Tamamen akifer üzerinde 
16 BURSA 2 204 874 Alüvyon Kısmen akifer üzerinde 
17 ÇANAKKALE 104321 Alüvyon Kısmen akifer üzerinde 
18 ÇANKIRI 106 949 Alüvyon Kısmen akifer üzerinde 
19 ÇORUM 345 352 Alüvyon Kısmen akifer üzerinde 
20 DENİZLİ 620 193 Alüvyon + Kireçtaşı Kısmen akifer üzerinde 
21 DİYARBAKIR 1 051 511 Alüvyon + Bazalt Kısmen akifer üzerinde 
22 EDİRNE 262 039 Alüvyon Büyük bölümü akifer üzerinde 
23 ELAZIĞ 384 034 Alüvyon Büyük bölümü akifer üzerinde 
24 ERZİNCAN 113 231 Alüvyon Büyük bölümü akifer üzerinde 
25 ERZURUM  485 107 Alüvyon + Andezit Büyük bölümü akifer üzerinde 
26 ESKİŞEHİR 653 663 Alüvyon + Kireçtaşı Kısmen akifer üzerinde 
27 GAZİANTEP 1 410 286 Kireçtaşı Kısmen akifer üzerinde 
31 ANTAKYA 683 991 Alüvyon Büyük bölümü akifer üzerinde 
33 MERSİN 859 680 Alüvyon + Kireçtaşı Büyük bölümü akifer üzerinde 
34 İSTANBUL 13854740 Alüvyon + Kireçtaşı Kısmen akifer üzerinde 
35 İZMİR 3 450 537 Alüvyon + Kireçtaşı Büyük bölümü akifer üzerinde 
38 KAYSERİ 1 001 449 Alüvyon + Kireçtaşı Kısmen akifer üzerinde 
39 KIRKLARELİ 218 071 Alüvyon Kısmen akifer üzerinde 
40 KIRŞEHİR 149 382 Alüvyon Kısmen akifer üzerinde 
41 KOCAELİ 1 392 733 Alüvyon Kısmen akifer üzerinde 
42 KONYA 1 073 791 Alüvyon + Kireçtaşı Tamamen akifer üzerinde 
43 KÜTAHYA 214 286 Alüvyon Kısmen akifer üzerinde 
44 MALATYA 492 411 Alüvyon Büyük bölümü akifer üzerinde 
45 MANİSA 843 999 Alüvyon Büyük bölümü akifer üzerinde 
46 K.MARAŞ 598 471 Alüvyon + Kireçtaşı Büyük bölümü akifer üzerinde 
48 MUĞLA 329 126 Alüvyon Kısmen akifer üzerinde 
51 NİĞDE 151 924 Alüvyon Kısmen akifer üzerinde 
54 ADAPAZARI 622 046 Alüvyon Büyük bölümü akifer üzerinde 
58 SİVAS 405 769 Alüvyon Kısmen akifer üzerinde 
60 TOKAT 346 058 Alüvyon Kısmen akifer üzerinde 
63 URFA 885 929 Alüvyon + Kireçtaşı Kısmen akifer üzerinde 
65 VAN 514 481 Alüvyon Tamamen akifer üzerinde 
68 AKSARAY 213 288 Alüvyon + Kireçtaşı Kısmen akifer üzerinde 
70 KARAMAN 138 135 Alüvyon + Kireçtaşı Büyük bölümü akifer üzerinde 
71 KIRIKKALE 230 354 Alüvyon Kısmen akifer üzerinde 
78 KARABÜK 108 504 Alüvyon Kısmen akifer üzerinde 
79 KİLİS 82 747 Alüvyon Kısmen akifer üzerinde 
80 OSMANİYE 332 394 Alüvyon Büyük bölümü akifer üzerinde 
81 DÜZCE 184 022 Alüvyon Tamamen akifer üzerinde 
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2872 sayılı Çevre Kanununa dayanan Su 
Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği beslenimle dolaylı 
olarak ilgili bazı ifadeleri içermektedir. Bu 
yönetmelikte belirtilen Su Havzası Koruma 
Planı, her türlü su kütlesini miktar ve nitelik 
bakımından korumak amacıyla 
oluşturulmuştur. Yönetmeliğin 5. Maddesi 
“Havza Koruma Planları, DSİ gibi bazı ilgili 
kuruluşların görüş veya önerisini alarak Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulur. 
Buna göre, Havza Koruma Planlarından güç 
alınarak DSİ tarafından yeraltı su kaynaklarını 
korumak için kentleşmeye karşı bazı 
kısıtlamalar uygulanabilir. Yönetmeliğin 22. 
maddesinin (g) fıkrasında, beslenme 
havzalarında yeraltı sularına taşınacak 
maddelerin depolanması yasaklanmıştır. Bu 
bentte, atık suların yeraltısularına doğrudan 
deşarjı yasaklanmış ve yeraltısularına  yapay 
beslenim projelerinin Yeraltı Suları Kanunu ve 
ilgili mevzuat hükümlerine göre 
gerçekleştirilebileceğine dikkat çekilmiştir. 
Açıkça belirtilmemiştir, ancak bu ifadenin 
amacı; kentleşme, sanayileşme ve madencilik 
faaliyeti nedeniyle kirlenmiş atık suların 
yeraltısularına karışmasının önlenmesidir. 
2004 yılında yürürlüğe giren Büyükşehir 
Belediyeleri Kanunu'nun amaçlarından biri 
“çevre, tarım alanları ve su havzalarının 
sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak 
korunmasını sağlamak” olarak 
tanımlanmaktadır. Bu yasada su kaynakları ve 
kalkınma veya kent ile arasındaki ilişki 
hakkında başka bir hüküm bulunmamaktadır. 
Sonuç olarak, mevzuatımızda kentlerde 
yeraltısuyu beslenmesi ile ilgili bir hüküm 
bulunmamaktadır. Ancak, imar planları ve bazı 
kentsel uygulamalarda, su kaynaklarından 
sorumlu ve yetkili kurum olan DSİ’ye görüş 
sorulmakta,  DSİ’ce konu ile ilgili 
değerlendirme yapılarak kurum görüşü 
verilmektedir.  
 
4 ÖRNEK ÇALIŞMA: BAŞKENT ANKARA 
4.1 Ankara Kentinin Hidrojeolojik Modeli 
Ankara, Anadolu Yarımadasının ortasında, 
Türkiye'nin iç kesimlerinde yarı kurak bir iklime 
sahip olan bir kır kentidir. Yıllık ortalama yağış 
miktarı 402 mm (1954-2013 verilerine göre) ve 
en büyük yağışlar Nisan, Mayıs ve Aralık 
ayında (sırasıyla 49, 50, 45 mm) meydana 
gelirken, en az yağış Temmuz ve Ağustos 
aylarında (sırasıyla 14 ve 10 mm) 
gerçekleşmektedir. Yıllık yağışların yaklaşık % 
65'i, yağışlı dönem olan Aralık ve Mayıs 
arasında gerçekleşir. Kasım-Nisan arasında 

yağışlar kar ve yağmur şeklindedir. DMİ 
verilerine göre yıllık ortalama sıcaklık 12 °C,  
potansiyel buharlaşma 1190 mm'dir. 
Anakara Çayı, kenti doğudan batıya doğru 
şehri kat eden ana akarsudur. Kuzeyden gelen 
Çubuk ve Macun dereleri, doğudan gelen Hatip 
deresi, güneyden gelen İncesu ve Kutugun 
deresi, Ankara çayını besleyen yan kollardır. 
Bunlara ek olarak, diğer bazı küçük mevsimlik 
dereler Ankara çayına kavuşmaktadır. 
Ankara kentinde bulunan jeolojik formasyonlar 
yaşlıdan gence doğru; kentin doğusunda ve 
güneyinde yaygın olan ve şist,  metagrovak ve 
metavolkanik içeren Triyas karmaşığı 81), 
daha çok yüksek kotlarda görülen Permo-
Triyas kireçtaşları (2), şehrin batısında, 
Eskişehir yolu güzergâhında yaygın olan Jura-
Kretase kireçtaşları (3), Ankara merkezinde ve 
kuzeyinde (Altındağ, Mamak, Yenimahalle, 
Keçiören, Pursaklar) yaygın olan Tersiyer yaşlı 
andezitik volkanikler (4), kireçtaşı, marn, 
çamurtaşı, kumtaşından ibaret olan ve yaygın 
olarak Batıkent, Eryaman, Etimesgut, Sincan 
bölgesinde görülen Miyosen yaşlı gölsel 
çökeller (5),   kentin orta bölgesinde yaygın 
olan Pliyosen yaşlı gevşek çimentolu kumtaşı, 
çamurtaşı, kil ve kumlardan oluşan gölsel 
çökeller (6) ve Ankara çayı ile yan kolları 
boyunca uzanan killi, kumlu, çakıllı 
alüvyonlardır.  
Alüvyal çökeller ve Jura-Kretase yaşlı 
karbonatlar “yaygın ve yüksek verimli akifer” 
veya “yaygın ve zengin akifer” olarak 
sınıflandırılabilir. Permo-Triyas yaşlı kireçtaşı 
blokları “yerel veya lokal akifer” dir. Diğer 
formasyonlar kırık, çatlak ve tabaka yüzeyleri 
boyunca yerel olarak yeraltısuyu içerebilirlerse 
de, “akitard” olarak tanımlanabilirler. 
En verimli alüvyal kum-çakıl akiferi, kentsel 
alanın orta kesiminde Ankara Çayı boyunca 
uzanır. Alüvyonun tane boyu doğu ve orta 
bölgelerde nispeten iridir, ancak batı yönüne 
doğru (akış aşağıya doğru) küçülür. Akifer, 
üzerine düşen yağıştan, akarsudan ve kısmen 
de onu kuşaklayan Pliyosen gölsel 
formasyondan beslenmektedir. Kalınlığı 25-30 
m, yayılım alanı 57 km2 olan alüvyonda 
ortalama yeraltısuyu beslenimi DSİ (1975) 
tarafından 33 hm3/yıl (57 mm/yıl) 
hesaplanmıştır. 
 
4.2 Ankara Kentinin Büyümesi ve 
Genişlemesi: Tarihsel Bir Bakış 
Ankara, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında 
yaklaşık 30 bin nüfusa sahip bir bozkır kentiydi. 
Kent sosyal, ekonomik, politik ve kültürel 
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gelişmeleriyle kısa sürede ülkenin ikinci büyük 
kenti haline gelmiş, nüfusu 90 yılda 180 kat 
artarak 5 milyona ulaşmıştır. 1920'lerin 
başlarındaki eski Ankara, Ulus, Kale ve 
Hamamönü gibi bölgelerden oluşuyordu. 
Lorcher Planı, Ankara’da kısmen 1924 ve 1932 
yılları arasında uygulanan ilk önemli gelişme 
planıdır. Bu plan birçok binanın yıkılmasını ve 
mevcut sokakların rotasını değiştirmeyi 
önerdiğinden “radikal” görülmüştür. Plan, Ulus 
ve Kale civarı ve yakın çevresinden oluşan 
eski şehrin, güneye doğru Yenişehir olarak 
genişlemesini öngörüyordu. 1932 ile 1957 
arasında uygulanan Jansen Planı; 1500 
hektarlık bir arazi üzerinde nüfus yoğunluğunu 
120-240 kişi/ha olarak öngörmüştür.  Bu plan, 
Ankara’nın toplam nüfusunun 1978 yılında 300 
bine ulaşacağını öngörüyordu.  Jansen planı, 

Lorch Planında öngörülen güneye doğru 
genişlemeyi kabul ediyordu, ancak bu planın 
en önemli özelliklerinden biri eski şehrin 
yapısını değiştirmeden,  eski şehir ile yeni 
şehir arasında bir yeşil kuşak oluşturmayı 
hedefliyordu. Bu plan, Ankara'yı orta ve düşük 
yoğunluklu binalar arasındaki bahçelerle güzel 
bir şehir olarak geliştirmeyi amaçlıyordu. Plana 
göre, Ankara Çayı, İncesu ve Kavaklıdere 
vadileri yeşil kuşak olacaktı. Bu plan 
başlangıçta kısmen başarılı olmuştur, ancak 
yoğun ve yüksek binaların inşa edilmesi 
nedeniyle sürdürülebilir olmamıştır. Buna ek 
olarak, 1950'den sonra meydana gelen aşırı 
göç Jansen Planı'nın tam tersi bir durumdu. 
Sonuç olarak, kentte nüfus yoğun bir şekilde 
artmış ve 1950'den sonra hızla bir kentleşme 
ve genişleme gerçekleşmiştir. 

 
 

 
 

Şekil 5 -  Başkent Ankara’nın merkez bölümünde kentsel gelişimin son 45 yıldaki durumu 

 

Ankara'daki kentleşme ve nüfus artışı üzerinde 
dört olay önemli rol oynamıştır. Bunlar; şehrin 
1923’te Cumhuriyetin ilanıyla birlikte başkent 

yapılması, çok partili siyasete geçişle birlikte 
1950'den sonra kente aşırı göç, 1980’deki 
askeri müdahaleden sonra uygulanan liberal 
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ekonomi, 2000'lerde hızlı gelişme ile kentsel 
dönüşüm projeleridir. Hızlı ve yoğun göç 
nedeniyle Ankara'da kentsel hidrolojiyi 
etkileyen bazı önemli değişiklikler meydana 
gelmiştir. Bu değişiklikler; kentsel alanların 
genişletilmesi, binaların sıklaşması, asfalt yol, 
kaldırım, otopark gibi geçirimsiz alanların 
çoğalmasıyla gözenekli alanların küçülmesi ve 
birbirinden kopuk hale gelmesi, yükselen 
binalarda yaşayan nüfusun çoğalması 
nedeniyle atıksu miktarının artışı, kent içindeki 
su yataklarının daraltılması, etrafına duvar 
örülmesi, hatta tabanının betonla kaplanması, 
içme suyu, yağmur suyu ve atıksu şebekesinin 
genişlemesi ve karmaşık hale gelmesidir. 
Başkentte doğudan batıya akan Ankara Çayı, 
kenti kuzey ve güney olmak üzere iki kısma  
ayırmaktadır. Ankara Çayı boyunca uzanan 
yüksek verimli alüvyon akifer, 2000’li yılların 
başına kadar kısmen de olsa yoğun 
yapılaşmaya karşı korunmuştur. Ancak inşa 
edilen yollar ve parklar nedeniyle şehirleşme 
tehdidi altındadır ve birçok yerde kirlenmiştir. 
Yine de yeraltısuları genellikle sulama ve 
endüstriyel talepler için kullanılabilir kalitededir. 
Öte yandan, şehrin güneybatı tarafında 
bulunan kireçtaşı akiferleri de kentleşme 
tehdidi altındadır. Şimdilik, bu bölgede 
nispeten seyrek bir yapılaşma 
gerçekleşmektedir. Ancak akifer yavaş yavaş 
yoğun binalar ve diğer geçirimsiz malzemeler 
ile kaplanma tehlikesi altındadır. Kentin 
merkezi ve doğu kısımları neredeyse tamamen 
binalar, otoparklar, kaldırımlar, yollar vb. 
gözeneksiz malzeme ile kaplıdır. Batı 
bölgelerinde binalar daha seyrek olup, aralarda 
doğal araziler, ormanlar ve parklar 
bulunmaktadır (Şekil 5). Kent içindeki derelerin 
bazılarının tabanı beton kaplamalı olup, üzeri 
kapatılmıştır. Ankara Çayı ve Çubuk çayı doğal 
zemin üzerinde ve kesmen açıktan akmaktadır. 
 
4.3 Su Kaynakları, Altyapı ve Su 
Kullanımının Gelişimi 
Ankara'nın su ihtiyacı 1930 yılına kadar 
tamamen şehirdeki yeraltı su kaynaklarından 
karşılanmıştır. 1923 yılında nüfusu 30 bin olan 
Ankara'nın su ihtiyacı yılda 5 hm3  civarında idi. 
Jansens'in öngörüsüne göre kentin su talebi 24 
bin m3/gün ve tüm talep, yeraltısuyu 
kaynaklarından ve inşa edilecek olan Çubuk 
barajından temin edilebilecekti. Ancak kentin 
nüfusu beklenenden daha fazla artarak, planlar 
revize edilmek durumunda kalınmıştır. 
1930-1955 yılları arasında Ankara Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 74 adet kuyu açılmış ve 
bu kuyulardan 100 bin m3/gün su temin 

edilmiştir. Kuyuların dağılımı; Mamak'ta 14 
kuyu ve İncesu'da 11 kuyu (şehrin doğusu), 
Çubuk barajının aşağı kısmında (şehrin kuzey 
doğusunda) 17 kuyu, Ankara Çayı vadisinin 
batı bölümünde 32 kuyu şeklindedir. Çubuk 
Barajının 1935’te inşa edilmesinden itibaren 
kentin içmesuyu bu kuyular ve Çubuk 
barajından  karşılanmaya başlamıştır. Kentin 
artan su ihtiyacını karşılamak amacıyla, 1950 
yılında çeşitli yerlerde 37 adet kuyu daha 
açılmıştır. Günde elde edilen su miktarı 
1950'de 37 bin m3, 1951'de 55 bin m3, 1952’de 
67 bin beş yüz m3,  1954’de 90 bin beşyüz m3' 
tür. 1955'te şehre günde 100 bin m3 su 
verilmiştir. Bu miktarın üçte ikisi kuyulardan, 
geri kalanı Çubuk barajından elde edilmiştir. 
1952'de yapılan yeni kalkınma planına göre 
750 bin ve sonrasında 1 milyon nüfusun su 
ihtiyacının karşılanması öngörülmüştür. Bu, ilk 
adımda 0.3 milyon m3/gün suyun elde edilmesi 
gerektiği anlamına gelmektedir. Oysa ki planın 
yapıldığı amanda günde ancak 0,1 milyon m3  
su temin edilebilmektedir. Kalan farkın, 
sırasıyla, Ankara kentinden 57 km ve 100 km 
uzaklıkta bulunan Kızılırmak ve Sakarya 
Nehri'nden aktarılması planlanıyordu, ancak bu 
plan, yüksek maliyet nedeniyle 
uygulanmamıştır. Bu nedenle taleplerin büyük 
kısmı kuyu sayısını artırarak yeraltı su 
kaynaklarından karşılanma yoluna gidilmiştir. 
Kentin uzun vadeli su ihtiyacı, 1960’lı yıllardan 
itibaren 1964 yılında inşa edilen Cubuk-II 
barajından (38 milyon m3 kapasiteli) ve 1967 
yılında inşa edilen Kurtboğazı barajından (67 
milyon m3) karşılanmaya başlanmıştır. Bu 
nedenle, ihtiyacın büyük çoğunluğu 
barajlardan, az bir kısmı ise yeraltısularından 
sağlanmıştır. Daha sonra, 80’li-90’lı yıllarda 
Çamlıdere, Eğrekkaya, Akyar ve 2000’li 
yıllarda Kavşakkaya Barajının inşa edilmesiyle, 
mevcut kuyular sürekli olarak kullanılmamış, 
sadece kuraklık nedeniyle barajlarda suyun 
azaldığı mevsimlerde çalıştırılmıştır.  Son 30 
yıl içinde kent içindeki kuyuların kullanıldığı 
büyük kuraklıklar 1985-1986, 1994, 2001, 
2005-2008 yıllarıdır. Sonuç olarak,  
yeraltısuları başkent Ankara’nın içmesuyu 
ihtiyacı için yedek kaynak olarak 
değerlendirilmektedir.  Ancak, park-bahçe 
sulama, sanayi ve diğer amaçlar için devamlı 
olarak faydalanılmaktadır. 
 
4.4.Ankara’da Uzun Dönem Yeraltısuyu 
Seviye Değişimi ve Kentleşme ile İlişkisi 
Ankara'da yaygın ve zengin alüvyon akiferinde 
uzun vadeli veriye (30-40 yıl) sahip gözlem 
kuyuları bulunmaktadır. Devlet Su İşleri (DSİ) 
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tarafından açılan ve izleme yapılan bu 
kuyulardan akiferi iyi temsil edenler seçilerek 
(Şekil 6) yorumlanmıştır.  
1975 yılında Ankara'da alüvyon akifer ve 
çevresindeki alanda 10 m'den daha derin 
kuyuların açılması yasaklanmıştır. Kent 
içindeki içmesuyu kuyularının devre dışı 
kalmasıyla birlikte alüvyondan çekilen 
yeraltısuyu zamanla azalmıştır. Akiferin kentsel 
beslenme yönünden geçmişteki ve 
günümüzdeki durumu aşağıdaki gibidir: 
 
1- 1970'lerin başında kentleşme alüvyon 

akiferini kuşatmıştır ve şehir bugünkü 
metropol alanının orta ve doğusunda 
Pliyosen çökelleri ile alüvyon üzerine 
yerleşmiştir (Bkz. Şekil 7). 

 
2- Alüvyonda yeraltısuyu seviyesi  1975 yılı ve 

öncesinde genel olarak  2 m ile 6 m 
arasında değişmektedir, ancak belediye 
kuyuları ile yoğun çekim yapılan bölgelerde 
(Güvercinlik ve Eryaman bölgeleri) 10 
m'den daha derindir (DSI 1979). O yıllarda 
kent içindeki alüvyon akiferinden yılda 
toplam yeraltısuyu çekimi yaklaşık 35 hm3 
idi. Yaklaşık 30 milyon metreküp içmede, 
geri kalanı ise endüstri ve tarımsal 
sulamada kullanılmaktaydı. O yıllarda 
yeraltısuyu seviyesi, yoğun çekim nedeniyle 
bazı kuyularda düşüş göstermiştir (DSI 
1979). En yoğun çekim, alüvyon akiferin 
orta bölümünde, Yenimahalle-Güvercinlik 
bölgesinde gerçekleşmiştir. 

 
3- Belediye içme suyu kuyularından çekim 

1970 yılından itibaren yavaş yavaş azalmış 
ve 1985-1986'da tamamen son bulmuştur. 
İçme amaçlı çekimler sona erdikten sonra 
alüvyondan toplam çekim yılda 15-20 
milyon m3 olarak seyretmiştir.  

 
4- Kentleşme, 1975'ten sonra alüvyon akifer 

üzerini çok fazla işgal etmemiştir. Akiferin 
üzeri, 2010 yılına kadar, doğu bölgesi hariç, 
yollar, binalar ve diğer geçirimsiz 
malzemelerle kaplanmamıştır. 

 
Gözlem kuyularından elde edilen yeraltısuyu 
seviyesi hidrograflarına göre (bkz. Şekil 8), 
yeraltısuyu dört farklı davranış şekli 
sergilemektedir (Şekil 9). Bunlar; dalgalanmalı 
yükselme, yumuşak dalgalanmalı yatay seyir, 
keskin ve yüksek dalgalanmalı yatay seyir ve 
dalgalanmalı düşme şeklindedir. 
 

Dalgalı yükselme (Tip 1): Bu kuyular (No: 
28512 ve 14563-A) yaz mevsimlerinde 
çalışmaktadır ve komşu üretim kuyularından 
etkilenmektedir. Ayrıca, kuraklıklardan 
etkilenmektedir. 28512 No.lu kuyu kentsel 
alanda yer almaktadır ve en az 5 yıldır çekim 
yapılmamaktadır.  
 
Hafif dalgalı, yatay eğilim (Tip 2): Bu kuyular 
(No: 41544 ve 34548) geçici ve kurak-yağışlı 
dönemlerin ve çekim miktarındaki 
değişikliklerin etkisi altındadır. Her ikisi de 
kentsel alanda yer alır ve kuraklık nedeniyle 
eğilim son yıllarda seviye ortalamaya göre 
biraz daha düşük seyretmektedir. Bununla 
birlikte, hidrografların önceki davranışlarına 
bakıldığında, yağışlı dönem gerçekleştiğinde 
seviyenin yükselme eğilimine gireceği 
anlaşılmaktadır. 
 
Aşırı dalgalı yatay gidiş (Tip 3): Belirlenmiş 
kuyular (No. 33169, 401-A ve 37767), kısa 
süreli kurak ve yağışlı dönemler ile kendi ve 
komşu kuyulardaki aşırı çekim değişikliklerinin 
etkisi altındadır.  
 
Dalgalı düşme (Tip 4): Bu kuyularda (No: 
33399, 26819 ve 40993) yeraltısuyu seviyesi 
dalgalı düşme göstermektedir. Dalgalanma, 
çekim miktarındaki değişikliklerden ve yağışlı-
kurak dönemlerden kaynaklanmaktadır. Birinci 
kuyu kentsel alanın içindedir ve etrafında 
herhangi bir çekim kuyusu bulunmamaktadır. 
Diğer kuyular ise komşu kuyuların çekim etkisi 
altındadır. 
 
5 SONUÇ VE TARTIŞMA 
Yeraltısuyu beslenimi hidrojeolojinin en 
karmaşık ve zor konusudur.  Yeraltısuyu 
besleniminin ölçülmesi veya bazı yaklaşımlarla 
tahmini hem alansal hem de zamansal 
karmaşıklıklar nedeniyle çok zordur. Ancak bu 
konuda çeşitli yöntemler uygulanabilir (Allison 
ve Hughes 1983; Allison vd., 1985; Allison vd. 
1994; Gee ve Hillel 1988; Lerner vd., 1990, 
1997; Simmers 1988; Bredenkamp vd, 1996; 
Stephens 1996; Scanlon vd. 2005, Schmoll 
2006, Flint vd. 2001, Sophocleous 2002, 2004; 
Herczeg ve Leaney 2011), ancak özellikle 
kurak-yarı kurak bölgelerde beslenimin tahmini 
daha zordur. Hele hele kentsel alanlarda 
durum öyle karmaşıktır ki, çoğu zaman içinden 
çıkılmaz bir hal alır. Bu nedenle, yeraltı su 
seviyesinin değişik kentsel etkenlere karşı 
tepkisinden yola çıkarak bir yaklaşımda 
bulunmak en çok bilinen yollardan biridir.
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Şekil 6 - Ankara’da kent içindeki bazı gözlem kuyularında yeraltısuyu seviye değişimi ve Ankara DMİ 

yıllık yağış grafiği 



 
 

13 
 

 
 

Kentsel alanlarda daha önce akan çeşmelerin-
kaynakların geçirimsiz yapılar nedeniyle 
kuruduğu, daha önce nemli olan alanlarda 
suların çekildiği görülmekle birlikte kaçaklar ve 
yeraltısuyu akım ağındaki değişikler nedeniyle 
belirli bölgelerde binaların bodrum katlarını su 
basabilmektedir. Daha da önemlisi, atık su 
boruları ve diğer kirleticilerden kaynaklanan 
sızıntılardan dolayı yeraltısularının kirlenmesi 
kaçınılmazdır. Bu nedenle, Ankara'da olduğu 
gibi kentsel alanlarda yeraltısularının içmede 
kullanılması için ileri arıtmaya ihtiyaç 
duyulmaktadır. Çünkü karmaşık yapılaşma 
nedeniyle, kirlenmenin kaynağının tespiti 
oldukça zordur ve ortadan kaldırılması ise 
neredeyse imkânsızdır. Sonuç olarak, kentsel 
bölgelerde yeraltısularına olan ilave beslenme 
bir avantaj olarak görülmemelidir. 
Türkiye'de birçok şehir, “zengin ve yaygın 
akifer” özelliğindeki yeraltısuyu kütleleri 
üzerindedir. Ülkemizde yeraltısuyu 
potansiyelinin neredeyse dörtte üçü 
kentleşmenin etkisi altındadır. Bu etki hem 
miktar, hem de kalite yönüyledir. Yarı kurak bir 
bölgede yer alan başkent Ankara bunlardan 
biridir. Ankara nüfusunun su ihtiyacı yaklaşık 
yarım asırdır kentsel alanların dışındaki 
rezervuarlardan karşılanmaktadır. Kent içinde 
bulunan belediye kuyuları sadece şiddetli 
kurak mevsimlerde kullanılmaktadır. 1970'den 
sonra toplam çekimin azalmasına rağmen, 
yeraltısuyu seviyeleri her yerde 
yükselmemiştir. Ankara’nın ortasındaki alüvyon 
akiferde yeraltısuyu seviyesinin uzun süreli 
davranışı; bazı bölgelerde yerel yükselme, bazı 
bölgelerde düşme ve bazı bölgelerde ise 
dalgalı ancak genelde yatay trend şeklindedir. 
Yeraltısuyu seviyesi, 1970'lerin başında yoğun 
çekimin etkisiyle düşme eğilimindedir, ancak 
çekimlerin azalmasına bağlı olarak yükselme 
eğilimine girmiştir.  
Özellikle kurak-yarı kurak bölgelerde yer alan 
büyük şehirlerin yöneticileri, su ihtiyaçlarını 
büyük barajlardan karşılamaya başlasalar dahi, 
uzun süren kuraklıklarda rezervuarlarda yeterli 
su kalmadığında kent içi ve yakın civarındaki 
yeraltısuyu kaynaklarına ihtiyaç duyulmaktadır. 
Bu nedenle kentlerin gelişme ve imar planları 
yapılırken su kaynaklarının hem miktar, hem 
de kalite olarak korunması göz ardı 
edilmemelidir. Ne yazık ki her geçen gün 
sanayileşen ve nüfusu artarak büyüyen 
kentlerimizin su ihtiyacının karşılanması 
amacıyla uzak mesafelerden daha maliyetli  
içmesuyu kaynakları bulmaya çalışırken, 
kentlerin gelişme planlarının yeraltısuyu 

bulunan alanlara doğru yönlendirilmesi büyük 
bir çelişkidir.  
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ÖZ 
Hidroelektrik santrallerin (HES) işletmelerinde sıkça rastlanabilecek elektrik şebekesindeki herhangi bir 
sebepten kaynaklı türbin ani kapanması (yük atması) sonucunda sistemdeki akım, kararlı durumdan 
hızla kararsız duruma geçer ve akımın hidrolik karakteristikleri zamana bağlı olarak değişir. Özellikle 
ani kapanma sonucu oluşan su darbesine bağlı basınç artışları gerekli önlemler alınmadığı takdirde 
sistemde önemli tehlikelere yol açabilmektedir. Bu çalışma kapsamında türbini kontrol eden vananın 
ani kapanması durumunda sistemde oluşacak basınç artışı ve bu basınç artışına, basınç düşürücü 
vanaların (PRV) etkisi, matematiksel model kullanılarak araştırılmıştır. Modellemede Lozan Federal 
Politeknik Üniversitesi (EPFL) tarafından geliştirilen “SIMSEN” yazılımı kullanılmıştır. Farklı çaplardaki 
PRV’lerin sistemdeki basınç artışını azaltma performansı ve basınç dalgasını sönümlemedeki etkinliği 
incelenmiştir. Çalışma sonucunda PRV’lerin HES işletmelerinde ani kapanmalara karşı gözlenen 
basınç artışlarında önemli düşüşler sağlayabildiği ve basınç dalgasını güvenli bir şekilde 
sönümleyebildiği gözlemlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: HES, Ani Kapanma, Matematiksel Model, Basınç Düşürücü Vana (PRV), Su 
Darbesi, Basınç Artışı, SIMSEN 

 

NUMERICAL INVESTIGATION OF PRESSURE REFIEF VALVE EFFECT AS A PREVENTION 
TO WATER HAMMER DUE TO THE EMERGENCY SHUTDOWN IN HYDROELECRIC POWER 

PLANTS 

ABSTRACT 
As a result of emergency shutdown of turbines due to any reason in the electricity grid which is 
frequently encountered in the operations of hydroelectric power plants (HEPP), the flow in the system 
is converted into unsteady condition rapidly from the steady state and the hydraulic characteristics of 
the flow vary with time. In particular, pressure increases due to the water hammer in concurrence with 
the emergency shutdown can cause significant hazards in the system unless the necessary 
preventions are taken. In the scope of this study, the pressure increases of the system and the effect 
of pressure relief valves (PRV) on this pressure increase are investigated by using a mathematical 
model. “SIMSEN” software developed by Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) is used 
in modelling. PRVs of different diameters are investigated to check its effect on performance of 
decreasing the magnitude of pressure increase in the system and its effectiveness in damping the 
pressure wave. As a result of the study, it is observed that PRVs can provide a significant decrease in 
the pressure increases against emergency shutdown and could safely absorb the pressure wave in 
the operation of HEPPs. 

Keywords: HEPP, Emergency Shutdown, Numerical Model, Pressure Relief Valve (PRV), Water 
Hammer, Pressure Increase, SIMSEN 
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1 GİRİŞ 

Hidroelektrik santraller (HES) dünyada ve 
ülkemizde yenilenebilir enerji alanında önemli 
bir yere sahiptir. 2017 yılı TEİAŞ verilerine 
göre ülkemizin toplam kurulu gücü 85.200 MW 
olup bunun %32’lik kısmı olan 27.273 MW, 
HES’lere aittir. Konuya elektrik enerjisi üretimi 
açısından bakılacak olursa Türkiye’nin 2017 
yılındaki toplam üretimi 297.277,5 GWh iken 
bu üretime HES’lerin katkısı yaklaşık %20‘dir 
[1]. Ülkemizde her geçen gün artan enerji 
ihtiyacı göz önüne alındığında hidroelektrik 
enerjinin hem yenilenebilir hem de yerli kaynak 
olması ve bunlarla birlikte halen geliştirilebilir 
potansiyelinin bulunması gelecekte de HES 
yatırımlarının hızlanarak devam edeceğini 
göstermektedir.  
İşletme aşamasındaki bir HES’ in kararlı akım 
(zamana bağlı değişmeyen) koşullarında 
üretime devam etmesi en çok istenen 
durumdur. Bu durumda iletim hattındaki, cebri 
borudaki ve türbinlerdeki; debi, hız, basınç gibi 
hidrolik karakteristikler sabittir. Dolayısıyla 
santral güvenilir bir şekilde enerji üretimine 
devam eder. Ancak türbinlerin elektrik 
şebekesinde meydana gelebilecek bir 
sebepten dolayı aniden kapanması kararlı 
akım koşullarında değişikliklere neden olur. Bir 
hidroelektrik santralde türbinlerin ani 
kapanması, diğer bir deyimle yük atması 
(elektrik şebekesindeki bir arızadan veya 
şebekede yük azalması) nedeni ile cebri boru 
veya tünel içinde hareket halinde olan su kitlesi 
aniden yavaşlar. Belirli bir ivmeye sahip olan 
bu su kitlesi cebri boru alt uçlarında büyük 
basınç artışlarına sebep olur. Bu duruma su 
darbesi denir. Bu basınç artışı cebri boru ve 
tünel içinde basınç dalgaları halinde membaya 
doğru yayılır [2]. 
Ani kapanma durumunda gözlenen bu basınç 
artışı türbinler, vanalar, cebri borular ve iletim 
hatları üzerinde önemli problemlere yol 
açabilir. Su darbesinin etkisini azaltmak ve 
sistemi güvenilir bir şekilde çalışmaya devam 
ettirmek için tasarım aşamasında yaygın bir 
uygulama olarak denge bacası önerilmektedir. 
Ancak denge bacasının bazı projelerde teknik 
ve ekonomik olarak uygun bulunmadığı 
durumlarda su darbesine önlem olarak basınç 
düşürücü vanalar kullanılabilmektedir. 
Bu çalışmanın amacı HES’lerin işletmesinde 
türbinlerin elektrik şebekesinde yaşanabilecek 
bir arıza nedeniyle aniden kapanmasıyla 
basınçlı sistemde oluşacak su darbesi olayının 
zamana bağlı olarak çözülmesi ve türbinlerin 
kapanmasıyla birlikte eş zamanlı olarak 
devreye girecek basınç düşürücü vanaların 

(pressure relief valve, PRV) sisteme etkisinin 
araştırılmasıdır.  
Basınç düşürücü vanalar genellikle sistemdeki 
kararsız akımların kontrol edilmesinde 
kullanılan ekonomik çözümlerden birisidir. 
Akımın zamana bağlı değişmeye başladığı 
noktaya yakın bir yere teşkil edilmekte olup, 
türbine yakın bir yerde cebri boru üzerinde 
konumlandırılabilir [3].  
Ani kapanma durumu türbinleri hız artışına 
karşı korumak içindir. Türbinler geç 
kapatıldıkça hız artışı yükselir fakat tam tersine 
sistemdeki basınç artışları düşer. Ani 
kapatıldıkça da hız artışı düşer fakat basınç 
artışı yükselir [4]. Dolayısıyla türbin ani 
kapanma süresi basınç artışı ve hız artışı göz 
önüne alınarak belirlenen bir husustur. 
Sistemdeki denge bacası, PRV vb. su 
darbesine karşı önleyici olarak tasarlanan 
bileşenlerle birlikte türbin vanası kapatma 
kuralı sistemdeki hız artışı ve basınç artışı 
üzerinde çok önemli bir etkendir. Sistemdeki su 
darbesi etkisinin sönümlenmesi ve muhtemel 
riskleri azaltmak için optimum vana kapatma 
kuralı seçilmelidir [5]. 
Bu çalışmada türbinde gözlenecek hız artışı 
çalışılmamış olup sadece basınç durumu 
incelenmiştir. 
 

2 MATEMATİKSEL YÖNTEM 

Su darbesi olayı zamana bağlı olarak değişen 
bir akış olayıdır. Bu durum sayısal olarak 
modellenirken Lozan Federal Politeknik 
Üniversitesi (EPFL) tarafından geliştirilen 
“SIMSEN” yazılımı kullanılmıştır. 
SIMSEN zamana bağlı değişen veya 
değişmeyen durumlara göre hidrolik 
sistemlerin, elektrik güç ağlarının ve 
regülasyon sistemleri de dahil olmak üzere hızı 
ayarlanabilen elektriksel yol verme sistemi 
simülasyonlarını yapmak için geliştirilmiştir [6, 
7].  
Bu yazılım bir HES’ in hidrolik ve elektrik 
bileşenlerinin birlikte modellenebilmesine 
olanak tanımaktadır. Hidrolik ve elektrik 
sistemler arasında aynı denklem setlerini elde 
etmek için, hidrolik bileşenlerin, elektrik 
bileşenlerine benzetimi yapılmıştır. Hidrolik 
bileşenler, RLC (rezistans (R), indüktans (L), 
kapasitans (C)) elemanları olarak modellenir 
ve bütün model elektrik ağı gibi düşünülür. 
Değişkenler düğüm noktalarındaki H 
piezometrik basıncı ve her elemandan geçen 
Q debisidir (U voltaja ve i akıma denk gelen). 
Böylece diferansiyel denklemler SIMSEN 
tarafından Kirchoff kuralına göre üretilir. Ana 
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diferansiyel denklem setleri, eş zamanlı 
çözülen elektrik, hidrolik ve regülasyon 
denklemlerini kapsar. SIMSEN için 4. 
dereceden Runge-Kutta yöntemi ile zamana 
bağlı çözülen ana diferansiyel denklem 
setlerini üretmek için orijinal bir algoritma 
geliştirilmiştir. [6, 7]. Bu algoritma yardımıyla 
modeldeki hidrolik ve elektrik bileşenleri birlikte 
eş zamanlı olarak çözülebilmektedir. Böylece 
modellemedeki bütün bileşenlerin birbirleriyle 
etkileşimi doğru bir şekilde sağlanmış 
olmaktadır. Ayrıca bu benzetimin modüler 
yapısı ve kolay uygulanabilir olması bir avantaj 
sağlamaktadır.  
Bu çalışmada hidrolik bileşenlerin dinamik 
davranışlarını modellemek için çeşitli 
elemanlar kullanılmıştır. Rezervuar, boru ve 
vana hidrolik bileşenleri, elektrik elemanlarına 
benzetimleri yapılmak suretiyle modellenmiştir.  

 
2.1 Rezervuar Hidrolik Modeli 
Şekil 1, rezervuar modelinin elektriksel 
benzetimini ifade etmektedir. Rezervuar 
hidrolik bileşeni, elektriksel benzetimde voltaj 
kaynağına denk gelmektedir. Hidrolik yükseklik 
Hi (m) aşağıda verilmiştir. (1) numaralı eşitlikte 

zi referans yüksekliği (m), pi basıncı (Pa), ρ 

akışkanın yoğunluğunu (kg/m3), g yer çekimi 
ivmesini (m/s2), Qi debiyi (m3/s) ve A kesit 
alanını (m2) ifade eder.  

 
(1) 

 

 
 
Şekil 1 – Rezervuar Modeli (Sol) ve Eş Değer 
Elektrik Şeması (Sağ) 
 
Matematiksel modeldeki rezervuar bileşeni 
sonsuz hacme sahip bir kaynak olup seviyesi 
sabittir [8]. Dolayısıyla basınç dalgası en 
membadaki rezervuara ulaştığında aynen geri 
döner. Matematiksel modeldeki basınç 
dalgasının sönümlemesinde rezervuarın etkisi 
yoktur. 
 
 

2.2 Boru Hidrolik Modeli 
Şekil 2’ de boru hidrolik bileşeninin elektriksel 
benzetimi ifade edilmiştir. Boru elemanı için de 
Hidrolik düşü Hi (1) numaralı eşitlikte verilen 
ifade kullanılarak hesaplanır.  
Modelde zamana bağlı akımı tanımlayan 
momentum ve süreklilik temel denklemleri 
kullanılır. Bu denklemler kullanılırken, boru 
kesitinde sabit basınç ve hız dağılımı olduğu 
varsayılıp, konvektif terimler ihmal edilerek, 
akışkan dolu, dx uzunluğuna, A kesit alanına 
ve a dalga hızına sahip bir boru elemanı için 
bir boyutlu momentum ve süreklilik denklemleri 
sadeleştirilerek aşağıdaki hiperbolik kısmi 
diferansiyel denklem setlerine dönüştürülür [9]. 
 

 
(2) 

 

 
(3) 

 
(2) ve (3) numaralı eşitlikteki değişkenler 
aşağıda tanımlanmıştır. 
 
a: dalga hızı (m/s) 
A: kesit alanı (m2) 
D: boru çapı (m) 
h: piezometrik yükseklik (m) 
Q: debi (m3/s) 

λ: kayıp katsayısı 

g: yer çekimi ivmesi (m/s2) 
x: yatay eksen (m) 
t: zaman (s)  
 

(2) numaralı eşitlikteki  terimi depolamayı, 

(3) numaralı eşitlikteki  terimi ataleti, 

(3) numaralı eşitlikteki  terimi ise kayıpları 

temsil eder. 

 
Bu yaklaşım, debi değişkeni için sonlu farklar 
yöntemi kullanılarak doğrusal olmayan T 
şeklinde eşdeğer elektrik şeması (Şekil 2) 
olarak temsil edilebilen diferansiyel 
denklemlere çevrilebilir. Bu elektriksel eş değer 
benzetiminin RLC parametreleri aşağıdaki gibi 
elde edilir [9]. 
 

 
(4) 

 

 
(5) 
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(6) 

 

Hidrolik rezistans (R) borudaki enerji 
kayıplarını, hidrolik indüktans (L) boru içindeki 
suyun ataletini ve hidrolik kapasitans (C) ise 
cidar deformasyonu kaynaklı debi 

depolamasını ve akışkan sıkıştırılabilirliğini 
ifade eder.  
L uzunluğunda bir boruyu modellemek için Nb 
sayıda dx uzunluğunda boru elemanlara ayrılır. 
1. dereceden diferansiyel denklem setleri 
eşdeğer elektrik şemalarından geliştirilen 
Kirchoff kuralı kullanılarak 4. dereceden 
Runge-Kutta yöntemiyle zamana bağlı olarak 
çözülür [7]. 
 

 

Şekil 2 – dx Uzunluğunda Boru Modeli (Sol) ve Eş Değer Elektrik Şeması (Sağ) 

 
Borudaki dalga hızı ise aşağıdaki eşitlik 
yardımıyla hesaplanır. 
 

 

(7) 

 
a: dalga hızı (m/s) 

ρ: akışkanın yoğunluğu (kg/m3)  

D: boru çapı (m) 
e: boru et kalınlığı (m) 
Efluid: Akışkanın Elastik Bulk Modülü (Pa) 
Ec: Borunun Young Modülü (Pa) 
 
SIMSEN yazılımı boru modellemesinde boru 
özelliğine bağlı elastik ya da viskoeleastik 
modelleme yapılmasına olanak sağlamaktadır. 
Bu çalışmada boru elastik olarak 
modellenmiştir.  
Boru modellemesindeki bir diğer önemli kriter 
ise hesapta kullanılacak boru eleman sayısının 
(Nb) seçimidir. Şekil 3’ te çeşitli eleman 
sayısına göre boru modelinin elektrik eş değer 
şeması verilmiştir. Görüldüğü gibi boru elemen 
sayısı 0 seçilirse sistemde kapasitans (C) 
bulunmamaktadır. Boru eleman sayısı 
elektriksel benzetimde kapasitansı ifade eder. 
Boru eleman sayısı belirlenirken nümerik 

çözümde stabiliteyi sağlamak için Courant-
Friendrichs-Lewy şartı (CFL) uygulanır. Bu şart 
su darbesi olaylarında olduğu gibi dalga 
yayılım durumlarında nümerik hassasiyeti 
kontrol etmekte kullanılır. Konvektif terimler 
ihmal edilirse CFL şartı aşağıdaki gibi 
gösterilebilir.  
 

 (8) 

 
dT (s), boru eleman sayısı seçiminde zaman 
aralığını temsil eder. dx= L/Nb (m) olup eleman 
uzunluğunu gösterir. a (m/s) ise (7) numaralı 
eşitlikte hesaplanan dalga hızıdır. CFL şartı 
minimum zaman aralığını tanımlamak için 
kullanılır. Nümerik çözümden önce her bir boru 
için minimum çözüm zaman aralığı belirlenir. 
Ancak boru uzunluğu ve seçilen zaman aralığı 
her zaman Nb’ yi tamsayı olarak 
çıkartmayabilir. Bu durumda nümerik çözümde 
stabiliteyi sağlamak için dalga hızının, boru 
eleman sayısı olan Nb’ yi tamsayı yapacak 
şekilde düzeltilmesi gerekir.  

 
(9) 

 

Dalga hızı, (7) numaralı eşitlikte verilen 
değişkenlerin yanı sıra borunun cinsi, 
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mesnetleme şekli, içindeki akışkanın sıcaklığı 
gibi faktörlere de bağlı olup çeşitli belirsizlikler 
taşımaktadır. Bu yüzden nümerik stabilite için 

dalga hızında yapılacak düzeltme ilk hesaba 
göre +/-%10 seviyelerinde kaldığı sürece 
herhangi bir problem yaratmayacaktır.  

 

 

Şekil 3 – Boru Eleman Sayısı – Eş Değer Elektrik Şeması 

 

Nümerik simülasyonların zaman aralığı (dt) ise 
Courant sayısı (Cr) dikkate alınarak 
seçilmelidir. Seçilen zaman aralığında Courant 
sayısı 0.5’ e eşit veya daha küçükse nümerik 
çözümlerin stabilitesi ve hassasiyeti artacaktır. 

 
(10) 

Borulardaki hidrolik kayıpların hesabında boru 
çapına (D), pürüzlülüğüne (ks) ve Reynolds 
sayısına (Re) bağlı Churchill eşitliği 
kullanılmıştır. Hesap dizisi aşağıda 
sunulmuştur. 

 

 

(11) 

 

 

(12) 

 

 
(13) 

 
2.3 Vana Hidrolik Modeli 
Matematiksel modelde kullanılan bir diğer 
eleman ise akışı kontrol eden vanadır. Şekil 4, 
vana hidrolik bileşeninin elektriksel benzetimini 
ifade etmektedir. Vana elemanı elektriksel 
sistemde açıklığa bağlı olarak değişken 
rezistansı (R) ifade etmektedir. 
 
Vanadaki kayıplar aşağıdaki formül yardımıyla 
hesaplanır. 
 

 
(14) 

 
Eşitlikte, K değeri açıklığa bağlı kayıp 
katsayısını ifade etmektedir.  
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Şekil 4 – Vana Modeli (Sol) ve Eş Değer 
Elektrik Şeması (Sağ) 

 
3 ANALİZLER  
Örnek çalışma kapsamında 3 eş üniteye sahip 
bir HES’ in tek ünitesi modellenmiştir. 8.67 
m3/s proje debisinde çalışan sistemin elektrik 
şebekesinde çeşitli sebepler sonucunda 
oluşabilecek yük atmasına bağlı türbin ani 
kapanma durumunda sistemde oluşacak 
basınç durumu incelenmiştir. Ardından aynı 
sisteme farklı kapasitelerde PRV eklenerek 
sistemdeki basınç durumu tekrar gözlenmiş ve 
PRV’lerin sisteme etkisi araştırılmıştır.  

Sistemin işletme anında ani yük atma 
durumuyla karşılaşması, türbinlerin kısa süre 
içinde durdurulmasını gerektirir. Böyle bir 
durumda türbini kontrol eden vananın doğrusal 
bir eğilim ile 6 saniyede kapatıldığı kabul 
edilmiştir. Tüm analizlerde türbinin nominal 
debi, düşü ve güç koşullarında çalıştığı kabul 
edilmiştir. 
Analizler 3 senaryo bazında değerlendirilmiştir. 
Senaryo-1’ de sistemde herhangi bir önlem 
olmadan oluşacak su darbesine bağlı basınç 
artış durumu incelenmiştir. Şekil 5’ ten de 
görüleceği üzere sistem membada rezervuar 
daha sonra basınçlı cebri boru iletim hattı, 
türbini kontrol eden vana ve ardından 
kuyruksuyunu temsil eden mansap su 
seviyesinden oluşmaktadır. 
İletim hattı 19 mm et kalınlığında, 2,8 m iç 
çapında 2800 m uzunluğunda birinci kısım, 18 
mm et kalınlığında 1,5 m iç çapında 60 m 
uzunluğunda ikinci kısım ve yine 18 mm et 
kalınlığında 1,1 iç çapında 12 m uzunluğunda 
üçüncü kısım cebri boru hattından 
oluşmaktadır. Türbini kontrol eden vananın iç 
çapı da 1,1 m’dir. Sistemin brüt düşüsü 240 
m’dir. Cebri borulara ait hidrolik karakteristikler 
Çizelge 1’ de verilmiştir. 

 

 

Şekil 5 – Senaryo-1 Şematik Plan  

 

Çizelge 1 – Cebri Boru Karakteristikleri 

Karakteristikler D= 2,8 m D= 1,5 m D= 1,1 m 

Uzunluk, L (m) 2800 60 12 

Et Kalınlığı, e (m) 0,019 0,018 0,018 

Eşdeğer Pürüzlülük, ks (m) 0,00005 0,00005 0,00005 

Kayıp Katsayısı, λ 0,010 0,010 0,011 

Dalga Hızı, a (m/s) 916 1063 1134 

Düzeltilmiş Dalga Hızı, a’ (m/s) 915 1000 1200 

Zaman Aralığı, dT (s) 

Eleman Sayısı, Nb 

0,02 

153 

0,01 

6 

0,01 

1 
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Çizelge 1’ den görüleceği üzere iletim hattını 
oluşturan cebri borular için dalga hızı (a) ve 

kayıp katsayısı (λ) hesaplanmıştır. Boru 

eleman sayısı (Nb), her bir boru bileşeni için 
seçilen zaman aralığı (dT) bazında CFL şartı 
göz önüne alınarak düzeltilmiş dalga hızı (a’) 
yardımıyla bulunmuştur. Böylelikle nümerik 
çözümde stabilite ve hassasiyet arttırılmaya 
çalışılmıştır.  

Zamana bağlı değişen akım için 
simülasyonlara başlamadan önce, sistem 
başlangıç koşulu için öncelikle kararlı hale 
getirilmiştir. Şekil 6’ da verilen türbini kontrol 
eden vana üzerindeki debi-zaman ve basınç-
zaman grafiğinden de görülebileceği üzere 
sistem, başlangıç durumunda kararlı hale 
ulaşmış olup karakteristikler zamana göre 
değişmemektedir.
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Şekil 6 – Başlangıç Koşulu – Kararlı Akım (Vana Üzerindeki Akım Karakteristikleri) 

 

Sistem kararlı akım durumundayken, elektrik 
şebekesinde meydana gelebilecek herhangi bir 
sebepten dolayı türbini kontrol eden vananın 
ani kapanmasıyla birlikte akım, kararsız 
duruma geçer ve hidrolik karakteristikler 
zamana bağlı olarak değişir. Senaryo-1’ de 
yapılan analizde sistemin ilk 10 saniye kararlı 
durum başlangıç koşullarında işletildiği, 
ardından 10 saniye ile 16. saniye arasında 
türbini kontrol eden vananın aniden kapatıldığı 
ve sistemin toplam 100 saniye çözüldüğü 
durum incelenmiştir.  
Simülasyondaki zaman aralığı (dt) seçiminde 
(10) numaralı eşitlikte verilen Courant sayısının 
0,5’ e eşit veya daha küçük olması kriteri göz 
önüne alınmıştır. Boru eleman sayısı 
belirlenirken kullanılan minimum zaman 

aralığının (dT) 0,01 olarak seçildiği 
düşünülürse, simülasyon zaman aralığının 
nümerik çözümde yeterli hassasiyet ve stabilite 
sağlanması açısından maksimum 0,005 s 
olarak seçilmesi gerekmektedir. 
Vana üzerinde oluşacak basınç artışı ve türbini 
kontrol eden vananın kapanma durumu Şekil-
7’ de sunulmuştur. Buna göre sistemde 
görülen maksimum basınç yaklaşık 383 m’dir. 
Brüt düşüye göre yaklaşık %60’lık bir basınç 
artışı gözlemlenmiştir. Gözlenen bu basınç 
artışı sistemde önemli tehlikelere yol 
açabilecek düzeydedir. Bu sebeple su 
darbesine karşı basınç artışı etkisini azaltmak 
için Senaryo-2 ve Senaryo-3’ te PRV’lerin 
sisteme etkisi incelenmiştir. 
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Şekil 7 – Vana Üzerindeki Basınç Durumu (Senaryo-1) 

 

Senaryo-1’den farklı olarak, Senaryo-2 ve 
Senaryo-3’te sisteme PRV eklenmiştir. 
Senaryo-2 için 0,50 m iç çaplı bir PRV ve 
Senaryo-3 için de 0,80 m iç çaplı bir PRV’nin 
basınç artışı üzerindeki etkisi araştırılmıştır. 
Şekil 8’de Senaryo-2 ve Senaryo-3’ e ait 
şematik plan verilmiştir. Bu senaryolarda 
sistemin aynen Senaryo-1’ deki gibi ilk 10 
saniye kararlı akım başlangıç koşullarında 
işletildiği, ardından 10. saniye ile 16. saniye 

arasında türbini kontrol eden vananın aniden 
kapandığı bununla birlikte eş zamanlı olarak 
10. saniyede PRV’nin açılmaya başladığı, 16. 
saniyede PRV’nin tam açıklığa ulaştığı ve 16. 
saniyeden itibaren 100. saniyeye kadar 
yavaşça kapatıldığı durum incelenmiştir. 
Türbini kontrol eden vana ile PRV’nin kapanma 
ve devreye girme durumu Şekil 9’ da 
gösterilmiştir. Ayrıca PRV’lerin açıklığa bağlı 
deşarj eğrisi Şekil 10’ da verilmiştir.

 
 

 

Şekil 8 – Senaryo-2 ve Senaryo-3 Şematik Plan 
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Senaryo-2’ de 0.50 m iç çaplı PRV 
kullanılmıştır. Buna göre sistemde görülen 
maksimum basınç yaklaşık 345 m’dir. Brüt 
düşüye göre yaklaşık %44’ lük bir basınç artışı 
gözlemlenmiştir. PRV’siz durumda yaklaşık 
%60 olarak hesaplanan basınç artışı 0,50 m iç 
çaplı PRV’nin etkisiyle %44 seviyelerine 
düşmüştür. Ayrıca zamana bağlı olarak PRV 
deşarjına bağlı basınç dalgasında 
sönümlenme gözlenmiştir. Senaryo-2 için vana 
üzerindeki basınç durumu Şekil 11’ de 
sunulmuştur.  
Fakat Senaryo-2 için hesaplanan basınç artışı 
da sistemde önemli tehlikelere yol açabilecek 

düzeydedir. Bu sebeple PRV’nin iç çapı 0,80 
m’ ye çıkartılarak Senaryo-3 durumu 
incelenmiştir. Yapılan çözümlerin sonucunda 
sistemde görülen maksimum basınç yaklaşık 
316 m’dir. Brüt düşüye göre yaklaşık %32’lik 
bir basınç artışı hesaplanmıştır. PRV’ siz 
durumda yaklaşık %60 olarak hesaplanan 
basınç artışı 0,80 m iç çaplı PRV’nin etkisiyle 
%32 seviyelerine düşmüştür. Ayrıca zamana 
bağlı olarak PRV deşarjına bağlı basınç 
dalgasında önemli ölçüde sönümlenme 
gözlenmiştir. Senaryo-3 için vana üzerindeki 
basınç durumu Şekil 12’ de sunulmuştur.
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Şekil 9 – Türbin Kapanması ve PRV’nin Devreye Girmesi 
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Şekil 10 – PRV’lerin Açıklığa Göre Deşarj Eğrileri 
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Şekil 11 – Vana Üzerindeki Basınç Durumu (Senaryo-2) 

 



 
 

25 
 

 
 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Q
 (

m
3
/s

)

d
H

 (m
)

Zaman (s)

dH (m)

Q (m3/s)

 

Şekil 12 – Vana Üzerindeki Basınç Durumu (Senaryo-3) 

 

 

4 SONUÇ VE ÖNERİLER  
Çalışma kapsamında HES işletmelerinde sıkça 
karşılaşılan elektrik şebekesinden kaynaklı 
çeşitli sebeplere bağlı yük atma durumunda 
türbinlerin ani kapanmasıyla oluşan su darbesi 
sonucu oluşan basınç artışı ve bu etkiyi 
azaltmak için kullanılabilecek PRV’lerin 
sisteme etkisi araştırılmıştır. Matematiksel 
modellemede Lozan Federal Politeknik 
Üniversitesi (EPFL) tarafından geliştirilen 
“SIMSEN” yazılımı kullanılmıştır. Tek üniteli bir 
sistem üzerinden kurgulanan üç senaryo 
üzerinden yapılan incelemelerde PRV’lerin 
basınç artışını azaltmaktaki performansı 
araştırılmıştır.  
Ani yük atma durumu sonucu türbini kontrol 
eden vananın kapanmasıyla türbine yakın bir 
yerde konumlandırılmış olan vana üzerinde 
oluşan basınç artışları hesaplanmıştır. Şekil 
13’ te analizi yapılan 3 senaryoda da türbini 

kontrol eden vana üzerinde gözlenen basınç 
durumu karşılaştırmalı olarak birlikte verilmiştir. 
Analiz sonuçları incelendiğinde türbin ani 
kapanması sonucunda oluşan su darbesine 
bağlı gözlenen basınç artışlarının PRV 
yardımıyla önemli ölçüde düşürülebildiği 
gözlemlenmiştir. Sistemde herhangi bir 
koruyucu önlem olmadan yapılan analizde 
(Senaryo-1) basınç artışı %60 
seviyelerindeyken, 0,80 m iç çaplı PRV’li 
sistemde yapılan analizde (Senaryo-3) basınç 
artışı %32 seviyelerine kadar düşürülmüştür. 
Ayrıca PRV çapına ve deşarj kapasitesine 
bağlı olarak basınç dalgasındaki sönümlenme 
de Şekil 13’ ten rahatlıkla görülebilmektedir. 
PRV çapı seçilirken sistemdeki basınç artış 
durumu, zamana bağlı basınç dalgasının 
sönümlenmesi ile birlikte PRV deşarjına bağlı 
maksimum hız kriteri dikkate alınarak gerekli 
teknik ve ekonomik mukayeseler yapılmalıdır. 
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Şekil 13 – Senaryo-1, Senaryo-2 ve Senaryo-3 Vana Üzerindeki Basınç Durumu 

 

HES’lerde su darbesi olayına önlem olarak 
yaygın bir şekilde tasarlanan denge bacaları 
bazı durumlarda teknik ve ekonomi yönden 
projeyi çok zorlamaktadır. Bu durumlarda 
sistemde kullanılabilecek PRV’ler su darbesine 
bağlı oluşacak basınç artışlarına önlem olarak 
koruyucu bir çözüm olarak değerlendirilebilir.  
Bundan sonraki yapılacak çalışmalarda sistem, 
türbin ile birlikte modellenerek hız artışı ve 
basınç artışı durumları birlikte incelenebilir. Ek 
olarak türbini kontrol eden vana için 
geliştirilebilecek vana kapatma kuralı optimize 
edilerek daha küçük PRV’lerin seçimi üzerinde 
çalışmalar yapılabilir.  
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ÖZ 
Yaklaşık 31.6 km olan Gerede Tüneli, 2018 yılı itibariyle Türkiye’nin en uzun su tünelidir. Filyos 
Havzası’ndaki Gerede Çayı’nın suyunu Sakarya Havzası’ndaki Çamlıdere Barajı’na aktaracak olan 
sistem, bir regülatör, bir tünel ve tünel üzerinde 2 adet şafttan oluşmaktadır. Tünel, girişten başlamak 
üzere Ümitköy, Havullu ve Çamlıdere adıyla üç bölüme ayrılmıştır. Kazılar her bölümde birer tünel 
delme makinesi (TBM) ile başlamıştır. Tünel Tersiyer yaşlı tortul ve volkano-tortul formasyonlar ile 
Jura-Kretase yaşlı kireçtaşları içindedir. Yapımına 2012 yılında başlanan tünelin 2014 yılında 
tamamlanması öngörülmüştür. Ancak tünele yoğun su ve malzeme akışı nedeniyle ilerlemede uzun 
duraklamalar olmuştur. Tünel üzerinde maksimum 600 m jeolojik yük, kazı öncesinde 430 m hidrolik 
yük bulunmaktadır. Tünel boyunca değişik noktalarda 60’ın üzerinde su gelişi olmuştur. Tünel inşaatı 
devam ederken kazı yönünü değiştirme ve hatta TBM tipini değiştirmeye neden olan bütün olaylar 
gelecekteki benzer projeler için önemli bir deneyimdir.  
 
Anahtar kelimeler: Gerede tüneli, Tünel delme makinesi (TBM), Su gelişi, Göçük, İlerleme hızı 
 
 

WATER INGRESSES AND THEIR EFFECTS ON THE ADVANCE RATE OF THE TUNNEL 
GEREDE, WHICH IS THE LONGEST OF TURKEY  

 
 

ABSTRACT 
The Tunnel Gerede is the longest water transmission tunnel in Turkey as of 2018, having 31.6 km 
long. The tunnel will transmit water from the Gerede  river (Filyos basin) to the Çamlıdere reservoir 
(Sakarya Basin). According to the Gerede water transmission system (will provide drinking water to 
Ankara) contains a diversion dam, a transmission tunnel  and 2 shafts for service and aeration 
purposes. The Gerede tunnel is divided into 3 sections, namely Ümitköy, Havullu, and Çamlıdere, 
respectively, from upstream to the downstream. Excavation began using a separate TBM in each 
section. The tunnel passes through permeable Tertiary sedimentary and volcano-sedimentary rocks, 
and Jurassic-Cretaceous limestone. Construction of the tunnel began in 2012 and was intended to be 
completed in 2014. However, high-pressure water ingresses as well as collapses have resulted in 
many delays. The maximum geologic overburden and hydraulic head are 600 m and 450 m (before 
excavation), respectively. Over 60 water ingresses have occurred along the tunnel. All the events that 
have changed the drive direction and even TBM type after a while may be a valuable experience for 
future projects.  
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Keywords: Gerede tunnel, Tunnel boring mashine (TBM), Water ingress, Collapse, Advance rate  
 
1 GİRİŞ 
Dünyanın birçok bölgesinde yeraltısuyu tablası 
altındaki tüneller için en büyük sorun tünele 
yüksek basınçlı su gelişidir (Jun and Xiangyu 
1982, Tsenga et al. 2001, Turkmen and 
Ozuguzel 2003, Panthi and Nilsen 2005, 
Holmøy 2008). Bazı hallerde TBM’in sıkışması 
ve hatta hasar görmesine neden olabilen 
yüksek basınçlı su ve buna bağlı göçükler, 
tünel inşaatının geç tamamlanması ile 
sonuçlanabilmektedir. TBM tipini değiştirme ve 
hatta TBM’in tamamen kullanım dışı bırakılıp, 
kalan kısmın konvansiyonel yöntemle 
tamamlanmak zorunda kalındığı örnekler de 
bulunmaktadır (Lui and Chang, 2005; Lin and 
Yu, 2005). Gerede Tüneli ülkemizin diğer uzun 
tünellerinden bazıları gibi (Çizelge 1), karmaşık 
ve zor jeolojik-hidrojeolojik koşulların 
denetiminde tünel içine yoğun su ve malzeme 
akışı nedeniyle ilerleme hızında düzensizlikler, 
uzun süreli beklemeler ve inşaat süresinde iki 
uzama yönüyle bu örneklerden biridir. 
Gerede Tüneli, yaklaşık 31.6 km boyu ile 
Türkiye’nin en uzun su tünelidir. Tünel, Filyos 
Havzası’ndaki Gerede Çayı’nın suyunu 
Sakarya Havzası’ndaki Çamlıdere Barajı’na 
aktaracaktır (Şekil. 1). Projeden elde edilecek 
ilave su ile başkent Ankara’nın 2050, hatta 
2060 yılına kadar su ihtiyacı temin edilmiş 
olacaktır. Projesinde tünel, girişten başlamak 
üzere Ümitköy, Havullu ve Çamlıdere adıyla üç 
bölüme ayrılmış ve kazılar her bölümde üç ayrı 
tünel delme makinesi (sırasıyla TBM-1, TBM-2 
ve TBM-3) ile başlamıştır.  
Yeraltısuyu tablası altında olan tünel, Tersiyer 
yaşlı tortul ve volkano-tortul formasyonlar ile 
Jura-Kretase yaşlı kireçtaşları içinden 
geçmektedir. 2010 yılı Aralık ayında ihale 
edilen tünelin 2014 yılında tamamlanması 
öngörülmüş, ancak birçok yerde yoğun su ve 
malzeme akışı ile göçük nedeniyle ilerlemede 
yavaşlamalar ve uzun duraklamalar olmuştur. 
Ümitköy bölümü 2012 Şubat ayında başlayıp 
kayda değer bir sorunla karşılaşılmadan 2013 
yılında tamamlanmıştır. Ancak kazısı 2012 yılı 
Mayıs ayında başlayan Havullu ve Çamlıdere 
bölümünde ilerlemeyi birçok yerde durduran 
yüksek basınçlı ve yer yer yüksek debili su 
gelişleri ve malzeme akışları ile karşılaşılmıştır. 
Havullu ve Çamlıdere bölümünde bikaç 
noktada makinenin sıkışması ve içine malzeme 
akışı nedeniyle TBM’in kurtarılması uzun 
zaman almıştır. Çamlıdere bölümünde son 
meydana gelen sıkışmada her yol 
denenmesine rağmen makine göçükten 

kurtarılamamıştır. Birçok aksamı hasar gören 
TBM’in kurtarılamayacağı, ayrıca da bundan 
sonraki kısmın çift kalkanlı (double shield) 
makine ile kazılamayacağı düşünülerek kalan 
kısmın başka tip makine ile delinmesine karar 
verilmiştir. Ayrıca akış aşağı ilerleme yapılan 
Havullu bölümünde (orta bölüm) su sorunları 
ve kalan kısımdaki jeolojik riskler dikkate 
alınarak ilerlemeye son verilmiş, kalan kısmın 
ters taraftan, yukarı doğru ilerleme ile 
delinmesinin daha güvenli olacağı sonucuna 
varılmıştır.  
Yukarıda kısaca değinilen olumsuzluklar 
nedeniyle tünel inşaatının tamamlanmasını 
kabaca 4 yıl geciktirmiştir. Modifiye EPB tip 
(EPB: earth pressure balance)  yeni TBM (EPB 
makineye eski çift kalkanlı makinenin back-up 
kısmı monte edilmiştir) ile tünelin kalan 
kısmının sonuna kadar yaklaşık 8 km kazı 
yapılmış, ancak yüksek basınçlı su gelişleri 
olmasına ve zayıf zonlarla karşılaşılmasına 
rağmen kısa süreli duraklama ve yavaşlamalar 
haricinde çift kalkanlı makinede yaşanan göçük 
ve TBM’in sıkışması sorunu yaşanmamıştır. 
 
2 PROJE HAKKINDA BİLGİLER 
Gerede Projesi ile Gerede çayından Çamlıdere 
barajına yılda 226 hm3 su iletilecektir 
(YÜKSEL PROJE 2007a). Bu miktar 2018 yılı 
verilerine göre Ankara’nın toplam ihtiyacının 
yaklaşık yarısıdır. 
Proje; Gerede çayı üzerinde bir çevirme yapısı 
(regülatör), çevirme yapısından tünele su 
aktaran 90 m kanal, 31.6 km uzunluğunda bir 
tünelden ibarettir. Tünel, % 80 dolulukta 
çalışacak şekilde projelendirilmiştir.  
Dairesel kesitli tünelde kazı çapı 5.55-5.60 m, 
iç çap 4.5 m’dir. Tünelin en kısa sürede 
tamamlanabilmesi için üç TBM tarafından 
delinmesi planlanmıştır. Projeye göre TBM-1’in 
girişten başlayarak 9.58 km’deki şafta kadar 
(Ümitköy Bölümü), TBM-2’nin şafttan 
başlayarak aşağı yönde 11.62 km (Havullu 
Bölümü), TBM-3’ün ise çıkıştan başlayarak 
ters yöne doğru 10.38 km (Çamlıdere) delgi 
yapması planlanmıştır (Şekil 2, Çizelge 2). 
Tünelin giriş kotu 1140 m, çıkış kotu 1104 m 
olup, eğim %o 1.1’dir.  Tünel güzergahı 
boyunca en yüksek kot 1700 m’dir. Buna göre 
tünel üzerinde maksimum 600 m jeolojik yük, 
proje aşamasında yapılan ölçümlere göre 
maksimum 430 m hidrolik yük bulunmaktadır 
(YÜKSEL PROJE 2007a, b). Tünelin Ümitköy 
bölümünde topoğrafya düze yakın tatlı 
engebeli olduğundan maksimum jeolojik yük 
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100 m civarındadır. Havullu şaftından itibaren 
kot ani bir şekilde yükselmekte, zirvede 1700 
m’ye ulaştıktan sonra yine dik, ancak daha 

engebeli bir şekilde tünel çıkışına doğru 
alçalmaktadır. 

 
 
 

Çizelge 1 - 2018 yılı itibariyle Türkiye’deki en uzun su tünelleri (Apaydin vd. 2019, Ağan ve Ertürk 
2017, Yalçın vd. 2006) 

Tünel Adı-Yeri 
Uzunluk 

(m) 
Delme 
Yöntemi 

İnşa Yılı Jeoloji Ana Sorun 

Gerede Tüneli 
(Kuzeybatı 
Anadolu) 

31580 
Çift Kalkanlı-
modifiye EPB 
TBM 

İnş. halinde 
Yoğun faylı, kırıklı-çatlaklı 
volkanik ve volkano-tortullar 
ile  karstik kireçtaşı 

Yüksek Basınçlı 
su ve göçük 

Mavi Tünel 
(Orta Anadolu) 

17061 
Çift Kalkanlı 
TBM 

2012 
 
Triyas  metamorfik ve karstik 
kireçtaşı 

 
Yüksek Basınçlı 
su ve göçük 

Suruc Tüneli 
(GD Anadolu) 
 

17185 
Çift Kalkanlı 
TBM 

2014 Eosen kireçtaşı 
Yüksek Basınçlı 
su ve göçük 

Silvan Tünelil 
(GD Anadolu)) 
 

13236 
Çift Kalkanlı 
TBM 

İnş. halinde Eosen Kireçtaşı Gaz patlaması 

Zamantı Tüneli  
(Orta Anadolu) 

10700 Del-Patlat 2011 
Volkano-tortul (çoğunlukla 
andezit-aglomera) 

Yüksek Basınçlı 
su ve göçük 

 
 

 

 
Şekil 1 - Gerede Tünelinin yeri 
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Şekil 2 - Projenin bölümleri 
 

Çizelge 2 - Gerede tünelinde bölümlerin proje bilgilerine göre karşılaştırılması  
 

Özellik Ümitköy  Havullu  Çamlıdere  

Uzunluk 9580 m 11620 m 10380 m 

TBM tipi(1) Çift kalkanlı Çift kalkanlı Çift kalkanlı  

İlerleme yönü Akış aşağı Akış aşağı Akış yukarı 

Jeoloji Tortul ve volkano-tortul 
Volkano-tortul ve 
kireçtaşı 

Volkano-tortul 

Maks. jeolojik yük(2) 110 m 500 m 600 m 

Maks. hidrolik yük 
 

100 m 430 m 430 m 

 
(1) Ümitköy ve Havullu bölümünde TBM’lerin yerleşmesi için kısa mesafelerde NATM ile açılmış kısımlar da 

vardır. Havullu ve Çamlıdere bölümünün bir kısmı çift kalkanlı, diğer kısmı Çamlıdere tarafından ilerleyen 
(yukarı yönde) EPB tip TBM ile tamamlanmıştır.  

 
(2) Tünelde kazı sürerken Havullu ve Çamlıdere bölümünde maksimum hidrolik yük sırasıyla 380 m ve 230 

m’ye düşmüştür.  
 

(3) Veriler  YÜKSEL PROJE [ (2007a,b) ve Apaydin vd. (2019)’dan alınmıştır. 
 

 
 

Projesine uygun olarak giriş, orta ve çıkıştan 
başlamak üzere üç adet TBM ile delinmeye 
başlanan Gerede tünelinde TBM’lerin üçü de 
çift kalkanlı (double shield) tiptir. Bu tip TBM’ler 
formasyonun sağlam olduğu ve kendini 
tutabildiği yerlerde pabuçlu TBM gibi 
ilerlemekte, formasyonun kırıklı-çatlaklı ve 
zayıf olduğu yerlerde arka ve ön kalkan 
birbirine kenetlenerek ilerlemektedir (Ateş 
2016). Kazı ile birlikte aynı zamanda segment 
montajı da yapılabilmektedir. 
Tünel kaplaması hegzagonal prekastlarla 
(uzunluğu 1.4 m, et kalınlığı 30-35 cm) birbirine 
vidalanarak yapılmaktadır. 
 
Gerede Tüneli inşasında işlem adımları (Şekil 
3) şöyledir: 

1. Kazı  

2. Segmentlerin yerleştirilmesi (kaplama) 

3. Kazı ve prekast astar arasındaki dairesel 
boşluğun doldurulması (pea gravel ve 
enjeksiyon) 

4. Yoğun su ve malzeme akışı olan zayıf 
zonlarda konsolidasyon enjeksiyonları  

10 Aralık 2010 tarihinde ihalesi yapılan ve 27 
Aralık 2010 tarihinde sözleşmesi imzalanan 
tünelin 4 yıllık bir sürede tamamlanması 
öngörülerek, işin 25 Aralık 2014 tarihinde 
tamamlanması hükme bağlanmıştır. 
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Şekil 3 - Gerede tünel içi inşaatında işlem adımları 
 

 
3 JEOLOJİ VE HİDROJEOLOJİ 
Gerede Tünelinin içinden geçtiği hakim jeoloji, 
literatürde Işıkdağı veya Galatya masifi olarak 
bilinen Tersiyer yaşlı volkanik, tortul ve 
volkano-tortul formasyonlar ile Jura-Kretase 
yaşlı kireçtaşlarından ibarettir. Kuvaterner 
alüvyon kısa bir aralıkta (120 m) yer alır. 
Girişten itibaren güzergah boyunca haritalanan 
formasyonlar, Uludere piroklastikleri (volkanik 
breşler, aglomera, tüf ve tüfit), Alüvyon, 
Markusa formasyonu (kumtaşı, şeyl ve 
volkano-sedimanter kayaçlar), tekrar Uludere 
piroklastikleri, Ilıcadere volkanikleri (aglomera, 
volkanik breşler, bazalt, andezit ve tüf), tekrar 
Uludere piroklastikleri, Sogukçam kireçtaşı, 
Ilıcadere formasyonu (kumtaşı-çamurtaşı 
ardalanması), Bakacaktepe formasyonu 
(bazalt, andezit, dasit, aglomera),  ve çıkış 
bölgesinde yine Ilıcadere volkanikleridir. 
Bunlardan Bakacaktepe formasyonu tünelin 
üzerinde bulunmakta ve tünel tarafından 
kesilmemektedir. Tünel ağırlıklı olarak Uludere, 
Markuşa ve Ilıcadere formasyonu içindedir 
(Şekil 4, 5).  
Tünel güzergâhı, Havullu köyü doğusunda 
yaygın kireçtaşlarının yeraltısuyu yönünden 
risk oluşturacağı düşünülerek [YÜKSEL 
PROJE, 2007a]  kırılarak daha güneyde iki hat 
haline getirilmiştir. Proje raporunda, tünel 
güzergâhındaki jeolojinin çok karmaşık 
olduğuna, litolojinin sık sık değiştiğine, jeolojik 
formasyonların faylanmaya maruz kaldığına, 
bu fayların zayıf ve geçirimli zonlar 
oluşturduğuna dikkat çekilmektedir. Volkan-
tortul ve volkanik kayaçlarda çok sayıda ters ve 
normal fay, küçük kıvrımlar ve yerel kırık 
hatları bulunmaktadır. Sogukçam 
kireçtaşındaki kırık hatları boyunca karstlaşma 
gelişmiştir. Fay zonları ve erime boşlukları 

zayıf zonlardır ve bu zonlar tünele su girişi 
beklenen bölgelerdir. Projede hazırlanan 
Jeolojik harita ve kesitlere göre güzergah 
boyunca 30 civarında büyük fay tespit edilmiş 
ve kaydedilmiş, tünelde projedekinden daha 
fazla fay ile karşılaşılabileceğine dikkat 
çekilmiştir. Nitekim, tünelde ilerleme yapılırken 
en az proje raporunda belirtilen kadar ilave 
fayla karşılaşılmıştır. 
Tünel boyunca karşılaşılan formasyonlar 
hidrojeolojik yönden üç tiptir. Bunlar yüksek 
geçirimli özellikteki kireçtaşları ve alüvyon, 
geçirimli özellikteki Uludere ve Ilıcadere 
volkano-tortulları ve zayıf ve lokal geçirimli 
Markuşa formasyonudur.  Alüvyon, tünelde 
kısa bir aralıkta (120 m) geçilmiştir. Uzun 
mesafeler boyunca katedilen diğer 
formasyonların tamamı ikincil gözenekliliğe 
sahip olup, özellikle faylar, çatlaklar ve litoloji 
geçişleri zayıf zonlar olup,  yeraltısuyu hareketi 
yönünden önem taşımaktadır. Gerede tünelinin 
giriş kısmı Kuzey Anadolu Fayı’na sadece 5 
km mesafededir. Bu nedenle tünelin geçtiği 
formasyonlarda son derece yoğun faylanmalar 
meydana gelmiş, çatlak sistemleri gelişmiştir. 
Özellikle faylar, formasyon sınırları Havullu ve 
Çamlıdere bölümünde yoğun su gelişi ve 
malzeme akışı nedeniyle çift kalkanlı TBM’in 
ilerlemesini yavaşlatmış veya uzun süreler 
durdurmuştur. 
Kireçtaşlarında fay zonları ile birlikte yer yer 
karstik erime boşlukları tünele su gelişini 
denetleyen diğer önemli unsurlardır. Öyle ki 
Havullu bölümünde bir süre ilerledikten sonra 
TBM-2 ile akış aşağı ilerlemekten vazgeçilmiş, 
Çamlıdere bölümünde ise TBM-3 göçük 
altından kurtarılamayarak, başka tip bir TBM ile 
(TBM-4) devam etmek zorunda kalınmıştır.
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Şekil 4 - Gerede Tüneli projesine göre güzergah jeoloji haritası ve kesiti  (YÜKSEL PROJE, 2007b) 
 
4 YOĞUN SU VE MALZEME AKIŞININ  

İLERLEMEYE ETKİLERİ 
Gerede tüneli boyunca mesafe olarak %7 çok 
geçirimli kireçtaşları, %0.4 alüvyon, %71.3 
geçiriml volkano-tortullar ve %21 zayıf geçirimli 
özellikteki Markuşa formasyonu   
bulunmaktadır. Çimentolanmamış alüvyonun 
haricindeki formasyonlar ikincil gözenekliliğe 
sahip olup, özellikle fay zonları, kırık, çatlak ve 
kireçtaşlarında karstik boşlukların denetiminde 
hareket eden yeraltısuyu,  tünel delgisinde 
ilerlemeyi etkileyen ana nedendir. Tünele su ile 
birlikte malzeme akışı sadece fay zonlarına 
bağlı olmayıp, özellikle gevşek çimentolu 
aglomera ve volkanik breşler suya doygun 
olduklarında boşluk suyu basıncının da 
etkisiyle zayıf zonlar oluşturmaktadır. Tünele 
gelen ince taneli tüf-tüfit bağlayıcı malzeme 
içinde iri bazalt blokları aglomeralara ait olup, 
bunlara ait formasyonlar arazide TEM otoyolu 
yarmalarında görülebilmektedir (Şekil 5e).  
Tünel tamamen doygun zon içinde olup 10-600 
m arasında jeolojik yük,  ilerleme öncesinde 
430 m hidrolik yük altındadır. Tünelde inşaat 
öncesi yüzeye yakın olan yeraltısuyu seviyesi 
(Ümitköy, Havullu, Çamlıdere bölümünde 
sırasıyla 1-8 m, 5–9 m ve 10–19 m) üç ayrı 
yerden kazı işleminin başlamasıyla düşmeye 

başlamıştır. Tünelde kazı ilerlerken TBM’in 
bulunduğu noktalar üzerinde hidrolik yük 
Ümitköy bölümünde en fazla 100 m, Havullu 
bölümünde 46-305 m, ancak çoğunlukla 140-
305 m arasında, Çamlıdere bölümünde TBM-
3’ün deldiği kısımda 168-350 m, TBM-4’ün 
deldiği kısımda ise 210-357 m’dir.  
Tünelde ortaya doğru yaklaştıkça özellikle fay 
zonlarından yüksek basınçlı sular gelmeye 
başlamıştır (Şekil 6, Şekil 7). Çamlıdere 
bölümünde Ilıcadere formasyonunda fay 
zonlarında yüksek basınçlı su ile birlikte çamur 
boyutundan iri blok boyutuna kadar malzeme 
akışı ve göçük meydana gelmiştir.  İlk akış 
debileri dikkate alındığında, tünele gelen 
toplam debinin %74’ü  Ilıcadere 
formasyonunda,  %24’ü Sogukçam 
kireçtaşlarında, %2’si Uludere formasyonunda 
ilerlerken gerçekleşmiştir. Yoğun su gelişi olan 
ve cazibe ile tünel çıkışından boşalan 
Çamlıdere Havullu bölümünde debi hidrografı 
Şekil 8’de verilmiştir. Şekilde görüldüğü gibi 
Çamlıdere bölümünde 12 Kasım 2013 
tarihinde tünel çıkışından 2072 m 
ilerlenmesinden itibaren, Havullu bölümünde 
2013 yılı ortalarında şafttan itibaren ilk 3000 
m’yi geçtikten sonra, tünele gelen sular 
ilerlemeyi zorlamaya başlamıştır. Bu 



 
 

33 
 

 
 

tarihlerden sonra zaman zaman yavaşlama ve 
uzun süreli duraklamalar yaşanmıştır. 
İlerlemenin durmasından itibaren su debisi 
azalma eğilimine girmekte, temizlik-bakım ve 
su tahliyesi tamamlanıp TBM’in yeniden 

delmeye başlamasıyla tünele yeni su gelişleri 
başlamakta ve debi yeniden artma eğilimine 
girmektedir. Yeraltısuyu sistemine mevsimsel 
ve akarsudan beslenme katkısı bu kuralı 
zaman zaman bozmaktadır. 

 

 
 

Şekil 5 - Tünel boyunca delinen formasyonlara ait görüntüler ve lokasyonları (a:Tünel girişinde kısmen 
ayrışmış Uludere aglomeraları, b: Salur köyü batısında Markuşa formasyonuna ait faylanmış kumtaşı, 
şeyl, kireçtaşı tabakaları, c: Havullu köyü güneyinde TEM otoyolu kenarında Ilıcadere formasyonuna 
ait sıkı ve sert aglomeraların faylanması, d: Salur köyü güneydoğusunda otoyol üzerinde Soğukçam 
kireçtaşları, e: Otoyol kenarında Ilıcadere formasyonuna ait aglomeralar içinde bazalt blokları ve tüfler, 
f: Otoyol kenarında Ilıcadere formasyonuna ait andezitler) 
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Şekil 6 - Gerede Tünelinde ana su geliş noktaları 

 

 

 

Şekil 7 - Gerede tünelinde yoğun su ve malzeme akışına ait görüntüler (a: Havullu ve Ümitköy 
bölümünde pompaja son verilmesinden sonra suyun Ümitköy girişinden geri taşması, b: Havullu 
Şaftından pompajla atılan su, c: Çamlıdere çıkışında cazibe ile dışarı boşalan su, d: Çamlıdere 
bölümünde TBM-3’ün en son sıkışmasına neden olan göçük ve su) 
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Tünelde değişik noktalardan 60’ın üzerinde su 
gelişi olmuştur. Tünele gelen en yüksek toplam 
debi 1,7 m3/s olup, bu miktar zamanla 0,5-0,6 

m
3
/s’ye düşmüştür. 2018 yılı Eylül sonu 

itibariyle Çamlıdere bölümünde tünele gelen ve 
tünel çıkışında ölçülen toplam debi 600 l/s 
civarındadır.  

Genel olarak ilerleme hızı hidrolik yükün (Şekil 
4) ve debinin düşük olduğu Ümitköy 
bölümünde yüksek (20,8 m/gün), hidrolik 
yükün ve debinin yüksek olduğu Havullu 
bölümünde düşüktür (6,2 m/gün). Çamlıdere 
bölümünün giriş kısmında hidrolik yük kısmen 
düşük olduğu için ilerleme hızı nispeten yüksek 
olup (10,9 m/gün), orta kısımlara doğru hidrolik 
yükün artmasıyla ilerleme hızı da düşmektedir.  
Şekil 8’de görüldüğü gibi Havullu bölümünde 
debinin yüksek olduğu dönemlerde ilerleme 
yapılamamıştır. Tünele gelen su debisinin 
azalmaya başlamasıyla kesikli ve yavaş 

ilerleme başlamış, debi daha da azalınca 
ilerleme düzenli ilerleme ile hız belirgin bir 
şekilde artmıştır. Çamlıdere bölümünde ise, 
tünele gelen su cazibe ile tünel çıkışına drene 
olduğundan, ilerleme sürekliliğinde ve hızında 
debi tek başına etkili değildir. Öyle ki debinin 
800-1200 l/s olduğu 2014 yılı ilk yarısında 
düzenli bir ilerleme olmuş, ancak 14 Temmuz 
günü su ile birlikte yoğun malzeme gelişi 
nedeniyle TBM sıkışmış, içine malzeme ve su 
dolmuş, bütün çabalara rağmen TBM 
çıkarılamayarak ilerleme sağlanamamıştır.  
Dolayısıyla, Çamlıdere bölümünde ani gelen 
yüksek basınçlı su, ilerlemede kısa bir süre 
etkili olmakla birlikte, ilerlemeyi asıl etkileyen 
husus, su ile birlikte kil boyutundan blok 
boyuna kadar değişen yoğun malzeme gelişi 
ile makinenin sıkışması ve malzemenin makine 
içine girmesidir. 

  

 

Şekil 8 - Havullu ve Çamlıdere bölümünde tünelden boşalan yeraltısuyu debisinin ilerleme durumuna 
göre değişimi  
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TBM tipi değiştirildikten (modifiye EPB tip) 
sonra, tünele su girişleri olmasına rağmen, 
malzeme akışı çift kalkanlı makinede olduğu 
gibi büyük bir sorun teşkil etmemiş ve ilerleme 
yavaş, ancak istikrarlı bir şekilde devam 
etmiştir. 
 
5 SONUÇLAR  
Gerede Tünelinde ilerlemeye etki eden en 
önemli parametre tektonik yapı tarafından 
denetlenen hidrojeolojidir. Böylesine uzun bir 
tünelde farklı jeolojik formasyonlara bağlı litoloji 
değişimi, karmaşık bir tektonik yapı ve buna 
bağlı olarak yine karmaşık bir hidrojeoloji 
beklenmesi gereken bir durumdur. Bunun en 
önemli nedeni, tünelin Kuzey Anadolu Fay 
zonuna yakın oluşudur. Gerede tünelinin girişi 
Kuzey Anadolu Fay zonunun 5 km güneyinde 
olup, tünelin geçtiği formasyonlarda son 
derece yoğun faylanmalara neden olmuş, 
ayrıca çatlak sistemleri gelişmiştir (YÜKSEL 
PROJE 2007a,b, Apaydin vd. 2019). Bunun 
sonucunda tünel üzerindeki yüksek su basıncı, 
özellikle fay zonları boyunca zayıf zeminleri 
harekete geçirerek çift kalkanlı tip TBM’i 
sıkıştırmak ve içine dolmak suretiyle zor 
durumda bırakmıştır. Fay zonları boyunca 
kendine yol bularak hareket eden yeraltısuyu 
bu zonları deforme ederek zayıflatmaktadır 
Song vd. (2016). Bu nedenle fay zonları 
tünellerde göçüğe neden olabilen ve stabilite 
yönüyle sorunlu olan yerlerin başında 
gelmektedir (Apaydin vd. 2019, Song vd. 2016)  
Ayrıca özellikle Çamlıdere bölümünde uzun 
mesafeler katedilen Ilıcadere formasyonuna ait 
gevşek yapılı aglomeralar da aynı durumdadır. 
TEM Otoyolu güzergahında yol yarmalarında 
da iyi bir şekilde incelenebilen ve tüf-tüfit 
çimento içinde irili ufaklı bazalt-andezit 
bloklarından oluşan aglomeralarda, bağlayıcı 
malzeme olan tüfler suyla temas sonucu 
kolayca dağılma ve bağlayıcılığını kaybetme 
özelliğine sahiptir. Doygun zon içinde bulunan 
tünel üzerindeki aglomeralar boşluk suyu 
basıncının da etkisiyle kendini tutamayan, zayıf 
zonlar oluşturmaktadır (Song vd. 2016, Dias ve 
Pan 2016). Bu nedenle tünel içinde meydana 
gelen göçüklerin bir kısmı aglomeralardan 
kaynaklanmıştır. Çamlıdere bölümünde tünel 
çıkışından itibaren 7225 m’de TBM tipi 
değiştirildikten (çift kalkanlı tipten vazgeçilip 
modifiye EPB TBM ile ilerlemeye başlanmıştır) 
sonra TBM’in sıkışması veya içine malzeme 
dolması nedeniyle ilerleyememe sorunu 
kalmamıştır. Ancak yeni TBM su basıncı 10 
barın üzerine çıktığında ilerleyememekte, 

zorunlu olarak dinlenmeye alınıp, ancak basınç 
düşürüldükten sonra ilerleyebilmektedir. 
Dolayısıyla tünelde ilerleme hızında 
hidrodinamik yapının, yani yeraltısuyunun 
belirleyici etkisi eskisi kadar olmasa da 
modifiye EPB TBM’le ilerleme yapılırken de 
devam etmiştir. 
 
6 TEŞEKKÜR 
Gerede projesinin her aşamasında bugüne 
kadar emek veren kişilere teşekkürü borç 
biliriz. 
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