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ÖNSÖZ 

 

Hidrolojik araştırmalarda izotopların kullanımı, Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası 

Atom Enerjisi Ajansı’nın (International Atomic Energy Agency, IAEA) 1957 yılında 

kurulmasını takiben 1960’lı yılların başından itibaren yaygınlaşmaya başlamıştır. IAEA 

bünyesindeki İzotop Hidrolojisi Şubesince (Isotope Hydrology Section) yürütülen ilk 

araştırmaların bir bölümü Türkiye’de gerçekleştirilmiştir (örğ. B. Payne, 1967; T. Dinçer, 1970; 

B. Payne and Y. Yurtsever, 1974).  IAEA 1960’lı yılların başlarında DSİ Teknik Araştırma ve 

Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı (TAKK) bünyesinde İzotop Laboratuvarının kurulmasını da 

desteklemiş; bu tarihten itibaren laboratuvar analiz anlamında diğer kamu kurumlara ve 

üniversitelere destek vermiş ve izotop teknikleri Türkiye’deki su kaynakları araştırmalarında 

da etkin biçimde kullanılmaya başlamıştır. 

 Ülkemizde İzotop Hidrolojisi konusunda ilk seminer Kasım 1987 yılında “Hidrolojide 

İzotoplar ve Nükleer Teknikler” adı altında Adana’da yapılmıştır. 

2002 yılında IHP (UNESCO, Uluslararası Hidroloji Programı) organizasyonu içerisinde 

İzotop Hidrolojisi birimi (JIIHP)  kurulmuş ve DSİ TAKK Dairesi İzotop Laboratuvarı Şube 

Müdürlüğü Türkiye odak noktası kabul edilmiştir.  Türkiye odak noktası olması sebebiyle 

ulusal ve/veya uluslararası ölçekte seminer ve sempozyumları rutin aralıklarla 

düzenlenmektedir.   Bu sempozyumların amacı; üniversite, kamu ve özel sektör gibi çeşitli 

kesimlerde çalışan İzotop Teknikleri ile ilgili araştırmacıları  bir araya getirerek, bu alandaki 

teorik ve uygulamalı çalışmaları paylaşmak, karşılaşılan sorun ve çözümleri yeni teknolojik 

gelişmeler ışığında tartışmaktır. 

  16-18 Ekim 2019 tarihinde İstanbul Orhantepe AR-GE Tesisleri’nde, dördüncüsü 

gerçekleştirilen “Ulusal Hidrolojide İzotop Teknikleri Sempozyumu” na 16 üniversite, 7 

kurum, 2 enstitü den toplam 130 katılımcı teşrif etmişlerdir. DSİ Teknik Bülteni’nin bu 

sayısında Sempozyum esnasında sunulan 26 bildiriden seçilen 6 bildiri yer almaktadır.   
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ÖZ 
Yeraltı su kaynakları yenilenebilir kaynaklar olmasına karşın, havzalarda aşırı çekim baskısı nedeniyle 
akiferlerde yeterince depolanamamakta ve depolama rezervi sürekli olarak azalmaktadır. Bu bağlamda 
son yıllarda yeraltısuyunun sürdürülebilir verimliliğinin arttırılması için kalite ve miktarın belirlenmesine 
yönelik olarak yüzey ve yeraltısuyu sistemleri arasındaki ilişkinin detaylı olarak çalışılmasına ihtiyaç 
duyulmuştur. Yüzey ve yeraltısuları arasındaki ilişkinin ortaya konulmasında en çok kullanılan 
özelliklerden birisi de izotoplardır. İzotoplar yeraltısuları ile kayaçlar arasındaki etkileşimini (su-kayaç 
ilişkisi) anlamada büyük öneme sahiptir. İzotoplar ile suların izledikleri yollar ve kökenleri hakkında 
önemli bilgiler alınabilmektedir. Özellikle, jeotermal bir sistemin bulunduğu bölgede, jeotermal rezervuar 
sıcaklığını tahmin etmede yardımcı olabilen bu izotoplar, aynı zamanda jeotermal bir sistemin evrimini 
de ortaya çıkarmaktadır. 
Türkiye’nin batısında yer alan ve ülkenin %2’sini oluşturan Gediz Havzası, önemli bir jeotermal 
potansiyelin olduğu alan konumundadır. Bu çalışma kapsamında çalışma alanındaki suların fiziksel ve 
kimyasal özelliklerinin kullanılarak, Alaşehir alt (Manisa) havzasında yüzey ve yeraltısuyu sistemleri 
arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, Alaşehir alt havzasında 25 farklı noktada 
araştırma kuyuları açılmış olup, bu kuyulardan yağışlı ve kurak dönemde alınan yeraltısuyu örnekleri ile 
bu alandaki yağmur suyu örnekleri üzerinde laboratuvar ortamında, 2017 ve 2018 yılına ait numunelerin 
izotopik özellikleri değerlendirilmiştir. Buna göre, çalışma sahası ve çevresinde yeraltısularının 2017 ve 

2018 yıllarına ait yağışlı ve kurak dönem 18O, 2H ve 3H izotop dağılımlarına bakıldığında genel olarak 
suların önemli bir kısmının meteorik kökenli olduğu anlaşılmaktadır. 
 

Anahtar Kelimeler: Alaşehir, yeraltısuyu, hidrojeoloji, izotop 
 
 

INVESTIGATION OF WATER-ROCK INTERACTION USING ISOTOPE DATA: 
CASE STUDY: ALAŞEHİR SUB-BASIN 

 
ABSTRACT 
Although the groundwater resources are renewable sources, due to excessive gravity pressure in the 
basins, they cannot be stored in the aquifers sufficiently and the storage reserve is continuously 
decreasing. In this context, in recent years, in order to increase the sustainable efficiency of 
groundwater, the relationship between surface and groundwater systems is needed to be studied in 
detail to determine the quality and quantity. Isotopes are one of the most commonly used features in 
revealing the relationship between surface and groundwater. Important information can be obtained 
about isotopes and their paths and origins. In particular, in the region where a geothermal system exists, 
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these isotopes, which can help to estimate the temperature of the geothermal reservoir, also reveal the 
evolution of a geothermal system. 
Gediz Basin which has an important geothermal potential constitutes 2% of the country's position. The 
aim of this study is to determine the relationship between surface and groundwater systems in the 
Alaşehir sub (Manisa) basin by using the physical and chemical properties of the waters in the study 
area. Within the scope of the study, research wells were drilled in 25 different points in the Alaşehir sub-
basin and the physical, chemical and isotopic properties of the samples belonging to 2017 and 2018 
were measured on the groundwater samples taken from these wells in rainy and dry periods and 

rainwater samples in this area. When the isotope distributions of 18O, 2H, 3H in the rainy and dry 
period of 2017 and 2018 are considered, it is understood that a significant part of the waters are meteoric 
in general. 
 

Keywords: Alaşehir, groundwater, hydrogeology, isotopes 

 

1 ÇALIŞMA ALANI 
Gediz Havzası Türkiye’nin yaklaşık %2’sini 
kaplayan en önemli havzalardan bir tanesidir. 
Çalışma alanı olan Alaşehir alt havzası ise Gediz 
havzasının güneydoğu kesiminde konumlanmış 
olup ve havzanın %15.81’ini oluşturmaktadır 
(Şekil 1). Alaşehir alt havzası, Alaşehir ve Salihli 
arasında kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda 
uzanan 140 km uzunluğunda ve 15 km 
genişliğindedir. Alaşehir alt havzasının toplam 
drenaj alanı 2710,51 km2 olup oldukça geniş bir 
alana sahiptir. Havzanın güneyinde Büyük 
Menderes Havzası, kuzeyinde Gediz havzasının 

diğer bir alt havzası olan ve Demirköprü 
Barajı'nın drenaj alanı olan Üst Havza yer 
almaktadır. Tipik bir çöküntü havza konumunda 
olan Alaşehir alt havzasının kotu deniz 
seviyesinden 83 m ile 2155 m arasında 
değişmektedir. Havzanın üst kesimleri Bozdağ 
ve Seyran dağları ile çevrilidir. Çalışma alanı, 
sanayi kenti ve tarımsal sulamanın fazlaca 
yapıldığı bölge konumundadır. Tarımsal sulama 
için kullanılan su havzadaki yeraltısularından, 
havzanın batısında yer alan Avşar Barajı’ndan 
ve güneyindeki Derbent Barajı’ndan 
sağlanmaktadır. 

 

 
Şekil 1 - Alaşehir Havzasının Gediz Havzası içerisindeki lokasyonu 

 
 
2 JEOLOJİ 
Alaşehir Havzası içerisinde kalan bölümün 
stratigrafisi konusunda çok sayıda çalışma 
yapılmıştır (Çiftci, 2007; Emre, 1996; Deniz vd., 
2002; Erdoğan ve Güngör, 2004; Seyitoğlu vd., 
2002; Yılmaz vd., 2000). Bu çalışmalarda aynı 

istife ait formasyonlara çok farklı yaşlarda isim ve 
yaş verilmiştir. Bunlardan İztan ve Yazman 
(1990) tarafından yapılan adlandırma çok az bir 
değişiklikle günümüze kadar gelmiştir. Bu 
çalışmaya göre, havzada petrol amaçlı yapılan 
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sismik çalışmalarla birleştirilerek, havza modeli 
ortaya çıkarılmıştır. Bunlara ek olarak, DSİ 
tarafından havzada yapılan hidrojeolojik etüt 
kapsamında da tüm çalışmalar birleştirilerek 
alanın jeolojisi detaylı bir şekilde ele alınmıştır 
(DSİ, 2014). Bu raporlar doğrultusunda, havzada 
Miyosen öncesi temel kayalarını Menderes 

Masifi’ne ait metamorfik kayalar oluşturur. 
Havzanın Miyosen-Kuvaterner tortul dolgusunu 
Alaşehir formasyonu ve güncel alüvyonlar 
oluşturmaktadır (Şekil 2). Çalışma alanının 
genelleştirilmiş kolon kesiti ise Şekil 3’te 
sunulmuştur.

 

 
Şekil 2 - Çalışma alanının jeoloji haritası (DSİ, 2014’ten değiştirilerek) 

 

 
Şekil 3 - Çalışma alanının genelleştirilmiş kolon kesiti (Çiftçi ve Bozkurt, 2009’dan 

değiştirilerek) 
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3 MATERYAL METOT 
3.1 Su Numunesi Alımı  
Çalışma alanındaki yaygın yeraltısuyu 
bulunduran birimler hem antropojenik (tarım gibi) 
hem de jeolojik süreçlerle (jeotermal kaynaklar 
gibi) ilişkili kirleticilere maruz kalmaktadır (Baba 
ve Murathan, 2012). Su noktaları seçilirken 
alanda kirleticilerden etkilenmemiş alanlar 
dikkate alınmıştır. Çalışma kapsamında açılan 
araştırma ve pompaj kuyularından kurak ve 
yağışlı dönemleri temsil etmesi amacıyla Mayıs 
2017, Eylül 2017, Mart 2017 ve Nisan 2018 

dönemlerin örneklemeleri yapılmış, yeraltısuyu 
ve yüzey sularının özellikleri ortaya konmuştur. 
Alınan örnek noktalarının dağılımı Şekil 4’te 
sunulmuştur. Bölgedeki suların izotopik 
özellikleri değerlendirilmiştir. Elde edilen 
verilerden suların birbiri ile ilişkisi ve kökenleri 

için Oksijen (18O)/döteryum ve trityum 

(2H)/elektriksel iletkenlik diyagramları 
kullanılmıştır.  

 

 

 
Şekil 4 - Su numunelerinin alındığı noktalar 

 
3.2 Yeraltısularının İzotop Özellikleri 
Oksijen–18 (δ18O) ve döteryum (δ2H) izotopları 
hidrojeolojide çok kullanılan duraylı izotoplardır. 
Duraylı izotoplardan 18O ve 2H hidrolojik şartların 
belirlenip akışkanı etkileyen işlevlerin 
değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Bu 
izotoplar birbirleriyle orantılı olarak 
değişmektedir. Oksijen yerkabuğunda en fazla 
rastlanan elementtir ve genellikle kayaç 
rezervuarlarında daha yüksek miktarda 
bulunmaktadır. 18O’in tersine, 2H genelde 
mineral ve kayaçlardan çok sularda 
bulunmaktadır. Bu iki izotopun zıt yapısı, yüksek 
sıcaklıklı sistemlerde suyun izotopik 
değerlendirmesi açısından büyük önem 
taşımaktadır. δ18O değerlerine sahip oluşu ise 
suların yeraltı dolaşımları sırasında yan kayaçlar 
ile etkileşimde bulunmasına bağlanmaktadır. 
Ayrıca yükseklik arttıkça suların δ18O ve δ2H 
değerleri sistematik olarak azalır. 

Doğada oksijen üç farklı duraylı izotopa 
sahipken (16O, 17O, 18O), hidrojen ise iki farklı 
duraylı izotopa sahiptir (1H, 2H). Bu izotoplar 
jeotermal sular ile kayaçlar arasındaki etkileşimi 
(su-kayaç ilişkisi) anlamada büyük öneme 
sahiptir. Bu izotoplar ile suların izledikleri yollar 
ve kökenleri hakkında önemli bilgiler 
alınabilmektedir. Özellikle, jeotermal bir sistemin 
bulunduğu bölgede, jeotermal rezervuar 
sıcaklığını tahmin etmede yardımcı 
olabilmektedir. Aynı zamanda bu izotoplar, 
jeotermal bir sistemin evrimini ortaya 
çıkarmaktadır. H2

16O ve D2
18O izotopları 

jeotermal bir sistemi yorumlamada doğrudan 
ilgilenilmesi gereken iki izotoptur. Çünkü, H2

16O 
izotopunun, D2

18O izotopuna göre daha yüksek 
buhar basıncı vardır. Böylece su buharlaştığı 
zaman, buhar 16O ve H bakımından 
zenginleşirken, 18O ve 2H sıvı halde kalır. 
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Suyun izotopik bileşimi, Standart Ortalama 
Okyanus Suyu (SMOW) referans alınarak 
değerlendirilmektedir. Standart Ortalama 
Okyanus Suyu (SMOW), Craig (1961) tarafından 

rapor edilen suyun tüm izotop oranlarına karşı 
uluslararası standart olarak kabul edilir ve Eşitlik 
1 ve 2’deki fonksiyon ile ifade edilir: 

 

 18O   =  [(18O/16OS) – (18O/16OSMOW)] / (18O/16O)SMOW] × 1000                              [1] 

 2H   = [(2H/HS) – (2H/HSMOW)] / (2H/H)SMOW] × 1000                                          [2]         
 
Jeotermal bir sistemi etkileyen fiziksel ve 

kimyasal süreçler, 18O ve 2H izotoplarının 
dağılımlarının bir diyagram üzerinde 
gösterilmesiyle daha iyi anlaşılabilmektedir. Bu 
amaçla, çalışma kapsamında, 2017 yılında 
örneklenen yeraltısularının yağışlı dönem 
(Mayıs 2017_1. Dönem) ve kurak (Eylül 2017_2. 

Dönem) dönemine ait 18O ve 2H izotop 
dağılımları ile 2018 yılında örneklenen 
yeraltısularının yağışlı dönem Mayıs 2018 

(Mayıs 2018_3. Dönem) dönemine ait  18O ve 

2H izotop dağılımları elde edilmiştir (Şekil 5-7).  
Alaşehir alt havzasındaki yeraltısularına ait 
oksijen ve döteryum grafiklerinde meteorik su 
doğrusundan sapmalarını karşılaştırmak 
amacıyla Akdeniz ve Marmara meteorik su 
doğruları da kullanılmıştır. 
Buna göre, Oksijen ve döteryum grafiklerine 
bakıldığında yeraltısularının meteorik kökenli 

olduğu anlaşılmaktadır. Kaynakların Akdeniz 
meteorik su doğrusuna da (δD=8* δ18O + 22) 
yakın konumda yer almaları, yüksek buharlaşma 
etkisine sahip atmosferik su buharınca oluşan 
yağışların da bölgede etkin olduğunu 
göstermektedir.  Ayrıca oksijen ve döteryum 
değerlerindeki daha negatif değerler SK-6, PM-
4, PM-1, PM-10 gibi kuyuların daha yüksek kotlu 
alanlardan beslendiğini ifade etmektedir (Şekil 5-
7). Ayrıca, bu kuyular meteorik su çizgisinden 
sapma göstererek oksijen bakımından kısmen 
zenginleşmiş, su kayaç etkileşiminin fazla 
olduğu derin dolaşımlı kuyulardır.  
Ancak inceleme sahasında YM2, YM3, PM-2 gibi 
su örnekleri daha derin dolaşımlıdır. Diğer su 
kaynakları ise daha sığ dolaşımlıdır (Tonkul, 
2018). 
 

 

 
 

Şekil 5 - Yeraltısularının izotop dağılımları (Mayıs 2017_1. Dönem) 
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Şekil 6 - Yeraltısularının izotop dağılımları (Eylül 2017_2. Dönem) 

 
  

 
Şekil 7 - Yeraltısularının izotop dağılımları (Mayıs 2018_3. Dönem) 

  
Ayrıca çalışma alanındaki suların yaşlarına ilişkin bilgi edinmek amacı ile Trityum (TU) analizleri 
yapılmıştır. Elde edilen verilere göre, su kaynaklarının önemli bir kısmının TU değerinin 5’e yakın olduğu 
görülmektedir. En yüksek TU değerleri (YM1, YM2 ve YM3) yağmur sularına ilişkin verilerdir. Diğer su 
kaynakları ise meteorik kökenli ve sığ dolaşımlıdır. PM-2, PM-4, SK-6 ve SK-12 gibi su kaynakları ise 
daha derin dolaşımlıdır.  Hem elektriksel iletkenlik değerleri yüksek hem de TU değerleri düşük olan 
PM-4 gibi su kaynağı hem derin hem de su-kayaç etkileşiminin yoğun olduğunu göstermektedir (Şekil 
8-Şekil 10). Her üç dönemde alınan sularda TU değerleri birbirine yakındır (Tonkul, 2018). 
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Şekil 8 - Sularda Trityum-Eİ ilişkisi (Mayıs 2017_1. Dönem) 
 
 

 
Şekil 9 - Sularda Trityum-Eİ ilişkisi (Eylül 2017_2. Dönem) 
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Şekil 10 - Sularda Trityum-Eİ ilişkisi (Mayıs 2018_3. Dönem) 
 
 
4 SONUÇLAR 
2017 ve 2018 yıllarına ait yağışlı ve kurak dönem 

18O ve  2H izotop dağılımlarına bakıldığında 
genel olarak suların önemli bir kısmının meteorik 
kökenli olduğu anlaşılmaktadır. 
Çalışma alanındaki suların oksijen ve döteryum 
grafiklerinde SMOW eğrisine yakın konumda 
bulunmaları, beslenme alanları aynı olan ya da 
aynı tür yağışlardan beslenen akifere ait örnekler 
olduğunu ifade etmektedir. 
Çalışma alanındaki suların Trityum (TU) 
analizlerine göre su kaynaklarının önemli bir 
kısmının TU değerinin 5’e yakın olduğu 
anlaşılmıştır. En yüksek TU değerleri (YM1, YM2 
ve YM3) yağmur sularına ilişkin verilerdir. Diğer 
su kaynakları ise meteorik kökenli ve sığ 
dolaşımlıdır. PM-2, PM-4, SK-6 ve SK-12 gibi su 
kaynakları ise daha derin dolaşımlıdır.  Hem 
elektriksel iletkenlik değerleri yüksek hem de TU 
değerleri düşük olan PM-4 gibi su kaynağı hem 
derin hem de su-kayaç etkileşiminin yoğun 
olduğunu göstermektedir. Her üç dönemde 
alınan sularda TU değerleri birbirine yakındır. 
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ÖZ 
Türkiye'nin Akdeniz kıyı ovalarında yıl boyunca yaygın tarımsal üretim yapılmakta olup üretim ağırlıklı 
olarak sera ve narenciye tarımına dayalıdır. Kıyı ovalarının pek çok bölgesinde sulama suyunun ana 
kaynağı yeraltısuyudur. Ancak, artan sulama suyu talebi, yeraltısuyu seviyesinde düşüş ve deniz suyu 
girişimi gibi sorunlara yol açmaktadır. Ayrıca, artan sıcaklık ve buharlaşma-terleme, azalan kar yağışı 
gibi iklim değişikliği ile ilgili süreçler de sulama suyunun kullanılabilirliğini olumsuz yönde etkilemeye 
başlamıştır. Bu nedenle, mevcut sosyoekonomik durumun sürdürülebilmesi için geliştirilmiş tarım 
uygulamaları ve su yönetimi politikalarına ihtiyaç vardır. 
Bu çalışmada, Akdeniz kıyı ovalarında (Demre, Gazipaşa, Mersin ve Antalya Traverten Platosu (ATP)) 
yapılan tarım uygulamalarının yeraltısuyu üzerindeki etkisi çevresel izotoplar (O-18, H-2, H-3, He-3) 
kullanılarak değerlendirilmiştir. Verilere göre; i) Kıyı akiferinden alınan yeraltısuyu örneklerinin döteryum 
fazlası değeri + 17 / + 18 Yerel Meteorik Su Doğrusu üzerinde veya yakınında bulunmaktadır. Bu durum, 
yeraltısuyunun nem kaynağının Akdeniz yağışlarından beslenim olduğunu göstermektedir. ii) Kıyı 
akiferleri yağıştan ve komşu karst akiferlerinden yanal olarak beslenmektedir. iii) Kıyı şeridinde bulunan 
sığ yeraltısuyu kısmen buharlaşmaktadır. iv) Yeraltısuyu akım çizgileri kıyı şeridi yakınında tatlı su-tuzlu 
su ara yüzeyinde birleşmektedir. v) Yeraltısuyu örneklerinde derin dolaşımdaki karstik yeraltısuyu en 
düşük Trityum içeriğine, yağıştan beslenen sığ dolaşımlı yeraltısuyu ise yüksek Trityum içeriğine 
sahiptir.  

Anahtar Kelimeler: Çevresel izotoplar, sürdürülebilir yeraltısuyu yönetimi, tarım uygulamaları 

 

USING OF WATER ISOTOPES FOR SUSTAINABLE AGRICULTURE PRACTICE 

ABSTRACT 
Agricultural production has been engaged throughout the year in the Mediterranean coastal plains in 
Turkey. Agricultural production is based primarily on green-housing and citriculture. In many regions of 
the coastal plains main source of irrigation water is groundwater. However, increasing irrigation water 
demand leads to problems such as a decline in groundwater level and seawater intrusion. In addition, 
the processes related to climate change, such as increased temperature and evapotranspiration, 
declining snowfall, have also started to adversely affect the usability of irrigation water. Therefore, in 

mailto:serdar@hacettepe.edu.tr
mailto:zubeyde@mersin.edu.tr
mailto:nozyurt@hacettepe.edu.tr
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order to sustain the current socioeconomic situation, developed agricultural practices and water 
management policies are needed. 
In this study, the effects of agricultural practices on groundwater in the Mediterranean coastal plains 
(Demre, Gazipaşa, Mersin and Antalya Travertine Plateau (ATP)) are evaluated using environmental 
isotopes (O-18, H-2, H-3, He-3). According to the data; i) The deuterium value of the groundwater 
samples taken from the coastal aquifer is located on or near + 17 / + 18 Local Meteoric Water Line. This 
shows that the moisture source of groundwater is recharged from the Mediterranean precipitation. ii) 
Coastal aquifers are fed from precipitation and lateral seepage of karst aquifer. iii) The shallow 
groundwater in the shoreline is partly evaporated. iv) Groundwater flow lines converge between the 
freshwater-salt water interface near the coastline. v) Groundwater samples are examined and deep 
circulating karst groundwater has the lowest tritium content. Shallow circulating groundwater which is 
fed by precipitation has high tritium content. 

Keywords: Environmental isotopes, sustainable groundwater management, agriculture practice 

 

1 GİRİŞ 
Türkiye’nin özellikle güney kıyısı boyunca yer 
alan ovalarda mevcut sosyo-ekonomik seviyenin 
korunması ve geliştirilmesi büyük ölçüde su ve 
gıda güvenliğine bağlıdır. Günümüzde söz 
konusu alanlarda tarımsal üretim ve diğer 
amaçlara yönelik su talebi kısmen ya da 
tamamen yeraltısuyundan karşılanmakta, bu 
durum mevcut rezervler üzerinde tükenme 
yönünde büyük bir baskı oluşturmaktadır. Bu 
baskının sonucunda, yeraltısuyu seviyesi 
azalmakta; ayrıca, antropojenik faaliyetler 
nedeniyle de yeraltısuyu kirliliği artmaktadır. Kıyı 
bölgelerinde yoğun yeraltısuyu kullanımına bağlı 
bir diğer sorun ise aşırı yeraltısuyu çekimi 
sonucu oluşan deniz suyu girişimidir. Deniz suyu 
girişimi suyun kalitesi bozup içilebilirliğini 
etkilediği gibi, sulama suyu gibi diğer amaçlarla 
faydalı kullanımını engellemektedir. Kıyı 
ovalarında sürekli artan su ihtiyacına bağlı 

olarak yeraltısuyu kirlenme, tükenme ve 
ekonomik olarak kullanılamama tehlikesi 
altındadır. Söz konusu alanlarda sürdürülebilir 
yeraltısuyu kullanımının sağlanabilmesi için 
öncelikle hidrojeokimyasal ve çevresel izotopik 
verilerden de yararlanılarak mevcut hidrojeolojik 
yapının kavramsal modeli oluşturularak 
sürdürülebilir yeraltısuyu kullanım planları 
yapılmalıdır.   
 
2 ÇALIŞMA ALANI 
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin Akdeniz kıyı 
şeridinde bulunan 4 farklı alanda (Demre Ovası, 
Gazipaşa Ovası, Mersin-Tarsus Ovası ve ATP) 
(Şekil 1) yapılan çalışmaların [1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 
7] derlenmesi ile kıyı akiferleri için kavramsal 
hidrojeolojik model oluşturulmasıdır. 
Oluşturulacak kavramsal modelin gelecekte 
yeraltısuyu kullanımına ilişkin karar destek 
sürecine katkı koyacağı düşünülmektedir.

 

 

Şekil 1 - Çalışma alanlarının konumu 
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Bu çalışmaya konu olan kıyı ovaları Pleyistosen 
boyunca deniz seviyesinin günümüze göre 
oldukça düşük olması kara ile deniz arasındaki 
yüksek akış gradyanına bağlı güçlü sediman 
taşınımını sonucu oluşmuştur. Bu kıyı ovalarının 
yeraltısuyu beslenimi, yüksek verimli alüvyon 
akifere düşen yağış ve alüvyon akiferi yanal ve 
alttan besleyen karst akiferlerinden 
gerçekleşmektedir.  
 
3 YÖNTEM 
Kıyı akiferlerindeki kimyasal ve izotopik 
süreçlerin karakterizasyonunda çalışma 
alanlarında bulunan kaynaklar, sığ-derin kuyular 
ve akarsulardan farklı zamanlarda yüzeysuyu ve 
yeraltısuyu örneklerinin çevresel izotop 
gözlemleri (Trityum, Döteryum ve Oksijen-18) 
kullanılmıştır. 2003, 2014 ve 2015 yıllarında 
alınan örneklerin Trityum ölçümleri Hacettepe 
Üniversitesi Çevresel Trityum laboratuvarında, 
Duraylı izotop ölçümleri ise Utah Üniversitesi 
Sirfer Laboratuvarı’nda yaptırılmıştır. Demre 
Ovasından alınan örneklerin trityum ve 
tritiyojenik helyum-3 içerikleri Uluslararası Atom 
Enerji Ajansı‘nın (UAEA) Viyana’daki asal gaz 

kütle spektrometresi laboratuvarlarında 
gerçekleştirilmiştir.  Trityum, Oksijen-18 ve 
Döteryum analizlerinin toplam analitik hatası 
sırasıyla ± 0.4 TU, 0.15 ‰ VSMOW ve 1.1 ‰ 
VSMOW düzeyindedir. 
 
4 SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME 
Çalışma kapsamında kıyı ovalarının kavramsal 
hidrojeolojik modelinin oluşturulmasında 
örneklenen yüzey ve yeraltısularının çevresel 
izotop (Oksijen-18 (18O), Döteryum (2H), Trityum 
(3H)) içeriklerinden yararlanılmıştır. Çizelge 1’de 
çevresel izotop verilerine ait bazı istatistikler 
verilmiştir. Örneklerin δ18O- δ2H grafiği Şekil 2’de 
gösterilmiştir. Örnekler ağırlıklı olarak döteryum 
fazlası değeri +17.68 Yerel Meteorik Su Doğrusu 
[8] (Antalya Meteorik Su Doğrusu olarak 
adlandırılmıştır) üzerinde bulunmaktadır. Duraylı 
izotop verilerine Çayağzı Limanı ve 
Gazipaşa’dan alınan deniz suyu örnekleri 
grafiğin pozitif eksenli kısmında yer almaktadır. 
Demre Ovasında denizsuyu ile temas halinde 
olan karst kaynağından alınan örnek haricinde 
kıyı ovalarının yüzey ve yeraltısuyu örneklerinde 
deniz ile temas görülmemiştir.

  
Çizelge 1 - Kıyı ovalarının çevresel izotop verilerine ait bazı istatistikler 

 

 

ATP  
MAYIS 2015 

DEMRE  
MAYIS 2014 

GAZİPAŞA MAYIS 
2015 

MERSİN MAYIS 
2003 

 

En 
Düşük 

En 
Yüksek 

En 
Düşük 

En 
Yüksek 

En 
Düşük 

En 
Yüksek 

En 
Düşük 

En 
Yüksek 

ÖEİ 421 965 546 61517 361 58530 385 10900 
3H 0.07 2.68 1.15 5.03 0.33 3.08 0.00 6.57 

δ 18OVSMOW (‰) -7.7 -5.4 -6.0 1.2 -6.8 1.4 -12.0 -5.9 

δ2HVSMOW (‰) -43.4 -26.3 -31.6 8.7 -35.9 9.2 -67.0 -32.0 

 
Kıyı ovalarından alının örneklerinin önemli bir 
bölümü yerel meteorik su doğrusu üzerinde yer 
alırken buharlaşmaya uğrayan Demre Ovası 
örnekleri ve Gazipaşa örneklerinin bir bölümü ise 
eğimi +5 olan buharlaşma doğrusu üzerinde 
bulunmaktadır (Şekil 3). Duraylı izotop verilerine 
göre, Mersin-Tarsus yeraltısuyu örnekleri ve 
ATP kaynaklarından alınan örneklerin beslenimi 
görece daha yüksek kotlardan daha düşük 
sıcaklıklarda gerçekleşirken, Gazipaşa ve 
Demre akiferlerinden alınan yüzey suyu ve 
yeraltısuyu örneklerinin beslenimi daha alçak 
kotlardan gerçekleşmiştir. 
Dilaver vd. 2018 ‘de [8] Antalya istasyonunda 
2012-2016 döneminde yağışın 3H içeriğinin 
ortalama 3.85 TU olduğu, ölçüm döneminde ise 
yağışın 3H içeriğinin 1.50 TU ile 7.70 TU 
arasında değiştiği belirtilmiştir. Kıyı ovalarından 
alınan yüzey ve yeraltısuyu örneklerinin 3H 
içeriği ise 0-6.57 TU arasında değişmektedir. 

ATP’nda ölçülen 3H içeriklerinin tamamı 3 
TU’nun altındayken, Demre Ovasında deniz 
suyu ve deniz suyu ile temas halindeki karst 
kaynaklarının 3H içerikleri 3 TU’dan daha düşük, 
yüzey ve yeraltısuyu örneklerinin 3H içerikleri ise 
2 TU’dan da yüksektir. Gazipaşa kıyı akiferinde 
deniz suyu ve deniz suyu ile temasta olan karst 
kaynaklarının dışındaki örneklerin 3H içerikleri 1-
3 TU arasında değişmektedir. Mersin-Tarsus 
akiferinden alınan örneklerin 3H içeriği 0-6.57 TU 
arasında değişmektedir (Şekil 4). Kıyı 
ovalarından alınan örneklerin 3H içeriklerine 
göre, düşük 3H ve yüksek ÖEİ içeriğine sahip 
örnekler alüvyon akiferdeki yeraltısuyuna göre 
daha uzun dolaşımlı ve daha derin akım yolları 
boyunca kuyulara ulaşan yeraltısuları iken, 
yüksek 3H ve düşük ÖEİ değerine sahip 
örneklerin alüvyon akiferdeki daha sığ dolaşımlı 
ve genç sular olduğu anlaşılmaktadır. 
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Şekil 2 - Kıyı ovalarına ait ait örneklerin δ18O- δ2H grafiği 
 

 
 

Şekil 3 - Kıyı ovalarına ait ait örneklerin büyütülmüş δ18O- δ2H grafiği 
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Kıyı ovası örneklerinin 3H ve 18O içerikleri Şekil 
5’de karşılaştırılmıştır. 18O beslenim kotu ve 
sıcaklığı ile ilişkilendirilmiş olup örneklerin 3H 
içeriğine göre 2 TU’dan düşük örneklerin 

beslenim yükseltisinin daha geniş aralıklı 
olduğu, 3H içeriği 2 TU’dan yüksek örneklerin ise 
beslenim yükseltisinin daha dar aralıklı olduğu 
düşünülmektedir (Şekil 5). 

 
 

 
 

Şekil 4 - Kıyı ovalarında 3H içerikleri 
 
 

 
 

Şekil 5. Kıyı ovalarında 3H ve 18O analiz sonuçlarının karşılaştırılması 
 
 

Demre kıyı akiferinde yüzeyden gerçekleşen 
yeraltısuyu beslenim hızının (miktarının) 
belirlenmesi için Trityum-tritiyojenik helyum-3 
(3H-3He*) yaş tayin yöntemi de kulanılmıştır. 
Yöntemde beslenim tabakasının su tablasına 
ulaşmasından sonra geçen süre 
hesaplanmaktadır. Demre ovasında su 
tablasından başlayarak doygun bölge içinde her 
4 m’lik su kolonu boyunca yeraltısuyu yaşının 
yaklaşık 4 yıl arttığı görülmüştür. Buna göre 

akiferde yılda yaklaşık 1 m’lik su sütununa 
karşılık gelen bir beslenim gerçekleştiği 
düşünülmektedir.  
Bu çalışmada, Akdeniz kıyı ovalarında (Demre, 
Gazipaşa, Mersin ve ATP) yapılan tarım 
uygulamalarının yeraltısuyu üzerindeki etkisi 
çevresel izotoplar (O-18, H-2, H-3) kullanılarak 
değerlendirilmiş ve kıyı akiferleri için kavramsal 
hidrojeolojik model oluşturulmuştur (Şekil 6).
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Şekil 6 - Kıyı akiferleri için kavramsal hidrojeolojik model 
 
 

Verilere göre;  
i) Kıyı akiferinden alınan yeraltısuyu 

örneklerinin döteryum fazlası değeri + 
17.68 Yerel Meteorik Su Doğrusu [8] 
üzerinde veya yakınında bulunmaktadır. 
Bu durum, yeraltısuyunun nem 
kaynağının Akdeniz yağışlarından 
beslenim olduğunu göstermektedir.  

ii) Kıyı akiferleri yağıştan ve komşu karst 
akiferlerinden yanal olarak 
beslenmektedir.  

iii) Kıyı şeridinde bulunan sığ yeraltısuyu 
kısmen buharlaşmaktadır.  

iv) Yeraltısuyu akım çizgileri kıyı şeridi 
yakınında tatlı su-tuzlu su ara yüzeyinde 
birleşmektedir.  

v) Yeraltısuyu örneklerinde derin 
dolaşımdaki karstik yeraltısuyu en 
düşük Trityum içeriğine, yağıştan 
beslenen sığ dolaşımlı yeraltısuyu ise 
yüksek Trityum içeriğine sahiptir.  

Gelecekte kıyı ovalarında tarım uygulamalarının 
devamlılığı için çevresel izotoplarla yeraltısuyu 
sistematik biçimde izlenmeye devam edilmedir. 
Ayrıca olası deniz suyu girişiminin belirlenmesi 
için ova içinde seçilmiş noktalarda düzenli 
yeraltısuyu seviyesi ve özgül elektriksel iletkenlik 
ölçülmelidir. 
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ÖZ 
Yerküredeki sınırlı tatlı su kaynakları, nüfus artışına bağlı su tüketimlerinin artması ve antropojenik kirlilik 
nedeni ile tehdit altındadır. Tatlı su kaynaklarını etkileyen tehditlerin olası etkilerinin izlenmesi için 
geleneksel araştırma yöntemlerinin yanısıra su izotoplarının kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. 
Su izotopları ile yapılacak değerlendirmelerde öncelikli veri kaynağını yağış izotop içerikleri 
oluşturmaktadır.  
Üç kıta arasında oldukça engebeli bir topografyaya sahip olan Türkiye Atlantik Okyanusu, Basra Körfezi 
ve Sibirya kökenli, izotopik bileşimleri oldukça değişken hava akımlarının etkisi altında bulunmaktadır. 
Bu nedenle, ülke genelinde yağışın izotop içeriği yer ve zaman içinde önemli değişkenlik göstermekte, 
GNIP kapsamında uzun süreli gözlem yapılan Ankara, Antalya ve Adana istasyonlarının verileri ülkenin 
diğer kesimleri için yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle gözlem şebekesi genişletilmiş, 2012 yılından 
itibaren dokuz istasyondan (Adana, Ankara, Antalya, Sinop, Edirne, Rize, Erzurum, Diyarbakır, İzmir) 
oluşan bir izleme programı oluşturulmuştur. Bu program MGM_AD ve DSİ-TAKK arasında yapılan bir 
sözleşme ile ortak olarak yürütülmektedir. MGM tarafından aylık olarak toplanan yağış örneklerinin, 
oksijen-18,  döteryum ve trityum izotop analizleri DSİ-TAKK İzotop Laboratuvarı Şube Müdürlüğü 
Laboratuvarlarında yapılmaktadır. Türkiye yağışlarının izotopik içeriklerinin izlenmesi amacıyla 
başlatılan bu çalışma kapsamında gözlem istasyonları farklı iklim bölgeleri, kot ve yağış rejimlerini temsil 
edecek şekilde belirlenmiştir. İstasyonların kotları 32 m ile 1758 m arasında değişmektedir. 
Verilerin değerlendirilmesi sonucunda kararlı (duraylı) izotop ve gerekse trityum içeriğinin ülke 
genelinde, yer ve zamanda belirgin farklılıklar gösterdiğine işaret etmektedir. Bu nedenle su kaynakları 
araştırmalarında araştırma alanına en yakın verilerin kullanılması daha güvenilir sonuçlar üretilmesini 
sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, yağış, su izotopları, kararlı izotoplar, trityum 

 

ASSESSMENT OF PRECIPITATION ISOTOPES OF TURKEY  
 
ABSTRACT 
Limited fresh water resources of the Earth are under pressure of increase in water demand due to 
increase in population and anthropogenic pollution. For interpretation of possible effects of those 
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pressures on the fresh water resources, many researchers have been using water isotopes instead of 
traditional methods. Main data requirement for water isotopes based interpretation is the isotopic 
contents of precipitation.  
Turkey is located between three continents and has a substantially rugged topography. Climate over 
Turkey is under control of air mass trajectories originating from Atlantic Ocean, Persian Gulf and Siberia. 
All of those trajectories carry water vapor over Turkey with a highly variable isotopic content because of 
this isotopic content of precipitation over the country is aerially and temporally highly variable. Long-
term water isotope records of Ankara, Adana and Antalya GNIP stations of Turkey are not sufficient to 
represent all country. Because of this, new observation program had been initiated at 2012 that covers 
nine observation stations (Adana, Ankara, Antalya, Sinop, Edirne, Rize, Erzurum, Diyarbakır, İzmir). 
New observation program has been co-executed by MGM_AD ve DSİ-TAKK under the rules of signed 
agreement. MGM_AD and DSİ-TAKK are in charge of collecting composite precipitation samples and 
analyzing oxygen-18, deuterium and tritium at Laboratories of DSİ TAKK Isotope Section Directorate, 
respectively. Observation stations have been selected to represent variable climate regions, elevation 
and precipitation regimes. Elevations of the observation stations vary from 32 m to 1758 m.  
The interpretations of observed isotope data reveal that both stable isotope and tritium contents of 
precipitation are aerially and temporally variable over the Turkey. For the success of water resources 
based researches it is crucial to use closest and/or representative precipitation isotope record. 

Keywords: Turkey, precipitation, water isotopes, stable isotopes, tritium 

 

1 GİRİŞ 
Bu çalışma, 2012 yılından itibaren yağış izotop 
gözlemi yapılan istasyon sayısının ülke geneli 
temsil edecek şekilde artırılması için DSİ ve 
MGM arasında sözleşme ile başlatılan 
programın 2012-2016 dönemi verilerinin genel 
tanıtımı ve verilere erişimin yaygınlaştırılması 
amacı ile için hazırlanmıştır. Bu bildirideki veri ve 
yorumların bir bölümü daha önce elektronik 
olarak web ortamında okuyucuya sunulan 
Dilaver vd. 2018 [1] ve Özyurt vd. 2019 [2]’den 
alınmıştır.  
Tatlı su kaynaklarına olan talep sürekli artan 
nüfus nedeni ile her geçen gün hızla artmaktadır. 
Tatlı su kaynakları, aynı zamanda küresel iklim 
değişimi ve kirlilik tehditleri karşısında hem 
miktar hem de kalite açısından 
kullanılabilir/erişilebilir olmaktan 
uzaklaşmaktadır. Su kaynakları üzerindeki bu 
baskılara karşın zamanında önlem alınarak 
sürdürülebilir kullanım/koruma politikalarının 
geliştirilmesi için tatlı su kaynaklarının genel 
özelliklerinin beslenim-boşalım dinamiklerini 
kapsayacak şekilde ayrıntılı olarak belirlenmiş 
olması oldukça önemlidir. Bu konuda ilgili 
uygulayıcı kamu kurumları, araştırmacı 
üniversiteler ve su kaynaklarının kullanımı ile 
ilgili proje geliştiren şirketler sürekli kendi 
amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmaktadır. 
Bu çalışmalarda genellikle yüzey ve yeraltı su 
kütlelerinin belirlenmesi ve su kütleleri üzerinde 
baskıların  (aşırı çekim, iklim değişimi ve kirlilik) 
etkilerinin öngörülmesi için kabul görmüş ve 
yaygın olarak kullanılan araştırma yaklaşımları 
uygulanmaktadır. Su kütlesinin ölçülebilir 
özelliklerinin gözlenmesine dayanan bu 
yaklaşımlar zaman zaman doğanın karmaşık 

yapısı ve ölçüm kabiliyetlerinin sınırları nedeni 
ile yetersiz kalabilmektedir. Klasik araştırma 
yaklaşımlarının yanında çevresel izleyicilerin su 
kaynakları ile ilgili araştırmalarda kullanımı son 
40 yılda hızla artmıştır. Çevresel izleyici, 
hidrolojik çevrim içerisinde küresel ölçekte 
ölçülebilir büyüklerde bulunan, doğal veya insan 
kökenli herhangi bir kimyasal fazdaki bir bileşik 
ya da izotop olabilmektedir.  En yaygın kullanılan 
çevresel izleyiciler aynı zamanda “su izotopları” 
(water isotopes) olarak da adlandırılan hidrojen-
2 (döteryum), oksijenin-18 ve hidrojen-3 (trityum) 
izotoplarıdır. Bunlardan döteryum ve oksijen-18 
kararlı (stable) izotoplar olup çekirdek 
yapılarında radyasyona bağlı değişim 
oluşmamaktadır. Buna karşın, trityum ise 
radyoaktif bir izotop olup, zamanla yarılanarak 
helyum-3 izotopuna dönüşmektedir.  Su 
izotopları su molekülünün yapısında 
bulunduğundan bunların bollukları suyun 
hidrolojik çevrimi sırasında karşılaşılan 
süreçlerden etkilenmektedir. Su kütlelerindeki 
döteryum ve oksijenin-18 bolluklarından hareket 
ile suyun hangi kottan, hangi sıcaklıkta (yılın 
hangi döneminde) beslendiği, beslenimin de 
etkili olan yağışın ilişkili olduğu hava akımlarının 
kaynağı, beslenim sonrasında buharlaşma 
gerçekleşip gerçekleşmediği gibi süreçlerin 
belirlenmesi mümkündür. Suyun radyoaktif 
izotopu olan trityumun yarı ömrü 12.32 yıldır. Bir 
diğer deyişle bir su kütlesinde mevcut trityum 
içeriği 12.32 yıl sonra radyoaktif bozunma 
sonucu yarıya düşmektedir. Böylece, trityum 
izotopu kullanılarak su kütlelerinin yaşı 
(beslenim-boşalım arasındaki süre) hakkında 
bilgi edinilmesini mümkündür.  
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Döteryum, oksijenin-18 ve trityum izotopları 
hidrolojik süreçlerin daha iyi anlaşılması, su 
kaynaklarının genel özelliklerinin ortaya 
konulması, iklim değişiklerinin etkilerinin 
izlenmesi, su kaynaklarının geliştirilmesine 
yönelik mühendislik çalışmalarının planlama, 
proje, inşaat, işletme vb. aşamalarındaki 
sorunların çözülmesi, su kaynaklarının 
sürdürülebilir yönetimi ve benzeri amaçlı 
çalışmalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Öte 
yandan, su kütlelerinin başlıca beslenim kaynağı 
olan yağışın su izotopları içeriği yer ve zaman 
içinde değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle 
yağışların izleyici içeriklerinin mümkün olan en 
çok noktada periyodik biçimde izlenmesi oldukça 
önemlidir.  
Bu nedenle, her ikisi de Birleşmiş Milletler çatısı 
altında bulunan Dünya Meteoroloji Örgütü 
(World Meteorological Organization, WMO) ve 
Uluslararası Atom Enerji Ajansı (International 
Atomic Energy Agency, IAEA) tarafından dünya 
genelinde 550 meteoroloji istasyonundan 
toplanan yağış örneklerinde izotop içerikleri 
gözlenmektedir. Günümüzde GNIP (Global 
Network of Isotopes in Precipitation) olarak 
anılan ve 1960’lı yıllardan beri devam eden bu 
program kapsamında üretilen verilerin kullanımı 
herkese açıktır. GNIP veri tabanına http://www-
naweb.iaea.org/napc/ih/IHS_resources_gnip.ht
ml adresinden erişilmektedir.  
GNIP programı çerçevesinde Türkiye’de toplam 
18 istasyonda farklı dönemlerde yağışta izotop 
içeriği gözlemi yapılmıştır. Gözlem yapılan 
istasyonlar ve gözlem süreleri Çizelge 1’de 
verilmiştir. Antalya, Adana, Ankara 
istasyonlarında yağış izotop içeriği gözlemleri 
1963 yılından günümüze değin sürekli 
gerçekleştirilmiştir. Diyarbakır, Edirne, Erzurum, 
İzmir, Rize ve Sinop istasyonlarına ait veriler ise 
2010 yılından günümüze değin uzanmaktadır. 
Diğer istasyonların verileri Uluslararası Atom 
Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından desteklenmiş 
çeşitli araştırma projeleri kapsamında 
gerçekleştirilen kısa süreli gözlemleri 
içermektedir. 
 
2 TÜRKİYE YAĞIŞLARININ İZOTOPİK 

İÇERİKLERİNİN İZLENMESİ PROGRAMI 
Üç kıta arasında oldukça engebeli bir 
topografyaya sahip olan Türkiye Atlantik 
Okyanusu, Basra Körfezi ve Sibirya kökenli, 
izotopik bileşimleri oldukça değişken hava 
akımlarının etkisi altında bulunmaktadır. 
Cephesel yağışların dışında ülkenin engebeli 
topografyası nedeni ile orografik yağışlar yerel 
olarak yağışın izotopik sinyali üzerinde etkili 
olmaktadır. Bu nedenle, ülke genelinde yağışın 
izotop içeriği yer ve zaman içinde önemli 

değişkenlik göstermekte, GNIP kapsamında 
uzun süreli gözlem yapılan Ankara, Antalya ve 
Adana istasyonlarının verileri ülkenin diğer 
kesimleri için yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle 
gözlem şebekesi genişletilmiş, 2012 yılından 
itibaren dokuz istasyondan (Adana, Ankara, 
Antalya, Sinop, Edirne, Rize, Erzurum, 
Diyarbakır, İzmir) oluşan bir izleme programı 
oluşturulmuştur. Bu program MGM_AD ve DSİ-
TAKK arasında yapılan bir sözleşme ile ortak 
olarak yürütülmektedir. MGM tarafından aylık 
olarak toplanan yağış örneklerinin, oksijen-18,  
döteryum ve trityum izotop analizleri DSİ-TAKK 
İzotop Laboratuvarı Şube Müdürlüğü 
Laboratuvarlarında yapılmaktadır. 
 

Çizelge 1 - WMO-IAEA GNIP programı 
kapsamında yağış izotop analizi yapılan 

istasyonlar [1] 
 

GNIP istasyon adı Gözlem Süresi 

Adana 1963- devam 
ediyor 

Ankara 1963- devam 
ediyor 

Antalya 1963- devam 
ediyor 

Dalbahçe (Erzurum) 1990-1992 

Erdemli (İçel) 1991-1993 

Güzeloluk (İçel) 1990-1993 

Hadim (Konya) 1967-1968 

Koçbeyli (Isparta) 1989-1993 

Kozağaç (Aydın) 1987-1993 

Şenyurt (Erzurum) 1990-1993 

Sinop 1966-1968 

Sütcüler 1966-1968 

Diyarbakır 
2010- devam 
ediyor 

Edirne 
2010- devam 
ediyor 

Erzurum 
2010- devam 
ediyor 

İzmir 
2010- devam 
ediyor 

Rize 
2010- devam 
ediyor 

Sinop 
2010- devam 
ediyor 
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Türkiye yağışlarının izotopik içeriklerinin 
izlenmesi amacıyla başlatılan bu çalışma 
kapsamında gözlem istasyonları farklı iklim 
bölgeleri, kot ve yağış rejimlerini temsil edecek 
şekilde belirlenmiştir (Şekil 1). İzotop 
örneklemesi yapılan meteoroloji istasyonlarının 
genel özellikleri Çizelge 2’de verilmiştir. 
İstasyonların kotları 32 m ile 1758 m arasında 
değişmektedir. İzmir, Antalya, Adana, Rize ve 

Sinop sırası ile Ege Denizi, Akdeniz ve 
Karadeniz kıyı şeridinde kurulu istasyonlardır. 
Bu istasyonların deniz yüzeyinden gerçekleşen 
yoğun buharlaşma nedeni ile daha çok yağış 
almaları olasıdır. Ankara, Erzurum ve Diyarbakır 
karasal gözlem noktalarıdır. Edirne istasyonu ise 
kara içinde olmasına karşın deniz etkisi 
altındadır.

   

 
Şekil 1 - Yağışta izotop örneklemesi yapılan meteoroloji istasyonlarının konumları [1, 2] 

 
Çizelge 2 - İzotop örneklemesi yapılan meteoroloji istasyonları [1] 

İstasyon Adı WMO*  kodu Enlem Boylam Kot (m) 

ADANA 17350 36° 58' 48" N 035° 18' 00" E 73 

ANKARA 17130 39° 57' 00" N 032° 52' 48" E 902 

ANTALYA 17300 36° 52' 48" N 030° 42' 00" E 49 

DİYARBAKIR 17280 37° 54' 04" N 040° 12' 13" E 686 

EDİRNE 17050 41° 40' 41" N 026° 33' 33" E 48 

ERZURUM 17096 39° 54' 38" N 041° 16' 32" E 1758 

İZMİR 17220 38° 25' 50" N 027° 09' 04" E 120 

RİZE 17040 41° 01' 28" N 040° 31' 12" E 136 

SİNOP 17026 42° 01' 30" N 035° 09' 30" E 32 

 WMO: World Meteorological Organization, Dünya Meteoroloji Örgütü 

 

Örneklerin toplanmasında kullanılan örnekleme 
düzenekleri ve kapları DSİ TAKK tarafından 
MGM_AD yetkililerine düzenli olarak iletilmekte 

olup, meteoroloji istasyonu çalışanları yağış 
suyu örneklemesi konusunda eğitilmiştir. 
Meteoroloji istasyonlarında bir aya ait günlük 
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yağışlar aynı kapta toplanarak aylık kompozit 
yağış suyu örneği oluşturulmaktadır. Örnekleme 
süresince örnek kabı doğrudan gün ışığı 
almayan serin bir yerde korunmaktadır. 
Toplanan kompozit örnekler belirli periyotlarda 
DSİ-TAKK Dairesi İzotop Laboratuvarına 
ulaştırılmaktadır. Örneklerin analizleri akredite 
analiz yöntemleri kullanılarak en kısa sürede 
gerçekleştirilmektedir. 
 
3 YÖNTEM 
Aylık kompozit örneklerde oksijen-18, döteryum 
ve trityum analizleri Türk Akreditasyon Kurumu 
(TÜRKAK) tarafından 2005 yılından beri akredite 
edilmiş bulunan (Akreditasyon Numarası AB-
0010-T). TS EN ISO/IEC 17025 “Deney ve 
kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için 
genel şartlar” standardı kapsamında 
gerçekleştirilmektedir.  Aşağıdaki alt bölümlerde 
duraylı izotop ve trityum analizleri için örnek 
hazırlama ve ölçüm süreçleri kısaca 
açıklanmıştır. Bölümdeki bilgilere Dilaver vd. 
2018 den de ulaşılabilir [1]. 
 
Kararlı İzotop Analiz Yöntemleri 
Yağış örneklerinin döteryum ve oksijen-18 
içerikleri 2012-2016 yılları arasındaki dönemde 
DI-IRMS Kütle Spektrometresinde (Dual Inlet – 
Isotope Ratio Mass Spectrometer, Çift Girişli – 
İzotop Oranı Kütle Spektrometresi- ISOPRIME 
Dual Inlet JB-234 ) UAEA’nın geliştirmiş olduğu 
“dengeleme yöntemi” (equilibration method) ile 
gerçekleştirilmiştir.  2016 yılından itibaren ise 
analizler Picarro L2130-i Lazer Spektrometresi 
ile (WS-CRDS, Wavelength-Scanned Cavity 
Ring-Down Spectroscopy, Dalga-Taramalı 
Kavity Sönüm Spektroskopisi) yine UAEA’nın 
geliştirmiş olduğu “optik yöntem” (optical 
method) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Analiz 
yönteminin ayrıntılarına http://www-
naweb.iaea.org/napc/ih/IHS_programme_ihl.ht
ml adresinden erişilebilir. 
Dengeleme Yöntemi: Laboratuvara gelen su 
örneklerinden 400 mikro litre pipet ile tek 
kullanımlık cam tüplere (vial) aktarılır. Analiz 
sistemine tek seferde 60 örnek 
yüklenebilmektedir. IRMS DUAL INLET kararlı 
izotopları su örneklerinden doğrudan ölçmek 
yerine viallere doldurulan su ile izotopik olarak 
dengeye ulaşan gazdan ölçüm yapar. O-18 
ölçümü için CO2, döteryum ölçümü için H2 gazı 
viallere doldurulur. Ölçülecek örnekler ve 
hesaplamada kullanılacak olan standartlar 
cihaza belli bir sırada yerleştirilir. Döteryum 
ölçümü için viallerin içine hidrojen gazı ile su 
arasında dengeleme sürecinde katalizör olarak 
kullanılmak üzere Hokko Coil konulur.  

Optik Yöntem: Laboratuvara gelen su 
örneklerden 1200 mikro litre pipet ile tek 
kullanımlık viallere aktarılır. Analiz sistemine tek 
seferde 105 örnek yüklenebilmektedir. 
Ölçülecek örnekler ve hesaplamada kullanılacak 
olan standartlar belli bir sırada yerleştirilir. Her 
molekülün (örneğin, H2O, CO2) keskin hatlardan 
oluşan, benzersiz, kızılötesine yakın bir soğurma 
spektrumu vardır. Lazer spektrometresi bu 
spektral özelliği kullanılarak izotop oranları 
ölçümü yapmaktadır. Lazer spektrometresi ile 
döteryum ve oksijen-18 ölçümünü eş zamanlı 
olarak yapılmaktadır. 
Her iki yöntemde de elde edilen sonuçlar ham 
verilerdir.  Bu değerlerin örnekler ile birlikte 
ölçülen standartlar kullanılarak kalibre edilmiş 
değerlere dönüştürülmesi gereklidir. Kullanılan 
standartlar; VSMOW, GISP, SLAP, Ege, 
Üçpınar, Kazdağı standartlarından en az üç 
tanesidir.  VSMOW (Vienna Standart Mean 
Ocean Water), GISP (Greenland Ice Sheet 
Precipitation), SLAP (Standart Light Antarctic 
Precipitation) sertifikalı uluslararası 
standartlardır.  Ege, Üçpınar, Kazdağı ise bu 
uluslararası standartlar kullanılarak değerleri 
tespit edilen yerel laboratuvar standartlarıdır. 
Sette ölçülen standartların ham verileri ve bilinen 
gerçek değerleri kullanılarak elde edilen 
regresyon denklemi, örneklerin ham ölçüm 
değerlerini kesin analiz sonuçlarına 
dönüştürmek için kullanılır. Su örneğindeki 
18O/16O ve 2H/1H oranları standart çözeltinin 
izotop oranı ile ilişkilendirilir. Örneklerin kararlı 
izotop içerikleri δ18O (‰ VSMOW) ve  δ2H (‰ 
VSMOW) olarak rapor edilir. 
 
Trityum Analiz Yöntemi 
DSİ-TAKK İzotop Laboratuvarında trityum 
analizi UAEA tarafından geliştirilmiş olan “Alkali 
Elektrolitik Zenginleştirme sonrası Sıvı 
Parıldama Sayım Metodu” ile 
gerçekleştirilmektedir. Analiz; birinci damıtma, 
trityumun elektroliz ile zenginleştirilmesi, ikinci 
damıtma ile örneklerin sayılması ve trityum 
içeriklerinin hesaplanması aşamalarından 
oluşmaktadır. 
Birinci Damıtma: Laboratuvara ölçüm için gelen 
su örneklerinin, içerdiği yabancı maddelerden ve 
çözünmüş madensel tuzlardan arındırmak için 
yapılan işlemdir. Damıtma için 500 mili litrelik 
cam damıtma balonları kullanılmakta ve 
damıtma atmosferik basınçta 
gerçekleştirilmektedir. Ayrıca örneklerin 
atmosferik su buharındaki trityumdan 
etkilenmemesi için sistemde silikon yağ içeren 
tuzaklar kullanılmaktadır. Damıtması 
tamamlanan örneklerin elektriksel iletkenlikleri 
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ölçülür ve elektriksel iletkenliği 50 µS/cm den 
yüksek olan örnek tekrar damıtılır.  
Trityumun Elektroliz Yoluyla Zenginleştirilmesi: 
Günümüzde suların trityum derişimlerinin 
ölçülmesinde yeterli sayma hızına ulaşılabilmesi 
için örnekteki trityum içeriğinin 
zenginleştirilmesine ihtiyaç vardır. 
Zenginleştirilme için elektroliz yöntemi 
kullanılmaktadır. Su elektroliz yoluyla ayrışmaya 
tabii tutulduğunda açığa çıkan hidrojen 
gazındaki trityum içeriği elektrolitte kalandan çok 
daha az olur ve elektrolit trityum izotopu 
açısından zenginleşir. Elektroliz öncesinde 
örneğe sodyum peroksit eklenerek elektriksel 
iletkenlik arttırılır Elektroliz işlemi sonucunda 
başlangıçta 500 mili litre olan örnek hacmi 20 mili 
litre dolayına değin azaltılmış olur. Elektroliz 
sonucunda ilksel trityum içeriği 12-14 kat 
zenginleşmiş olur. 
İkinci Damıtma: Elektriksel iletkenliği sağlamak 
amacıyla örneklere elektroliz öncesinde ilave 
edilen sodyum peroksitin sayım veriminin 
arttırılması için sayım öncesinde örnekten 
ayrılması gerekir. Bu amaçla örneğe kurşun 
klorür ilavesi ile ikinci bir damıtma yapılır. İkinci 
damıtma sonrasında örnekten 10 mili litre 
alınarak plastik şişe (vial) içinde 10 mili liltre 
sintilatör (parıldayıcı) eklenerek karışması 
sağlanır. Sayıma hazır örnekler 24 saat sayıcı 
içinde bekletilerek ısıl dengenin oluşması 
sağlanır. Sayım sürecinde trityum izotopundan 
yayılan negatron partikülü parıldayıcı 
molekülüne çarparak ışıma yapmasına neden 
olur. Oluşan ışıma foto-çoklayıcı (photo-
multiplier) tüpler ile ölçülebilir elektrik sinyaline 
dönüştürülerek kaydedilir. Uzaydan ve 
laboratuvar ortamından kaynaklanan 
radyasyonun hatalı ölçüme neden olmaması için 
ölçme işlemi 800 kg’lık bir kurşun kalkan içinde 
gerçekleştirilir. 
Örneklerin Sayılması ve Trityum İçeriğinin 
Hesaplanması: Sayım işlemi Sıvı Sintilasyon 
(Parıldama) Sayım Sisteminde (Wallac-
Quantulus 1220) yapılmaktadır. Bu sistem, tam 
otomatik oldukça düşük derişim seviyesinde 
(ultra low level) ölçüm yapabilmekte olup, 
bilgisayar desteklidir. Quantulus-1220 ultra 
düşük sayma sisteminde sayım WinQ yazılımı 
tarafından kontrol edilmekte örnekler ardışık 
olarak 30’ar dakikalık 20 tur tamamlanıncaya 
kadar sayılmaktadır. Sayım sonuçlarına ilişkin 
istatistikler Easy Wiew yazılımı ile gerçekleştirilir. 
Ham sayım değerleri Excel ortamında 
zenginleştirme faktörleri ve örnekleme ile ölçüm 
arasında geçen süre dikkate alınarak düzeltilir, 
kesin sonuç değerlere dönüştürülür. 
Tüm analiz aşamaları sonucunda laboratuvara 
ileten örneğin zenginleşme faktörünü de dikkate 

alarak kullanılan laboratuvar standardına göre 
trityum birimi (TU) cinsinden trityum içeriği 
belirlenmiş olur. 
 
4 SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME 
2012- 2016 dönemine ait aylık yağış 
örneklerinden toplam 453 örnekte kararlı izotop, 
345 örnekte ise trityum analizi yapılmıştır. 
Trityum analizi için yaklaşık 500 mL örnek 
gerektiğinden yeteri kadar yağış suyunun (>5 
mm) birikmediği aylara ait örneklerde bu analizin 
yapılması mümkün olmamıştır. Yağış olmayan 
aylar değerlendirmelere dâhil edilmemiştir. 
Yağış örneklerinin izotopik analizlerinin yanı sıra 
değerlendirmeler için gerekli aylık toplam yağış, 
aylık ortalama sıcaklık ve aylık ortalama su 
buharı basıncı verileri Dilaver vd. 2018’de 
sunulmuştur. Yağış örneklerinin toplandığı 
meteoroloji gözlem istasyonları için döteryum 
fazlası ve yerel meteorik su doğruları küresel 
meteorik su doğrusunun (δ2H = 8*δ18O +10) 
eğimi olan 8 korunarak belirlenmiştir. 
2012-2016 dönemi analiz sonuçlarının özeti 
Çizelge 3’de sunulmuştur. Gözlem için seçilen 
istasyonların kotları ile ortalama sıcaklıkları 
doğrudan ilişkilidir. Sıcaklık ve/veya kot yağışın 
izotopik içeriğinde farklılaşmaya neden olan 
temel süreçlerden birisidir. Gözlem 
istasyonlarında 2012-2016 dönemi yağış 
suyunun ortalama δ18O içeriği ile ortalama hava 
sıcaklığı ve kot ilişkileri Şekil 2 ve Şekil 3’de 
sunulmuştur. En düşük ortalama hava 
sıcaklığının gözlendiği Erzurum istasyonu 1758 
m ile en yüksek kotta kurulu örnekleme 
noktasıdır. Ancak daha yüksek ortalama 
sıcaklığına sahip Ankara, Sinop ve Rize 
istasyonlarında daha düşük 18O içerikleri 
gözlenmektedir. 15oC nin üzerinde hava 
sıcaklığına sahip deniz kıyısında kurulu Adana, 
Antalya ve İzmir istasyonlarında yağışın 18O 
içeriğinin en yüksek olduğu istasyonlardır. En 
yüksek hava sıcaklığı 73 m kotunda kurulu 
Adana istasyonunda 19.1oC olarak 
belirlenmiştir. Yağış ile istasyon kotları arasında 
yıllık ortalama sıcaklık ve kot arasında olduğu 
gibi bir ilişki bulunmamaktadır. Adana, Antalya 
ve İzmir ile yaklaşık aynı kotlarda kurulu Rize, 
Sinop ve Edirne istasyonlarında gözlenen 18O 
içeriklernin yaklaşık 4 permil daha düşük olması 
yağışın izotopik içeriğinde kot ve sıcaklık dışında 
hava akımlarının belirleyici olduğunu 
göstermektedir. Karadeniz kıyında 136 m’de 
bulunan Rize istasyonu 2299 mm/yıl ile en 
yüksek yağış alan istasyondur. Yağış miktarı 
“miktar etkisi (amount effect)” olarak 
adlandırılmaktadır ve yağışın izotop sinyali 
üzerinde belirleyici olmaktadır.  
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Su buharının topografyayı takip ederek 
yükselmesi ve adiabatik olarak soğuması 
sonucunda oluşan orografik yağışların oluştuğu 
bölgelerde üst kotlarda gerçekleşen yağışlar 
izotopik olarak fakirleşirler. Bu izotopik 
fakirleşme dünya genelinde δ18O için her 100 
m’de -0.15 ‰ ila -0.5 ‰ ve δ2H için ise -1 ‰ ila 
-4 ‰ arasında değişen fakirleşme ile 
tanımlanmaktadır (Clark and Fritz, 1997). 
Türkiyedeki yağışın 18O izotopik içeriğinin 
adiabatik olarak soğumadan kaynaklanıp 
kaynaklanmadığının değerlendirilmesi için δ18O 

için küresel olarak öngörülen fakirleşme oranının 
ortalaması olan -0.325 ‰  kot ile azaltılarak 
grafik üzerinde gösterilmiştir (Şekil 3).  Yapılan 
bu değerlendirmeye göre adiyabatik soğuma 
sonucunda izotopik fakirleşme sürecinin Adana 
ve Antalya istasyonlarında itibaren Diyarbakır ve 
Ankara yağışlarında etkili olması olası 
gözükmektedir. Ancak Karadeniz kıyı şeridindeki 
Sinop ve Rize, Edirne ve Erzurum 
istasyonlarındaki yağışın izotop sinyalleri yağış 
getiren hava akımları ile ilişkili olmalıdır.

   
 

Çizelge 3 - Çalışma alanı su izotop verilerine ait bazı istatistikler [2] 

  
Kot 

(m) 

Sıcaklık 

(oC) 

Yağış 

(mm) 

δ 18O 

(‰VSMOW) 

δ 2H 
(‰VSMOW) 

Döteryum 
Fazlası 

Trityum 

(TU) 

    
Yıllık Ortalama 

(1930-2017) 
Ortalama (2012-2016) 

ADANA 73 19.1 645 -4.54 -21.53 17.39 4.35 

ANKARA 902 11.9 387 -7.55 -50.46 11.51 6.94 

ANTALYA 49 18.7 1062 -4.76 -22.37 17.68 3.85 

DİYARBAKIR 686 15.8 483 -6.28 -32.46 15.89 6.43 

EDİRNE 48 13.8 605 -7.29 -47.56 11.89 6.63 

ERZURUM 1758 5.7 431 -7.48 -51.58 10.33 9.64 

İZMİR 120 17.8 697 -4.83 -27.78 13.38 4.30 

RİZE 136 14.3 2299 -7.84 -47.45 16.08 7.46 

SİNOP 32 14.1 686 -7.91 -48.76 16.41 7.34 

 

 
 

Şekil 2 - 2012-2016 dönemi yağış suyunun ortalama δ18O içeriği ile ortalama hava sıcaklığı ve kot 
ilişkileri 
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Şekil 3 - 2012-2016 dönemi yağış suyunun ortalama δ18O içeriği ile kot ilişkisi 

 

2012-2016 dönemi gözlemleri ile oluşturulan 
eğimi 8 olan yerel doğruların döteryum fazlaları 
10.33 ile 17.68 arasında değişmektedir (Çizelge 
3).  En yüksek döteryum fazlası değerleri Adana 
ve Antalya istasyonlarında belirlenirken en 
düşük döteryum fazlası Erzurum istasyonu için 

belirlenmiştir. Şekil 4’de sunulan Ortalama hava 
sıcaklığı döteryum fazlası ilişkisine göre artan 
sıcaklık ile döteryum fazlasının artış gösterdiği 
gözlenmektedir. Karasal istasyonların döteryum 
fazlaları denizel istasyonlardan genel olarak 
daha düşüktür.

 
 

 

Şekil 4 - 2012-2016 dönemi yağış suyunun içerikleri ile oluşturan yerel meteorik doğruların döteryum 
fazlaları ile ortalama hava sıcaklığı ilişkisi 

 

Türkiye genelinde yağışın ortalama trityum 
içeriği 3.85 TU ile 9.64 TU arasında 
değişmektedir. En düşük 3H içeriği Antalya 
istasyonunda ölçülürken, en yüksek 3H Erzurum 
istasyonunda belirlenmiştir. Yağışın trityum 
içeriği ortalamaların ötesinde yıl boyunca aylık 

olarak da geniş aralıkta değişmektedir [1].   
Türkiye genelinde bölgesel olarak atmosferik 
doğal bolluğun üzerinde ölçülen 3H içerikleri, 3H 
un ülkemizin bulunduğu bölgede su 
kaynaklarının yaşlandırılmasında kullanılmaya 
devam edilebileceğini göstermektedir.   
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2012-2016 döneminde genişletilmiş yağış 
izotopu gözlem ağı verilerine göre ülke 
genelinde yağışın izotop  (duraylı izotoplar ve 
trityum ) içeriğinde önemli farklılıklar olduğu 
anlaşılmaktadır.  Su kaynaklarında yapılacak 
izotop çalışmalarında sağlıklı değerlendirmeler 
yapılabilmesi için bu gözlemlerin devam 
ettirilmesi büyük önem taşımaktadır. 
 
5 TEŞEKKÜR 
Bu çalışmanın gerçekleştirilebilmesi için yoğun 
örnekleme ve analiz sürecine özveriyle katılan 
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ÖZ 
Son dönemde yapılan çalışmalarda, çevresel izotoplar hidrolojik süreçleri anlamada ve yorumlamada 
önemli bir parametre olmuşlardır. Bu çalışmada, Hazar Gölü havzasındaki yeraltı suyu sisteminin 
dinamiklerini anlamak için çevresel izotop analizlerine ait sonuçlar değerlendirilmiştir. Bu amaçla, 
Haziran 2015’te havzadan toplanan 46 su örneğinde oksijen-18 (δ18O) ve döteryum (δD) analizleri, 
seçilen 22 su örneğinde ise trityum (3H) analizleri yapılmıştır. Hazar Gölü havzasının δ18O ve δD izotopik 
bileşimleri yeraltı sularında sırasıyla; -10,02‰ ile -6,32‰ ve -65,44‰ ile -52,71‰ arasında 
değişmektedir. Yüzey sularında ise δ18O ve δD değerleri sırasıyla -1,57‰ ile -8,9‰ ve -15,0‰ ile 
−54,4‰ arasında değişmektedir. Kararlı izotop değerleri çoğunlukla Küresel Meteorik Su Doğrusunun 
(KMSD) üzerindedir ve sular yerel meteorik kökenlidir. Yeraltı sularının 3H içerikleri, örnekleme 
döneminde 1,47 TU ile 5,38 TU arasında değişmiştir. Bu sonuçlara göre; yeraltı sularının genellikle 
modern yağışlardan beslendiği ve sığ bir dolaşıma sahip oldukları belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Hazar Gölü havzası, hidrolojik döngü, oksijen-18, döteryum, trityum 

 

CHARACTERIZATION OF THE GROUNDWATER SYSTEM OF THE LAKE HAZAR 
BASIN USING ENVIRONMENTAL ISOTOPES (δ18O, δD and 3H) 

 
ABSTRACT 
In recent studies, environmental isotopes have been an important parameter in understanding and 
interpreting hydrological processes. In this study, the results from the environmental isotope analyzes 
were evaluated to understand the dynamics of the groundwater system in the Lake Hazar basin. For 
this purpose, oxygen-18 (δ18O) and deuterium (δD) analyzes were carried out in 46 water samples 
collected from the basin in June 2015, and tritium (3H) analyses were performed in selected 22 water 
samples. The δ18O and δD isotopic compositions of the groundwater samples from the Lake Hazar basin 
vary from -10.02‰ to -6.32‰ and -65.44‰ to -52.71‰, respectively. In surface waters, δ18O and δD 
values vary from -1.57‰ to -8.9‰ and from -15.0‰ to -54.4‰, respectively. The stable isotope values 
lie mostly above the Global Meteoric Water Line (GMWL) and the waters are of local meteoric origin. 
The 3H contents of the groundwater samples range between 1.47 TU and 5.38 TU during the sampling 
period. According to these results, it has been determined that groundwater is generally fed by modern 
rainfall and has a shallow circulation. 
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1 GİRİŞ 
Su kaynaklarının bir yandan verimli ve 
sürdürülebilir olarak kullanılabilmesi, diğer 
yandan su kaynakları geliştirme faaliyetlerinde 
yüzey suyu ile yeraltı suyu ve tatlı su ile tuzlu su 
arasındaki etkileşimlerin bölge ve havza 
ölçeğinde bilinmesi gerektiğinden, su 
kaynaklarının kalite ve miktar olarak bütün 
yönleriyle araştırılmasına her geçen gün daha 
fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Kalite ve miktar 
sorunlarının yanında, suyun verimli ve 
sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını 
amaçlayan çalışmalarda gösterdiği başarılar 
nedeniyle “izotop hidrolojisi” yaygın bir şekilde 
kullanılmaktadır (Arslan, 2015). 
Hidrolojik çalışmalarda; akarsu ve dere gibi 
yüzey sularının akım miktarlarının ölçümü, 
yeraltı suyu beslenim-boşalım yerleri ve 
miktarlarının belirlenmesi, göl sularının beslenim 
ve koruma alanlarının belirlenmesi gibi oldukça 
geniş bir alanda çevresel izotoplar yaygın olarak 
kullanılmaktadır (Akdeniz ve ark., 2015). 

Suyun kararlı izotoplarından oksijen-18 (18O) ve 

döteryum (D veya 2H) yeraltı suyunun kökeni, 
beslenme kotu ve alanı ile farklı suların karışım 
oranlarının saptanmasında yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Hidrojenin radyoaktif izotopu 
olan trityum (3H), yeraltı suyu geçiş süresi ve 
beslenme rejimi ile yüzey suyu-yeraltı suyu 
ilişkisinin belirlenmesinde önemli bir araçtır. 
Fiziksel yapısı iyi tanımlanmış bir hidrolojik 
sistemde, izotop ve kimyasal veriler birlikte 
değerlendirilerek sisteme ait dinamik birçok 
özellik tanımlanabildiği gibi, bu veriler fiziksel 
yapının tanımlanmasındaki bazı belirsizliklerin 
ortadan kaldırılmasında da yararlanılan önemli 
araçlardır (Apaydın ve ark., 2015; Dursun ve 
ark., 2016). 
Hidrolojide kullanılan çevresel izotopik izleyiciler 
doğal ve/veya insanoğlunun neden olduğu 
(antropojenik) etkilerin sonucunda atmosfere 
salınmakta, buradan da hidrolojik çevrime dâhil 
olmaktadır. Yağış ile yüzey ve yeraltı sularına 
katılan atmosferdeki çevresel izleyiciler bu 
sistemler içinde taşınmakta ve belirli bir süre 
sonra akarsuya, denize, kaynağa ulaşma 
şeklinde doğal yollarla ya da kuyulardan çekim 
gibi suni yollarla sistemi terk etmektedirler. 
Yüzey sularında yağıştan itibaren oluşan 
beslenimin, havzadaki geçiş süresi dağılımının 
belirlenmesi, yüzey sularının pek çok amaçla 
yaygın kullanımından dolayı önem teşkil 
etmektedir. Çevresel izleyiciler kullanılarak elde 

edilecek bilgiler, farklı amaçlar için kullanılan 
sular için, yönetim politikalarının geliştirilmesi 
açısından önemlidir (Özyurt ve ark., 2015). 
Türkiye’de yapılan çevresel izotop 
çalışmalarında, Küresel Meteorik Su Doğrusu 
(KMSD) veya Akdeniz Meteorik Su Doğrusu 
(AMSD) dikkate alınmaktadır. Fakat yüzey ve 
yeraltı sularının ana beslenim kaynağını 
oluşturan yağışların çevresel izotop (δ18O, δD ve 
3H) içerikleri, iklimsel koşullar, yağışların kökeni, 
yükseklik, sıcaklık gibi süreçlerden dolayı konum 
ve zaman içinde farklılık göstermektedir. Bu 
süreçler, sistemin hidrodinamik yapısının fiziksel 
koşullarla uyumlu bir şekilde elde edilmesini 
zorlaştırmaktadır. Dolayısıyla hidrolojik ve 
hidrojeolojik çalışmalarda yukarıda belirtilen 
süreçlerden dolayı Yerel Meteorik Su 
Doğrusu’nun (YMSD) elde edilmesi önem 
taşımaktadır (Aydın ve ark., 2015). 
Bu çalışmada, Hazar Gölü havzasının yağış 
alanı içerisinde bulunan yeraltı (kuyu ve kaynak) 
ve yerüstü (dere ve göl) lokasyonlarından alınan 
su örneklerinde oksijen-18, döteryum ve trityum 
analizleri ile elektriksel iletkenlik (EC) ve klorür 
(Cl-) gibi parametreler yardımıyla suların kökeni, 
beslenme yükseklikleri ve dolaşım sürelerine 
ilişkin değerlendirmeler yapılması 
amaçlanmıştır. 
 
2 MATERYAL VE METOT 
2.1 Çalışma Alanı 
Hazar Gölü havzası, Elazığ ilinin 20 km 
güneydoğusunda 512000–552000 Doğu 
boylamları ile 4249000–4269000 Kuzey 
enlemleri arasında yer almaktadır. Havzanın 
yağış alanı yaklaşık 300 km2 ve göl yüzey alanı 
yaklaşık 78,69 km2’dir. Hazar Gölü havzası bir 
çek-ayır havza karakterinde olup doğrultu atımlı 
Doğu Anadolu Fay Sistemi (DAFS) üzerinde 
gelişmiştir. Hazar Gölü tektonik bir göldür. Hazar 
Gölü havzasının en düşük kotu 1245 m, en 
yüksek kotu 2347 m’dir. Hazar Gölü’nü besleyen 
başlıca akarsular Behremaz Çayı, Kürk Çayı, 
Baharın Deresi, Zıkkım Deresi, Savsak Deresi 
ve Mogal Deresi’dir. Hazar Gölü’nün beslenmesi 
amacıyla, Behremaz Çayı Devlet Su İşleri (DSİ) 
tarafından yapılan bir çevirme kanalıyla göle 
bağlanmıştır (Şekil 1). Devlet Meteoroloji İşleri 
Genel Müdürlüğü istasyon verilerine göre havza 
yazları serin ve kışları çok soğuk olan bir karasal 
iklim bölgesinde yer almaktadır. Çalışma 
alanında, uzun yıllar (1929–2016) ortalama yıllık 
yağış miktarı 416 mm ve yıllık ortalama sıcaklık 
ise 13,1 °C olarak hesaplanmıştır (DMİ, 2016).
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Şekil 1 - Çalışma alanına ait yer bulduru haritası 

 
 

2.2 Jeoloji ve Hidrojeoloji 
Çalışma alanı ve çevresinde yaşlıdan gence 
doğru, Paleozoyik-Mesozoyik yaşlı Pütürge 
Metamorfitleri, Üst Jura-Alt Kretase yaşlı 
Guleman Ofiyolitleri, Senoniyen yaşlı Elazığ 
Magmatitleri, Maastrihtiyen-Alt Eosen yaşlı 
Hazar Grubu, Orta Eosen yaşlı Maden 
Karmaşığı ve Pliyo-Kuvaterner yaşlı alüvyonlar 
(Şekil 2) yüzeylenmektedir (Herece ve Akay, 
1992; Tatar ve diğ., 1995; Çelik, 2003; Aksoy ve 
diğ., 2007). 
Hazar Gölü batısındaki alüvyon akiferinden 
alınan örneklerde yapılan arazi ve laboratuvar 
deneyleri sonucunda; ortalama porozite 
değerinin %45, hidrolik iletkenlik katsayısının 
6,3x10-5 m/s ile 4,42x10-3 m/s arasında, 
transmisivite değerlerinin ise 4,8x10-5 m2/s ile 
9,7x10-4 m2/s arasında olduğu belirlenmiştir 

(Güven, 2013). Hazar Gölü güneydoğusundaki 
alüvyonun ortalama porozite değeri ise %45, 
hidrolik iletkenlik katsayısı 5,1x10-4 m/s ile 
4,4x10-3 m/s arasında, transmisivite değerleri ise 
1,7x10-5 m2/s ile 3,7x10-2 m2/s arasında 
değişmektedir (Güven, 2013). 
 
2.3 Örnekleme ve Analizler 
Bu araştırma kapsamında, yeraltı (su kuyularının 
ortalama derinliği 28 – 150 mve yerüstü sularının 
örnekleme çalışmaları 2015 yılı Haziran ayında 
toplam 46 farklı lokasyonda gerçekleştirilmiştir 
(Şekil 2). Su örneklerinin duraylı izotop analizleri 
(δ18O ve δD; n = 46) kütle spektrometresi 
yardımıyla, duraysız izotop analizleri (3H; n = 22) 
ise sıvı sintilasyon sayımı yöntemi ile Hacettepe 
Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 
Jeokimya Laboratuvarı’nda, Cl- (n = 46) analizi 
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iyon kromatografisi cihazında Standart Metotlar 
(2005) yöntemi ile Elazığ İl İdaresi 
Laboratuvarında yapılmış ve elektriksel iletkenlik 
(EC) (n = 46) değerleri WTW Cond 720 cihazı 
kullanılarak arazide yerinde ölçülmüştür. 
İzotop analiz sonuçları genellikle Viyana 
Standart Ortalama Okyanus Suyu (VSMOW) ile 

ilişkili olarak δ (delta) değerleri olarak ifade edilir. 
VSMOW ilk defa Craig (1961) tarafından 
tanımlanmıştır. SMOW, okyanus sularının 
ortalama izotop bileşimini yansıtmakta ve 
belirtilen bir standardın izotopik bileşiminden 
binde (‰) sapmayı temsil etmektedir (1).

 
δ18O (veya δD) = 1000 × [(Rörnek/Rstandart) - 1]                                                                                (1) 
 
burada; R, hem numunede hem de standartta 2H 
/ 1H veya 18O / 16O oranlarına karşılık gelir. Bu 
çalışma için, referans standart olarak VSMOW 
(Viyana Standart Ortalama Okyanus Suyu) 

kullanılmış olup ölçüm doğruluğu δ18O için 0,2‰ 
ve δD için 1‰ olarak belirlenmiştir. Trityum için 
analiz hatası ±0,4 TU olarak raporlanmıştır. 

 

 

Şekil 2 - Çalışma alanının jeoloji haritası (MTA, 2002’den değiştirilerek) 
 

3 BULGULAR ve TARTIŞMA 
Hazar Gölü havzasının 46 farklı lokasyonundan 
toplanan su örneklerinin oksijen-18, döteryum, 
trityum, klorür ve elektriksel iletkenlik ölçüm 
sonuçları Çizelge 1’de verilmiştir. 
Standarta göre; suyu karakterize eden negatif 
değerler izotopik olarak tükenmeyi (ağır izotop 
açısından fakir olduğunu), pozitif değerler ise su 
örneğine göre izotopik zenginleşmeyi (ağır 
izotop açısından zengin olduğunu) 
göstermektedir (IAEA, 1998). 
Kaynaklardan alınan su örneklerinde oksijen-18 
değeri -9,00‰ ile -10,02‰, döteryum değeri -
52,71‰ ile -61,06‰ arasında, kuyulardan alınan 
su örneklerinde oksijen-18 değeri -6,32‰ ile -
10,41‰, döteryum değeri -43,52‰ ile -65,44‰ 

arasında, derelerden alınan su örneklerinde 
oksijen-18 değeri -8,88‰ ile 8,90‰, döteryum 
değeri -53,95‰ ile -54,4‰ arasında, Hazar 
Gölü’nden alınan su örneğinde oksijen-18 değeri 
-1,57‰, döteryum değeri -15,00‰ olarak 
ölçülmüştür (Çizelge1). Havzada ölçülen 
oksijen-18 ve döteryum değerlerinin dağılımı 
sırasıyla Şekil 3 ve 4’te verilmiş ve oksijen-18 ve 
döteryum değerlerinin yüksek kotlarda daha 
negatif değerler aldığı görülmüştür. Burada 
izotop dağılımında görülen farklı anomali 
değişimlerinin, suların yüksek kottan göle doğru 
akım yolu boyunca temsil ettiği derinlikten 
oluşan dolaşım farkı ve göl suyu karışımıdan 
kaynaklandığı düşünülmüştür. 
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Çizelge 1 - Su örneklerine ait fiziko-kimyasal ve izotop analiz sonuçları 

No 
Kot 
(m) 

EC 
(µS/cm) 

Cl 
(mg/L) 

Oksijen-18 
(‰) 

Döteryum 
(‰) 

Trityum 
(TU) 

SK-1 1255 525 9,58 -9,30 -61,43 – 

SK-2 1272 349 2,69 -8,37 -56,01 – 

SK-3 1258 423 7,05 -6,32 -43,52 – 

SK-4 1272 358 2,27 -9,17 -58,67 – 

SK-5 1252 576 20,99 -9,07 -58,49 – 

SK-6 1270 379 2,13 -9,06 -59,37 3,62 

SK-7 1246 414 3,86 -9,19 -60,09 – 

SK-8 1255 485 4,00 -9,03 -58,47 – 

SK-9 1260 1278 185,89 -6,61 -47,56 – 

SK-10 1263 453 3,42 -9,71 -60,31 – 

SK-11 1247 464 6,01 -9,33 -61,06 – 

SK-12 1240 511 3,83 -9,06 -57,27 – 

D-13 1250 491 4,26 -8,88 -54,40 – 

SK-14 1251 794 82,17 -10,41 -65,34 1,56 

SK-15 1251 445 5,41 -9,12 -55,20 2,41 

K-16 1415 363 1,88 -9,42 -59,43 4,25 

K-17 1516 297 1,28 -10,00 -61,06 4,50 

K-18 1278 541 4,67 -9,30 -54,49 3,34 

SK-19 1271 596 2,77 -9,39 -60,62 3,08 

SK-20 1327 384 2,72 -8,22 -52,87 – 

SK-21 1420 201 1,23 -9,11 -58,81 5,38 

D-22 1351 348 1,73 -8,90 -53,95 – 

K-23 1640 202 1,69 -9,19 -58,68 3,87 

SK-24 1265 531 3,98 -8,60 -54,43 3,70 

SK-25 1550 216 2,24 -9,28 -59,96 – 

K-26 1560 203,6 2,54 -9,26 -58,52 4,14 

K-27 1650 262 1,07 -9,51 -56,55 – 

K-28 1568 415 1,70 -9,84 -59,16 – 

SK-29 1257 477 2,49 -8,78 -55,61 – 

SK-30 1257 508 2,52 -9,08 -56,33 3,78 

SK-31 1259 559 2,66 -9,04 -53,57 – 

K-32 1490 234 5,33 -9,67 -58,34 4,05 

SK-33 1288 128,4 1,03 -9,22 -52,71 4,71 

SK-34 1259 280 23,20 -9,34 -56,90 – 

K-35 1520 187,8 0,89 -10,02 -59,24 4,49 

SK-36 1271 266 1,05 -9,75 -58,68 4,28 

SK-37 1251 334 3,70 -9,63 -56,77 – 

SK-38 1296 282 1,84 -9,61 -59,62 – 

SK-39 1256 516 11,02 -9,19 -55,79 – 

K-40 1292 430 3,44 -9,00 -59,01 4,06 

SK-41 1392 449 1,69 -9,81 -59,78 4,24 

SK-42 1398 631 15,25 -10,10 -60,07 3,51 

SK-43 1436 731 17,43 -9,89 -65,44 2,63 

SK-44 1405 1624 118,72 -10,25 -65,21 1,47 

SK-45 1298 916 2,73 -9,42 -57,38 3,79 

G-46 1238 1866 336,28 -1,57 -15,00 – 

         SK: Sondaj Kuyusu, K: Kaynak, D: Dere G: Göl 
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Şekil 3 - Hazar Gölü havzasının oksijen-18 (δ18O) eş değer dağılım haritası 

 

 

Şekil 4 - Hazar Gölü havzasının döteryum (δD) eş değer dağılım haritası 
 

δ18O ile δD arasındaki ilişkiyi anlamak açısından, 
elde edilen sonuçlar Şekil 5’te görülen Küresel 
Meteorik Su Doğrusu (KMSD; δD = 8 δ18O + 10), 
Akdeniz Meteorik Su Doğrusu (AMSD; δD = 8 
δ18O + 22), yerel meteorik su doğrusu için 
Diyarbakır (DMSD; δD = 8 δ18O + 22,11) ve 
Erzurum Meteorik Su Doğrusu (EMSD; δD = 8 
δ18O + 10,828) ile birlikte çizilmiş ve 
sunulmuştur. δ18O ve δD değerlerinin gösterildiği 
Şekil 5’te referans olarak alınan Küresel 
Meteorik Su Doğrusu (KMSD) için Craig (1961), 
Akdeniz Meteorik Su Doğrusu (AMSD) için Gat 

ve Carmi (1970), Yerel Meteorik Su Doğrusu 
(DMSD ve EMSD) için Dilaver ve diğ., (2018) 
tarafından tanımlanan regresyon doğruları 
kullanılmıştır. Bu çizimlere göre, tüm sistem için 
(kaynak, kuyu, akarsu ve göl suları) hem δ18O 
hem de δD değerlerinde geniş bir değer 
yelpazesi bulunmaktadır. Hazar Gölü’nden 
alınan su örneği ile SK-9 ve SK-3 nolu 
lokasyonlardan alınan su örnekleri hariç, diğer 
lokasyonlardan alınan tüm su örneklerinin δ18O 
ile δD değerleri, Küresel ve Erzurum Meteorik Su 
Doğruları ile Akdeniz ve Diyarbakır Meteorik Su 
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Doğruları arasında yoğunlaşmaktadır (Şekil 5). 
Küresel Meteorik Su Doğrusundan sapma 
genellikle buharlaşma, yoğunlaşma, su-kayaç 
etkileşimleri, farklı kökene sahip suların 
karışması ve mevsimsel etkiler gibi farklı 
süreçlerden kaynaklanabilmektedir (Clark ve 
Fritz, 1997). Hazar Gölü’nden alınan su örneği 
buharlaşma sonucu daha pozitif değerler alarak 
Küresel Meteorik Su Doğrusu’ndan sapma 

göstermiştir. SK-3 ve SK-9 nolu su örneklerinde 
meydana gelen sapma ise evaporasyona 
uğramış göl suyunun girişiminden 
kaynaklanmaktadır. SK-3 ve SK-9 
lokasyonlarındaki farklı iki su kütlesinin karışım 
oranları, oksijen-18 ve döteryum izotopları 
karışım halinde de kendi değerlerini 
koruduklarından dolayı, denklem (2)’de verilen 
eşitlikle hesaplanmıştır. 

 

δörnek = λδA + (1 – λ) δB                                                                                                            (2) 
 
Bu eşitlikte, λ; karışım yüzdesi, δ18O veya δD 
değeri; A ve B, karışım bileşenleri; δörnek 
karışım suyu olarak tanımlanmıştır. 

Buna göre SK-3 nolu su örneğinde %40, SK-9 
nolu su örneğinde %38 Hazar Göl Suyu karışımı 
tespit edilmiştir. 

 

 
 

Şekil 5 - Hazar Gölü havzası su örneklerinin δ18O ile δD grafiği 
 

Yapılan izotop hidrolojisi çalışmalarında, 
sulardaki oksijen-18 içeriğinin, coğrafi konum, 
enlem vb. parametrelerin yanı sıra, yükseklik 
arttıkça sıcaklığın ve buna bağlı olarak da 
buharlaşmanın azalması sonucu negatifleşme 
oranının arttığı raporlanmıştır (Payne ve Dinçer, 
1965). Oksijen-18 izotoponun kota bağlı 
değişimi, bir doğrunun denklemi olup δ18O = a x 
Kot+b şeklinde ifade edilir. Burada “a” katsayısı 
çalışma alanında deniz seviyesinden her bir 
birim yükselmeye karşı oksijen-18 izotopunda 
meydana gelen fakirleşmeyi ifade eder. Bu 
açıklamaya göre yeraltı sularının beslenme 
kotları elde edilebilir (Gat, 1980; Ekmekçi ve 
Gültekin 2015). Clark ve Fritz (1997), her 100 m 

kot artışına karşılık 18O içeriğindeki azalmanın 
0,15‰ ile 0,50‰ arasında olduğunu belirtmiştir. 
Apaydın (2018), Türkiye’de 0-2500 m kotları 
arasında yaptığı örnekleme çalışmalarında, her 
yüz metre kot artışında oksijen-18 izotopunun 
değişimini 0,09‰ ile -1,0‰ arasında olduğunu 
raporlamıştır.  
Hazar Gölü havzasında, yağışların yükseltiyle 
değişimini temsil ettiği düşünülen Kot-δ18O 
ilişkisi Şekil 6’daki grafikte verilmiştir. Bu 
grafikten elde edilen regresyon eşitliği; 
δ18O = -0,0043 x Kot – 3,43 şeklindedir. Bu 
eşitliğe göre havzada her 100 m de, kot artışına 
bağlı olarak oksijen-18 içeriğinde 0,43‰ 
oranında fakirleşme meydana gelmektedir.
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Şekil 6 - Hazar Gölü havzası su örneklerinin Kot-δ18O ilişkisi 
 
Yeraltı suyunu besleyen yağışın trityum 
içeriğinin bilinmesi durumunda, yeraltı suyunun 
ağırlıklı ortalama yaşının belirlenmesi ve farklı 
yeraltı sularının karışımına ilişkin öngörülerde 
bulunulması mümkün olmaktadır (Tezcan, 
1992). Trityum değeri <1 TU olan sular en az 50 
yıllık, ~3 TU olan sular ise 30–40 yıllık suları 
temsil etmektedir. Trityum değerleri 1–8 TU 
arasında olan sular ise güncel ve eski suların 
karışımı olarak düşünülebilir. Trityum değerleri, 
9–18 TU arasında olan sular güncel sular ve 19–
28 TU arasında olan sular da termonükleer 
etkileşimlerden çokça etkilenen sular olarak 
ifade edilebilir (Clarke ve ark., 1976). 
Su örneklerinin trityum değerleri 1,47–5,38 TU 
arasında ölçülmüştür. Analiz sonuçlarına göre; 
Hazar Gölü havzasının trityum eş değer dağılımı 
Şekil 7’de gösterilmiştir. Bu haritaya göre 
havzanın ova kesiminde daha düşük trityum 
değerleri, havzanın yüksek kesimlerinde ise 
daha yüksek trityum değerleri gözlemlenmiştir. 
En düşük trityum değeri SK-44 nolu (1,47 TU) 
kuyu suyu örneğinde, en yüksek trityum değeri 
SK-21 nolu (5,38 TU) kuyu suyu örneğinde 
ölçülmüştür. Örnekleme çalışmalarının yağışlı 
mevsimde yapıldığı düşünülürse, SK-14 ve SK-
44 nolu kuyu suyu örneklerini yaşlı sular, diğer 
suları da güncel ve eski suları (en az 50 yıllık) 
içeren karışım suları olarak sınıflandırmak 
mümkündür. SK-14 ve SK-44 nolu kuyu yerleri 
tektonik kırıklar üzerindedir. Dolayısıyla bu kırık 
hatlar boyunca hareket eden eski suların akiferi 
beslediği düşünülmektedir. Ayrıca, bu 
örnekleme noktalarında yağıştan beslenme 
zayıf, diğer örnekleme noktalarında yağıştan 
beslenme daha fazladır. 
Yeraltı sularının beslenme yükseltileri ile akifer 

içerisinde kalış süreleri 18O-3H grafiğinde 
gösterilmiştir. Bu grafiğe göre; merkeze doğru 

yaklaşıldıkça akifer içinde kalış süresi artmakta 
ve beslenme yüksekliği azalmaktadır (Şekil 8). 
Tüm su örnekleri yaklaşık olarak aynı beslenme 
yüksekliklerine sahipken, SK-14 ve SK-44 nolu 
su örnekleri diğer su örneklerine oranla daha 
uzun süreli derin dolaşıma ve daha yüksek 
beslenme kotuna sahiptir. 
Derin dolaşımlı sularda su-kayaç etkileşimi 
nedeniyle yüksek konsantrasyonlarda klorür 
ölçülürken, yeraltı suyunun akiferde kalış 
süresine bağlı olarak radyoaktif bozunma 
nedeniyle de düşük trityum değeri ölçülür. Aynı 
şekilde, sığ dolaşımlı sularda da bu durumun 
tersi gözlemlenir (Demer, 2008; Çeliker, 2016). 
Çalışma alanındaki sular Cl- ve 3H içeriklerine 
göre üç grupta sınıflandırılmıştır. I. gruptaki 
sular, diğer sulara göre düşük 3H değerleri 
(1,47–1,56 TU) ve yüksek Cl- konsantrasyonları 
(82,17-118,72 mg/L) ile derin dolaşımlı sular 
olarak düşünülmüştür. II. gruptaki suların Cl- 
konsantrasyonları, I. gruptaki sulara oranla daha 
düşük (1,69-17,43 mg/L), 3H değerleri (2,41–
3,87 TU) ise biraz daha yüksektir. Bu bakımdan, 
II. grup sular, sığ dolaşımlı karışım suları olarak 
düşünülmüştür. III. gruptaki sular; 4,05–5,38 TU 
arasında değişen yüksek 3H içerikleri nedeniyle 
sığ dolaşımlı güncel sular olarak 
sınıflandırılmıştır. Bu gruptaki suların Cl- içeriği 
1,03-5,33 mg/L arasında değişmektedir (Şekil 
9). Sığ dolaşımlı güncel sularda bazı örneklerde 
ölçülen yüksek Cl- içeriğinin, bölgedeki tarımsal 
faaliyetlerin etkisinden ileri geldiği 
düşünülmektedir. SK-14 ve SK-44 nolu kuyuların 
yağışlardan beslenimi diğer örnek 
lokasyonlarının besleniminden daha yavaş 
gerçekleşmektedir.
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Şekil 7 - Hazar Gölü havzası su örneklerinin trityum (3H) eş değer dağılım haritası 
 

 

 
 

Şekil 8 - Hazar Gölü havzası su örneklerinin 
δ18O-3H ilişkisi 

 
 

Şekil 9 - Hazar Gölü havzası su örneklerinin Cl-
3H ilişkisi 

Elektriksel iletkenlik (EC) değeri, yeraltı suyunun 
rezervuarda kalış süresince gerçekleşen su–
kayaç etkileşimi sonucu artış gösterir (Çeliker ve 
ark, 2019). Derin dolaşım yapmış yeraltı 
sularında düşük 3H ve yüksek EC değeri 
gözlemlenir. SK-14 ve SK-44 nolu 
lokasyonlardan alınan kuyu sularına ait trityum 
(1,47–1,56 TU) ve elektrikle iletkenlik (1624-794 
µS/cm) değerleri bu suların derin dolaşımlı sular 
olduğunu göstermektedir (I. grup sular). SK-6, 
SK-15, K-18, SK-19, SK-24, SK-30, SK-42 ve S-
43 nolu örnek lokasyonlarından alınan su 
örneklerinin trityum değerleri 2,41–3,7 TU 
arasında ölçülmüş olup bu sular II. grup karışım  
suları olarak sınıflandırılmıştır. Sınıflandırılan bu 
suların dışındaki diğer lokasyonlardan alınan 
sular III. grup güncel sular olarak adlandırılmıştır 
(Şekil 10). 
 
4 SONUÇLAR 
Hazar Gölü havzasından alınan yerüstü ve 
yeraltı sularında duraylı ve duraysız izotop 
seviyelerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu 
çalışmada havzadaki kuyu, kaynak ve dere 
sularının, SK-3 ve SK-9 nolu örnek 
lokasyonlarından alınan sular hariç δ18O ve δD 
izotop oranları, Küresel ve Erzurum Meteorik Su 
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Doğruları ile Akdeniz ve Diyarbakır Meteorik Su 
Doğruları arasında yoğunlaşmaktadır. Tüm su 
örnekleri meteorik kökenli suların izotopik 
özelliklerini göstermektedir. SK-3 ve SK-9 nolu 
örnek lokasyonlarından alınan suların izotopik 
bileşenlerinin Küresel ve Yerel Meteorik Su 
Doğrusundan sapması, buharlaşmış göl 
suyunun akifere girişiminden 
kaynaklanmaktadır. SK-14 ve SK-44 nolu 
lokasyonlardan alınan su örnekleri, diğer 
örnekleme lokasyonlarından alınan su 
örneklerine göre daha yüksek kotlardan 
beslenen ve uzun süreli ve derin dolaşım yapan 
suların özelliklerini temsil etmektedirler. 
Havzada her 100 m de bir kot artışına bağlı 
olarak oksijen-18 içeriğinde 0,43‰ oranında 
fakirleşme oluşmaktadır.  
Cl-3H ve EC-3H grafiklerine göre; çalışma 
alanındaki sular, derin dolaşımlı uzun kalış 
süresine sahip sular, derin dolaşımlı uzun kalış 
süresine sahip sular ile sığ dolaşımlı kısa kalış 
süresine sahip sulardan oluşan karışım suları ve 
sığ dolaşımlı güncel sular olmak üzere üç gruba 
ayrılmıştır. 
 

 
 

Şekil 10 - Hazar Gölü havzası su örneklerinin 
EC-3H ilişkisi 
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ÖZ 
Ekecik beslenim alanı (EBA) Aksaray’ın KB’sında 30 km uzaklıktadır. Bu çalışmanın amacı, EBA’da 
seçilmiş 8 su kaynağını su kimyası, izotop, su-kaya etkileşimi ve içilebilme özellikleri açılarından 
incelemektir. EBA’da, Üst Kretase yaşlı gabro, diyorit, granodiyorit, granit ve alkali feldspat granit türü 
magmatik kayalar yüzeylenmiştir. EBA’daki kayalar kırıklı, çatlaklı ve yer yer bozuşmuş oldukları için 
sınırlı heterojen ve anizotrop niteliğinde serbest akiferdir. Bu nedenle, tektonik kontrollü olan ZC-6 
dışında diğer sular genelde dokanak türü kaynaklardır. Kaynak başlarında yapılan ölçümlerde suların 
pH, sıcaklık, özgül elektriksel iletkenlik (ÖEİ), debi değerleri sırasıyla 6.52-7.99, 11.8-16°C, 95.2-269.8 
µS/cm ve 0.1-0.42 L/s arasında değişmiştir. EBA’daki suların su kimyası fasiyesleri yağışlı ve kurak 
dönemlerde genelde Ca-HCO3 (I) olup, sadece yağışlı dönemde ZC-1a ve 6a’da Ca-Na-HCO3 (II)’tür. 

(I) sığ ve hızlı, (II) ise sığ dolaşım sırasındaki kısmen karışıma işaret eder. 18O ve 2H izotop değerlerine 
göre tüm sular meteorik kökenlidir. Sular, buharlaşma nedeniyle Küresel Meteorik Su Doğrusu (Küresel 
MSD)’ndan sapma gösteren en düşük kotlardan beslenmiş (ZC-6a ve 6b) kaynak hariç Adana ile Ankara 
Meteorik Su Doğruları (MSD)’nın arasında yer almıştır. 3H değerlerine göre suların hidrolojik yaşları (yıl) 
8.97 ile 20 olarak hesaplanmıştır. Suların EC, pH ve hidrolik yaş değerlerinde yağışlı ve kurak 
dönemlerde dolaşım süreleri ile bağlantılı olarak artma ve azalma belirlenmiştir. Doygunluk indislerine 
göre, sular genelde akış yolu boyunca kaya-su etkileşimini yansıtır biçimde Ca-montmorillonit, illit, 
kaolinit, K-mika ve kuvarsa; bazı sular ise kalsit, aragonit ve dolomite doygun; tüm sular jips, anhidrit ve 
halite ise doygun değildir. Bu sular doygun olduğu mineralleri çökeltebilme; doygun olmadığı mineralleri 
ise çözebilme özelliğine sahiptir. Toplam alfa ve beta ile sertlik, iyon ve iz element değerleri içme suyu 
standartları açısından sular genelde içmeye uygundur.  

Anahtar kelimeler: İçmesuyu kaynağı, Kaya-su etkileşimi, İzotop, EBA, Ortaköy, Aksaray 
 
 

ABSTRACT 
Ekecik recharge area (ERA) is at a distance of 30 km from the NW of Aksaray. This study aims to 
investigate 8 springs selected in ERA in terms of water chemistry, isotope, water-rock interaction and 
drinking properties. Magmatic rocks such as Upper Cretaceous aged gabbro, diorite, granodiorite, 
granite and alkali feldspar granite were exposed in ERA. Due to their fractured, cracked and altered 
structures, the rocks in the ERA have the characteristics of limited heterogeneous and anisotropic 
unconfined aquifer. For this reason, all springs are generally contact type, except the tectically controlled 

mailto:mustafaafsin@aksaray.edu.tr
mailto:jeo.myildiz@gmail.com


 
 

38 
 

 
 

ZC-6. The measurements in situ demonstrated that pH, temperature, specific electrical conductivity 
(SEC) and discharges of the springwaters were varied between 6.52-7.99, 11.8-16 °C, 95.2-269.8 
µS/cm and 0.1-0.42 L/sec, respectively. The hydrochemical facies of springwaters are generally Ca-
HCO3 (I) in rainy and dry periods, and Ca-Na-HCO3 (II) are ZC-1a and 6a in only rainy period in the 
ERA. Whereas (I) indicates shallow and rapid, (II) shows partial mixing during shallow circulation. All 

the waters are of meteoric origin according to 18O ve 2H isotopic values. All the waters are located 
between Adana and Ankara Meteoric Water Lines (MWL), except ZC-6a and 6b springs recharged from 
the lowest elevations, which are deviated from Global Meteoric Water Line (GMWL) due to the 
evaporation. Hydrological ages (year) of the waters were calculated as 8.97 and 20 according to 3H 
values. Changes in the values of SEC, pH and hydraulic age of the waters were detected in rainy and 
dry periods due to the groundwater circulation times. According to the saturation indices, the waters are 
generally saturated with Ca-montmorillonite, illite, kaolinite, K-mica and quartz minerals, which reflects 
the rock-water interaction along the flow path, and some waters are saturated with calcite, dolomite and 
aragonite minerals; waters are unsaturated with gypsum, anhydrite and halite minerals. While these 
waters can precipitate minerals with which they are saturated, they can dissolve minerals with which 
they are not saturated. While these waters can precipitate minerals with which they are saturated, they 
can dissolve minerals with which they are not saturated. According to the standards of drinking water, 
these waters are usually drinkable in terms of their total alpha and beta with hardness, ion and trace 
element values  

Keywords: Drinking water spring, Rock-water interaction, Isotope, ERA, Ortakoy, Aksaray 
 
 
1 GİRİŞ 
Orta Anadolu Kristalen Karmaşığı (OAKK) 
yaklaşık Ankara-Sivas-Ulukışla arasında yer 
alan bir üçgen oluşturmaktadır. Bu çalışmaya 
esas olan Ekecik Beslenim alanı (EBA), Tuz 
Gölü'nün doğusunda Aksaray ili Ortaköy ilçesi 
Ekecik dağı ve yakın çevresini kapsamaktadır 
(Şekil 1). 
EBA ve çevresindeki magmatik kayaların 
jeolojisi ve petrolojisine yönelik çok sayıda 
araştırma olmasına (Kadıoğlu ve Güleç, 2001; 
Kalkan ve Yıldız 2017a-b; Yıldız ve Kalkan, 
2017; Kalkan, 2018) rağmen, EBA’nın 
hidrojeolojisi ve su-kaya etkileşimi ile ilgili 
ayrıntılı biçimde inceleyen çalışma azdır (Afşin 
vd., 2018). Bu bağlamda, EBA’nın jeolojik 
özelliklerinin aydınlatılmasında daha çok Küre 
(2017)’den; hidrojeolojisinin anlaşılmasında ise, 
EBA’nın güneyinde bulunan Sağırkaraca 
göletinin yapımı sırasında DSİ Genel 
Müdürlüğü’nün gerçekleştirmiş olduğu çalışma 
(Altunay, 2014) ile Tuzlusu jeotermal alanının 
jeotermal açıdan incelenmesine (Afşin vd., 
2007) ve Tuzlusu yakınındaki eski deponi 
alanının yeraltısuyuna etkilerinin (Özaydın, 
2004) ve Gücünkaya yakınındaki altere 
granitlerin akifer olabilme özelliklerinin 
belirlenmesine (Afşin vd., 2010) yönelik 
çalışmalar ile bu incelemede arazide 
gerçekleştirilmiş gözlemler dikkate alınmıştır. 
Bu çalışmanın amacı, Aksaray'ın içme suyu 
ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılama 

potansiyeline sahip EBA'da bulunan seçilmiş 
kaynak sularını hidrojeokimyasal ve izotopik 
açıdan kaya-su etkileşimi ile birlikte ele almak, 
kullanılabilirlik ve içilebilme özelliklerini ortaya 
koymaktır. 
Yukarıda belirtilen amacı gerçekleştirebilmek 

için, EBA’da yağışlı (Mayıs 2018) ve kurak (Ekim 

2018) dönemlerde incelenen 8 kaynağın 

başında suların pH, sıcaklık, özgül elektriksel 

iletkenlik, debi değerleri ölçülmüş; sulardan her 

iki dönemde su kimyası ve izotop örnekleri 

alınmıştır. Bu örneklerin su kimyası analizleri 

Hacettepe Üniversitesi Su Kimyası 

Laboratuvarı’nda (Ankara); iz element analizleri 

Aksaray Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 

Laboratuvarı’nda (Aksaray); izotop analizleri ise 

DSİ Genel Müdürlüğü’nün Teknik Araştırma ve 

Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı İzotop 

Laboratuvarı’nda (Ankara) yapılmıştır. Suların 

kurak ve yağışlı dönemlerde elde edilmiş tüm 

analiz sonuçları PhreeqCi ve Aquachem 

(Parkhurst ve Appelo, 1999) gibi programlar ile 

kullanım ve içilebilirlik açılarından Kıtaiçi su 

kaynakları, Su Kirliliği Kalite Kriterleri (SKKY, 

2009), TSE 266 (2014); WHO (2011) gibi farklı 

standartlar dikkate alınarak kısaca 

değerlendirilmiştir. 
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Şekil 1 - İnceleme alanının yerbulduru haritası 

 
2 EBA VE ÇEVRESİNİN JEOLOJİSİ VE 

HİDROJEOLOJİSİ 
OAKK’da Paleozoyik yaşlı metamorfitleri 
tektonik olarak üzerleyen Üst Kretase yerleşim 
yaşlı ofiyolitler ve her iki birimi kesen Üst Kretase 
yaşlı granitoidler yer alır (Küre, 2017) (Şekil 2). 
EBA ve çevresindeki magmatitler gabrodan 
alkali feldispat granite kadar değişen farklı kaya 
türlerini içerir. 
Gabrolar ve granitoidler subalkalin karakterli, 
toleyitik ve kalkalkalin gidişlidir. Granitoid ve 
gabroların ana ve iz element kimyası bu 
kayaların kabuk ve manto bileşimli kaynaktan 
eşzamanlı oluşmuş hibrit kayalar olduğuna 
işaret eder. Mafik magma, dalan litosfer dilimi 
üzerindeki metasomatik üst manto kaynağından 
türemiş, felsik magmaların üretildiği kabuğa 
enjekte edilmiştir. Mafik ve felsik magmalardan 
tamamlanmamış homojen - heterojen karışım ve 
fraksiyonel kristallenme süreçleri ile granitoid ve 
gabro plütonları oluşmuştur. EBA’daki magmatik 
kayalar yaşlıdan gence doğru şu kronolojik sırayı 
izler. En yaşlı birimi oluşturan Gökkaya 
granodiyoriti dereceli olarak Haznedar 
granodiyoritine geçişli, Sinandı biyotit graniti 
Haznedar granodiyoritine sokulmuş, Gelinseki 
graniti ise Sinandı biyotit granitini keserek 
yerleşmiştir. Sırayalar alkali feldispat graniti 
EBA’daki en genç birimdir. Aplit ve pegmatit 
daykları Sırayalar alkali feldispat granitinin en 
son fazını oluşturmuştur. Tüm birimler, 
hidrotermal kuvars damarları tarafından 
kesilmiştir.  
EBA’daki kayalar hidrojeolojik açıdan genelde 
akifüj özelliğindedir. Ancak, bunlar günlenmenin 
etkisiyle düşey ve yanal yönde kırıklı, çatlaklı ve 
yer yer bozuşmuşlardır. Hatta yer yer kalınlığı 30 
m’yi aşan bozuşmuş kuşağın özgül 
geçirgenlikleri 10-2 Darcy’yi geçtiği için (Afşin ve 

Kayabalı 2004) göreceli geçirimli olarak 
değerlendirilebilir (Şekil 3). Bu alandaki 
kaynakların debileri düşük olup, çalışma 
sırasında 0.1-0.42 L/s arasında ölçülmüştür. Bu 
nedenle, bu birimler sınırlı heterojen ve 
anizotrop serbest akifer niteliğindedir (Afşin ve 
Elhatip, 2000; Özaydın, 2004; Afşin vd., 2010; 
Altunay, 2014). EBA’da incelenen kaynaklar 
tektonik kontrollü olan ZC-5 ve ZC-6 dışında 
magmatik kayaların dokanaklarında açığa 
çıkmaktadırlar (Şekil 2). 
 
3 SU KİMYASI 
EBA’da yağışlı ve kurak dönemlerde incelemeye 
esas alınan 8 kaynağın başında yapılan 
ölçümlerde suların pH, sıcaklık ve özgül 
elektriksel iletkenlik (ÖEİ) değerleri sırasıyla 
6.52-7.99, 11.8-16°C, 95.2-269.8 µS/cm 
arasında değişmiştir. Suların ÖEİ ve pH 
değerlerinde yağışlı ve kurak dönemlerde 
dolaşım süreleri ile bağlantılı olarak kısmen 
artma ve azalma saptanmıştır (Çizelge 1).  
Sularda baskın iyonlardan Ca+2, EBA'da geniş 
bir yer kaplayan granit ve granodioritlerdeki 
anortit, ojit ve hornblend gibi silikatli 
minerallerden; Na+ ise albitlerden, HCO3

- 
beslenim alanında süzülme suyu kuşağındaki 
CO2’nin bünyeye alınmasından; ZC-5’teki Ca+2 

ve HCO3
-
 ise mermerlerin yıkanması sonucu 

sulara karışmış olabilir.  
Katyon iyon dizilimleri ZC-5a, 5b, 7a ve 7b'de 

Ca+2>Mg+2>Na+>K+, diğer sularda 

Ca+2>Na+>Mg+2>K+; anyon iyon dizilimleri ZC-

1b'de HCO3
->Cl->SO4

-2, diğer sularda ise HCO3
-

>SO4
-2 şeklinde kısmen değişmiştir (Çizelge 2). 

Suların iyon dizilimleri yeraltısuyu akış yolu 

boyunca zenginliğe işaret eder biçimde, genelde 

daha uzun dolaşım süreli olan ZC-5'e doğru 
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artmıştır. ZC-6a ve 6b'de yük denge hatasının 

7.45 ile 21.39 olması, özellikle yağışlı dönemde 

karışım sonucu baz değişimindeki fazlalığın 

göstergesi olabilir. 

EBA’daki kaynaklarda Ca-HCO3 (I) ve Ca-Na-
HCO3 (II) şeklinde iki su kimyası fasiyesi (IAH, 
1979) tespit edilmiştir (Çizelge 3, Şekil 4). Bu 

fasiyesler yağışlı ve kurak dönemlerde genelde 
Ca-HCO3 olup, sadece yağışlı dönemde ZC-1a 
ve 6a’da Ca-Na-HCO3’tür. Yeraltısuyu akış 
sisteminde (I) fasiyesi bozuşmuş kısmen 
sodyumca zengin magmatik kayalarda (ve ZC-5 
için mermerlerde) sığ ve hızlı dolaşıma, (II) 
fasiyesi ise sığ dolaşım sırasındaki kısmen 
karışıma işaret eder.

  

 
 

Şekil 2 - İnceleme alanının jeoloji haritası (A) (Küre, 2017), kaynak noktaları (ZC-1) ve kaynak çıkış 
türleri (B) 
 

  
 

Şekil 3 - EBA yakınında Sağırkaraca’daki altere granit, alüvyon (A) ve düşük debili kaynakların (B) 
(Altunay, 2014) düşey ve yanal yönde homojenlik/heterojenlik ve izotropi/anizotropi özelliklerinin 
Freeze ve Cherry (1979)'ye göre değerlendirilmesi 
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Kaynaklar
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Sıkılaşmamış  
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Çizelge 1 - İncelenen suların fiziksel, kimyasal ve kirlilik parametreleri ile bazı iyon oranları 

 
 

Örnek 
no'su ve 
yükseltisi 

(m) 

pH 
ÖEİ 

(µS/cm) 
Sıcaklık 

(°C) 
Bulanıklık 

(NTU) 
ÇO 

(mg/L) 
Debi 
(L/s) 

Sertlik 
(FS) 

Ca  Mg Na K Cl SO4 HCO3 NO2 NO3 NH4 
Yük 

denge 
hatası 

(%) 

Ca/Mg Ca/SO4 Na/Cl 

meq/L mg/L meq/L/meq/L 

ZC-1a 
(1578) 

6.52 95.2 11.8 0.18 5.79 83.2 5.36 0.852 0.219 0.289 0.009 0.047 0.07 1.14 0.00 2.23 0.00 3.02 3.88 5.38 4.02 

ZC-1b 7.48 95.4 11.5 0.04  83.85 6.98 1.164 0.232 0.29 0.010 0.053 0.05 1.5 0.00 2.44 0.07 3.05 4.99 24.95 3.56 

ZC-2a 
(1564) 

7.17 100.3 13.8 0.11 8.32 83.2 5.85 0.946 0.223 0.288 0.019 0.069 0.14 1.23 0.00 4.26 0.00 -1.12 4.22 6.53 4.17 

ZC-2b 7.59 106 12.7 0.01  90.35 7.53 1.264 0.242 0.29 0.022 0.076 0.13 1.5 0.00 3.53 0.05 2.62 5.20 9.96 3.81 

ZC-3a 
(1540) 

6.96 115.1 12.8 0.12 8.14 98.5 6.63 1.091 0.234 0.2685 0.030 0.062 0.16 1.32 0.00 4.97 0.00 -0.16 4.65 6.63 4.30 

ZC-3b 7.79 112.5 12.4 0.02  96.85 8.33 1.41 0.254 0.28 0.034 0.07 0.14 1.6 0.00 4.21 0.18 3.31 5.52 9.78 3.98 

ZC-4a 
(1352) 

7.99 162 16 1.85 6.48 127 8.76 1.5 0.251 0.374 0.010 0.093 0.22 1.6 0.00 5.63 0.00 3.02 5.95 6.80 4.02 

ZC-4b 7.36 167.8 15.4 0.18  133.25 9.85 1.69 0.278 0.39 0.010 0.095 0.18 1.9 0.00 3.52 0.00 3.59 6.06 9.23 4.06 

ZC-5a 
(1405) 

7.36 249.5 13.5 0.1 7.45 207.4 18.85 3.59 0.178 0.147 0.009 0.077 0.14 3.58 0.00 6.06 0.129 0.27 20.09 25.05 1.92 

ZC-5b 7.56 269.8 13.7 0.09  223.6 20.76 3.93 0.216 0.15 0.014 0.078 0.13 3.9 0.00 5.59 0.92 2.44 18.19 30.94 1.97 

ZC-6a 
(1410) 

7.14 124.2 13.4 0.11 6.9 103.9 11.29 1.24 0.2281 0.348 0.013 0.076 0.18 1.42 0.00 6.46 0.00 21.39 4.29 10.06 6.11 

ZC-6b 7.48 137.5 14.2   113.1 8.58 1.46 0.2477 0.37 0.015 0.099 0.16 1.6 0.00 5.2 0.10 7.45 5.92 9.20 3.68 

ZC-7a 
(1301) 

7.24 144 15.5 0.5 4.45 82 8.07 1.25 0.3618 0.328 0.035 0.087 0.23 1.51 0.00 4.10 0.00 5.01 3.46 5.56 3.75 

ZC-7b 7.6 151.3 15.6 23  120.25 9.54 1.54 0.3681 0.34 0.030 0.092 0.19 1.8 0.00 3.72 0.22 4.05 4.17 8.03 3.70 

ZC-8a 
(1418) 

7.42 190.5 13.5 0.18 7.42 160 11.29 1.83 0.4263 0.462 0.031 0.184 0.29 1.42 0.00 45.82 0.100 2.31 4.29 6.31 2.51 

ZC-8b 7.76 199.5 14.3 0.07  163.85 11.90 1.96 0.4156 0.45 0.032 0.107 0.26 1.7 0.00 37.35 0.050 4.27 4.72 7.63 4.25 
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Çizelge 2 - İncelenen sularda bulunan iyonların (meq/L) dizilimleri ve su kimyası fasiyesleri 
 

Örnek No. İyon dizilimi Su  kimyası fasiyesi 

ZC-1a, ZC-6a 

Ca+2>Na+>Mg+2 >K+ 

HCO3
->SO4

-2>Cl- Ca-Na-HCO3 

ZC-1b HCO3
->Cl->SO4

-2 

Ca-HCO3 

ZC-2a, 2b 

HCO3
->SO4

-2>Cl- 
ZC-3a, 3b; ZC-4a, 4b; ZC-6b, 
ZC-8a, 8b 

ZC-5a, 5b; ZC-7a, 7b Ca+2>Mg+2 >Na+> K+ 

 
 

 
Şekil 4 - İncelenen suların Piper (1944) diyagramı 

 
Ca/Mg ve Ca/SO4 oranları 18.19-30.94 arasında 
olup, ZC-5a ve 5b’de diğer sulara (3.42-10.06) 
göre yüksektir (Çizelge 1). Sadece ZC-1b'de 
SO4

-2 değeri en düşük (0.04 meq/L) olduğu için 
Ca/SO4 oranı fazladır (24.95). ZC-5a ve 5b’de 
Ca/Mg oranının dikkat çekici biçimde yüksek 
olması bu suların akiferi olan mermerlerdeki 
kalsiti çözmesiyle ilişkili olmalıdır. Na/Cl oranları, 
ZC-5a ve 5b’de 1.92 ile 1.97 diğer sularda ise,  
2.51 ile 6.11 arasında değişmiştir. Bu oranlar, 
ZC-5a ve 5b’nin formasyon suyu (Afşin vd., 
2007), diğer suların ise karışım özellikli 
olabileceğine işaret eder. 
Doygunluk indislerine (SI) göre, sular genelde 

akış yolu boyunca kaya-su etkileşimini yansıtır. 

Bu açıdan, incelenen suların çoğunluğu Ca-

montmorillonit, illit, kaolinit, K-mika ve kuvarsa; 

bazı sular (ZC-5a, 5b, 7b, 8b) ise kalsit, dolomit 

ve aragonitten bir veya ikisine doygundur. Tüm 

sular jips, anhidrit ve halite ise doygun değildir. 

Bu sular doygun olduğu mineralleri çökeltebilme; 

doygun olmadığı mineralleri ise çözebilme 

özelliğine sahiptir. Bu bağlamda, Ca-

montmorillonit, illit, kaolinit, K-mika ve kuvarsa 

doygun sularda plajiyoklas ve silikatların 

çözünürlüğü/ayrışması, karbonat minerallerine 

doygun olan sularda ise kalsit ve dolomit 

çözünürlüğü/ayrışması (Tahmasebzadeh 

Bastam ve Gültekin, 2017) gerçekleşmiş olabilir. 

 
4 SULARIN İZOTOPİK ÖZELLİKLERİ 

EBA'daki suların kararlı izotop 18O ve 2H  

değerlerine göre Küresel (Craig, 1961), Ankara 

ve Adana Meteorik Su Doğruları (Dilaver vd., 

2018) çizilmiştir (Çizelge 3, Şekil 5). 18O ve 2H 

izotop değerlerine göre tüm sular meteorik 

kökenlidir. Sular, ZC-6a ve 6b dışında, Ankara 

(AMSD) ile Adana Meteorik Su Doğru 

(KMSD)'larının arasında yer almış olup, aynı 

havzadan beslenime işaret eder. ZC-6a ve 6b 

 

% meq/L

Na+K HCO3

SO4Mg

Ca Cl
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ise en düşük kotlardan beslenmiştir. Yerel 

meteorik su doğrusu (YMSD) 2H=5.29 18O-

15.39 olarak hesaplanmıştır. Bununla ilişkili 

biçimde, suların döteryum fazlası (Df) değerleri 

(Clark ve Fritz, 1997) ZC-6a ve 6b hariç 13.73 ile 

16.28 arasındadır. Bu durum ve YMSD'nin 

eğiminin 5.29 olması, EBA’da kısmen kurak iklim 

şartlarında yağışa kaynak oluşturan suda bir 

buharlaşmaya işaret edebilir. ZC-6a ve 6b’de 

KMSD’den sapmaya rağmen ise Df değerlerinin 

1.69 ile 3 arasında olması, en düşük kotlardan 

beslenen ve tektonik dokanaktan çıkan bu 

suların akış sisteminin daha uzun örnekleme 

süreli ayrıntılı çalışmalarla araştırılması 

gerektiğinin göstergesidir.

 

Çizelge 3 - EBA’da incelenen suların izotop analiz sonuçları ve döteryum fazlası değerleri 

Örnek No. 
18O 

V-SMOW (‰) 
2H 

V-SMOW (‰) 
3H (TU) 

Döteryum fazlası  

(Df=2H- (8*18O) 

ZC-1a -11.15 -73.87 4.78 15.33 

ZC-1b -11.31 -74.32 4.57 16.16 

ZC-2a -11.56 -76.3 4.65 16.18 

ZC-3a -11.24 -74.15 5.34 15.77 

ZC-3b -11.33 -74.36 3.67 16.28 

ZC-4a -11.29 -75.84 5.23 14.48 

ZC-5a -11.30 -76.02 5.21 14.38 

ZC-5b -11.21 -75.23 3.6 14.45 

ZC-6a -6.31 -48.79 6.05 1.69 

ZC-6b -6.79 -51.32 5.89 3 

ZC-7a -11.18 -75.71 4.68 13.73 

ZC-7b -11.46 -76.47 3.26 15.21 

 

18OV-SMOW değerlerine (‰) göre beslenim 
kotu en yüksek ZC-2a (-11.56), en düşük ise ZC-
6a (6.31)’dır. ZC-1b, 3b, 5a ve 7b’de izotopik 

ayrışma nedeniyle 18O değerleri ZC-3b, 5b, 6b 
ve 7b’de kurak dönemde daha negatiftir. 
Kararsız izotoplardan 3H değerlerine göre ise en 
genç ve yeraltısuyu akış sistemi içinde en kısa 
(8.97 yıl) dolaşımlı su ZC-6a (6.05 TU), en yaşlı 
ve en uzun (20 yıl) dolaşımlı su ise ZC-7b (3.26 
TU)’dir (Şekil 6). Bu sulardan ZC-1b, 6b ve 
7b’nin beslenim kotlarının yüksek ama 3H 
değerlerinin düşük olması, bunların kurak 
dönemde daha yüksek kotlara düşen sonbahar 
yağışlarından beslenmiş olabileceğinin 
emaresidir.  
 
5 SULARIN İÇİLEBİLİRLİĞİ 
EBA'daki sular Kıtaiçi su kaynakları, bazı 
standartlara (SKKY, 2009; TSE 266, 2014; 
WHO, 2011) göre kısaca değerlendirmeleri 
(Çizelge 1 ve Afşin vd., 2018) şöyledir:  pH (6.5-
8.5), ÖEİ (ZC-5b>268 µS/cm), sıcaklık (°C) ve 
NO2 değerleri bakımından tüm sular genelde I. 
sınıf; NO3’e göre ZC-4a, 5a ve 5b >5 olup, I., ZC-
8a ve 8b >20 olup IV.; NH4’e göre, ZC-5b >2 
olduğu için II., diğer sular ise I. Sınıf; ZC-7b 
dışında bulanıklık tehlikesi olmayan, çözünmüş 
oksijen (ÇO)’e göre I. ve II.; kaliteli toplam 

sertliklerine göre orta sert olan ZC-5a ve 5b 
dışında yumuşak sular sınıfına girmektedir. 
Analiz sonuçları (Afşin vd., 2018) burada 
verilmeyen iz element değerleri bazı dönemlerde 
değişmekle beraber, suların sınıfları çoğunlukla 
II. ve III. sınıfa dahildir. Tüm sular toplam alfa ve 
beta değerleri açısından içmeye genelde 
uygundur. 
 
6 SONUÇLAR VE ÖNERİLER 
Bu çalışmada, Aksaray'ın içme suyu ihtiyacının 
önemli bir bölümünü karşılama potansiyeline 
sahip EBA'da bulunan 8 kaynak suyu 
hidrojeokimyasal ve izotopik olarak kaya-su 
etkileşimi ile birlikte ele alınmış; suların 
kullanılabilirlik ve içilebilme özellikleri tespit 
edilmiştir. 
EBA’da, yüzeylenmiş magmatik kayalar Üst 
Kretase yaşlı gabro, diyorit, granodiyorit, granit 
ve alkali feldspat granittir. Bu kayalar kırıklı, 
çatlaklı ve yer yer 30 m'yi bulan bozuşmuş 
kuşakları içerdikleri için, sınırlı heterojen ve 
anizotrop serbest akifer özelliklidir. 
Genelde granit - granodiyorit dokanaklarında 
çıkan kaynak başlarında yapılan ölçümlerde 
suların pH, sıcaklık, ÖEİ, debi değerleri sırasıyla 
6.52-7.99, 11.8-16°C, 95.2-269.8 µS/cm, 0.1-
0.42 L/s arasında değişmiştir. 
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Şekil 5 - İncelenen suların 18O ve 2H genel (A) ve (B) yerel meteorik su doğrusu grafikleri 

 
Şekil 6 - İncelenen suların 3H ve 2H grafiği 

 
 
EBA’daki sularda iki su kimyası fasiyesi 
belirlenmiş olup, (I) (Ca-HCO3) yeraltı akış 
sisteminde sığ ve hızlı dolaşımın; (II) Ca-Na-

HCO3 ise sığ dolaşım sırasında sulara kısmen 
karışımın ve kaya-su etkileşiminin göstergesidir. 
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İncelenen sular, kararlı izotoplar (18O ve 2H) 
açısından meteorik kökenlidir. Aynı havzadan 
beslenmiş olan bu sular, ZC-6 dışında Adana ile 
Ankara Meteorik Su Doğruları (MSD)’nın 
arasında yer almıştır. Suların 3H değerlerine 
göre hidrolojik yaşları 8.97 yıl (ZC-6) ile 20 yıl  
(ZC-7b) olarak hesaplanmıştır.  
Yeraltı akış sisteminde akış yolu boyunca kaya-
su etkileşimini yansıtan doygunluk indisleri, 
bakımından granit, granodiyorit gibi kayalarla 
dokanak halinde olan sular Ca-montmorillonit, 
illit, kaolinit, K-mika ve kuvarsa; mermer gibi 
karbonatlı kayalarla ilişkili sular ise kalsit, 
aragonit ve dolomite doygun; tüm suların jips, 
anhidrit ve halite doygun değildir. Bu sular 
doygun olduğu mineralleri çökeltebilme; doygun 
olmadığı mineralleri ise çözebilme özelliğine 
sahiptir. Ca-montmorillonit, illit, kaolinit, K-mika 
ve kuvarsa doygun sularda plajiyoklas ve 
silikatların, karbonat minerallerine doygun olan 
sularda ise kalsit ve dolomit çözünürlükleri 
gerçekleşebilir. 
EBA'da incelenen sular, içme suyu standartları 
açısından toplam alfa ve beta ile sertlik, iyon ve 
iz element değerleri bakımından genelde içmeye 
uygundur. 
Yukarıda elde edilen verilere göre, her ne kadar 

düşük debili kaynakları olsa da önemli içme suyu 

potansiyeli taşıdığı anlaşılan EBA’daki kaynak 

alanlarının ve suların daha ayrıntılı hidrojeolojik 

ve hidrojeokimyasal çalışmalarının yapılmasının 

yanı sıra sular üçer aylık dönemler halinde de 

örneklenmeli; suların analiz sonuçları içilebilirlik 

ve sağlık açısından tıbbî ekoloji ve 

hidroklimatoloji konusunda uzman tıp doktorları 

tarafından değerlendirilmelidir. 
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ÖZ 
Başkent Ankara’nın batısında bulunan Eryaman’da bazı bölgelerde kuyularla sulanan yeşil alanlarda 
çimlerde ve ağaçlarda kuruma ve anormallikler gözlenmektedir. Bu sorunun kaynağını araştırmak 
amacıyla pilot bir çalışma alanı seçilmiştir. Bu alanda yeraltısularının kimyasal özellikleri ve sulamada 
önem taşıyan önemli kimyasal parametrelerin dağılımı ve bu dağılımın akifer litolojisi ve dinamiği ile 
ilişkisi araştırılmaya çalışılmıştır.  Bu kapsamda yeraltısularının duraylı izotop (18O, 2H) ve trityum (TU) 
dağılımı incelenmiştir. Örnekleme yapılan alanda hidrojeolojik olarak Miyosen yaşlı çörtlü kireçtaşı, 
marn, kiltaşı, alt seviyelerde çakıltaşından oluşan ve güneye doğru evaporit oluşumları da içeren birim  
(Beypazarı veya Hançili  Formasyonu), onunla yanal geçişli olan andezit ve aglomeralar ve Miyosen 
birimleri üzerinde uyumsuz olarak bulunan çakıltaşı-kumtaşından oluşan Pliyosen birimi olmak üzere üç 
sistem bulunmaktadır.   2008, 2010 ve 2015 yılı sulama mevsimine ait analiz sonuçlarına göre suların 
oksijen-18 içerikleri 2008, 2010 ve 2015 yılları için sırasıyla; (-8.3 ile -10.47), (-7.43 ile -9.74), (-8.10 ile 
-10.48); döteryum içerikleri (-61.03 ile -82.47), (-59.98 ile -76.02), (-60.50 ile -74.47); trityum içerikleri 
ise (0.00 ile 7.0), (0.00 ile 5.80), (0.00 ile 4.61) arasında değişmektedir. Duraylı izotop ve trityum dağlımı 
kuyu derinliğine karşı anlamlı tepki vermemekle birlikte ana akım yolu boyunca  daha derin dolaşımlı 
(daha yaşlı) suların katkısıyla oksijen-18 ve döteryumda negatifleşme, trityumda sıfıra yaklaşma 
gözlenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İzotop, yeraltısuyu, park-bahçe sulama, Eryaman 

 

ABSTRACT 
In Eryaman region, located in the western part of Ankara lawns and trees are irrigated with groundwater 
and some abnormalities is  observed with the trees and grasses .  A study area was chosen in order to 
investigate the source of the problem in Eryaman region where these problems started to intensify. In 
this area, chemical properties of groundwater and distribution of important chemical parameters which 
are important for irrigation and its relation with aquifer lithology and dynamics are investigated. In this 
context, the stable isotope (18O, 2H) and tritium (TU) contents of groundwater were investigated. In the 
study area, three main sub systems are descripted as hydrogeologically; (1) Miocene aged cherty 
limestone, marl, claystone, conglomerate at the lower levels and evaporite formations towards south 
(Beypazarı or Hançili Formation), (2) andesites and agglomerates which are laterally transitive with 
Miocene sediments and (3) conglomerate-sandstone which are unconformably overlain on the Miocene 
units. According to the results of the analysis for the irrigation season of 2008, 2010 and 2015, oxygen-
18 content changes from -8.3 to -10.47,  from -7.43 to -9.74 and from -8.10 to -10.48); deuterium content 
changes from -61.03 to -82.47, from -59.98 to -76.02, from -60.50 to -74.47; tritium content changes 
from 0.00 to 7.0, from 0.00 to 5.80, and 0.00 to 4.61, respectively. Although stable isotope and tritium 
distribution do not react significantly to the depth of the well, negativity in oxygen-18 and deuterium and 
depletion in tritium are observed with the contribution of deeper circulation (older) water along the main 
flow path. 

Keywords: Isotope, groundwater, recreational landscape irrigation, Eryaman 
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1 GİRİŞ
Eryaman bölgesi, başkent Ankara’nın 
batısında, düzenli ve yeni sayılabilecek konut 
alanları ve bu konut alanları arasında yeşil 
alanlar, parklar ve bahçelerden oluşan bir 
yerleşim alanıdır. Yeşil alanlar büyük oranda 
kuyular vasıtasıyla yeraltısularından 
sulanmaktadır. Sondaj kuyuları ile sulanan bazı 
sitelerin yeşil alanlarında bazı bitkilerde 
kuruma, sararma, gelişme bozukluğu gibi 
anormalliklerin görülmesiyle birlikte yapılan 
analizlerde kuyu sularında yüksek bor, sülfat ve 
artık sodyum karbonat (RSC) gibi  istenmeyen 
maddeler tespit edilmiştir [Apaydın vd. 2002].  
Bunun üzerine, Eryaman’ın neredeyse 
tamamını kapsayacak şekilde hidrojeolojik 
inceleme başlatılmış ve bu kapsamda değişik 
tarihlerde yeraltısuyu ve toprak örnekleri 
alınarak analiz edilmiştir. Yeraltısularında 
yapılan kimyasal analiz çalışması kapsamında 
duraylı izotoplar (oksijen-18 ve döteryum) ile 

trityum analizleri de yapılarak yeraltısuyu 
dinamiğinin anlaşılmasında veri olarak 
kullanılmıştır.  
 
2 İNCELEME ALANI 
İnceleme alanı; Ankara’nın batısında Ayaş ve 
İstanbul yolu arasında TOKİ etapları ve özel 
kooperatiflerce inşa edilmiş yerleşimlerin 
bulunduğu Eryaman semtidir. Adını, Eryaman 
köyünden (bugün artık köy kentsel alan haline 
gelerek ortadan kalkmıştır) Eryaman, doğuda 
ve kuzeyde İstanbul yolu, güneyde Ayaş yolu, 
batıda ise Fatih mahallesi ile sınırlanmıştır 
(Şekil 1). Nispeten düzenli ve ferah bir yerleşim 
alanı olan bölgede binalar arasında sitelere ait 
yeşil alanlar, parklar, bazı şahıs bahçeleri 
bulunmaktadır. Belediyeye ait alanlar 
haricindeki yeşil alanlar çoğunlukla yeraltı 
sularıyla sulanmaktadır. Bölgede çoğu sitenin 
sulama amaçlı sondaj kuyusu bulunmaktadır. 

 

Şekil 1- İnceleme alanı bulduru haritası 
 
Bölge kuzeyden güneye eğimli, 800-890 kotları 
arasındadır. İç Anadolu’ya özgü karasal iklimin 
hüküm sürdüğü bölgede yazlar sıcak ve kurak, 
kışlar soğuk ve yağışlıdır. Kış yağışları kar ve 
yağmur şeklindedir. Ankara meteoroloji 
istasyonu verilerine göre yıllık yağış 388 mm, 
ortalama sıcaklık 12 oC, ortalama potansiyel 
buharlaşma 1100 mm’dir. Özellikle Temmuz-
Ağustos ve Eylül aylarının sıcak ve kurak 
geçmesi (bu aylarda ortalama yağışlı gün sayısı 
sırasıyla 3,5 gün, 2,7 gün ve 4 gün) ve şehir 

suyunun pahalı olması, Eryaman halkını kuyu 
açmaya yöneltmiştir. Eryaman bölgesinde 
bulunan site yeşil alanlarında çim, iğne yapraklı 
ağaçlar (sedir, servi, ladin ve karaçam 
çoğunluktadır), akçaağaç, akasya, ıhlamur gibi 
mevsimsel ağaçlar ve özellikle süs bitkileri 
türünden değişik ağaçlar yaygın olarak 
bulunmaktadır. Parklar ve diğer ortak yeşil 
alanlarda çim ve süs bitkileri ile birlikte iğne 
yapraklı ağaçlar daha yaygındır. 
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3 HİDROJEOLOJİK YAPI 
Çalışma alanında en yaygın akifer formasyon 
Miyosen yaşlı kireçtaşı, marn, kumtaşı, (alt 
seviyelerde yer yer çakıltaşı ve yanal değişimle 
evaporit) ve silisli birimdir. Ankara batısında 
Beypazarı formasyonu [Helvacı 1989] ve 
Çankırı bölgesinde Hançili formasyonu 
[Akyürek vd. 1980] olarak bilinen formasyon 
ince-orta tabakalıdır. Açılan sondajlarda 
izlenebildiği kadarıyla bu zonların yanal ve 
düşey olarak düzensizliği görülmüş ve bu 
nedenle sondajların birbiriyle korelasyonu 
mümkün olmamıştır. Kimi yerde derine doğru 
gidildikçe karbonat ve çörtlerde artış 
gözlenmiştir. Ancak kuyulardaki (verimleri 0,5-3 
l/s arasındadır) paçal filtreleme nedeniyle elde 
edilen suların çoğu yerde sığ, orta ve derin 
zonların karışımından ibaret olduğu 
düşünülmektedir. İnceleme alanının kuzeybatı 
bölümünde yayılım gösteren andezitik 
volkanikler de (yer yer aglomeralar 
içermektedir) akifer özelliği göstermektedir. Her 
iki birim de ikincil gözenekliliğe sahip olup, kırık-
çatlak sistemleri yeraltısuyu hareketine izin 
vermektedir. Çalışma alanının orta, güney ve 
batı bölümünde Pliyosen yaşlı gevşek 
çimentolu, yer yer çapraz tabakalı kiltaşı-
kumtaşı-çakıltaşı birimi Miyosen yaşlı birimi 
uyumsuzlukla örtmektedir. Kalınlığı en fazla 
150-160 m olan Pliyosen birimi birincil 
gözenekliliğe sahip olup, kumtaşı ve 
çakıltaşlarının hakim olduğu yerlerde 
geçirimlidir. Çalışma alanında yeraltısuyu 
seviyesi 2-28 m arasında değişmektedir. 
Yeraltısuyu ana akım yönü kuzeydoğudan 
güney batıya doğrudur. 
Bu çalışma kapsamında örneklenen kuyuların 
bir kısmı  Pliyosen ve Miyosen birimini ayrı ayrı 
veya iki birimi ortak temsil etmektedir. 2008, 
2010 ve 2015 yıllarında yapılan izotop ve 
kimyasal analiz verileri kullanılarak formasyon 
içinde varsa düşey ve yanal değişim, 
formasyonlar arası farklılıklar, belirli iyonların 
dağılımı ve kökeni-kaynağı gibi hususlara 
cevap aranmıştır.  
 
4 İZOTOP SONUÇLARI 
4.1 Örnekleme, Analiz Yöntemi ve Takvimi 
Eryaman bölgesindeki yeraltısularının izotopik 
bileşiminin araştırılması amacıyla 25 adet kuyu 
sularından örneklemeler yapılmıştır (Şekil 2). 
2008, 2010 ve 2015 yılı sulama mevsiminde 
yapılan örneklemeler, çalışan kuyulardan 
kullanılmamış plastik kaplara, el değmeden 
yapılmış, örnekler laboratuvara ulaşana kadar 
serin ve karanlık ortamlarda muhafaza edilerek 
24 saat içinde laboratuvara teslim edilmiştir.  

Örneklenen kuyuların (derinlikleri 60-150 m 
arasındadır) hidrojeolojik sistem (ler)i hem 
alansal, hem de derinliğe bağlı olarak temsil 
edici olması, kuyuların bir kısmının yeraltı suyu 
kalitesi konusunda sorunlu yerlerden, 
diğerlerinin ise sorun yaşanmayan yerlerden 
seçilmesi tercih edilmiştir. İzotop analizleri DSİ 
Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi 
İzotop Laboratuvarında yapılmıştır.  
Örneklenen kuyulardan 1, 2, 3, 4 no.lu kuyular 
inceleme alanının kuzeyinde ve üst kotlarında, 
çörtlü kireçtaşı-marnlarda, 5, 6,7,8,10,11 no.lu 
kuyular orta bölgede Pliyosen yaşlı kumtaşı-
çakıltaşı biriminde, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 
23, 24 no.lu kuyular Miyosen yaşlı kireçtaşı-
marn (evaporit içeren) biriminde açılmıştır. 23 
ve 24 no.lu kuyular çalışma alanındaki en tuzlu, 
sülfatlı, klorürlü suları temsil etmektedir. Bu 
kuyulara ait sular evaporit etkisinin en fazla 
olduğu örneklerdir. Doğu taraftaki 16 ve 17 no.lu 
kuyular Miyosen biriminin üstte killi kireçtaşı-
marn, altta çakıltaşlarnı temsil etmektedir. 9, 21 
ve 22 no.lu kuyu Pliyosen birimi ile altındaki 
Miyosen birimini de katetmiş olup, elde edilen 
su her iki birimin karışımıdır. Derinliği sağlıklı 
olarak öğrenilemeyen 25 no.lu kuyunun ise 
yakınındaki 23 ve 24 no.lu kuyulara göre daha 
sığ olduğu tahmin edilmektedir.  
 
4.2 Genel Dağılım ve Zamanla Değişim 
İzotop analizi için örneklemeler 2008 yılı Eylül, 
2010 yılı Temmuz ve 2015 yılı Temmuz ayı 
içerisinde yapılmıştır. Analiz sonuçları 
incelendiğinde (Çizelge 1) suların oksijen-18 
içerikleri 2008, 2010 ve 2015 yılları için 
sırasıyla; (-8.3 ile -10.47), (-7.43 ile -9.74), (-
8.10 ile -10.48); , döteryum içerikleri (-61.03 ile 
-82.47), (-59.98 ile -76.02), (-60.50 ile -74.47); 
trityum içerikleri ise (0.00 ile 7.0), (0.00 ile 5.80), 
(0.00 ile 4.61) arasında değişmektedir.  Oksijen-
18 değerlerinin zamansal değişimleri 
incelendiğinde 2008 yılından 2010 yılına 
geçişte SK-24 haricinde daha pozitif değerler 
aldığı, 2015 yılına ait örneklerin tamamında ise 
tekrar negatifleşme gözlendiği belirlenmiştir. 
Döteryum içerikleri ise bu değişime pek 
uymamaktadır. Örnekleme alanının büyük bir 
bölümünde (beslenme bölgesine yakın kuzey 
bölümü hariç) trityum değerleri sıfıra yakındır. 
Muhtemelen daha genç suları temsil eden 1-5 
no.lu kuyu sularında trityum 1-6,55 TU 
arasındadır. Kuyuların çoğunda trityumda 
zamana bağlı değişim gözlenmezken orta 
bölgedeki bazı kuyularda (17, 18, 19, 22 no.lu 
kuyular) muhtemelen çekimlerin etkisiyle 
sıfırdan artı değerlere doğru bir yükselme söz 
konusudur.
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Şekil 2 - Hidrojeoloji haritası üzerinde örnekleme noktalarının dağılımı 
 
4.3 Oksijen-18 (δ18O) - Döteryum (δ2H) 

İlişkisi 
Dünya üzerinde farklı yağış istasyonlarından 
elde edilen izotop verilerinin değerlendirilmesi 
sonucu oksijen-18 ve döteryum verileri 
arasındaki ilişki küresel ölçekte belirlenmiştir. Bu 
lineer ilişki δD = 8δ18O + 10 doğrusu şeklinde 
Dünya Meteorik Su Doğrusu (DMSD) olarak 
isimlendirilmiştir [Craig 1961]. Ancak bu doğru 
yerel iklime ve topoğrafya koşullarına göre 
farklılıklar gösterebilir  [Sayın ve Eyüpoğlu, 
2005].  

2008, 2010 ve 2015 yılları için çizilen Oksijen-18 
(δ18O) - Döteryum (δ2H) İlişkisini gösteren 
grafiklerde (Şekil 3) suların Dünya Meteorik Su 
Doğrusuna (2H = 8* 18O + 10)  ve Ankara 
doğrusuna (2H = 8* 18O + 11,5)  az-çok paralel bir 
yığın oluşturdukları, ancak, özellikle 2010 yılı 
verilerinin her iki doğrunun belirgin bir şekilde 

sağında yeraldığı görülmektedir. Bölgenin 
tektonik, hidrojeolojik yapısı ve su sıcaklığına 
göre, incelenen yeraltısuyu sisteminin termal 
sularla beslenme ve termal sularla ilişkilisine dair 
bir bulgu olmadığı bilinmektedir.  Oksijen-18 
döteryum grafiğinde dağılıma bakıldığında yıllar 
arasında döteryumun aynı aralıkta kalması, 
ancak oksijn-18’de sağa ve sola 
hareketlenmeler suların sisteme girmeden önce 
içinde bulunduğu atmosferik nem ve sıcaklık 
değişimi ile, kısmen de yeraltına sızma 
gerçekleşmeden önce yüzeysel akış sırasındaki 
buharlaşma farklılığı  ile açıklanabilir. Doğal 
olarak, sisteme girmeden önce sıcak ortamlarla 
daha fazla temas eden ve bu nedenle daha fazla 
buharlaşmaya maruz kalan sular özellikle 
oksijen-18 yönünden, kısmen de döteryum 
yönünden pozitifleşerek grafikte sağa doğru 
sapma göstermektedir.



 
 

51 
 

 
 

Çizelge 1- Su örneklerine ait izotop analiz sonuçları 
 

N
o 

Kuyu 
D. (m) 

Ort. 
EC 

μS/c
m 

Ort. Cl 
(me/l) 

Ör. Tarihi 27.09.2008 Ör. Tarihi: 21.07.2010 
Ör. Tarihi: 
16.07.2015 

δ18O 
(‰) 

δD (‰) 
Trit. 
(TU) 

δ18O 
(‰) 

δD (‰) 
Trit. 
(TU) 

δ18O 
(‰) 

δD 
(‰) 

Trit. 
(TU) 

1 150 679 0,79 -8,60 -63,38 1,10 - - - -8,18 -60,03 0,94 

2 125 1279 1,58 -9,07 -66,65 1,10 - - - - - - 

3 100 1395 3,37 -8,75 -62,79 6,55 -7,88 -61,03 4,05 -8,10 -60,50 4,28 

4 80 1083 2,66 -10,18 -75,89 0,00 -9,09 -71,35 0,55 -9,76 -64,70 1,62 

5 100 581 1,05 -9,23 -,61,43 0,50 -7,99 -64,31 3,45 -9,44 -63,58 1,43 

6 120 648 0,71 -9,42 -69,71 0,00 - - - -9,39 -64,87 0,77 

7 82 774 1,48 -9,87 -73,39 0,00 -9,09 -72,39 0,00 -10,31 -70,78 0 

8 105 736 0,99 -9,45 -72,57 0,00 - - - -9,58 -68,26 0 

9 110 1068 1,93 -10,17 -74,01 0,00 -8,64 -66,17 0,20 -9,99 -71,06 0 

10 110 949 2,96 -10,47 -76,45 0,00 -9,58 -74,49 0,70 -10,48 -74,47 0,28 

11 126 789 2,45 -8,96 -69,27 0,25 -8,03 -63,26 0,25 -8,36 -65,26 0 

12 80 1132 2,56 -8,71 -67,43 0,50 -7,96 -63,00 0,60 -8,59 -65,22 0,17 

13 60 1979 4,49 -8,82 -65,24 0,60 - - - -8,56 -64,83 0 

14 120 1663 4,04 -10,40 -74,60 0,05 -8,78 -67,53 0,55 -9,51 -68,68 0,39 

15 60 3500 11,46 -8,98 -61,03 2,85 - - - - - - 

16 252 988 3,89 -9,80 -73,91 0,00 -8,20 -64,36 1,10 - - - 

17 80 644 1,00 -8,70 -65,94 0,15 - - - -8,10 -61,26 2,29 

18 68 1665 1,19 -9,07 -65,13 0,65 -7,43 -60,60 0,10 -9,02 -60,54 1,36 

19 70 2690 3,43 -9,11 -71,15 0,00 -7,76 -66,14 1,95 -8,94 -66,87 1,80 

20 105 2151 10,06 -10,15 -77,70 0,00 - - - -9,92 -74,64 0 

21 106 1696 3,80 -8,30 -62,83 7,00 -8,07 -59,98 5,80 -8,83 -62,18 4,61 

22 122 1718 3,47 -9,82 -76,42 0,90 -7,94 -62,23 3,80 -9,77 -69,96 1,42 

23 100 5050 9,82 -10,19 -82,47 0,30 - - - - - - 

24 136 11820 23,60 -9,09 -75,97 0,15 -9,74 -76,02 0,00 - - - 

25 ?   - - - -7,80 -63,25 3,75 -9,22 -64,32 1,93 

 
 
4.4 Oksijen-18 (δ18O) - Trityum (3H) İlişkisi 
δ18O - 3H grafiği suların akifer içinde kalış 
süreleri arasındaki ilişkiyi yansıtır (Şekil 4). 
Grafiğin düşey ekseni (3H) boyunca yatay 
eksene doğru yaklaşıldıkça suların akifer 
içerisindeki kalış süreleri artmaktadır. SK-3 ve 
SK-21 kuyusuna ait su örnekleri, hidrolik 
dolaşımda daha az süre kalmalarından dolayı 
daha yüksek oranlarda 3H içeriğine sahiptirler.  
Bu da söz konusu suların diğer sulara oranla 
daha sığ ve daha kısa dolaşımlı olduklarını 
göstermektedir. SK-15 kuyusuna ait örnek de 
nispeten sığ ve kısa dolaşımlı olup, yatay 
eksene yakın olan diğer örnekler ise derin ve 
uzun dolaşıma sahiptir. Ancak bu örneklerden 
eksenlerin kesişme noktasına yakın olanlar, 
uzak olanlara göre muhtemelen daha yüksek 
kota sahip bölgelerden beslenmektedir.  
Suların genel olarak benzer δ18O izotop 
içeriğine sahip olmaları yakın kotlardan 
beslendiklerine işaret etmektedir. Ancak 2010 
yılında örneklenen suların 2008 ve 2015 yılına 

göre daha ılıman iklim koşullarında sisteme 
girmiş olabileceği veya ağırlıklı olarak daha 
düşük kotlardan beslenmiş olabileceği (örneğin, 
kar yağışlarının az olması halinde yüksek kottan 
beslenme katkısı daha az olacaktır) de ilk 
bakışta akla gelmektedir.  
İnceleme alanından alınan su örneklerinin 
Trityum - 3H (TU) değerlerinin zamansal 
değişimleri incelendiğinde 2008 yılından 2010 
yılına kadar geçen süre içerisinde bu değerlerin 
SK-3, SK-18, SK-21 ve SK-24 haricinde daha 
yüksek değerler aldığı bu örneklerde ise azalma 
eğilimi belirlenmiştir. 2015 yılında ise SK-3, SK-
4 ve SK-18 numaralı örneklerin 3H değerlerinin 
arttığı diğer örneklerin ise azaldığı 
görülmektedir. 2008, 2010 ve 2015 yılları için 
ortalama 3H değerleri sırasıyla 0.94, -1.68 ve 
1.16 olarak belirlenmiştir (Şekil 5). Değişimlerin 
nedeni atmosferdeki trityum oranlarındaki 
mevsimsel salınım (değişim) ile birlikte akiferi 
besleyen yağışların trityum içeriğini değişimine 
bağlanabilir. 
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Şekil 3- Oksijen-18 (δ18O) - Döteryum (δ2H) İlişkisini gösteren grafikler (Ankara yerel 

meteorik doğrusu, Dilaver vd. 2018’den alınmıştır) 
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Şekil 4- Oksijen-18 (δ18O) - Trityum (3H) İlişkisini gösterir grafik 
 
Ankara’da 2006-2008 arası çok kurak geçmiştir. 
Kış aylarında kar yağışı ve bahar aylarında 
yağmurlar yetersiz olduğu görülmüştür.  2010, 
2011, 2012 yılları ise yağışlı geçmiş, ancak 
2013’ten itibaren tekrar kurak bir dönem 
başlamıştır. İzotop örnekleriyle temsil edilen 
yeraltısuları güncel ve eski beslenimlerin 
karışımları olsa da, 2008 ve 2015 örneklerinin 
kurak dönem sonu, 2010 örneklerinin ise yağışlı 
dönemi temsil ettiğini söylemek yanlış olmaz. 
Başka bir ifadeyle, 2008 ve 2015 örneklerinde o 
yıla ve bir önceki yıla ait güncel yağış katkısının 
muhtemelen 2010 yılına göre daha az olmasını 
beklemek gerekir. Buna göre örneğin, 
yağışların ve muhtemelen yeraltısuyu 
besleniminin az olduğu yıllardan sonra alınan 
2018 örneklerinde trityumun 2010 ve 2015 
yılına göre daha düşük, yani sıfıra yakın olması 

beklenir. Ancak örneklenen hidrojeolojik 
sisteme muhtemelen güncel katkının etkisinin 
az olması ve örnekleme yapılan yaz aylarında 
park-bahçe sulamak amacıyla yoğun çekimlerin 
etkisiyle sığ ve derin suların birbirine karışması, 
hatta birbirine yakın kuyuların çekim etkisiyle 
girişim etkisi bu durumu ortadan kaldırmıştır. 
Sonuç olarak, alan, zaman ve derinlik açısından 
karmaşık ve değerlendirmesi zor bir tablo 
ortaya çıkmıştır.  
 
4.5  Derinlik ve Akım Yolu Boyunca 

Değişim 
Çalışma alanında kimyasal parametreler 
(örneğin tuzluluğun göstergesi EC, Na, Cl, SO4)  
farklı litoloji ve kimyasal bileşime sahip 
hidrojeolojik ortamları ayırdedici özellik 
göstermektedir. Buna göre Miyosen akiferinde 
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çörtlü kireçtaşı, kumtaşı, çakıltaşının hakim 
olduğu bölgeler ve Pliyosen yaşlı kumtaşı-
çakıltaşlarını temsil eden kuyu sularında toplam 
iyon ve bunun sonucu olarak tuzluluk düşük,  
evaporitlerin de bulunduğu güney bölgede 
(Ankara-Ayaş yoluna yakın düşük kotlu 
bölgeler)  ise yüksektir (bkz. Çizelge 1). 
Kuyuların düzensiz ve paçal filtrelenmesi ve 
çekimlerin verdiği düzensizlik nedeniyle izotop 
içerikleri kuyu derinliklerine karşı anlamlı tepki 
vermemektedir. Ancak akım yoluna bağlı olarak 
kimyasal ve izotop içeriği az-çok anlamlıdır. 

Buna göre kuzeyden güneye doğru akım yolu 
boyunca EC artmakta, trityum azalmakta, 
oksijen-18 negatifleşmektedir (Şekil 5). Akım 
yolu boyunca daha derin dolaşımlı suların 
katkısıyla izotopik farklılaşma (duraylı 
izotoplarda negatifleşme ve trityumda sıfıra 
yaklaşma) beklenen bir tablo olmakla birlikte, 
tuzluluk artışı sadece akım yolunun uzaması 
nedeniyle değil, daha çok litoloji değişimi 
(güneye doğru evaporitlerin etkisi) nedeniyle 
gerçekleşmektedir.

 
 

 
 

Şekil 5- Eryaman bölgesinde yeraltısuyu akım yolu boyunca kimyasal-izotopik değişim 

 
5 SONUÇLAR 
Bu çalışmada, başkent Ankara’nın 
kuzeybatısında bulunan Eryaman bölgesindeki 
Miyosen yaşlı yeraltısuyu sisteminde suların 
duraylı izotop (18O, 2H) ve trityum (TU) içeriği 
incelenerek elde edilen bulgular akifer dinamiği 
ile ilişkilendirilmeye çalışılmıştır. Sistemden 
doksanların sonundan itibaren park-bahçe 
sulama amacıyla kuyularla su çekilmektedir. 
İzotop analizi için örneklemeler 2008 yılı Eylül, 
2010 yılı Temmuz ve 2015 yılı Temmuz ayı 
içerisinde yapılmıştır. DSİ’den ve arazi 
çalışmalarında şahıslardan alınan bilgilere göre 
2008-2015 yılları arasında kuyu sayısı zamanla 
artmıştır. Buna göre çekimlerde de zamanla artış 
gerçekleştiği tahmin edilmekle birlikte, kurak 
yıllarda (örneğin 2006-2008 arası ve 2014 yılı) 
daha fazla, yağışlı yıllarda (örneğin 2010-2011-
2012) nispeten daha az su çekildiği tahmin 
edilmektedir. Yapılan analiz sonuçlarına göre 
duraylı izotop ve trityum dağlımı kuyu derinliğine 
karşı anlamlı tepki vermemektedir.  Göreceli 
olarak daha derin ve daha uzun dolaşımlı 
sularda genel olarak trityum içeriği sıfıra daha 
yakın, duraylı izotop içeriği daha negatif 
değerlerdedir, ancak yerel hidrojeolojik koşullara 

bağlı olarak bu kuralı bozan durumlara da 
rastlanmaktadır. Bunun nedeni büyük olasılıkla, 
örneklenen kuyuda paçal filtrelemeden 
kaynaklanan karışım ve çekimlerin etkisiyle farklı 
alt sistemlerin sularının birbirine karışmasından 
kaynaklanan değişikliklerdir.  Ana akım yolu 
boyunca izotop içeriğinde gerçekleşen 
değişimler daha anlamlı ve değerlendirilebilir 
özelliktedir. Kuzeydoğudan güneybatıya doğru 
olan ana akım yolu boyunca daha derin dolaşımlı 
(daha yaşlı) suların katkısıyla oksijen-18 ve 
döteryumda negatifleşme, trityumda sıfıra 
yaklaşma gözlenmektedir. Böyle bir hidrojeolojik 
sistem tam karışım modeline uygun bir sistem 
olarak görünmektedir.    
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İzotop ve Kimyasal Analizler DSİ 
Laboratuvarlarında yapılmıştır. Yetkililere ve 
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