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ÖNSÖZ
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü kadim tarihi boyunca ülkemizde suya yön vermiştir.
Hayata geçirilen tüm projelerle ülkemizin gerek sulama, gerek enerji gerekse de içmesuyu
açısından ihtiyaçlar karşılanmakta ve ekonomiye değerli katkılar sağlanmaktadır. Projelerin
üretilme sürecinde su ihtiyacının giderilmesinin yanı sıra mühendislik yaklaşımı olarak fayda/
maliyet analizi yapılarak karar verilmektedir. Çoğu zaman proje sonrasında meydana gelecek
ikincil faydalar bu analize dahil edilmemektedir.
Bu çalışma Ülkemizin en büyük ovalarından bir tanesi olan Bafra Ovasındaki
yeraltısuyu kalitesi ile toprakların tuzluluk ve sodyumluluk durumları belirlenerek zaman
içerisindeki değişimini incelemek amacıyla yapılmıştır.
Bafra Ovasında ilk drenaj çalışmalarına 1960’lı yıllarda ve sulama çalışmalarına ise
1995’li yıllarda başlanılmıştır. Sulama inşaatları tamamlanana kadar bölgede, sulama suyu
kaynağı olarak yeraltısuyu kullanılmıştır. Bu durum zaman içerisinde yeraltısuyu seviyesinin
deniz seviyesinin bile altına düşmesine ve bunun sonucu olarak denize yakın olan bölgelerde
deniz suyu girişimi olmasına neden olmuştur.
Çalışma sonucunda, son 10 yılda ovadaki yeraltısuyu tuzluluğunda önemli derecede
azalmalar olurken bazı bölgelerde tuzluluk probleminin devam ettiği tespit edilmiştir.
Yeraltısuyu tuzluluğundaki azalmanın en önemli nedeni; projeli sulamanın başlamasından
sonra sulama için yeraltısuyu çekimlerinin azalması ve bunun sonucunda deniz suyu girişimi
olmamasıdır.
Bu çalışmadaki katkılarından dolayı öncelikle proje ekibim başta olma üzere, DSİ
TAKK Dairesi Başkanlığı İzotop Laboratuvarı Şube Müdürlüğü, DSİ 22. Bölge Müdürlüğü
Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü ve DSİ 7. Bölge Müdürlüğü Kalite Kontrol ve
Laboratuvar Şube Müdürlüğü’nden emeği geçen ve bizlere destek olan herkese teşekkür
ederim.

Dr. Nazlı AYYILDIZ TURAN
Proje Yürütücüsü
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ÖZET
Bu araştırma kapsamında Bafra Ovasındaki yeraltısuyu ve toprak özelliklerinin alansal
ve zamansal değişimleri incelenmiştir. Bu kapsamda 2016 ve 2017 yıllarında ovadaki 48 adet
yeraltısuyu kuyusundan 4 farklı dönemde örnek alınmıştır. Ayrıca bu sular ile sulanan
arazilerden su örnekleriyle aynı zamanlarda toprak örnekleri de alınmıştır.
Alınan su örneklerinde anyon ve katyonların yanı sıra, ağır metal ve izotop analizleri de
yapılmıştır. Anyon ve katyon değerleri kullanılarak suların sulamada kullanılma durumları da
belirlenmiştir. Bu değerler yardımıyla suların özelliklerine ait alansal dağılım haritaları
hazırlanmıştır. Aynı şekilde toprak özellikleri de kullanılarak çalışma alanında sorun olan
bölgeler belirlenmeye çalışılmıştır.
Yeraltısularının tuzluluk değerleri incelendiğinde; inceleme alanının bazı bölgelerinde
tuzluluk değerlerinin 8 mS/cm’nin üzerine kadar çıktığı belirlenmiştir. Tuzluluk değerlerinin
dönemlere göre ortalama 2.55 ile 2.96 mS/cm arasında değişim gösterdiği belirlenmiştir. Bu
değerler incelendiğinde alandaki suların, sulama açısından kullanılabilir değerlerin üzerinde
olduğu belirlenmiştir. Aynı alanda 2008 yılında yürütülen bir çalışmada suların tuzluluk
değerlerin 11.0 mS/cm’ye kadar yükseldiği ve ortalama tuzluluk değerinin 4.04 mS/cm olduğu
tespit edilmiştir. Bu değerler karşılaştırıldığında ovadaki suların tuzluluk değerlerinin önemli
derecede düşme gösterdiği belirlenmiştir. Tuzluluk değerindeki düşüşün ovada tamamlanan
sulama sistemi nedeniyle olduğu düşünülmektedir. Sulama sisteminin işletmeye alınmasından
önce ovada sulama amacıyla yeraltısuyu kullanılmış bu durum ise deniz suyu girişiminin
etkisiyle suların tuzlanmasına neden olmuştur. 2008 yılında, yüzeysel sulamanın kısmen
devreye girmiş olmasına rağmen ovadaki yeraltısuyu tuzluluğunun yüksek olmasının sebebi ise
bu durumun olduğu düşünülmektedir. Çalışma alanındaki yeraltısuyunda ağır metal derişimleri
incelendiğinde demir ve mangan değerlerinin çok yüksek seviyelerde olduğu görülmüştür.
Toprakların özellikleri incelendiğinde 2016 ve 2017 yıllarında ova topraklarında tuzluluk
problemi olmadığı sadece birkaç noktadaki toprakların hafif tuzlu seviyede olduğu
belirlenmiştir. Bazı bölgelerde ise sodyumluluk sorunu olduğu görülmüştür. 2008 yılında
yapılan çalışma ova topraklarında tuzluluk değerlerinin 2.41 mS/cm olduğu ve bazı
noktalardaki değerlerin 7.02 mS/cm’ye kadar çıktığı belirlenmiştir. İki çalışma arasında geçen
sürede ova topraklarındaki tuzluluk değerlerinde %50 oranında azalma olduğu tespit edilmiştir.
Çalışma sonucunda Bafra Ovası yeraltısuyu ve toprak tuzluluk değerlerinin sulama
sisteminin devreye girmesi ile 2008 ile 2017 yılları arasında iyileşme gösterdiği belirlenmiştir.
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1. GİRİŞ
Dünyadaki toplam su hacminin yaklaşık olarak %96'dan fazlası tuzlu sudur. Tatlı su
kaynaklarının %68'inden fazlası buzullarda yer almaktadır. Tatlı su miktarının %30'unu ise
yeraltısuyu oluşturmaktadır. Göller, ırmaklar, dereler tatlı su kaynakları, dünyadaki
toplam su miktarının yaklaşık olarak %1'ini oluşturur.
Yeraltısuyu yönünden Türkiye’de en az 500 milyar m3 dinamik rezerv, 2–3 trilyon m3
kadar da durağan rezerv bulunduğu tahmin edilmektedir. Özellikle Dünya Bankası
raporlarında Türkiye coğrafyasında 400

milyar dolarlık s u

potansiyelinin olduğu

belirtilmektedir (Koç, 2014).
Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili olmasından dolayı, denize yakın tarım arazilerinde
denizler, drenaj sularının tarım alanlarından uzaklaştırılması için çok uygun noktalardır.
Deniz seviyesine yakın yerlerde, toprak seviyesinin hemen altında ve yüzeye yakın olan
taban suyu ile deniz suyu bir denge durumundadır. Bu gibi bölgelerde sulama suyu olarak
taban suyunun ya da yeraltısuyunun

kullanılması büyük sıkıntıları da beraberinde

getirmektedir.
Yeraltısuyu, dünyadaki kullanılabilir tatlı suyun %95’inden fazlasını oluşturmakta ve
neredeyse insanların üçte birinin içme suyu ihtiyacını karşılamaktadır.

Avrupa’da su

kaynaklarının %65’i yeraltısuyundan elde edilmektedir. (Chilton vd, 2013).
Türkiye’de ki tarım alanlarının yaklaşık 1/3’ü ekonomik olarak sulanabilecek
potansiyele sahiptir. Resmi kayıtlar bunun ancak 1/2’sinin sulamaya açıldığını ve sulama
oranları da dikkate alındığında sulamaya açılan alanların yaklaşık % 65’nin fiilen sulandığını
göstermektedir (Güngör, 2015).
El-Ashry (1991); Rhoades (1987) ve Kayasseh ve Schenk (1989) yaptıkları
çalışmalarda, dünyada sulanan 20-30 milyon hektar alanda tuzluluktan dolayı ürün veriminde
önemli azalmalar olduğunu vurgulamışlardır. Sulanan alanlarda belli ölçülerde tuzluluk ve
sodyumluluk sorunu bulunmaktadır.
Özellikle kıyı ovalarında aşırı miktarda yeraltısuyu çekiminin yapılması durumunda,
yeraltısuyu seviyesi düşmekte ve bunun sonucunda da deniz suyu iç bölgelere doğru hareket
etmektedir. Bu nedenle kıyı bölgelerindeki yeraltısuyu özelliklerinin ve su seviyelerinin sürekli
olarak ölçülmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Tuzlanmış olan suların sulamada
kullanılması durumunda da bu sular ile sulanan alanlarda hem bitkilerde verim azalması, hem
de topraklarda tuzluluk ve sodyumluluk sorunları oluşmaktadır.
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Bu proje kapsamında ülkemizin en önemli kıyı ovalarından bir tanesi olan ve Kızılırmak
Nehrinin denize döküldüğü bölgede bulunan Bafra Ovasının yeraltısuyu özelliklerinin
belirlenmesi, sulamaya uygunluğunun incelenmesi ve deniz suyu girişiminin araştırılması
amaçlanmıştır.
Bafra Ovası Sulaması Projesi tamamlanıncaya kadar yörede aşırı miktarda yeraltısuyu
kullanılmıştır.

Aynı

zamanda

Altınkaya

ve

Derbent

barajlarının

inşaatlarının

tamamlanmasından sonra Kızılırmak Nehrinden sediment gelmesinin durması sonucunda,
Kızılırmak Nehrinin denize döküldüğü bölgede kıyı oyulması olmuş ve deniz yaklaşık 1 km iç
bölgelere doğru ilerlemiştir. Bu iki nedenden dolayı bölgede, özellikle kıyıya yakın yerlerde
yeraltısuyunun tuzlandığı düşünülmüş ve DSİ 7. Bölge Müdürlüğü Bafra Ovası Sulaması Proje
Müdürlüğü tarafından 2007 yılında bir çalışma yürütülmüştür. Çalışmada çiftçilerin
sulamalarda kullandığı yeraltısuyu kuyularından örnek alınmış ve Kalite Kontrol ve
Laboratuvar Şube Müdürlüğü tarafından analizler gerçekleştirilerek bu sulara ait özellikleri
incelenmiştir. Çalışma sonucunda kıyı bölgelerindeki birçok alanda yeraltısuyunun aşırı
derecede tuzlandığı ve bu bölgelerde deniz suyu girişimi olduğu belirlenmiştir.
Sulamaların başlaması ile birlikte bölgede yeraltısuyu çekiminde azalmalar olmasına
rağmen, son yıllarda projedeki bitki deseninde çok büyük değişiklikler olmuş ve yıllara göre
değişmekle birlikte alanın yaklaşık %60’lık kısmında çeltik yetiştirilmeye başlanılmıştır. Bu
nedenle

suyun

yetmediği

bölgelerde

halen

yeraltısuyundan

kullanım

olmaktadır.

Yeraltısuyunun tuzlanması sonucu doğal olarak topraklar da bu durumdan olumsuz etkilenecek
ve topraklarda tuzluluk ve sodyumluluk sorunu oluşacaktır.
Bu çalışmada Bafra Ovası yeraltısuyu ve toprak tuzluluk özelliklerinin Bafra Ovası
Sulaması Projesi kapsamında sulama sisteminin devreye girmesi ile 2008 ile 2017 yılları
arasındaki değişim incelenmiştir.
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2. GENEL BİLGİ
2.1.Yeraltısuyu Hareketi
Yeraltısuyunun aşağı doğru hareketi için gereken enerjiyi yerçekimi sağlar. Yeraltına
süzülen su havalanma kuşağından doygunluk zonuna doğru hareket eder. Süzülen sular
yeraltısu tablasına ulaştığında, su tablasının yüksekte olduğu alanlardan daha aşağıda bulunan
ırmaklar, göller ya da dereler gibi yerlere doğru hareketini sürdürür. Sadece süzülen suyun bir
kısmı doğrudan su tablasının eğimini izler. Çoğu ise düşey yönde büyük kavisli yollar alarak
ırmağa, göle ya da derelere katılırlar. Bunun sebebiyse doygunluk kuşağı içindeki
yeraltısuyunun yüksek basınçlı alanlardan düşük basınçlılara doğru hareket etmesidir.
Yeraltısuyunun hızı birçok faktöre bağlı olarak değişmektedir. Yeraltısuyunun hızları
oldukça geçirimli bazı malzemelerde 250 m/gün iken hemen hemen geçirimsiz malzemelerde
birkaç cm/yıl arasındadır. Birçok sıradan akifer için ortalama yeraltısuyu hızı birkaç cm/gün
olarak ölçülmüştür.
Yeraltısuyunun topoğrafya üzerinde akışa geçtiği ya da süzüldüğü yere kaynak denir.
Kaynaklar, yatay olarak hareket eden yeraltısuyunun yer yüzeyini kestiği yerlerde oluşur. Şekil
2.1’de belirtildiği gibi kaynaklar en yaygın biçimde süzülen suların geçirimsiz tabakaya ulaştığı
ve hareketine yatay olarak devam ederken yüzeyden boşalıma geçtiği noktalarda meydana gelir.

Şekil 2. 1. Kaynak ve Şematik Görünümü (Monroe ve Wicander, 2005)
Şekil 2.2’de görüldüğü gibi su kuyuları doygunluk kuşağının içine doğru sondaj veya
kazarak yapılan açıklıklardır. İlk önce doygunluk kuşağına geçilir, su kuyu içine doğru
süzülerek kuyuyu su tablası düzeyine kadar su doldurur. Bir kuyudan su çekilmeye
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başlandığında bir düşüm konisi oluşur. Eğer su, beslenebildiğinden daha hızlı çekilirse, düşüm
konisinin derinliği ve çapı büyüyecektir. Dolayısıyla bölgedeki su tablası seviyesi alçalacak ve
yanında bulunan sığ kuyuların kurumasına sebep olacaktır.

Şekil 2. 2. Su Kuyusu ve Düşüm Konisi Oluşum Aşaması (Monroe ve Wicander, 2005)

2.2. Tuzlu Su Girişimi, Tuzluluk ve Kimyasal Parametreler
Kıyı akiferlerinde doğal şartların etkin olduğu ve tatlı suyun basıncının tuzlu suyun
basıncından büyük olduğu durumlarda tatlı su - tuzlu su bir ara yüzey boyunca dengede bulunur
ve tatlı su karadan denize doğru yönelir. Yoğunlukları birbirinden farklı olan sular karıştığında
bu yüzey boyunca yalnızca moleküler difüzyon gerçekleşmektedir (Delleur, 1999).
Yeraltısularının tuzlanmasında çeşitli etkenler, çeşitli süreçlerde etkili olmaktadır. Derin
akiferlerde yer alan tuzlu suların pompaj ile yöresel kuyularda tatlı su ile karışması; toplama
havzalarındaki toprak katmanlarında bulunan kaya tuzu formunda tuz yataklarının yeraltısuyu
ile teması; petrol ve doğal gaz arama çıkarma çalışmaları; kış mevsimlerinde yollarda
buzlanmayı engellemek amacıyla yapılan tuzlama; sulanan alanlarda sulamadan dönen suların
yeniden kullanılması bu etkenlerin başlıcalarındandır. Deniz kıyısında ise akiferlerde
karşılaşılan en önemli tuzlanma nedeni deniz suyu girişimidir (Richter ve Kreitler, 1993).
Cemek ve ark. (2006), Bafra Ovasında yapmış oldukları bir çalışmada ovada son yıllarda
çeltik üretiminin artmasıyla birlikte aşırı su kullanımının olduğunu ve zaten tuzlu olan su
kaynaklarının yoğun bir biçimde sulamada kullanılmasıyla tarım alanlarındaki toprakların
tuzluluğunun daha da artacağını bildirmişlerdir.
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Tatlı su kaynak miktarının az bulunduğu kıyı akiferlerinde tuzlu su girişimi daha hızlı
olmaktadır. Aşırı yeraltısuyu kullanımı yapılan alanlarda tuzlu ve tatlı suyun karışım bölgesi iç
kısımlara doğru hareket eder ve tuzlu bölgenin dışında önceden açılmış olan sondaj kuyuları,
sonradan tuzlu bölgenin içerisinde kalır. Yeraltısuyunun sulamada kullanılmasına devam
edilmesi durumunda, bitkilerde tuz etkisini gösterir ve arazilerde tuzlanma meydana gelir.
Bundan dolayı denize yakın akiferlerde pompajın kontrollü olması gerekmektedir (Gualbert,
2001). Sekil 2.3’te aşırı pompaj sonucunda deniz suyu girişiminin şematik hareketi
gösterilmiştir.

Şekil 2. 3. Pompaj Sonucunda Deniz Suyu Girişiminin Şematik Görünümü (a)Pompajın
Başlangıcındaki Durum (b) Aşırı Pompaja Başlanıldıktan Belirli Bir Süre Sonraki Durum (c)
Aşırı Pompaja Devam Edilmesi Durumunda Oluşabilecek Tatlı Su ve Tuzlu Su Dengesi
(Barlow, 2003)

2.3. Su Kalitesi
Suların kalite ifadesi; kullanım amacı ile alakalı olarak suyun fiziksel, kimyasal ve
biyolojik özelliklerini belirtmektedir. Su belirli bir süre organik madde, toprak ve kayaçlar ile
etkileşim içinde bulunur ve bunun sonucunda yeraltısuyu kalitesinde değişiklikler meydana
gelir. Yeraltısularının kimyasal bileşimi, temas ettiği maddenin fiziksel özelliklerine ve temas
süresine bağlı olarak gelişir. Yeraltısularının kimyasal yapısının %95 ini meydana getiren temel
anyon ve katyonlar Çizelge 2.1’de verilmiştir (Sargın, 2004). Yeraltısuyunda bulunan temel
elementler ve bunların kompozisyonları Çizelge 2.2’ de verilmiştir (Hem, 1989).
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Çizelge 2. 1. Yeraltısularının Kimyasal Yapısını Oluşturan Anyon ve Katyonlar (Sargın, 2004)
Katyonlar

Anyonlar

Sodyum (Na+)

Klorür (Cl-)

Kalsiyum (Ca+2)

Bikarbonat(HCO3-)

Magnezyum (Mg+2)

Sülfat(SO4-2)

Çizelge 2. 2. Yeraltısuyu ve Deniz Suyunun Kimyasal Kompozisyonu (Hem, 1989)
Element(mg/L)

Yeraltısuyu(mg/L)

Deniz Suyu(mg/L)

Ca+2

10-200

400

Mg+2

1-100

1350

Sr+2

<10

8

Na+

1-300

10500

K+

1-20

380

NH4+

0-5

<0.5

HCO3-

80-400

142

SO4-2

10-100

2700

Cl-

1-150

19000

NO3-

0-0.60

<0.5

SiO2

10-30

6.4
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3. MATERYAL VE YÖNTEM
3.1. Araştırma Alanı Hakkında Genel Bilgiler
3.1.1. Coğrafi Konum
Çalışma alanı Türkiye’nin kuzeyinde Orta Karadeniz Bölgesinde 41-10´ - 41-45´
Kuzey enlemleri ve 35-30´ - 36-15´ Doğu Boylamları arasında Kızılırmak ile yan derelerin
oluşturduğu delta ovasında yer almaktadır. Bafra ovasının yüz ölçümü 80 000 hektardır.
Doğu–batı yönünde uzunluğu 60 km, kuzey–güney yönünde ise 32 km’dir. Çalışma sahası
Samsun ilinin 23 km batısında Çakırlar mevkiinden başlayıp, batıda Yakakent İlçesine kadar
uzanmaktadır. Güneyi Orta Karadeniz dağ sıralarını teşkil eden Canik sıra dağlarının
uzantıları ile sınırlanmıştır. Araştırma sahasının konumu Şekil 3.1’de, alana ait bir görüntü ise
Fotoğraf 3.1.’de verilmiştir.

Şekil 3. 1. Çalışma Alanının Uydu Görüntüsü
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Fotoğraf 3. 1. Kızılırmak Nehri - Bafra

3.1.2. Jeolojik Durum
İnceleme alanında yüzeylenen en yaşlı birim Üst Kretase yaşlı flişler ve volkaniklerdir.
Flişler volkanik ara tabakalı konglomera, kiltaşı, kumtaşı ve marnlardan oluşmaktadır. Çalışma
alanının alt havza kesimlerinde flişlerin akifer özelliği taşımadığı görülmektedir. Kumlu-çakıllı
seviyelerin yerel ölçekte akifer olabileceği belirtilmiştir. Volkanik karakterli kayaçlar ise alt
havzada yer yer yerel bazda akifer özelliğine sahip olabilmektedir. Çalışma alanında Üst
Kretase yaşlı birimlerin üzerinde Eosen yaşlı flişler yer almaktadır. Flişler volkanik ara
katmanlı kumtaşı, kiltaşı, marn ve konglomeralardan oluşmaktadır. Flişler çalışma alanında
akifer özelliği taşımamakta ve ekonomik olarak yeraltısuyu barındırmamaktadır. İnceleme
alanında Neojen konglomera, kumtaşı, silttaşı, marn ve kiltaşları ile temsil edilmektedir. Bu
kayaçlar yaygın olarak görüldükleri yerlerde kumlu-çakıllı seviyeleri yerel bazda akifer özelliği
taşımakta ve yeraltısuyu barındırmaktadır; killi ve marnlı seviyeleri ise verimsizdir.
Bölgede konglomera ve kumtaşlarının üzerinde yine Neojen yaşlı volkanik kayaçlar yer
almaktadır. Volkanikler bazalt ve andezit türü kayaçlardan oluşmakta ve yerel bazda uygun
akifer özelliği taşımamaktadırlar. Bafra ovasında Pliyo-Kuvaterner yaşlı çakıl, kum ve kil
karışımından oluşan gevşek ve tutturulmamış çökellerdir. Bu çökeller genellikle iri boyutlu
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malzemelerden oluşmuş ve yaygın görüldükleri yerlerde iyi akifer özelliği taşımaktadır.
Alüvyonlar çakıl, kum, silt ve kil karışımından oluşmakta; gevşek ve çimentolanmamış
özelliktedir. Bölgede alt havzada genellikle vadi alüvyonları iyi akifer özelliği taşımakta ve
ekonomik olarak yüksek miktarda yeraltısuyu taşımaktadır. Çalışma alanına ait jeoloji haritası
Şekil 3.2’de görülmektedir.

Şekil 3. 2. Çalışma Alanına Ait Jeoloji Haritası

3.1.3. Hidrojeoloji
Çalışma alanındaki ana akarsu Kızılırmak Nehridir. Nehir, İç Anadolu'nun en
doğusundaki Sivas ili İmranlı ilçesinde Kızıldağ'ın (3025 m) güney yamaçlarından yaklaşık
39,8° Kuzey 38,8° Doğu noktasından doğar, önce batı ve güney batıya 38,7° Kuzey 34,8° Doğu
ya kadar akar, daha sonra yay şeklinde biçimlenir. Sivas'ı geçtikten sonra Yıldız Irmağı nehre
katılır. İlkin batıya, daha sonra kuzey doğudaki Tuz Gölü'nü geçerek kuzey batıya akar. Daha
sonra kuzey ve kuzey doğuya yönelir. Sonra menderesler yaparak kuzey batıya akar. Sonuçta
Karadeniz'e 41.72° Kuzey 35.95° Doğu noktasında boşalır. Sırasıyla Sivas, Kayseri, Nevşehir,
Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Aksaray, Çankırı, Çorum ve Samsun il sınırlarından geçerken çok
sayıda dere ve çayın sularını toplayarak Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e ulaşır.
Kızılırmak;

kuzeydoğusundan

Yeşilırmak

havzası,

doğudan

Fırat

havzası,

güneydoğudan Seyhan, güneybatı ve güneyden Konya kapalı havzası, batıdan Sakarya havzası,
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kuzeybatıdan Batı Karadeniz havzaları ile komşudur. Türkiye toplam alanının 1/10'nunu drene
eder. Kızılırmak Nehrinin toplam uzunluğu 1.355 km, toplam havza alanı ise 78.180 km2’dir.
Yağmur ve kar sularıyla beslenen nehrin rejimi düzensizdir. Temmuz ve Şubat arasında
düşük su düzeyinde akan nehir, Mart ayında hızla kabarmaya başlar ve Nisan ayında en yüksek
su düzeyine ulaşır. Ortalama debisi 184 m³/s olan nehrin 20 yıllık gözlem süresince en az 18,4
m³/s'’ye ve en çok 1.673 m³/s’ye ulaştığı tespit edilmiştir. Havzaya kış yağışları kar şeklinde
düşer, erime gerçekleşmediğinden akarsuya katılmaz. Sıcaklık düşük olduğundan buharlaşma
azdır. İlkbaharda yağış artar, dağlardaki karlar erir, debi artar. Yazın orta ve yukarı havzada
yağış yetersizdir, buharlaşma şiddetlidir. Bu mevsimde debi minimum seviyeye iner.
İnceleme alanında debi yönünden kayda değer bir kaynak gözlenememiştir. Volkanik
kayaçlar ile flişlerin birbirleriyle kırık ve çatlaklarında az miktarda su bulunmaktadır. Bu sular
kırıklar boyunca sızıntı şeklinde yüzeye çıkmaktadır.
Bafra akiferinde hemen hemen her ev sahibinin içme ve kullanma suyu olarak
kullanmak üzere, sahip olduğu arazi üzerinde kuyu açtığı bilinmektedir. Kuyu derinlikleri 5100 m; debi değerleri ise 1-60 L/s arasında değişmektedir. Kuyular Kuvaterner yaşlı alüvyonun
kumlu ve çakıllı seviyelerinde açılmıştır.
Bafra akiferindeki Pliyo-Kuvaterner ve Kuvaterner yaşlı birimler çakıl, kum, silt ve kil
karışımından oluşan, nispeten iri boyutlu malzemelerden oluşmuş, gevşek ve tutturulmamış
çökellerdir. Bu çökeller bölgede akifer özelliğindedir ve yeraltısuyu taşımaktadır. Serbest akifer
özelliği taşıyan Bafra akiferinde alüvyonların Transmissibilite Katsayısı (T) 18-8320 m2/gün
olarak hesaplanmıştır (Anonymous 1988). Akiferde yeraltısuyu akışı kuzey, kuzey-doğu ve
kuzey-batı yönünde gerçekleşmektedir.

3.1.4. İklim Özellikleri
Çalışma alanında Karadeniz Bölgesinin ılıman iklim özellikleri görülmektedir. Bafra
Meteoroloji Müdürlüğünden alınan uzun yıllar ortalama gözlem sonuçlarına göre en yağışlı
ay Aralık, en kurak ay ise Temmuzdur. Yıllık yağış toplamı uzun yıllar ortalamasına göre
754.9 mm dir. En sıcak ay (22.5 ºC) Temmuz ayı ve en soğuk ay (5.7 ºC) ise Ocak ayıdır.
Karadeniz Bölgesi kuzey-batı Avrupa’daki alçak basınç ile Sibirya’daki yüksek basıncın
etkisi altında kalmaktadır.
Bafra ile Çarşamba’ya kadar olan sahil şeridinde Kuzey Anadolu sıra dağlarının
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yüksekliğini kaybetmiş olması dolayısıyla düşük değerli yağışlar görülmektedir. Bafra’nın
batısına, Çarşamba’nın doğusuna doğru kıyının biraz gerisinde yükselen dağlar ve sahil
şeridinin doğrultusundaki değişiklik yağışları artırmaktadır. Çarşamba’nın güneydoğusundaki 800 m kotu üzerindeki meteoroloji istasyonundan alınan ölçümlerde yıllık yağış
1700 mm’yi bulmaktadır. Sıcak ve ılıman bir iklimin gözlendiği Bafra’da kış aylarında yaz
aylarından çok daha fazla yağış düşmektedir. Çizelge 3.1’de belirtildiği gibi Bafra ilçesinin
yıllık ortalama sıcaklığı 13.6 ºC’dır. 20 mm yağışla Haziran ayı yılın en kurak ayıdır. Ortalama
173.6 mm yağış miktarıyla en fazla yağış Aralık ayında görülmektedir (Anonymous, 2016 a).

3.1.5. Sulama Tesisleri
Çalışma alanındaki sulama tesisleri; suyunu 1991 yılında hizmete giren Derbent
Barajı ve HES’in kuyruksuyundan alan ve inşaatı 1991 yılından itibaren devam eden
14279 hektarlık alanı kapsayan sulama–drenaj şebekesidir. 2009 yılı sonu itibarı ile
11000 ha’lık alan sulamaya açılmış durumdadır. Çalışma sahasında sulama şebekesinin 2009
yılından itibaren kullanılmaya başlamasından sonra yörede yeraltısuyuna olan su ihtiyacı

azalmıştır.
Altınkaya Barajı ve Hidroelektrik Santralı: Altınkaya barajı ve HES Bafra ilçe
merkezinin 35 km güney batısında Kızılırmak üzerinde yer almaktadır. Baraj elektrik enerjisi
üretimi ve taşkın önleme maksadıyla yapılmıştır. Barajın ilk iki ünitesi 1987, diğer ikisi 1988
senesinde devreye girmiştir. Derbent Barajı Altınkaya’nın 30 km mansabında olup yüzer
baraj sınıfına girer. Derbent Barajı Bafra’ya 7 km uzaklıktadır. Baraj enerji üretimi ve
yapılan kanallarla Bafra Ovası sulama amaçlıdır.
Çalışmaları henüz devam etmekte olan 19 Mayıs Sulama ve İçme Suyu Projesi, Şekil
3.3’de verilen Mayıs 2011 tarihinde onaylanan, Bafra Ovası Sulaması sağ sahil ana kanalı
üzerinde yer alan pompaj sulamalarının (Karaköy; 743 ha ve Martıkale; 69180 ha) iptal
edilerek bu alanların büyük bir bölümü ile civar tarım arazileri olmak üzere toplam 7555 ha
arazinin sulanması ve 19 Mayıs ve Atakum ilçeleri arasında yer alan yerleşim birimleri ile
Bafra ovasında yer alan 48 adet köyün içme ve kullanma suyu taleplerine çözüm getirilmesi
hedeflenmiştir (Anonymous, 2016 b).
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Çizelge 3. 1. Bafra İlçesine Ait Bazı Meteorolojik Veriler (Anonymous, 2016 a)
Aylar

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Aylık Ortalama
Sıcaklık (ºC)

5.3

9.8

9.7

13.6

15.8

21.5

23.3

24.4

19.8

14.3

11.2

3.9

Aylık Maksimum
(ºC) Sıcaklık

17.9

24.4

27.9

31.3

29.6

31.0

30.1

32.1

32.5

28.2

27.4

14.2

Aylık Minimum
Sıcaklık (ºC)

-5.7

1.0

1.2

2.7

7.4

10.7

16.2

16.1

10.7

6.5

2.3

-2.4

Aylık Toplam
Yağış (mm)

108.1

29.0

64.2

53.0

163.9

20.0

53.0

24.7

69.1

33.0

83.4

173.6

Aylık Yağışlı gün
sayısı

21

9

17

10

19

9

5

4

8

18

7

22

Aylık Ortalama
nispi nem (%)

79.3

76.2

82.3

81.5

83.2

79.1

75.9

76.8

73.6

86.5

71.6

83.1
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Çizelge 3.2’de 2016 yılına ait çalışma alanı içerisinde olan Kızılırmak Nehri
üzerinden Bafra Atıksu Arıtma Tesisi sonrası noktadan numune alınmış ve analizleri
yapılmıştır.

Şekil 3. 3. 19 Mayıs Sulama ve İçme Suyu Proje Alanı (Anonymous, 2016 b).

Çizelge 3. 2. Kızılırmak Nehri Atıksu Arıtma Tesisi Sonrası Su Kalitesi
Örnekleme
Zamanı

pH

Eylül 2016

7.0

EC
Cl
SO4 -2
(µS/cm) (mg/L)) (mg/L)
1717

317.8

385.0

Na+
(mg/L)
253.0

K+
Ca+2
(mg/L) (mg/L)
5.8

125.4

Mg+2
(mg/L)
56.0

3.1.6. Drenaj, Yeraltısuyu Rasat ve Akifer Durumu
Bafra Ovasında ilk drenaj çalışmaları 1960’lı yıllarda başlatılmıştır. Söz
konusu

tarihlerde herhangi

bir sulama şebekesi

bulunmamaktadır. Yapılan

çalışmalar; üst havzadan gelen ve doğal bir çıkış yapısı olmadığından, tarım
arazilerinde deniz seviyesi nedeniyle çıkış ağzı bulamayan suları tahliye etmek
13

amacıyla, kanallar açılmıştır. Bu tarihlerde açılan drenaj kanallarının Kızılırmak ile
bağlantısı olması nedeniyle kurak dönemlerde sulama amacıyla kullanılmıştır.
Araştırma alanında açılan bu kanallar; Koşuköy, Hacılar, Çorak, Boytar ve
Bakırpınar ana drenaj kanallarıdır. Bafra Ovası Sağ sahil sulama ve drenaj şebekesine
ait harita Şekil 3.4’de verilmektedir.
Ovada sulama projesi ile birlikte drenaj çalışmaları da başlatılmıştır. Bafra
Ovasının drenaj yönünden en büyük sorunu doğal bir çıkış ağzının bulunmamasıdır.
Drenaj probleminin asıl yaşandığı yerler ise 2 m kotu altı araziler olup, suların doğal
yollar ile uzaklaştırılamadığı toplam 4410 ha’lık alanı kapsamaktadır (Arslan, 2005).
Çalışma alanı içinde 3’ü keson 10’u sondaj olmak üzere toplam 13 adet kuyu
yeraltısuyunun miktar ve kalite yönünden izlenebilmesi amacıyla DSİ 7. Bölge
Müdürlüğü tarafından açılmıştır. (Anonymous, 2016 b).
Çalışma alanı içerisinde sol sahilde 280 adet, sağ sahilde ise 150 adet ruhsatlı
kuyu bulunmaktadır. Kuyuların dağılımı Şekil 3.5.’de verilmiştir. DSİ tarafından
açılan kuyular günümüzde işletmede değildir. Toplam tahsis miktarları ise sol sahilde
6.106 m3/yıl, sağ sahilde ise 2,5.106 m3/yıl’dır.
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Şekil 3. 4. Sağ Sahil Drenaj Kanalları (Anonymous, 2016 b)
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3.1.7. Kıyı Erozyonu Önleme Yapıları
Altınkaya ve Derbent Barajlarının faaliyete geçmesinden sonra Kızılırmak
Nehrinden gelen rusubat malzemesi akışı kesilmiştir. Bunun bir sonucu olarak
Kızılırmak-Karadeniz birleşiminde kıyı erozyonu başlamış ve 1988 ile 2000 yılları
arasında Kızılırmak nehrinin Karadeniz’e döküldüğü noktada denizin 800 m içeriye
geldiği belirlenmiş ve DSİ tarafından ovada kıyı erozyonunu önlemek için bazı önlemler

alınmıştır. Proje kapsamında 2008 yılına kadar 11 adet kıyı koruma mahmuzu inşa
edilerek, erozyon önlenmeye çalışılmıştır.
Bafra Ovasında; Şekil 3.6’da belirtilen 1988-2001 yılları arasında 1318
da, 2001-2004 yılları arasında 207 da, 2004-2005 yılları arasında 120 da, 20052007 yılları arasında 65 da, 08.02.2007-25.12.2007 arasında 65 da ve 25.12.200728.02.2008 arasında 18 da olmak üzere toplam 1793 da alan kıyı erozyonu neticesinde
kaybolmuştur (Arslan, 2010).

Şekil 3. 5. Bafra Ovasında Bulunan Ruhsatlı Kuyuların Dağılımı
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Şekil 3. 6. Bafra Ovası Kıyı Erozyonunun Yıllara Göre Durumu (Arslan, 2010)

3.1.8. Sosyal ve Tarımsal Yapı
Bafra Ovasında sulama şebekesi 1990’lı yıllarda faaliyete geçmeye başlamış
olmasına rağmen yöre çiftçileri uzun yıllardan beri sulama kültürüne sahiptirler.
Şebeke faaliyete geçmeden önce çiftçiler Kızılırmak ile bağlantısı bulunan drenaj
kanalları vasıtasıyla ovaya dağıtımı sağlanan suları veya derinliği 10 m’yi
geçmeyen kuyular

sayesinde yeraltısuyunu

kullanmışlardır.

Halen

sulama

şebekesinin ulaşmadığı alanlarda sulama yeraltısuyundan yapılmaktadır. Sulama
metodu yetiştirilen ürüne göre farklılık göstermekle beraber sebze sulamasında
genelde yağmurlama ve karık sulama yöntemi uygulanırken ovada son yıllarda
yetiştiriciliği yaygınlaşan çeltikte ise tava sulama yöntemi uygulanmaktadır.
Araştırma alanında yetiştirilen bitki deseni çok farklılık göstermekle birlikte
genelde sebze tarımı ağırlıklıdır. Sebzelerden ise yoğun olarak yaz mevsiminde
domates, biber, kavun, karpuz yetiştirilirken; kış mevsiminde buğdayın yerine pırasa,
17

lahana ve turp tarımı yapılmaktadır. Ovada I. ve II. ürün olmak üzere mısır
yetiştiriciliği de yapılmaktadır. Son yıllarda sulamanın faaliyete geçmesi nedeniyle
çeltik üretiminde aşırı bir artma görülmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
2016 verilerine göre Samsun, Bafra ’da tarımsal sulama sonu alanları Çizelge 3. 3
ve Çizelge 3. 4’te verilmiştir.

Çizelge 3. 3. Samsun ve Bafra İçin Bitki Türü-Alan Dağılımı (Anonymous, 2016 c)
Bölge

Toplam
Alan (Da)

Tahıllar ve Diğer
Bitkisel Ürünlerin
Ekilen Alanı (Da)

Sebze
Bahçeleri
Alanı (Da)

Meyveler, İçecek ve
Baharat
Bitkilerinin Alanı
(Da)

Samsun

3781165

2302905

289082

973286

Bafra

595908

479217

75739

25310
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Çizelge 3. 4. Bafra Tarımsal Üretim Sonuçları (Anonymous, 2016 c)
Grup Adı

Ürün Adı

Alan (Da)

Üretim (Ton)

Domates (Sofralık)

3505

14607

Hıyar (Sofralık)

465

2370

Biber (Dolmalık)

1050

3137

Biber (Sivri)

1100

3293

Patlıcan

2114

8470

Meyvesi için

Kabak (Sakız)

510

1113

yetiştirilen sebzeler

Balkabağı

730

1460

Bezelye (Taze)

400

440

Fasulye (Taze)

2400

2630

Barbunya Fasulye (Taze)

2450

2695

Kavun

9000

32400

Karpuz

12100

84700

Soğan (Taze)

310

340

Soğan (Kuru)

400

800

Turp(Kırmızı)

1470

5145

Sarımsak (Kuru)

100

195

Pırasa

5000

17435

Buğday (Diğer)

183712

67996

Mısır (Dane)

20619

13766

Çavdar

170

66

Yular(Dane)

300

41

Kök ve yumru
sebzeler

Tahıllar

Yağlı
Tohumlar

Çeltik 1.Ekiliş

106.138

92,086

Çeltik 2.Ekiliş

4.646

3,498

Soya

5153

2124

Ayçiçeği(yağlık)

1850

528

Kolza(Kanola)

1550

620
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3. 2. Arazi Çalışmaları
3.2.1. Örnek Alınacak Yeraltısuyu Kuyularının Tespit Edilmesi ve Su
Örneklerinin Alınması
Çalışma
belirlenmesi

alanında

amacıyla

yeraltısularında kalite ve kirlilik parametrelerinin

çiftçilerin

sulamada kullandıkları yeraltısuyu kuyuları

kullanılmıştır. Bu amaçla arazide bulunan yeraltısuyu kuyularının 48 tanesinden
2016-2017 yılları içerisinde sulama başı ve sulama sonu (bir su yılı) olmak üzere 4
dönem halinde su örnekleri alınmıştır. Yeraltısuyu kuyuları Kızılırmak Nehri ile
denizin birleştiği noktadan başlamak üzere yaklaşık 11.5 km doğu istikametinde
ve deniz kenarından başlayarak 8.5 km iç kesimlerde bulunmaktadır. Şekil 3.6’da
görüleceği üzere örnek alınan kuyular denizin etkisinin net bir şekilde ortaya konulması
amacıyla denize yakın olan bölümlerde yoğunlaşmıştır. Yapılan bu çalışma ile ovada
yeraltısuyuna deniz suyunun etkisinin olup olmadığı ve deniz suyu girişimi var ise
bunun iç kesimlere doğru ne kadar bir mesafede etkisinin olduğu ve girişimin boyutu
belirlenmeye çalışılmıştır.
Yeraltısuyu kuyularından alınan örneklerde pompalar bir müddet çalıştırılmış,
pompa içinde ve borularda bulunan suların dışarı tamamen atılmasından 15-20 dakika
sonra su örnekleri alınmıştır. Örnekler TS EN ISO 5667 Su Kalitesi-Numune Alma
Standardına uygun olarak alınmış, muhafaza edilmiş ve Kalite Kontrol ve Laboratuvar
Şube Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir. Numuneler kuyu isimlerine göre sahada
etiketlenmiştir. Arazi çalışmalarına ait görüntüler Fotoğraf 3.2. ve Fotoğraf 3.3’de
verilmiştir.
Çalışma alanına ait suların özelliklerinin belirlenmesi amacıyla örnekler
üzerinde EC, pH, Na+, Ca+2, K+, Mg+2, CO3-2, HCO3-, Cl-, o-PO4 -3 ve SO4-2 analizleri
yapılmıştır. Kuyu noktaları Şekil 3.7’da, koordinatları Çizelge 3.5’te verilmektedir.
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Şekil 3. 7. Çalışma Alanı Numune Noktaları
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Fotoğraf 3. 2. Su Örneklerini Alındığı Kuyulardan Görüntü

Fotoğraf 3. 3. Toprak Örneklerinin Alınması
22

Çizelge 3. 5. Çalışma Alanı Numune Noktaları ve Koordinatları
Örnek
No:

Numune Koordinatları
X

Y

1

746659

4623577

2

746128

3

Örnek
No:

Numune Koordinatları
X

Y

25

737347

4618909

4622675

26

737612

4617706

746824

4622108

27

735640

4618527

4

747452

4622580

28

734392

4617985

5

747799

4622689

29

739984

4613640

6

747606

4621584

30

741383

4615499

7

746384

4620882

31

741281

4617582

8

748430

4617206

32

751778

4614830

9

747552

4620681

33

751243

4614734

10

750676

4619364

34

751515

4614270

11

748464

4618494

35

751384

4613172

12

748166

4619641

36

752083

4612539

13

748316

4620993

37

752323

4612557

14

747284

4622357

38

753530

4611494

15

742815

4619233

39

753946

4611534

16

742548

4621248

40

751363

4611411

17

738872

4620292

41

751480

4616159

18

740738

4620817

42

746901

4615927

19

741976

4620215

43

745485

4616644

20

743408

4621189

44

746958

4619364

21

744066

4622706

45

747064

4616461

22

745203

4623545

46

748414

4616308

23

741877

4617972

47

746739

4614972

24

738139

4618397

48

747351

4614066
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3. 3. Laboratuvar Çalışmaları
3.3.1. Analizlerde Kullanılan Yöntemler
Araştırma sahasından alınan su örneklerinde fiziko-kimyasal analizler DSİ 7.
Bölge Müdürlüğü,

Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü Kimya

Laboratuvarı’nda, ağır metal analizleri DSİ 22. Bölge Müdürlüğü, Kalite Kontrol ve
Laboratuvar Şube Müdürlüğü Kimya Laboratuvarı’nda ve izotop analizleri DSİ TAKK
Dairesi Başkanlığı, İzotop Laboratuvarı Şube Müdürlüğü’nde yapılmıştır. Araziden
alınan su örnekleri laboratuvara getirildikten sonra örnekler üzerinde yapılması
planlanan analizlerde kullanılan yöntemler ve cihazlar Çizelge 3.6’da verilmiştir.

Çizelge 3. 6. Numunelerde Yapılacak Analizler ve Kullanılan Metotlar
Matris

Su

Toprak

Parametre

Kullanılan Metot

Elektriksel İletkenlik (EC) Tayini

TS 9748 EN 27888

pH Tayini

TS EN ISO 1523

CO3, HCO3

TS 3790 EN ISO 9963-1

Ca, Mg, Na, K, NH4

TS EN ISO 14911

SO4, Cl, NO3, NO2, o-PO4

TS EN ISO 10304-1

Bor Tayini

EPA 200.8

Ağır Metaller

EPA 200.8

Oksijen-18 ve Döteryum

IAEA Optik Yöntem

Toplam Alfa ve Toplam Beta

EPA 900.00

EC

Richards, 1954

pH

Gee and Bauder 1986

Toprak Tekstürü

Richards, 1954

Tarla Kapasitesi

Richards, 1954

Solma Noktası

Richards, 1954

ESP

Richards, 1954

KDK

Robbins, (1984)
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3.3.2. Numune Noktalarında Su Kalitesinin Belirlenmesi
Çalışma alanında yeraltısuyu kalitesinin nasıl etkilendiğini belirlemek
amacıyla sulardan alınan örneklerdeki EC, pH, Na, Ca, K, Mg, CO3, HCO3, Cl ve
SO4 değerleri incelenmiş, sulama suyu kalite parametreleri kullanılarak sulama
suyu kalite sınıflandırılması yapılmış ve suyun kalitesine göre kullanım durumları
araştırılmıştır. Sulama suyu kalitesinin değerlendirilmesi için sulama başı ve sulama
sonu dönemlerine ait veriler kullanılmıştır.
Deniz suyu girişiminin belirlenmesi ile ilgili yapılan çalışmalarda yukarıda da
bahsedildiği üzere birkaç farklı yöntem uygulanmaktadır. Deniz suyu girişiminin
belirlenmesi için kullanılan yöntemlerden bir tanesi izotop analiz verilerinin sonuçlarına
göre değerlendirmedir. Diğer yöntem ise Na, Ca, Mg ve K gibi katyonlar ve Cl, HCO3,
CO3 ve SO4 anyonların birbirlerine oranları ile hazırlanan üçgenlerden ve bu
üçgenlerin kullanılması ile hazırlanan paralel kenardan oluşan Piper Diyagramıdır.
Kim ve ark.(2002), Leboeuf ve ark. (2003), Leboeuf (2004), Demirel (2004), Lee ve
Song (2007), Anonymous (2008), Montety ve ark. (2008) ve birçok araştırmacı deniz
suyu girişimi ile ilgili çalışmalarında Piper Diyagramını kullanmışlardır. Sudaki
anyon ve katyonların birbirine oranına göre hazırlanan diyagram üzerinde girişim
açısından farklı bölgeler bulunmaktadır. Bunlar tatlı yeraltısuyu, tatlı su - tuzlu su
karışım bölgesi, tuzlu su girişim bölgesi ve tatlılaşmanın olduğu bölgedir. ABD de
2005 yılında sonuçlandırılan bir çalışmada Şekil 3.8’d e görüldüğü gibi Piper
Diyagramı deniz suyu girişimi açısından 7 bölüme ayrılmıştır. Bunlar deniz suyu
girişim bölgesi, yoğun tatlı su–tuzlu su karışım bölgesi, tatlı su-tuzlu su karışım
bölgesi, hafif girişim bölgesi, tatlılaşma bölgesi, hafif tatlılaşma bölgesi ve tatlı su
bölgeleridir.
Sulardaki anyon ve katyon değerleri kullanılarak Aquachem-2014 programında
Piper Diyagramları hazırlanmış ve kuyularda deniz suyu girişiminde zamana bağlı
olarak bir değişimin olup olmadığı araştırılmıştır.
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Şekil 3. 8. Deniz Suyu Girişimi Açısından İncelenen Piper Diyagramı

Tuzlanma konusunda Cl-’un iyi bir indikatör olması ve bazı iyonların akım
yolunda

kimyasal değişime

uğramasına

rağmen klorürün hidrojeokimyasal

olaylardan etkilenmemesi nedeniyle ikinci yöntem olarak Cl- miktarı dikkate alınarak
girişim belirlenmeye çalışılmıştır. Cl - miktarına göre sular,
 Cl- ≤ 250 mg/L(tatlı su)
 50 < Cl- < 10 000 mg/L(hafif tuzlu- acı su)
 Cl- ≥ 10 000 mg/L(tuzlu su) olarak sınıflandırılır.
Sulama sularının niteliklerinin sınıflandırılması için geliştirilen sistemlerden
dünyada ve ülkemizde en çok kullanılan “ABD Tuzluluk Laboratuvar Sistemi”
sınıflandırmasıdır. Bu sınıflandırmada, tuz konsantrasyonu ve sodyum adsorbsiyon
oranı (SAR) göz önüne alınarak 16 kategori geliştirilmiştir. Sınıflandırmaya göre
elektriksel iletkenlik değeri (EC) 0-250,0 µS/m olan sular tuzluluk açısından 1.sınıf
26

olup her toprak ve her bitki için uygun olan sulardır, EC değeri 250-750 µS/m arası
olan sular 2.sınıf sulardır ve tuza orta dereceli dayanıklı bitkiler için rahatça
kullanılabilmektedir; EC değeri 750-2250 µS/m arası olan sular ise 3.sınıf su olup fazla
miktarda tuz bulundurmaktadırlar. Bu suların sürekli olarak kullanılması durumunda
tuzluluk sorununun meydana gelmemesi için düzenli yıkama ve özel toprak işleme
programı uygulanması gerekmektedir. EC değerinin 2250 µS/m den fazla olduğu sular
çok fazla miktarda tuz içermektedir. Bu tür sular 4. sınıf sular olarak
değerlendirilmekte, normal koşullar altında sulamada kullanılması sakıncalı
bulunmaktadır.
Sodyum Adsorbsiyon Oranı (SAR) kavramı, değişebilir sodyumun toprağın
fiziksel özellikleri üzerine olan etkisine dayanmaktadır (Oruç, 1964). Suyun
elektriksel iletkenlik değeri yükseldikçe aynı SAR değerine sahip suyun
sodyumluluk sınıfı da farklılık göstermektedir. SAR değerine göre 1. sınıf sular her
toprak ve her bitki için uygun olup sulamada sodyum zararı meydana getirmeden
kullanılabilir. 2. sınıf sular ise kaba bünyeli ve hidrolik iletkenliği iyi olan organik
topraklarda rahatlıkla kullanılabilir. 3. sınıf sular ise hidrolik iletkenliği yüksek
kumlu topraklarda kullanılabilir. Ancak uygun drenaj, fazla yıkama ve organik
madde ilavesi ve özel toprak işleme programı uygulanmadıkça ağır bünyeli
topraklarda bu suların kullanılması sakıncalıdır. SAR değeri yönünden 4. sınıf sular
ise sulamaya genellikle uygun değildir. Sulama suyu analizlerinden elde edilen
sonuçlar ile sulama sularında sodyum zararının belirlenmesinde kullanılan SAR
(Sodyum Adsorpsiyon Oranı) değeri, Eşitlik 3.1 ile hesaplanmış, Çizelge 3.7’ye göre
değerlendirilmiştir.

Hesaplamada

kullanılan

katyonlar

meq/L

olarak

ifade

edilmektedir.

SAR =

Na
√Ca + Mg
2

(3.1)
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Çizelge 3. 7. SAR Sınıfları (TS 7739)
SAR

Sulama Suyu Sınıfı

Su Kalitesi

SAR < 10

Mükemmel

I.Sınıf (1)

10 < SAR < 18

İyi

II.Sınıf (2)

18 < SAR < 26

Şüpheli

III.Sınıf (3)

26 < SAR

Uygun Değil

IV.Sınıf (4)

Sulama sularında pH değerinin 6.50 ile 8.40 arasında olması istenmektedir.
Sulama sularında pH değerinin sınır değerlerden farklı olması bitkilerde dengesiz
beslenme veya toksik maddelerin birikimine neden olur (TS 7739).
Kalıcı

Sodyum

Karbonat

(RSC),

Bikarbonat

iyonlarını

yüksek

konsontrasyonlarda ihtiva eden sularda toprak eriyiği evapotransprasyon yolu ile daha
yoğun hale geldiğinde kalsiyum ve magnezyum karbonatların iyon sınırı aşılır ve bu
iyonlar karbonatlar şeklinde çöker. Bu durumda kalsiyum ve magnezyumun iyon
miktarının azalmasına karşılık sodyumun nispi miktarı artar ve baskın hale geçer.
Eriyikteki sodyum miktarının artması ile kolloidlerde adsorbe edilmiş iki değerli katyon
miktarı azalır buna karşılık sodyum miktarı artmış olur (Oruç, 1964). R S C değerine
göre sulama sınıflandırılmasında 1.25 meq/L değerinden küçük olan sular 1.sınıf,
1.25-2.5 meq/L arasında olanlar 2. sınıf orta kullanılabilir, 2.5 meq/L’den fazla
olanlar ise sulama açısından uygun bulunmamaktadır (Eaton, 1950). RSC değerleri
Eşitlik 3.2 yardımıyla hesaplanmış, Çizelge 3.8’e göre değerlendirilmiştir.

RSC =(CO3-2 +HCO3-) – (Ca+2 +Mg+2 )

(3.2)

%Na değeri de sulama suyu kalitesi belirlemede kullanılmaktadır. Eşitlik 3.3’e
göre hesaplanmış, Çizelge 3.9’a göre değerlendirilmiştir.
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Sodyum Yüzdesi (%Na) =

Na
∗ 100
(Na + K + Ca + Mg)

(3.3)

Çizelge 3. 8. RSC Sınıfları (Eaton, 1950)
RSC

Sulama Suyu Sınıfı

RSC < 1,25

İyi

1,25 < RSC < 2,5

Şüpheli

2,5 < RSC

Kullanılamaz

Çizelge 3. 9. Sulama Suyu %Na Sınıfları (TS 7739)
% Na

Sulama Suyu Sınıfı

% Na < 20

Mükemmel

20 < % Na < 40

İyi

40 < % Na < 60

İzin Verilebilir

60 < % Na < 80

Şüpheli

80 < % Na

Kullanılamaz

Suların sulamaya uygunluğunun belirlenmesi açısından kullanılan diğer bir
değer Kelly İndeksi(KI)dir.

Hesaplamada iyon değerlerinin meq/L değerleri

kullanılmaktadır. KI değeri Eşitlik 3.4 ile hesaplanmış, Çizelge 3.10’a göre
sınıflandırılmıştır.

KI =

Na
(Ca + Mg)

(3.4)
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Çizelge 3. 10. KI Sınıfları (Kelley, 1963)
KI
KI < 1

Uygun

KI > 1

Uygun Değil

sularının

Sulama

Sulama Suyu Sınıfı

kalite

değerlendirilmesinde

kullanılan

önemli

parametrelerdendir. Suda bulunan CI- ve SO4-2 değerleri ile hesaplanmaktadır. PS
Eşitlik 3. 5 ile verilmiştir, Çizelge 3.11’e göre sınıflandırılmıştır.

PS =Cl-+ (SO4/2)

(3.5)

Çizelge 3. 11. PS Sınıfları (Doneen, 1964)
PS

Sulama Suyu Sınıfı

PS < 3

İyi

3 < PS < 15

Orta

15 < PS

Uygun Değil

Bor sonuçları ise Çizelge 3.12’ye göre değerlendirilmiştir.

Çizelge 3. 12. Bor Konsantrasyonu ve Sınıflarına Göre Bitkilerin Dayanıklılığı (TS
7739)
Sınıf

Bitkiler İçin Bor Konsantrasyonu (ppm)
Hassas

Yarı Dayanıklı

Dayanıklı

1.Sınıf (İyi derecede uygun)

0.33 den az

0.67 den az

1 den az

2.Sınıf (uygun)

0.33-0.67

0.67-1.33

1-2

3.Sınıf (orta derecede uygun)

0.67-1

1.33-2

2- 3

4.Sınıf (Şüpheli uygun)

1 1.25

2-2.5

3-3.75

5.Sınıf (uygun olmayan)

1.25’den fazla

2.5’den fazla

3.75 ‘den fazla
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Sulama sularında sertlik önemli parametrelerden biridir. Suda bulunan Ca+2 ve
Mg+2 miktarlarına göre belirlenmektedir. Çizelge 3.13’e göre sular sertliklerine göre
sınıflandırılmıştır.

Çizelge 3. 13. Suların Sertlik Sınıfı (Todd, 1980)
CaCO3 (mg/L)

Suların Sertlik Derecesi

0-75

Yumuşak

75-150

Orta Sertlikte

150-300

Sert

300 ve üzeri

Çok Sert

Anyon-Katyon parametrelerinin haricinde Nitrat, Nitrit, Amonyum, Fosfat
parametreleri de su kalitesi açısından değerlendirilmiş olup Çizelge 3.14’te belirtilen
TS 266’ya göre değerlendirilmiştir.

Çizelge 3. 14. TS 266 ya Göre Su Sınıfları ve Kritik Değerler
Özellik

Değer

Birim

Sınıf 1 ve Sınıf 2 Tip 1

Sınıf 2 Tip 2

Amonyum, (max)

0.05

0.50

mg/L

Klorür, (max)

30

250

mg/L
µS/cm

İletkenlik, 20oC’ta,
(max)
pH

650

2500

6.5 ≤ pH ≤ 9.5

6.5 ≤ pH ≤ 9.5

Sülfat, (max)

25

250

mg/L

Sodyum, (max)

100

200

mg/L

Nitrat

25

50

mg/L

Nitrit

0.10

0.50

mg/L
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3.3.3. Toprak Özelliklerinin Belirlenmesi
Çalışma alanındaki su örneklerinin alındığı noktalardan her dönemde toprak
örnekleri alınmıştır. Çalışma alanındaki toprakların özelliklerini belirlemek için,
örneklerin Elektrik iletkenlik (EC), pH, Katyon Değişim Kapasitesi (KDK), toprak
tekstürü (kil, kum ve silt miktarları), tarla kapasitesi, solma noktası ve değişebilir
sodyum yüzdesi (ESP) değerleri belirlenmiştir.
Çalışma kapsamında alınan bozulmuş ve bozulmamış toprak örneklerinde
toprakların sulama ve drenaj açısından önemli bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
Laboratuvarlarında analiz edilmiştir.
3.3.3.1. Tarla Kapasitesi
Seramik levhalar üzerine yerleştirilen suyla doygun bozulmuş toprak örnekleri
üzerine 1/3 atm’lik basınç uygulaması ile belirlenmiştir (Richards, 1954).
3.3.3.2. Solma Noktası
Seramik levhalar üzerine yerleştirilen suyla doygun bozulmuş toprak örnekleri
üzerine 15 atm’lik basınç uygulaması ile belirlenmiştir (Richards, 1954).
3.3.3.3. Tekstür
Hidrometre yöntemi kullanılarak belirlenmiştir (Bouyoucos, 1951).
3.3.3.4. Toprak Reaksiyonu (pH)
Toprakların pH değerleri 1:2.5 toprak-su süspansiyonunda cam elektrotlu pHmetre ile ölçülmüştür (Gee and Bauder 1986).
3.3.3.5. Elektriksel İletkenlik (EC)
Toprakların elektriksel iletkenlik değerleri, 1:1 oranında hazırlanan toprak-su
süspansiyonunda ve saturasyon çamurunda elektriksel iletkenlik aleti ile belirlenmiştir
(Richards, 1954).
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3.3.3.6. Değişebilir Katyonlar
Değişebilir Na, K, Ca ve Mg miktarları Richards (1954), tarafından bildirildiği
şekilde toprak örnekleri 1.0 N Amonyum Asetat (pH=7) ile ekstrakte edilmiştir.
Ekstrakta Na ve K, flamefotometrik yöntemle, Ca ve Mg ise EDTA ile titrimetrik
olarak belirlenmiştir.
Değişebilir sodyum yüzdesi (ESP) değerleri ve katyon değişim kapasitesi
(KDK) ise Robbins, (1984)’de verilen eşitlik 3.6 ve 3.7’den yararlanılmıştır.

ESP = Ca+Mg+Na+K x100

Na

(3.6)

KDK = Na + K + Ca + Mg

(3.7)

Eşitlikteki iyonlar meq/100g cinsinden alınmaktadır.
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4. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
4.1. Su Kalite Değerlendirmesi
4.1.1. 2016 Sulama Öncesi Dönem Su Kalite Değerlendirmesi
4.1.1.1. Suların Kimyasal Özellikleri
Çalışma kapsamında 2016 yılı sulama mevsimi öncesinde ovada sulama
amacıyla kullanılan 48 adet yeraltısuyu kuyusundan örnekler alınmış ve suların
kimyasal özellikleri belirlenmiştir. Çizelge 4.1’de 2016 yılı sulama öncesi döneme ait
kimyasal değerler verilmiştir.

Çizelge 4. 1. 2016 Yılı Sulama Öncesi Dönem Sulara Ait Kimyasal Değerler
Parametreler

En küçük

En büyük

Ortalama

Standart
sapma

pH

7.17

7.86

7.51

0.17

EC (mS/cm)

0.81

8.12

2.90

1.35

Na

50.37

2443.97

594.95

495.79

K

3.50

215.99

31.21

45.24

Mg

3.50

215.99

31.21

45.24

Ca

28.95

556.26

166.15

110.21

Cl

15.74

405.38

113.46

79.78

NO3

7.30

187.03

72.38

48.02

SO4

0.21

53.06

9.94

9.15

HCO3

307.14

1287.30

703.95

259.55

Çizelge 4.1 incelendiğinde sulardaki pH değerlerinin 7.17 ile 7.86 arasında
değişim gösterdiği belirlenmiş ve ortalama pH değeri ise 7.51 olmuştur. Sularda pH
değerlerinin 6.5 ile 8.4 arasında olması istenmektedir. Bu değerlendirmeye göre
alandaki yeraltısularında pH değerlerinin sulama açısından sorun oluşturmadığı
kanaatine varılmıştır. Suların pH değerlerinin alansal dağılımları Şekil 4.1’de
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verilmiştir. Şekil incelendiğinde alanın genelde doğu kısımlarında pH değerlerinin
daha yüksek olduğu görülmektedir.
Suların sulamaya uygunluğunun belirlenmesi amacıyla incelenen özelliklerin
başında suların elektriksel iletkenlik değeri gelmektedir. Elektriksel iletkenlik değeri
0.25 mS/cm’den küçük olan sular tuzsuz olup, sulama açısından herhangi bir sorun
oluşturmamaktadır. Elektriksel iletkenlik değeri 0.25-0.75 mS/cm arasında olan sular
2. sınıf olup hafif tuzlu su olarak nitelendirilmektedir. Elektriksel iletkenlik değeri
0.75-2.25 mS/cm arasında olan sular 3. sınıf orta tuzluluk düzeyindedirler. Bu suların
drenajı olmayan alanlarda kullanılması önerilmemektedir. Elektriksel iletkenlik değeri
2.25

mS/cm’den

fazla

olan

suların

ise

4.

sınıf

sulamada

kullanılması

önerilmemektedir. Suların EC değerlerinin 0.81 ile 8.12 mS/cm arasında değişim
gösterdiği ve ortalama 2.90 mS/cm olduğu görülmektedir (Çizelge 4.1). Bu verilere
göre alanda tuzluluk değerlerinin bazı bölgelerde çok fazla olduğu ve sulama açısından
uygun olan değerlerin üzerine çıktığı görülmektedir. Suların elektriksel iletkenlik
değerinin alansal dağılımı Şekil 4.1’de verilmiştir. Şekil 4.1 incelendiğinde tuzluluk
değeri düşük olan alanların Bafra Ovası Sol sahil kısımlarında kaldığı ve problemli
olan sahaların ovanın doğu kesimlerinde olduğu görülmektedir.
Suların kalsiyum değerlerinin 400 mg/L den fazla olması durumunda sulamada
kullanılmaması önerilmektedir. Çalışma alanın 2016 yılı sulama öncesi döneme ait
kalsiyum sonuçları Çizelge 4.1’de verilmiştir. Alandaki kalsiyum değerlerinin 28.95
ile 556.26 mg/L arasında değişim gösterdiği tespit edilmiştir. Alandaki ortalama
kalsiyum değerinin ise 166.15 mg/L olduğu bulunmuştur. Kalsiyumun alansal dağılım
haritası Şekil 4.1’de verilmiş olup, 400 mg/L’nin üzerinde olduğu alanların çalışma
alanının doğu kesimlerinde olduğu görülmektedir.
Suların sulama uygunluklarının belirlenmesinde kullanılan önemli bir
parametre ise sulardaki klorür değeridir. Kıyı bölgelerinde denizden etkileşim olması
durumunda klorür değerleri yükselmekte ve bu durum ise deniz suyu girişimi olup
olmadığının tespit edilmesine yardımcı olmaktadır. Klorür değerinin 920 mg/L’den
fazla olduğu suların sulamada kullanılmaması önerilmektedir.
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Şekil 4. 1. Yeraltısularının EC, pH, Ca, Cl, HCO3 ve K Değerlerinin Alansal Dağılımı
(2016 Yılı Sulama Sezonu Öncesi)
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Çalışma alanında klorür değerinin 15.74 ile 405.38 mg/L arasında değiştiği ve
bu dönemde sularda klorür açısından herhangi bir sorun olmadığı tespit edilmiştir.
Klorürün alansal dağılım haritası incelendiğinde ovanın deniz kıyısına yakın
bölgelerinde, değerlerin daha yüksek olduğu görülmektedir.
Sulardaki bikarbonat değerleri 307.14 ile 1287.30 mg/L arasında değişmekte
olup, ortalama değer ise 703.95 mg/L bulunmuştur. Alansal dağılım haritası
incelendiğinde ise Bafra Ovası sağ sahil sulama alanında bikarbonat değerlerinin daha
yüksek olduğu görülmektedir. Sulardaki potasyum değerleri ise 3.50 ile 215.99 mg/L
arasında değişmekte olup, alansal dağılım haritası Şekil 4.1’de verilmektedir.
Suların sulamaya uygunluklarının incelenmesinde magnezyum açısından her
hangi bir sınır değer bulunmamaktadır. 2016 yılı sulama öncesi döneme ait
yeraltısuyunun magnezyum değerleri 3.50 ile 215.99 mg/L arasında değişim
göstermektedir. Alansal dağılım haritası Şekil 4.2’de verilmiş olup, alanın sadece 3
noktasında değerin 60 mg/L den fazla olduğu görülmektedir.
Suların sulama uygun olması için sülfat değerinin 960 mg/L’nin altında olması
istenmektedir. İnceleme yapılan dönemde sülfat değerlerinin 0.21 ile 53.06 mg/L
arasında olduğu görülmektedir. Sülfatın alansal dağılım haritası Şekil 4.2’de
verilmiştir.
Yeraltısularının tarımsal kaynaklardan kirlenmesinde incelenmesi gereken
parametrelerin başında nitrat gelmektedir. Sulardaki Nitrat değerinin 50 mg/L den
fazla olması durumunda nitrat kirlenmesinin olduğu düşünülmektedir. Çalışma
alanında nitrat değerlerinin 7.30 ile 187.03 mg/L arasında değiştiği ve ortalama
değerin ise 72.38 mg/L olduğu görülmektedir (Çizelge 4.1). Bu değerlere göre alanın
bazı noktalarında nitrat değerlerinin, sınır değerlerin çok üzerinde olduğu
görülmektedir. Nitratın alansal dağılım haritası ise Şekil 4.2’de verilmiştir.
Çalışma alanındaki suların sodyum değerlerinin 50.37 ile 2443.97 mg/L
arasında değişim göstermektedir. Suların sulamaya uygun olması için sodyum
değerinin 920 mg/L’nin altında olması istenmektedir. Çalışma alanında ortalama
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sodyum değeri ise 594.95 mg/L’dir. Bu değerlere göre alanın bazı noktalarında
sodyum değerlerinin sulama için istenilen değerlerin üzerinde olduğu görülmektedir.
Sodyumun alansal dağılım haritası incelendiğinde alanın sadece 3 noktasında sınır
değer değerlerin üzerinde olduğu görülmektedir.

Şekil 4. 2. Yeraltısularının Mg, SO4, NO3, ve Na Değerlerinin Alansal Dağılımı (2016
Yılı Sulama Sezonu Öncesi)
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4.1.1.2. Yeraltısularının Sulamaya Uygunluklarının İncelenmesi
Çalışma kapsamında suların sulamaya uygunluklarını incelemek amacıyla 5
farklı sulama suyu kalite indeksi hesaplanmıştır. Döneme ait sonuçlar Çizelge 4.2’de
verilmiştir.

Çizelge 4. 2. 2016 Yılı Sulama Öncesi Dönem Ait Sulama Suyu Kalite İndeksleri
Parametre

En küçük

En büyük

Ortalama

Standart sapma

SAR

1.90

34.04

10.95

6.53

RSC

-13.90

26.45

-0.71

6.05

%Na

26.22

88.93

66.90

12.40

KI

0.43

8.97

2.59

1.48

PS

0.58

11.57

3.93

2.27

Sularda SAR değerlerinin 10’dan küçük olduğu sular 1. sınıf, 10 ile 18 arasında
olduğu sular 2. sınıf, 18-26 arasında olduğu sular 3. sınıf ve 26’dan büyük olduğu sular
4. sınıf olarak nitelendirilmektedir. Çizelge 4.2 incelendiğinde sulardaki SAR değerleri
1.90 ile 34.04 arasında değişim göstermiştir. Suların ortalama SAR değeri ise 10.95
olmuştur. SAR değerlerinin alansal dağılım haritası Şekil 4.3’de verilmiştir. Harita
incelendiğinde alanın kuzey doğu kesimlerinde SAR değerlerinin sulama suyu
sınıflandırmasının üzerinde olduğu ve en çok problemin bu bölgelerde olduğu
görülmektedir.
Suların sulamaya uygunluğu için incelenecek diğer bir indeks ise RSC değeridir.
RSC değerinin 1.25’den düşük olduğu sular sulamaya uygun, 1.25 ile 2.50 arasında
olan sular orta uygun ve 2.50’nin üzerinde olan sular ise sulamaya uygun değillerdir.
İncelenen dönem için alanda RSC değeri en fazla 26.45 olmuştur. RSC’nin alansal
dağılım haritası incelendiğinde alanın büyük bölümünde RSC açısından bir sorun
olmadığı, sorun olanın alanın doğu kısmında bir bölge olduğu belirlenmiştir.
Sularda %Na değerinin %20’nin altında olması durumunda sulama açısından 1.
sınıf, %20-40 arasında olması durumunda 2. sınıf, %40-60 arasında 3.sınıf ve sulama
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açısından orta düzeyde, %60-80 arasında olması durumunda 4.sınıf ve kötü derecede,
%80’den fazla olması durumunda ise çok kötü derecededir. 2016 yılı sulama öncesi
dönemdeki veriler incelendiğinde %Na değerlerinin % 26.22 ile %88.93 arasında ve
ortalama değerin ise % 66.90 olduğu görülmektedir. %Na değerinin alansal dağılım
haritası incelendiğinde alanın hemen hemen tamamında değerlerin %60 ile %80
arasında olduğu görülmektedir.
Sularda KI değerinin 1’den yüksek olduğu suların sulama açısından kullanılması
uygun değildir. Alanda KI değerleri 0.43 ile 8.97 arasındadır. Alansal dağılım haritası
incelendiğinde alanın hemen hemen tamamında değerin 1’den yüksek olduğu ve
suların sulamaya uygun olmadığı görülmektedir.
Potansiyel tuzluluk değeri suların sulamaya uygun olup olmadığının
incelenmesinde sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. PS değerinin 3’den düşük olduğu
sular 1. sınıf, 3 ile 15 arasında olduğu sular 2. sınıf olup orta derecede sulamaya
uygundur. 15 değerinden büyük olan sular ise sulamaya uygun değildirler. İncelenen
dönemde sulardaki potansiyel tuzluluk değerleri 0.58 ile 11.57 arasında olmuştur.
Alanda sulamaya uygun olmayan bir bölge olmadığı, alanın çoğunluğunun ise orta
derecede sulamaya uygun olduğu belirlenmiştir.
Suların kaliteleri ile ilgili yapılan çalışmalarda grafiksel yöntemlerde
kullanılmaktadır. 2016 yılı sulama öncesi döneme ait suların özellikleri tuzluluk
diyagramı ve piper diyagramı yardımıyla incelenmiştir.
Tuzluluk diyagramı Şekil 4.4’de verilmiştir. Şekil incelendiğinde alandaki
suların genellikle C3S2, C4S2 ve C4S4 olduğu görülmektedir. Bu diyagram alandaki
suların hem tuzluluk hem de sodyumluluk açısından sulama suyu olarak
kullanılabilecek limitlerin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Suların özellikleri
kullanılarak hazırlanan Piper Diyagramı Şekil 4.4’de verilmektedir. Şekil
incelendiğinde suların Bikarbonat-Klor ve sülfatlı su olduğu görülmektedir.
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Şekil 4. 3. Yeraltısularının Sulama Uygunluk İndekslerinin Alansal Dağılımı ( 2016
Yılı Sulama Sezonu Öncesi)
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4.1.1.3. Yeraltısularının Ağır Metal Analiz Sonuçları
Proje kapsamında çalışma alanındaki yeraltısularının ağır metal analizleri
yapılmıştır. Bu kapsamda 10 farklı ağır metal durumları incelenmiş ve problem olan
ağır metallerin alansal dağılım haritaları hazırlanmıştır. 2016 yılı sulama öncesi
döneme ait sonuçlar Çizelge 4.3’de verilmiştir.
Çizelge 4.3 incelendiğinde çalışma alanında kurşun değerlerinin 0.92 ile 9.83
µg/L arasında değişim göstermiş ve ortalama değer 1.73 µg/L olmuştur. TS 266
standartlarına göre kurşun için sınır değer 10 µg/L’dir. Çalışma alanındaki kurşun
değerlerin standartların altında olduğu görülmektedir. Şekil 4’de kurşun değerlerinin
alansal dağılım haritası verilmiş olup, harita incelendiğinde alanın sadece bir
noktasında değerin biraz daha yüksek olduğu görülmektedir.

Çizelge 4. 3. 2016 Yılı Sulama Öncesi Dönem Sulara Ait Ağır Metal Sonuçları (µg/L)
Parametreler

En küçük

En büyük

Ortalama

Standart
sapma

Varyasyon
Katsayısı

Kurşun

0.92

9.83

1.73

1.32

76.59

279.25

78.30

56.92

72.69

Çinko

17.17

Krom

0.00

21.15

2.24

4.18

186.15

Mangan

26.70

1071.80

317.23

242.02

76.29

Demir

129.41

11738.44

2326.31

2561.44

110.11

Bakır

12.03

54.76

29.32

10.33

35.25

Kadmiyum

1.85

2.11

1.89

0.04

1.93

Nikel

0.81

51.05

14.49

10.77

74.30

Alüminyum

5.18

16383.00

624.83

2422.42

387.69

Arsenik

0.00

425.11

41.99

95.50

227.45
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Şekil 4. 4. Tuzluluk ve Piper Diyagramı ( 2016 Yılı Sulama Sezonu Öncesi)
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Yeraltısularındaki çinko değerlerinin 5000 µg/L üzerinde olması durumunda
problem oluşmaktadır. Çalışma alanındaki çinko değerleri 17.17 ile 279.25 µg/L
arasında değişim göstermekte olup alanda herhangi bir problem bulunmamaktadır.
Alandaki krom değerlerinin en fazla 21.15 µg/L olduğu ve ortalama değerin ise 2.24
µg/L olduğu tespit edilmiştir. TS 266 göre krom değerinin 50 µg/L’nin üzerinde
olduğu sularda problem olmaktadır. Bu değerlere göre ovadaki yeraltısularında krom
açısından bir sorun bulunmamaktadır.
Çalışma alanındaki yeraltısularında mangan değerlerinin 26.70 µg/L ile 1071.80
µg/L arasında değişim gösterdiği ve ortalama değerin ise 317.23 µg/L olduğu
bulunmuştur. TS 266 göre mangan için sınır değer 50 µg/L’dir. Bu değerlere göre
alanda mangan değerlerinin çok yüksek olduğu görülmektedir. Mangan değerlerinin
alansal dağılım haritası Şekil 4.4’de verilmiştir. Şekil incelendiğinde alanın sadece bir
noktasında sınır değerin altında olduğu ve Kızılırmak nehri boyunca ise değerlerin 400
µg/L’nin üzerine çıktığı görülmektedir.
Demir değerleri ise 129.41 µg/L ile 11738.44 µg/L arasında değişim
göstermiştir. TS266 göre sınır değer olup 200 µg/L olup, alandaki ortalama demir
değeri 2326.31’dir. Demir değerlerine ait alansal dağılım haritası Şekil 4.4’de verilmiş
olup, alanın büyük bir bölümünde değerin 1000 µg/L ile 5000 µg/L arasında olduğu
ve doğu kısımlarındaki 2 bölgede ise değerin 5000 µg/L’nin üzerinde olduğu
görülmektedir.
Bakır değerinin su kaynaklarında 2000 µg/L’nin altıda olması durumunda her
hangi bir sorun oluşturmamaktadır. Çizelge 4.3 incelendiğinde alanda bu değerin en
fazla 54.76 µg/L olduğu görülmektedir.
Kadmiyum değerleri 1.85 µg/L ile 2.11 µg/L arasında değişim göstermiş ve
alanın hiçbir noktasında sınır değer olan 5 µg/L’nin üzerinde bölgenin olmadığı
belirlenmiştir.
Nikel değeri ise alanda en fazla 51.05 µg/L olurken ortalama değer ise 14.49
µg/L olmuştur. TS 266 ya göre Nikel için belirlenmiş olan sınır değer 20 µg/L’dir. Bu
44

verilere göre alanın bazı bölgelerinde sorun olduğu görülmektedir. Nikel değerlerinin
alansal dağılım haritası Şekil 4.4’de verilmiştir. Şekil incelendiğinde alanın 5 farklı
noktasındaki değerlerin sınır değerin üzerinde olduğu görülmektedir.
Alanda alüminyum değerler çok fazla değişim göstermiş ve en düşük değer 5.18
µg/L olurken, en yüksek değer ise 16383 µg/L olmuştur. Ortalama alüminyum değeri
ise 624.83 µg/L’dir. TS 266 ya göre alüminyum için kullanılabilir üst limit değeri 200
µg/L’dir. Alanda alüminyum değerinin limit değerinin çok üzerinde olduğu
belirlenmiştir. Şekil 4.4’de alansal dağılım haritası verilmiştir. Haritaya göre alanın
batı ve doğu kısımlarındaki alanlarda yeraltısularında yüksek değerlerde alüminyum
olduğu görülmektedir.
Arsenik değerleri ise alanda en fazla 425.11 µg/L olduğu ve ortalama değerin ise
41.99 µg/L olduğu tespit edilmiştir. Arsenik için uygun sınır değeri TS 266 ya göre 10
µg/L’dir. Alanın bazı bölgelerinde problem olduğu bulunmuştur. Şekil 4.4
incelendiğinde arsenik açısından problem olan alanların, çalışma alanının büyük
bölümü olduğu görülmektedir.
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Şekil 4. 5. Yeraltısularının Al, Fe, As, Pb, Mn ve Ni, Değerlerinin Alansal Dağılımı
(2016 Yılı Sulama Sezonu Öncesi)
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4.1.2. 2016 Sulama Sonrası Dönem Su Kalite Değerlendirmesi
4.1.2.1. Yeraltısularının Kimyasal Özellikleri
Çalışma kapsamında 2016 yılı sulama mevsimi sonrasında, ovada sulama
amacıyla kullanılan kuyularda belirlenen kimyasal özelliklere ait değerler Çizelge
4.4’de verilmiştir.

Çizelge 4. 4. 2016 Yılı Sulama Sonrası Dönem Sulara Ait Kimyasal Değerler
Parametreler

En küçük

En büyük

Ortalama

Standart
sapma

pH

7.12

8.02

7.54

0.20

EC (mS/cm)

0.99

6.97

2.96

1.17

Na

43.15

2532.62

580.14

491.39

K

3.15

211.96

33.23

45.41

Mg

18.30

999.16

167.46

155.03

Ca

31.35

356.36

151.30

67.79

Cl

77.13

3301.59

707.37

661.18

NO3

23.27

177.86

48.70

34.06

SO4

26.73

874.18

327.02

219.55

HCO3

216.60

1453.03

792.95

309.14

Çizelge 4.4’e göre, sulardaki pH değerlerinin 7.12 ile 8.02 arasında değişim
gösterdiği ve ortalama pH değerinin 7.54 olduğu belirlenmiştir. Buna göre bölgede
bulunan yeraltısularında pH değerlerinin sulama açısından sorun oluşturmadığı
belirlenmiştir. Ayrıca suların pH değerlerinin alansal dağılımları Şekil 4.6’da
gösterilmektedir. Şekil incelendiğinde alanın genelde güneyinde yer alan bölgelerde
pH değerlerinin daha yüksek olduğu görülmektedir.
Yeraltısularında belirlenen EC değerlerinin 0.99 ile 6.97 mS/cm arasında
değiştiği ve ortalama değerinin 2.96 mS/cm olduğu görülmektedir (Çizelge 4.4).
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Ovada genel olarak tuzlu yeraltısuyu olduğu belirlenmiştir. Sulara ait elektriksel
iletkenlik değerlerinin alansal dağılım haritası Şekil 4.6’da verilmiştir. EC değerleri
incelendiğinde; ovada sağ sahilinin tamamı ile sol sahilin doğusunun büyük bir kısmı
yüksek tuzluluk değerine sahip yeraltısuyuna sahiptir.
Çalışma alanın 2016 yılı sulama sonrası döneme ait sodyum sonuçları Çizelge
4.4’de verilmiştir. Alandaki sodyum değerlerinin 43.15 ile 2532.62 mg/L arasında
değişim gösterdiği tespit edilmiştir. Alandaki ortalama sodyum değerinin ise 580.14
mg/L olduğu bulunmuştur. Sodyum değerine ait alansal dağılım haritası Şekil 4.6’da
verilmiş olup, bu değer, Ovanın sağ sahilinin doğusundaki bazı noktalarda sınır
değerin biraz üzerinde görülmektedir. Ovanın sol sahilinde ise güney kesimlerde
Kızılırmak’a yakın bölgelerde yüksek Na değerlerine rastlanmaktadır.
Çalışma alanında potasyum değeri 3.15 ile 211.96 mg/L arasında değiştiği ve
ortalama değerinin ise 33.23 mg/L olduğu belirlenmiş olup alansal dağılım haritası
Şekil 4.6’da verilmiştir.
Sulardaki magnezyum değerleri 18.30 ile 999.16 mg/L arasında değişmekte
olup, ortalama değer ise 167.46 mg/L bulunmuştur. Değerlere ait çizilen alansal
dağılım haritasına göre; Bafra Ovası sol sahil sulama alanının güneyinde, Kızılırmak’a
yakın bölgelerde 300 mg/L’nin üzerinde bulunduğu dikkat çekmiştir.
Bölgedeki verilere ait 2016 yılı sulama sonrası dönemde yeraltısuyunun
kalsiyum değerleri 31.35 ile 356.36 mg/L arasında değişim göstermektedir. Ortalama
değerinin ise 151.30 mg/L olan kalsiyumun değerine ait alansal dağılım haritası Şekil
4.6’da verilmiştir. Şekil incelendiğinde, bu dönemde kalsiyum açısından herhangi bir
sorun görülmemektedir. Ancak ovanın sol sahilinin tamamı ile sağ sahilin batısında
bulunan Kızılırmak’ın kıyı şeridindeki noktalarda kalsiyum miktarı, üst sınır değere
yakın olduğu tespit edilmiştir.
İnceleme yapılan dönemde klor değerlerinin 77.13 ile 3301.59 mg/L arasında
değişim göstermektedir. Ortalama değeri ise 707.37 mg/L olarak hesaplanmıştır. Klor
değerine ait alansal dağılım haritası Şekil 4.6’da; sağ sahilin kuzey doğusunda denize
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yakın bölgelerde bu değer, sınır değerin oldukça üzerinde olduğu belirlenmiştir.
Ayrıca sol sahilin güneyinde Kızılırmak’a yakın bölgelerde de bu değer sınırın çok
üzerinde olduğu tespit edilmiştir.
Çalışma alanında döneme ait yeraltısularının nitrat değerleri 23.27 ile 177.86
mg/L arasında olup ortalama değeri ise; 48.70 mg/L’dir. Nitrat değerine ait çizilen ve
Şekil 4.7’de verilen alansal dağılım haritasına göre; alanın bazı noktalarında nitrat
değerlerinin sulama için istenilen değerlerin üzerinde olduğu görülmektedir. Ancak sol
sahilin batısında yer alan bölgelerde ise bu değerin çok yüksek olduğu belirlenmiştir.
Yeraltısularında belirlenen sülfat değerleri 26.73 ile 874.18 mg/L arasında
değiştiği ve ortalama değerin ise 327.02 mg/L olduğu görülmektedir (Çizelge 4.4). Bu
değerlere göre genel olarak alanda sülfat ile ilgili bir sorun bulunmamaktadır. Ancak
alanın kuzeyinde yer alan noktalar ile birlikte diğer bazı noktalarında sülfat değeri üst
sınır değerlere yakın olduğu görülmektedir. Sülfatın alansal dağılım haritası ise Şekil
4.7’da verilmiştir.
Sularda analiz sonucunda elde edilen bikarbonat değerleri 216.60 ile 1453.03
mg/L arasında değişmektedir. Ovaya ait ortalama bikarbonat değeri ise 792.95 mg/L
bulunmuştur. Değerlere ait alansal dağılım haritası Şekil 4.7’de verilmektedir. Şekil
incelendiğinde, Ovanın sağ sahil kesiminde, ovanın geneline oranla, daha yüksek
bikarbonat değerlerine rastlanmaktadır.
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Şekil 4. 6. Yeraltısularının EC, pH, Ca, Cl, HCO3 ve K Değerlerinin Alansal Dağılımı
(2016 Yılı Sulama Sezonu Sonrası)
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Şekil 4. 7. Yeraltısularının Mg, SO4, Na ve NO3 Değerlerinin Alansal Dağılımı (2016
Yılı Sulama Sezonu Sonrası)

4.1.2.2. Suların Sulamaya Uygunluklarının İncelenmesi
Çalışmada 2016 yılı sulama sonrasında ait suların, sulamaya uygunluklarının
belirlenmesi amacıyla hesaplanan kalite indeks değerleri Çizelge 4.5’de verilmiştir.
Döneme ait Çizelge 4.5 incelendiğinde yeraltısularına ait SAR değerleri 0.88
ile 27.05 arasında değişim gösterdiği ve ortalama değerinin 7.57 olduğu belirlenmiştir.
Bu değerlere ait çizilen ve Şekil 4.8’de verilen alansal dağılım haritasına göre; Çalışma
alanında genel olarak SAR değeri açısında sorun bulunmamaktadır. Ancak ovada sağ
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sahilin doğu cephelerinde 2. Sınıf ve 3. Sınıf sulama suyu olarak sınıflandırılan bazı
bölgeler yer almaktadır.

Çizelge 4. 5. 2016 Yılı Sulama Sonrası Döneme Ait Sulama Suyu Kalite İndeksleri
Parametreler

En küçük

En büyük

Ortalama

Standart
sapma

SAR

0.88

27.05

7.57

5.36

RSC

-11.21

22.94

2.47

6.63

%Na

14.60

85.19

48.80

14.50

KI

0.18

6.09

1.22

0.98

PS

3.10

95.79

23.33

18.54

Döneme ait sularda hesaplanan RSC değeri ortalama 2.47 olarak belirlenmiştir.
RSC değerinin en yüksek olduğu değeri ise 22.94 olarak hesaplanmıştır. RSC değerine
ait Şekil 4.7’de verilen alansal dağılım haritası incelendiğinde, ovanın sol sahilinde
RSC açısından hiçbir sorun bulunmamaktadır. Ancak Ovanın sağ sahil kesiminde,
Kızılırmak boyunca, Kızılırmak’ın doğusunda kalan bölgelerde sınır değerlerin
üzerinde, RSC değerlerine rastlanılmıştır. Ayrıca bu bölgede denize yakın kısımlarda
ise RSC değeri daha da artarak ovadaki en yüksek değerlere ulaşmaktadır.
Yeraltısularına ait verilere göre %Na değerlerinin % 14.60 ile %85.19 arasında
değiştiği ve ortalama değerin ise % 48.80 olduğu hesaplanmıştır. %Na değerine ait
çizilen alansal dağılım haritasına göre; alanın batı kesimlerinde değerlerin daha yüksek
olduğu görülmektedir.
Alanda KI değerleri 0.18 ile 6.09 arasında değişmektedir. Alansal dağılım
haritası incelendiğinde alanın sağ sahilinin doğusunda bazı bölgelerde sorun olduğu
görülmektedir.
Çalışma alanındaki sularda, potansiyel tuzluluk değerleri 3.10 ile 95.79
arasında olup ortalama değeri 23.33 olarak hesaplanmıştır. Ovaya ait alansal dağılım
haritası incelendiğinde;
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Şekil 4. 8. Yeraltısularının Sulama Uygunluk İndekslerinin Alansal Dağılımı (2016
Yılı Sulama Sezonu Sonrası)
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Ovanın geneli orta derecede sulama suyuna sahip olduğu görülmektedir.
Ayrıca ovada sol sahilin güneyinde Kızılırmak’a yakın bölgelerde sulamada
kullanılması uygun olmayan yeraltısuyu olduğu tespit edilmiştir.
Suların kalitelerinin değerlendirilmesinde kullanılan grafiksel yöntemlere göre,
2016 yılı sulama sonrası dönemde, tuzluluk diyagramı ve Piper Diyagramı
incelenmiştir.
Ovadaki yeraltısularının EC ve SAR değerlerine göre çizilen Tuzluluk
Diyagramı Şekil 4.9’da verilmiştir. Şekil incelendiğinde; ovadaki yeraltısuları genelde
C3S1, C4S2 ve C4S3 sulama suyu sınıfında olduğu tespit edilmiştir. Özellikle sulama
suyu tuzluluğu açısından oldukça yüksek değere sahip olan yeraltısularının
kullanılması uygun olmadığı belirlenmiştir.
Suların anyon ve katyonlarına göre hazırlanan ve Şekil 4.9’da verilen Piper
Diyagramına göre; yeraltısuları genel olarak Kalsiyum-Sodyum-Bikarbonat su tipinde
olduğu görülmektedir.

4.1.2.3. Suların Ağır Metal Analiz Sonuçları
Çalışma alanındaki yeraltısularında yapılan ağır metal analizlerine ait; en
küçük, en büyük ve ortalama değerleri ile standart sapma ve varyasyon katsayısı
sonuçları Çizelge 4.6’da verilmiştir. İncelenen bölgelerde, problem oluşturan ağır
metallere ait alansal dağılım haritaları çizilmiştir.
Çalışma alanında kurşun değerlerine bazı bölgelerde görülmemekle birlikte
bazı bölgelerde ise 29.42 µg/L değerine kadar çıktığı görülmektedir. Ovada genel
olarak ortalama değeri 2.86 µg/L olduğu belirlenmiştir. Kurşun değerlerine ait çizilen
alansal dağılım haritasına göre; ovada genel olarak sorun oluşturmamaktadır. Ancak
hem sağ sahil hem de sol sahildeki birer noktada sınır değerlerin oldukça üzerinde
olduğu tespit edilmiştir.
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Şekil 4. 9. Tuzluluk ve Piper Diyagramı ( 2016 Yılı sulama sonrası)
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Yeraltısularında çinko değerlerinin 2.14 µg/L ile 944.18 µg/L arasında değişim
gösterdiği ve ortalama değerin ise 81.85 µg/L olduğu bulunmuştur. Bu değerlere göre
alanda çinko değerlerinin sınır değerlerin çok altında olduğu ve herhangi bir sorun
oluşturmadığı belirlenmiştir. Ovadaki çinko değerlerine ait alansal dağılım haritası
Şekil 4.10’da verilmiştir.
Sulara ait krom değerleri 0.00 ile 57.79 µg/L arasında değişim göstermekte olup
bazı bölgelerde sınır değerlerin üzerinde olduğu belirlenmiştir. Ortalaması 8.80 µg/L
olan krom miktarına ait alansal dağılım haritası incelendiğinde; sol sahilin bazı
kesimlerinde sorun oluşturduğu, diğer yerlerde krom metali açısından sorun
bulunmadığı tespit edilmiştir.

Çizelge 4. 6. 2016 Yılı Sulama Sonrası Dönem Sulara Ait Ağır Metal Sonuçları (µg/L)
Parametreler

En küçük

En büyük

Ortalama

Standart
sapma

Varyasyon
Katsayısı

Kurşun

0.00

29.42

2.86

5.05

176.85

Çinko

2.14

944.18

81.85

204.31

249.60

Krom

0.00

57.79

8.80

8.84

100.43

Mangan

24.55

929.39

323.91

255.18

78.78

Demir

91.65

25754.19

2021.13

3875.74

191.76

Bakır

2.29

66.41

32.00

17.81

55.64

Nikel

0.00

1.51

0.04

0.23

554.00

Alüminyum

2.47

86.64

10.40

12.54

120.58

Arsenik

3.82

8563.35

334.97

1270.71

379.35

Yeraltısularında bulunan mangan değerleri 24.55 µg/L ile 929.39 µg/L arasında
değişim göstermiştir. Ortalama değeri 323.91 µg/L olan Mangan değerlerine ait
alansal dağılım haritası Şekil 4.10’da verilmiş olup, alanın büyük bir bölümünde sorun
olduğu görülmektedir. Ovada Özellikle Kızılırmak’ın sol ve sağ kıyı şeridi boyunca
kuzeye doğru oldukça geniş bir bölgede sınır değerden çok yüksek miktarda
bulunduğu tespit edilmiştir.
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Şekil 4. 10. Yeraltısularının Ni, Cr, Zn, Fe, Mn, As ve Pb Değerlerinin Alansal
Dağılımı (2016 Yılı Sulama Sezonu Sonrası)
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Suların demir değerleri incelendiğinde; 91.65 µg/L ile 25754.19 µg/L arasında
değişim göstermiş ve ortalama değeri 2021.13 µg/L olduğu bulunmuştur. Bu verilere
göre Şekilde 4.10’da yer alan alansal dağılım haritalarına göre; alanın önemli bir
kısmında demir konsantrasyonu sorun oluşturmaktadır. Kızılırmak’ın batısına doğru
gidildikçe bazı bölgelerde sınır değerin çok üzerine çıkması sonucu 5000 ile 25000
µg/L arasında değiştiği görülmektedir.
Nikel değerleri ise alanda en fazla 1.51 µg/L olduğu ve ortalama değerin ise 0.04
µg/L olduğu tespit edilmiştir. Alanda nikel konsantrasyonu açısından sorun
bulunmamaktadır.
Yeraltısularında alüminyum değerlerinin 2.47 µg/L ile 86.64 µg/L arasında
değişim göstermektedir.
Alanda arsenik değerleri çok fazla değişim göstermiş ve en düşük değer 3.82
µg/L olurken, en yüksek değer ise 8563.35 µg/L olmuştur. Ortalama arsenik değeri ise
334.97 µg/L’dir. Alanda arsenik değeri genel olarak limit değerinin çok üzerinde
olduğu belirlenmiştir.

4.1.3. 2017 Sulama Öncesi Dönem Su Kalite Değerlendirmesi
4.1.3.1. Suların Kimyasal Özellikleri
Çalışmada 48 adet yeraltısuyu kuyusundan alınan sulama mevsimi öncesi
verilerine ait kimyasal özellikler Çizelge 4.7’de verilmiştir.
Çizelge 4.7 değerlendirildiğinde; döneme ait pH değerleri 7.07 ile 7.70
arasında değişmektedir. Ortalama değeri 7.40 olan pH’ın ovadaki hiçbir noktada sorun
oluşturmadığı belirlenmiştir. pH değerine ait alansal dağılım haritası Şekil 4.11’de
verilmiştir.
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Çizelge 4. 7. 2017 Yılı Sulama Öncesi Dönem Sulara Ait Kimyasal Değerler
Parametreler

En küçük

En büyük

Ortalama

Standart
sapma

pH

7.07

7.70

7.40

0.14

EC (mS/cm)

0.38

5.45

2.55

1.14

Na

0.85

965.48

274.57

218.85

K

1.33

123.94

13.80

20.61

Mg

3.93

229.86

72.78

47.22

Ca

12.67

210.00

81.53

45.57

Cl

24.43

1162.31

377.86

260.89

SO4

20.99

497.31

220.66

159.16

NO3

6.41

195.59

43.79

37.38

HCO3

187.39

1020.77

552.96

195.21

Çalışma alanındaki yeraltısularının, Çizelge 4.7’de verilen EC değerlerine
bakıldığında; ortalaması 2.55 mS/cm olan EC değerleri, 0.38 ile 5.45 mS/cm arasında
yer almaktadır. EC değerleri baz alınarak çizilen ve Şekil 4.11’de verilen alansal
dağılım haritasına göre; ovanın önemli bir kısmı 2. Sınıfta yer almaktadır. Diğer kısmı
ise; özellikle ovanın sağ sahilinde, 3. Sınıfta orta tuzluluk düzeyinde olduğu
görülmektedir. Ayrıca ovanın sağ sahilin doğusunda yer alan bazı bölgelerde 4. Sınıf
olup risk altında olduğu belirlenmiştir.
Suların sulamaya uygunluklarının belirlenmesinde kullanılan önemli bir diğer
parametre ise sulardaki sodyum değeridir. Çalışma alanındaki sodyum değerleri göz
önüne alındığında 0.85 ile 965.48 mg/L olduğu hesaplanmıştır. Şekil 4.11
incelendiğinde çalışma alanında döneme ait genel olarak önemli bir sorun bulunmadığı
görülmektedir. Ovanın sağ sahilinin doğusunda yer alan bazı bölgelerde üst sınır
değerin biraz üzerinde olduğu tespit edilmiştir.
Döneme ait yeraltısularında Çizelge 4.7’de verilen potasyum değerleri
incelendiğinde; 1.33 ile 123.941 mg/L arasında değişim gösterdiği görülmektedir.
Verilere ait alansal dağılım haritası Şekil 4.11’de verilmektedir.
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Yeraltısularına ait bikarbonat değerleri 187.39 ile 1020.77 mg/L arasında
değişmektedir. Ortalama değeri 552.96 mg/L olan bikarbonat değerine ait Şekil
4.11’de verilen alansal dağılım haritasına göre; Bafra Ovasının sağ sahilin güneyinde
yer alan bölgede yüksek, sol sahilin güney doğusunda daha yüksek bikarbonat
değerine rastlanmaktadır.
Sulardaki magnezyum değeri 3.93 ile 229.86 mg/L arasında değişim gösterdiği
belirlenmiştir. Ortalama değeri 13.80 mg/L olduğu magnezyum miktarına ait alansal
dağılım haritası Şekil 4.12’de verilmiştir. Harita incelendiğinde ise; ovada sağ sahilin
tamamına yakını ile sol sahilin güney-doğu kesimlerinde magnezyum değerinin 60
mg/L’nin üzerine çıktığı tespit edilmiştir.
Suların kalsiyum değerlerinin 400 mg/L’den fazla olması durumunda sulama
kullanılmaması önerilmektedir. Çalışma alanın 2017 yılı sulama öncesi döneme ait
kalsiyum sonuçları Çizelge 4.12’de verilmiştir. Alandaki kalsiyum değerlerinin 28.95
ile 556.26 mg/L arasında değişim gösterdiği tespit edilmiştir. Alandaki ortalama
kalsiyum değerinin ise 166.15 mg/L olduğu bulunmuştur.
Ovada bulunan yeraltısularına ait klorür değerleri 24.43 ile 1162.31 mg/L
olarak geniş bir aralıkta değişim göstermektedir. Su kalitesinin değerlendirilmesinde
önemli bir parametre olan klorür değeri ortalama 377.86 mg/L’dir. Alansal dağılım
haritası Şekil 4.12’da verilen klorür değerlerine göre; ovanın sol sahilinin batısında en
düşük değerlerde iken sağ sahilin doğusunda en yüksek değerlerde olduğu tespit
edilmiştir.
Çalışma alanında sülfat değerlerinin 20.99 ile 497.31 mg/L arasında değiştiği
belirlenmiştir. Ortalama olarak 220.66 mg/L olarak hesaplanan ve alanda sorun
oluşturmayan sülfat değerine ait alansal dağılım haritası Şekil 4.12’da verilmiştir.
Ovadaki yeraltısularına ait nitrat değerlerinin 6.41 ile 195.59 mg/L arasında
değişmektedir. Ortalama değeri 43.79 mg/L olan Nitrat değerine ait alansal dağılım
haritası Çizelge 4.12’de verilmiştir. Harita incelendiğinde; ovada nitrat kirliliği
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Şekil 4. 11. Yeraltısularının EC, pH, HCO3-, Cl-, K+ ve Na+ Değerlerinin Alansal
Dağılımı (2017 Yılı Sulama Sezonu Öncesi)
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Şekil 4. 12. Yeraltısularının Mg+2, SO4-2, Na+, Ca+2 ve NO3- Değerlerinin Alansal
Dağılımı (2017 Yılı Sulama Sezonu Öncesi)
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tarafından sorun oluşturan bölgeler, genel olarak sol sahilin batısında yer aldığı
görülmektedir.

4.1.3.2. Suların Sulamaya Uygunluklarının İncelenmesi
Çalışmada 2017 yılı sulama öncesine ait suların, sulamaya uygunluklarının
belirlenmesi amacıyla hesaplanan kalite indeks değerleri Çizelge 4.8.’de verilmiştir.

Çizelge 4. 8. 2017 Yılı Sulama Öncesi Dönem Ait Sulama Suyu Kalite İndeksleri
Parametreler

En küçük

En büyük

Ortalama

Standart
sapma

SAR

0.02

17.34

5.36

4.00

RSC

-12.81

6.84

-0.92

4.34

%Na

0.33

83.34

48.21

18.15

KI

0.00

5.38

1.28

1.04

PS

0.94

34.65

12.94

7.87

Döneme ait suların SAR değerleri 0.02 ile 17.34 arasında değişmektedir.
Ortalama değeri 5.36 olan SAR değerine ait alansal dağılım haritası Şekil 4.13’de
verilmiştir. Harita incelendiğinde; sağ sahilin doğusunda yer alan sadece birkaç alanda
SAR değeri 10’un üzerinde olduğu, diğer alanlarda ise 10’dan düşük değerlerde
olduğu görülmektedir.
Yeraltısularına ait RSC değerleri -12.81 ile 6.84 arasında değişmekte olup
ortalama değeri -0.92 olduğu belirlenmiştir. Ovada RSC değerine ait alansal dağılım
haritası Şekil 4.13’de verilmiştir. Şekil incelendiğinde; ovada genel olarak sorun
olmamakla birlikte, özel olarak bazı bölgelerde RSC açısından kullanılması uygun
olmayan sınıfta bulunan noktalar yer almaktadır.
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Şekil 4. 13. Yeraltısularının Sulama Uygunluk İndekslerinin Alansal Dağılımı (2017
Yılı Sulama Sezonu Öncesi)
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Çalışma alanına ait verilere göre; %Na değerleri %0.33 ile % 83.34 arasında ve
ortalama değerin ise %48.21 olarak hesaplanmıştır. Şekil 4.12’de yer alan %Na
değerinin alansal dağılım haritası incelendiğinde; Çalışma alanı %Na değeri
bakımından genel olarak 2. Sınıfta olduğu belirlenmiştir. Sol sahilin kuzey batısı belirli
bir bölge ile; sağ sahilin güneydoğusundan kuzeye doğru uzanan sınır boyunca bazı
bölgelerde % 60’ın üzerinde olduğu tespit edilmiştir.
Yeraltısularına ait KI değerleri 0.00 ile 5.38 arasında yer almaktadır. KI değerine
ait alansal dağılım haritasına göre; Sol sahilin bazı bölgelerinde ve sağ sahilin
güneydoğusundan kuzeye uzanan sınır boyunca tüm bölgelerdeki noktaların sulama
açısından uygun olmadığı tespit edilmiştir
Döneme ait yeraltısularının potansiyel tuzluluk değerleri 0.94 ile 34.65 arasında
yer almaktadır. Alanda PS açısından genel olarak 2. Sınıfta yer almakta olup sağ
sahilin güney doğusunda ile kuzey doğusunun denize yakın kısımlarında sulama uygun
olmadığı belirlenmiştir.
Suların kaliteleri ile ilgili yapılan çalışmalarda kullanılan grafiksel yöntemler
ile 2017 yılına ait sulama öncesi dönemde suların özellikleri tuzluluk diyagramı ve
Piper Diyagramına göre değerlendirilmiştir.
Döneme ait yeraltısularının incelendiği tuzluluk diyagramı Şekil 4.13 da
verilmiştir. Şekil incelendiğinde; Yeraltısularının büyük çoğunluğu C3S1, C4S1 ve C3S2
sulama suyu sınıfında yer aldığı görülmektedir. Ayrıca alandaki bazı yeraltısuyu
kaynakları oldukça yüksek tuzlu ve sodyumlu sınıfları temsil eden C4S3 ve C4S4
sulama suyu sınıfında yer aldığı dikkat çekmiştir.
Suların anyon ve katyon değerlerine göre sınıflandırılan Piper Diyagramı Şekil
4.14’de verilmiştir. Şekil incelendiğinde; Ovadaki sular genel olarak iki ayrı sınıfta
olduğu dikkat çekmiştir. Bazı bölgelerde Sodyum-klorür su tipi görülürken, bazı
bölgelerde magnezyum-bikarbonat tip su olduğu belirlenmiştir.
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Şekil 4. 14. Tuzluluk ve Piper Diyagramı ( 2017 Yılı Sulama Sezonu Öncesi)
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4.1.4. 2017 Sulama Sonrası Dönem Su Kalite Değerlendirmesi
4.1.4.1. Suların Kimyasal Özellikleri
Çalışma kapsamında 2017 yılı sulama mevsimi sonrasına ait yeraltısuyu
kuyularında hesaplanan değerler Çizelge 4.9’da verilmiştir.

Çizelge 4. 9. 2017 Yılı Sulama Sonrası Dönem Sularına Ait Kimyasal Değerler
Parametreler

En küçük

En büyük

Ortalama

Standart
sapma

pH

6.87

7.81

7.30

0.22

EC (mS/cm)

0.78

5.54

2.70

1.17

Na

52.50

1840.35

500.04

448.62

K

3.36

151.28

22.58

26.51

Mg

10.82

547.31

139.97

118.99

Ca

25.72

337.96

126.51

55.64

Cl

56.57

2311.00

556.56

525.14

NO3

31.45

1136.56

324.71

267.63

SO4

20.40

238.68

48.43

41.42

HCO3

233.26

1546.23

698.97

293.56

Yeraltısularında belirlenen pH değerlerinin

6.87 ile 7.81 arasında

değişmektedir. Ortalama pH değeri 7.30 olarak hesaplanmıştır. Verilere ait alansal
dağılım haritası Şekil 4.15’de verilmektedir. Ovada genel olarak pH açısından sorun
oluşturan herhangi bir bölge görülmemektedir.
Çizelge 4.9’a göre, sulardaki EC değerlerinin 0.78 ile 5.54 arasında değişim
gösterdiği ve ortalama EC değerinin 2.70 olduğu belirlenmiştir. Buna göre bölgede
bulunan yeraltısularındaki EC değerlerine göre, ovanın güneybatısı 3. sınıfta yer
almakta olup orta tuzluluk düzeyi hâkimdir. Ovanın kuzey kesimleri ile sağ sahilin
güneydoğusu ise 4. Sınıfta olup, sulamada kullanılması önerilmeyen yeraltısuyu
kalitesine sahip olduğu tespit edilmiştir.
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Çalışma alanın 2017 yılı sulama sonrası döneme ait kalsiyum değerlerinin
ortalaması 126.51 mg/L olarak hesaplanmıştır. Değişim aralığı 25.72 ile 337.96 mg/L
arasında olan kalsiyum değerine ait alansal harita Şekil 4.15’de verilmiştir. Şekil
incelendiğinde; kalsiyum oranı, döneme ait herhangi bir sorun oluşturmamaktadır.
Ancak çalışma alanının kuzeyinde bulunan denize yakın bölgeler ile sol sahilin
batısındaki sınır bölgede üst değerlere yakın miktarda olduğu tespit edilmiştir.
Alandaki yeraltısularının sodyum değerlerinin 52.50 ile 1840.35 mg/L arasında
değişim gösterdiği tespit edilmiştir. Ortalama sodyum değeri 500.04 mg/L olan
Sodyum değerine ait alansal dağılım haritası Şekil 4.15’de verilmektedir. Şekil
incelendiğinde; ovada batıdan doğuya gidildikçe sodyum oranı artmakta olduğu
görülmektedir. Ancak sodyum miktarının sorun oluşturduğu bölgeler, Ovanın sağ
sahilinin doğusundaki sınır bölgelere yakın olan noktalar olduğu görülmektedir.
Döneme ait verilere göre; klor değerinin 56.57 ile 2311.00 mg/L arasında
değiştiği ve ortalama değerinin 556.56 mg/L olduğu belirlenmiştir. Klorür değerlerinin
alansal dağılım haritası Şekil 4.15’de verilmiştir. İncelenen Klorür haritasına göre;
sorun olan bölgeler genel olarak sağ sahilin doğusunda olduğu görülmektedir.
Döneme ait yeraltısularının potasyum değerleri 3.36 ile 151.28 mg/L arasında
değişmekte olup, alansal dağılım haritası Şekil 4.16’da verilmiştir.
Çalışma alanın 2017 yılı sulama sonrası döneme ait sulardaki bikarbonat
değerleri 233.26 ile 1546.23 mg/L arasında değişmektedir. Şekil 4.16’da verilen
alansal dağılım haritası incelendiğinde; çalışma alanında batıdan doğuya doğru
gidildikçe bikarbonat değerinin arttığı görülmektedir.
Suların magnezyum değerleri 10.82 ile 547.31 mg/L arasında değişim
göstermektedir. Döneme ait magnezyum değerlerinin alansal dağılım haritası Şekil
4.16’da verilmiş olup, alanın genelinde magnezyum değeri 60-300 mg/L arasında
değişim gösterdiği tespit edilmiştir.
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Şekil 4. 15. Yeraltısularının EC, pH, Ca+2, Cl-, Mg+2 ve Na+ Değerlerinin Alansal
Dağılımı (2017 Yılı Sulama Sezonu Sonrası)
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Şekil 4. 16. Yeraltıularının NO3-, SO4-2, K+ve HCO3- Değerlerinin Alansal Dağılımı
(2017 Yılı Sulama Sezonu Sonrası)

Çalışma alanındaki sülfat değerlerinin 20.40 ile 238.68 mg/L arasında olduğu
belirlenmiştir. Alansal dağılım haritası Şekil 4.16’da verilen sülfat değerinin döneme
ait ortalama değeri 48.43 mg/L olduğu kaydedilmiştir. Alansal dağılım haritası
incelendiğinde; genel olarak sorun oluşturmayan sülfat değeri, sağ sahilin doğusunda
bazı bölgelerde üst sınır değerin biraz üzerinde olduğu belirlenmiştir.
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Döneme ait yeraltısularının nitrat değerleri 31.45 ile 1136.56 mg/L arasında
değişmektedir. Alansal dağılım haritası Şekil 4.16’da verilen nitrat değerinin ortalama
değeri 324.71 mg/L olduğu belirlenmiştir. Bu değerlere göre çalışma alanında genel
olarak sorun bulunmamaktadır. Ancak sol sahilin batısında yer alan bölgelerde nitrat
üst sınır değerinin üzerinde olduğu ve bu alanlarda kullanılan yeraltısularının sorun
oluşturacağı tespit edilmiştir.

4.1.4.2. Suların Sulamaya Uygunluklarının İncelenmesi
Sulama mevsimi sonrası dönemde ovadaki yeraltısularının sulamaya
uygunluklarının belirlenmesi amacı ile hesaplanan kalite parametreleri Çizelge
4.10’da verilmiştir.

Çizelge 4. 10. 2017 Yılı Sulama Sonrası Dönem Ait Sulama Suyu Kalite İndeksleri
Parametreler

En küçük

En büyük

Ortalama

Standart
sapma

SAR

1.00

22.21

6.91

4.87

KI

0.19

4.93

1.20

0.86

RSC

-36.70

10.30

-6.25

8.72

PS

2.30

65.77

19.06

15.80

%Na

15.44

81.85

49.03

14.16

Alandaki SAR değerleri 1.00 ile 22.21 arasında değişim göstermektedir.
Ortalama değeri 6.91 olan SAR miktarına ait alansal dağılım haritası oluşturulmuş ve
Şekil 4.17’de verilmiştir. Şekil incelendiğinde; ovada döneme ait genel olarak bir
sorun bulunmamaktadır. Ancak sağ sahilin doğusundaki sınır bölgelerde 2. Sınıfta yer
alan bölgelere rastlanmaktadır.
Çizelge 4.10’da yer alan RSC değerleri incelendiğinde; RSC değeri -36.7 ile
10.30 arasında değişim göstermiş ve ortalama değeri -6.25 olduğu hesaplanmıştır.
Değerlere ait alansal dağılım haritası Şekil 4.17’de verilmiştir. Harita incelendiğinde
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ise; ovada RSC açısından genel olarak sorun bulunmamaktadır. Sadece sol sahilin
batısındaki sınır bölgede üst sınır değerin aşan noktalar olduğu tespit edilmiş olup bu
noktalarda sulama açısından dikkat edilmesi gerektiği tespit edilmiştir.
Çalışma alanına ait 2017 yılı sulama sonrası dönemdeki verilere göre; %Na
değerleri % 15.44 ile % 81.85 arasında değiştiği görülmektedir. Ortalama %Na değeri
ise % 49.03 olarak belirlenmiştir. Değerlere ait alansal dağılım haritası incelendiğinde
alanın geneli 3. Sınıfta yer almaktadır. Ancak ovada sol sahilin batısındaki sınır
bölgeler 2. Sınıfta olduğu belirlenmiştir. Alanda sağ sahilin doğusundaki bazı sınır
bölgelerde ise daha yüksek oranda sodyuma rastlanılmış olup 4. Sınıfta yer almaktadır.
Yeraltısularının döneme ait KI değerleri 0.19 ile 4.93 arasında değişmektedir.
Verilere ait alansal dağılım haritası incelendiğinde; Kızılırmak’ın batısında yer alan
bazı bölgeler ile Kızılırmak’ın doğusunda bulunan sınır bölgelerde sulamaya uygun
olmadığı tespit edilmiştir.
Sulara ait Çizelge 4.10’da verilen PS değerleri incelendiğinde; Ortalaması 19.06
olan PS değerleri 2.30 ile 65.77 arasında değişim göstermektedir. Döneme ait Şekil
4.17’da verilen alansal dağılım haritasına göre; Kızılırmak’ın güneydoğusundan
kuzeye doğru sınır boyunca yer alan tüm bölgelerde ve Kızılırmak’ın kuzey batısında
yer alan bölgelerde PS değeri 3. Sınıfta olup en üst seviyelerde tespit edilmiştir. Alanın
geri kalan kısımlarında ise; 2. Sınıfta yer alarak orta düzeyde olduğu belirlenmiştir.
Yeraltısularının

grafiksel

yöntemler

kullanılarak

kalite

sınıflarının

belirlenmesinde kullanılan USSL (Amerika Tuzluluk Laboratuvarı) ve Piper
Diyagramı Şekil 4.18’de verilmiştir. Şekilde verilen tuzluluk diyagramına göre;
alandaki sular genellikle C3S1, C3S2 ve C4S2 sınıfında olduğu belirlenmiştir.
Diyagrama göre alandaki sular bu dönemde genel olarak tuzluluk bakımından yüksek
tuzlu, sodyumluluk açısından ise; bazıları düşük bazıları da orta sodyumlu olduğu
tespit edilmiştir. Piper Diyagramına göre değerlendirilen suların özellikleri ise; genel
olarak Kalsiyum-sodyum- bikarbonat tip su ile sodyum- klorür tip su hakim olduğu
belirlenmiştir.
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Şekil 4. 17. Yeraltısularının Sulama Uygunluk İndekslerinin Alansal Dağılımı (2017
Yılı Sulama Sezonu Sonrası)
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Şekil 4. 18. Tuzluluk ve Piper Diyagramı ( 2017 Yılı Sulama Sezonu Sonrası)
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4.2. Toprak Özelliklerinin Alansal ve Zamansal Değişiminin Belirlenmesi
Araştırma kapsamında su örneklerinin alındığı noktalardan toprak örnekleri
alınmış, toprakların fiziksel ve kimyasal özellikleri incelenmiştir. Bu kapsamında 4
farklı dönemde ve 4 farklı derinlikten (0-30 cm, 30-60 cm, 60-90 cm ve 90-120 cm)
toprak örnekleri alınmıştır.

4.2.1. Toprakların Fiziksel Özellikleri
Proje kapsamında toprakların fiziksel özelliklerini belirlemek amacıyla
örnekler alınmış ve her bir derinlik için toprakların kil, silt, kum, tarla kapasitesi ve
solma noktaları değerleri belirlenmiştir. Her bir nokta için ortalama değer belirlenmiş
ve buna göre değerlendirme yapılmıştır. Toprakların fiziksel özellikleri zaman
içerisinde değişmeyeceğinden dolayı ilk alınan örneklerde gerekli analizler
yapılmıştır.

Çizelge 4. 11. Toprakların Fiziksel Özellikleri
Parametreler

En küçük

En büyük

Ortalama

Standart
sapma

Varyasyon
Katsayısı

Kil (%)

6.84

80.68

42.54

19.44

45.70

Silt (%)

11.54

91.00

33.80

18.48

54.66

Kum (%)

1.52

76.77

23.66

15.03

63.52

Tarla Kapasitesi

5.11

51.97

34.52

11.22

32.51

Solma Noktası

2.87

31.52

19.87

7.82

39.36

Toprakların fiziksel özelliklerine ait temel istatistiksel değerler Çizelge 4.11’de
verilmiştir. Çizelge incelendiğinde toprakların %kil değerlerinin 6.84 ile 80.68
arasında değişim gösterdiği ve ortalama değerin ise %42.54 olduğu görülmektedir.
Varyasyon katsayısı değerinin 45.70 olduğu ve alanda kil değerlerinin bölgesel olarak
çok fazla değişim gösterdiği belirlenmiştir. Şekil 4.19’de toprakların kil dağılımlarına
ait harita verilmiştir. Harita incelendiğinde deniz kıyısına yakın bölgelerde kil
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değerlerin daha az olduğu görülmektedir. Alanın güney kısımlarına doğru ise kil
değerlerinin artış gösterdiği belirlenmiştir.
Toprakların %silt değerleri 11.54 ile 91.00 arasında değişim göstermiş ve
ortalama değer 33.80 olmuştur. Silt dağılımına ait harita Şekil 4.19’de verilmiştir.
Şekil 4.19 incelendiğinde alanın batı kısımlarında silt değerlerinin yüksek olduğu ve
alanın büyük bölümünde ise değerlerin %20 ile %40 arasında olduğu görülmektedir.
Alandaki kum değerleri ise genelde düşük olup 1.52 ile 76.77 arasında değişim
göstermiş ve ortalama 23.66 olmuştur. Varyasyon katsayısı incelendiğinde değerin
63.52 olduğu ve kum değerlerin bölgesel olarak çok fazla değişim gösterdiği
belirlenmiştir. Kum dağılımına ait harita incelendiğinde kum değerlerindeki değişimin
bölgesel olarak farklılık gösterdiği ve alanın orta kısımları ile batı kısımlarının denize
yakın bölgelerinde daha az olduğu görülmektedir.
Toprakların tarla kapasitesi ve solma noktası değerleri sulama açısından büyük
önem göstermektedir. Proje alan toprakların tarla kapasitesi değeri 5.11 ile 51.97
arasında değişim gösterirken, solma noktası değerlerinin ise 2.87 ile 31.52 arasında
değişim gösterdiği belirlenmiştir. Bu parametrelere ait alansal dağılım haritaları
incelendiğinde, tarla kapasitesi değerlerinin alanın doğu kısımlarında fazla olduğu ve
solma noktası değerlerinin ise güney ve doğu kısımlarında yüksek değerlerde olduğu
görülmektedir.
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Şekil 4. 19. Toprakların Fiziksel Özelliklerinin Alansal Dağılımları
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4.2.2. Toprakların Kimyasal Özellikleri
4.2.2.1. 2016 Yılı Sulama Öncesi Toprakların Kimyasal Özellikleri
Proje kapsamında Bafra Ovası sağ sahil ve sol sahil alanındaki toprak
özelliklerinin tuzluluk, sodyumluluk ve pH özelliklerini belirlemek amacıyla 4 farklı
derinlikten toprak örneği alınmış ve bu değerlerin ortalaması alınarak noktalara ait
ortalama değerler belirlenmiş ve bu değerler kullanılarak alansal dağılım haritaları
hazırlanmıştır.
Çizelge 4.12’de örneklere ait tuzluluk değişebilir sodyum yüzdesi ve pH
değerlerine ait değerler verilmiştir. Topraklarda aşırı sulamanın etkisiyle tuzlanma
sorunu meydana gelmektedir. Elektriksel iletkenlik değerinin 0-2 mS/cm arasında
olduğu topraklar tuzsuz, 2-4 mS/cm arasında olduğu topraklar orta tuzlu, 4-8 mS/cm
arasında olduğu topraklar tuzlu ve 8 mS/cm den fazla olduğu topraklar ise aşırı tuzlu
olarak nitelendirilmektedir. Alandaki toprakların elektriksel iletkenlik değerleri 0.19
ile 4.58 mS/cm arasında değişim göstermiş ve ortalama değeri 1.06 mS/cm olmuştur.
Bu verilere göre alanın topraklarının tuzsuz, orta tuzlu ve tuzlu sınıflarda olduğu,
ortalama değere göre ise genelde tuzsuz olduğu belirlenmiştir. Tuzluluğun dağılım
haritası incelendiğinde alanın sadece doğu kısımlarındaki bir bölgede tuzluluk sorunu
olduğu diğer bölgelerde ise herhangi bir sorun olmadığı görülmektedir.

Çizelge 4. 12. 2016 Sulama Öncesi Dönem Toprakların Kimyasal Özellikleri
Parametreler

En küçük

En büyük

Ortalama

Standart
sapma

Varyasyon
Katsayısı

EC

0.19

4.58

1.06

0.66

62.16

pH

6.79

8.00

7.44

0.30

4.00

ESP

0.66

10.09

4.34

1.91

44.02

Toprakların pH değerleri bitki gelişimi açısından önem taşımaktadır. pH
değerinin 7.00 den düşük olduğu topraklar asit, 7.00 den fazla olduğu topraklar ise
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bazik olarak nitelendirilmektedir. Toprakların pH değerinin ise 8.00 den fazla olması
durumunda sorun oluşabilmektedir. 2016 sulama öncesi döneme ait pH değerleri
incelendiğinde değerlerin 6.79 ile 8.00 arasında değişim gösterdiği belirlenmiş ve
ortalama değer ise 7.44 olmuştur. Bu değerler incelendiğinde toprakların bazik
özellikte olduğu görülmektedir. Alansal dağılım haritası (Şekil 4.20) incelendiğinde
pH değerlerin alanın bazı bölgelerinde daha yüksek olduğu ve yüksek olduğu yerlerin
ise alanın farklı bölgelerine dağıldığı görülmektedir.
Topraklarda tarıma uygunluğunun incelenmesinde değerlendirilmesi gereken
özelliklerden bir tanesi ise değişebilir sodyum yüzdesidir (ESP). ESP değeri 6’dan
düşük olan topraklar sodyumsuz, 6-10 aralığında olan topraklar sodyumlu, 10-15
arasında olan topraklar aşırı sodyumlu ve 15’den büyük olan topraklar ise çok aşırı
sodyumlu olarak nitelendirilmektedir. Sodyumlu olan topraklarda ise hidrolik
iletkenlik değeri düşük olup, drenaj problemi oluşmasına neden olmaktadır. Alanda
ESP değerleri 0.66 ile 10.09 arasında olup, ortalama değer 4.34 olmuştur. Bu değerlere
göre alanın bazı bölgelerinde sodyumluluk problemi olduğu görülmektedir. ESP nin
alansal dağılım haritası Şekil 4.20’de verilmiştir. Harita incelendiğinde alanın doğu ve
batı kısımlarında ESP değerinin 6’nın üzerinde olduğu görülmektedir.

4.2.2.2. 2016 Yılı Sulama Sonrası Dönem Toprakların Kimyasal Özellikleri
Çizelge 4.13’de 2016 yılı sulama sonrası dönem topraklarına ait değerler
verilmiştir. Toprakların tuzluluk değerleri 0.30 ile 4.51 mS/cm arasında değişim
göstermiş ve ortalama değer 1.08 mS/cm olmuştur. Elektriksel iletkenlik değerinin
alansal dağılım haritası Şekil 4.21’da verilmiştir. Şekil 4.21 incelendiğinde alanın
sadece doğu kısımlarındaki bir bölgede tuzluluk problemi olduğu bunun dışındaki
alanlarda her hangi bir sorun olmadığı görülmektedir.
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Şekil 4. 20. 2016 Yılı Sulama Öncesi Toprak Özelliklerinin Alansal Dağılımı

Bu dönemde toprakların pH değerlerinin ise 6.74 ile 8.07 arasında değişim gösterdiği
belirlenmiştir Alandaki toprakların genelde sodik yapıda olduğu tespit edilmiştir.
Alansal dağılım haritası incelendiğinde alanın batı kesimlerinde pH değerlerinin daha
yüksek olduğu görülmektedir. Değişebilir sodyum yüzdesi 1.17 ile 9.15 arasında
değişim göstermiş ve ortalama değer 5.32 olmuştur. Arazinin özellikle doğu
kesimlerindeki topraklarda sodyumluluk sorunu olduğu belirlenmiştir.
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Çizelge 4. 13. 2016 Sulama Öncesi Dönem Toprakların Kimyasal Özellikleri
En küçük

En büyük

Ortalama

Standart
sapma

Varyasyon
Katsayısı

EC

0.30

4.51

1.08

0.69

63.67

pH

6.74

8.07

7.50

0.27

3.57

ESP

1.17

9.15

5.32

1.99

37.29

Parametreler

Şekil 4. 21. 2016 Yılı Sulama Sonrası Toprak Özelliklerinin Alansal Dağılımı
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4.2.2.3. 2017 Yılı Sulama Öncesi Dönem Toprakların Kimyasal Özellikleri
Çizelge 4.14’de 2017 yılı sulama öncesi dönem topraklarına ait değerler
verilmiştir. Toprakların tuzluluk değerleri 0.23 ile 4.03 mS/cm arasında değişim
göstermiş ve ortalama değer 1.01 mS/cm olmuştur. Elektriksel iletkenlik değerinin
alansal dağılım haritası Şekil 4.22’de verilmiştir. Harita incelendiğinde alanın çok
küçük bir bölümünde problemli alan olduğu görülmektedir.

Çizelge 4. 14. 2017 Sulama Öncesi Dönem Toprakların Kimyasal Özellikleri
Standart

Varyasyon

sapma

Katsayısı

1.01

0.61

60.15

8.53

7.96

0.30

3.83

11.43

3.79

2.46

64.85

Parametreler

En küçük

En büyük

Ortalama

EC

0.23

4.03

pH

7.21

ESP

0.00

2017 sulama öncesi dönemine ait toprakların pH değerleri 7.21 ile 8.53
arasında değişim göstermiş ve ortalama değer 7.96 olmuştur. Alansal dağılım haritası
incelendiğinde alanın değişik bölgelerinde pH değerlerinin yüksek olduğu
görülmektedir. Değişebilir sodyum yüzdesi alanda en fazla 11.43 değerine ulaşmış ve
ortalama 3.79 olmuştur. ESP değerinin alansal dağılım haritası incelendiğinde ESP
değerinin 6’dan büyük olduğu alanların çok küçük bir bölgede olduğu görülmektedir.

4.2.2.2. 2017 Yılı Sulama Sonrası Dönem Toprakların Kimyasal Özellikleri
Çizelge 4.15’de 2017 yılı sulama sonrası dönem topraklarına ait değerler
verilmiştir. Çizelge incelendiğinde toprakların tuzluluk değerlerinin 0.20 ile 1.80
mS/cm arasında, pH değerlerinin 7.37 ile 8.73 arasında ve ESP değerlerinin ise 2.86
ile 9.83 arasında olduğu görülmektedir. İncelenen toprak özelliklerinin alansal dağılım
haritası Şekil 4.23’de verilmiştir
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Şekil 4. 22. 2017 Yılı Sulama Öncesi Toprak Özelliklerinin Alansal Dağılımı

Şekil 4.23 incelendiğinde alanın hiçbir bölgesinde tuzluluk problemi olmadığı
belirlenmiştir. pH değerlerinin alansal dağılım haritası incelendiğinde ise özellikle
doğu kesimlerinde değerlerin yüksek olduğu görülmektedir. ESP haritasında ise alanın
farklı noktalarında değerlerin 6’dan fazla olduğu ve problem olabileceği
görülmektedir.
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Şekil 4. 23. 2017 Yılı Sulama Sonrası Toprak Özelliklerinin Alansal Dağılımı

2017 sulama öncesi dönemine ait toprakların pH değerleri 7.21 ile 8.53
arasında değişim göstermiş ve ortalama değer 7.96 olmuştur. Alansal dağılım haritası
incelendiğinde alanın değişik bölgelerinde pH değerlerinin yüksek olduğu
görülmektedir. Değişebilir sodyum yüzdesi alanda en fazla 11.43 değerine ulaşmış ve
ortalama 3.79 olmuştur. ESP değerlerinin alansal dağılım haritası incelendiğinde 6’dan
büyük olduğu alanların çok küçük bir bölgede olduğu görülmektedir.
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Çizelge 4. 15. 2017 Sulama Sonrası Dönem Toprakların Kimyasal Özellikleri
En küçük

En büyük

Ortalama

Standart
sapma

Varyasyon
Katsayısı

EC

0.20

1.80

0.95

0.35

36.81

pH

7.37

8.73

8.00

0.25

3.10

ESP

2.86

9.83

4.88

1.71

34.98

Parametreler

Çalışmanın yürütüldüğü 2 yıllık toprak verileri incelendiğinde alanın
büyük bölümünde tuzluluk problemi olmadığı belirlenmiştir. Sulama öncesi ve sulama
sonrası dönemler arasındaki değişimler incelendiğinde ise dönemler arasında çok fazla
değişim olmadığı tespit edilmiştir. Alanın bazı bölümlerinde sodyumluluk sorunu
olduğu ve zaman içerisinde az da olsa değişim gösterdiği belirlenmiştir.
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4.3. Yeraltısularının Radyoaktivitesinin, İzotop Hidrojeolojisinin ve Deniz
Suyu Girişiminin Değerlendirilmesi
4.3.1. Yeraltısularının Radyoaktivitesinin Değerlendirilmesi
Çalışma kapsamında Ekim-2016 ve Ekim-2017 dönemlerinde izotop ve
radyoaktivite analizleri gerçekleştirilmiştir. İzotop analizlerinde Oksijen-18 (18O) ve
Döteryum (2H); radyoaktivite analizlerinde ise Toplam Alfa ve Toplam Beta analizleri
yapılmıştır. Radyoaktivite analiz sonuçları Çizelge 4.16’da verilmektedir.

Çizelge 4. 16. Bafra Akiferindeki Suların Radyoaktivite Analizleri Sonuçları
En küçük

En büyük

Ortalama

Standart
sapma

Varyasyon
Katsayısı

Alfa

0,002

0,980

0,183

0,182

0,032

Beta

0,030

2,910

0,492

0,567

0,314

Parametreler
Toplam
(Bq/L)
Toplam
(Bq/L)

Suyun insanlar tarafından içilmesi ve kullanılması sağlık açısından güvence
içinde olmalıdır. Bu güvence, su içindeki bütün katkıların hijyenik, kimyasal ve
radyoaktivite özellikleri yönünden belli ve kesin bir sınır altında tutulması ile
sağlanabilir.

İçme

ve

kullanma

sularında

bulunan

radyoaktif

maddelerin

konsantrasyonları için üst sınır Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Türk Standartları
Enstitüsü (TSE) tarafından belirtilmiştir (Çizelge 4.17).
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Çizelge 4. 17. İçme Sularında İzin Verilen Radyoaktivite Konsantrasyonları
İzin Verilen Maksimum Değer

Kurum

Alfa: 0,5 Bq/L

Dünya Sağlık Örgütü (WHO)

Beta: 1 Bq/L
Alfa: 0,1 Bq/L

Türk Standartlan Enstitüsü (TSE)

Beta: 1 Bq/L

Atom çekirdeklerindeki nötronların sayısının protonların sayısına oranı hafif
elementlerden ağır elementlere doğru yavaşça artar. Ağır elementler, kararsız
oldukları için fazla enerjilerini radyasyon yayarak harcarlar ve daha küçük atomlara
dönüşürler. Radyoaktif bozunma denilen bu olay sırasında çekirdekten parçacıklar ve
enerji dalgalan ortaya çıkar. Bu yolla enerji veren elementlere radyoaktif elementler
adı verilir. Radyoaktif maddelerin atom çekirdeklerinden etrafa saçılan
radyasyonların en önemlileri alfa, beta ve gamalardır. Alfa radyasyonu, (+) yüklü
parçacıklardan oluşur ve bir kâğıt parçası tarafından durdurulabilir. Alfa saçan
radyoaktif maddeler, solunum veya sindirim gibi herhangi bir yolla gövde içine
girmedikleri sürece, etkileri sadece yüzeyseldir. Beta radyasyonu: hızlı
elektronlardan oluşur. Çevrelerindeki madde içinde, alfalara oranla daha uzun yol
alabilirler, ince bir alüminyum levha bu elektronları durdurmak için yeterlidir. Gama
ışınları enerji fazlalığı olan çekirdekler tarafından yayınlanan elektromanyetik
radyasyonlardır. Bunlar yüksek enerjili fotonlardan oluştukları için çevrelerindeki
maddeye daha çok girerler.
Hidrolojik döngü sonucu suların içeriğinde çözünmüş olarak çeşitli katı
maddelerin yanı sıra, geçtikleri veya bulundukları ortama bağlı olarak radyoaktif
maddelerde bulunabilir. Özellikle yeraltısuları değişik jeolojik oluşumlarla
(formasyonlarla)

temas

halindedir.

Yeraltındaki

çeşitli

özellikteki

jeolojik

formasyonların içinde değişik oranlarda radyoaktif maddelerde bulunmaktadır. Bu
maddeler, magmatik oluşumlarda en fazladır. Ayrıca kil ve şeyi gibi tortul kütlelerde
de radyoaktif maddelere rastlanmaktadır. Kum-çakıl kumtaşı, çatlaklı kalker gibi
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akifer özelliğindeki tortul kütlelerde ise çok az miktarda radyoaktif madde
bulunmaktadır. Yer kabuğu içindeki doğal radyoaktif maddelerin bulunduğu
ortamlarda geçen veya bulunan sular radyoaktivite içerir. Yer altı sularında sık
rastlanılan belli başlı radyoaktif maddeler Potasyum-40 (40K), Toryum-235 (235Th),
Uranyum-238 (238U) dir. Ayrıca Uranyum-238 in bozunması sonucu ortaya çıkan
Radon-222 (222Rn), Radyum-226 (226Ra) yer altı sularında bulunabilir.
Suların içmeye uygunluklarının araştırılmasında; analiz için alınan örnekler
üzerinde toplam alfa ve toplam beta analizleri gerçekleştirilir. Analiz sonuçları
WHO'nun belirlediği izin verilen maksimum değerler ile karşılaştırılır. Eğer örnekteki
toplam alfa ve toplam beta konsantrasyonları bu değerden küçükse numunenin içme
suyu için uygun olduğu belirlenir. İzin verilen maksimum konsantrasyonun aşılması
durumunda örneklerin içerisindeki radyonüklit cinslerinin belirlenmesi gerekmektedir
Bir başka deyişle radyoaktivitenin hangi radyoaktif maddeden geldiği belirlenmelidir.
Aşan durumlarda radyoaktivitenin azaltılması için çeşitli işlemlerin yapılması
gerekmektedir. Sudaki radyoaktivite konsantrasyonları, özellikle içme suları, kaynak
suları mevsimden mevsime değişiklik gösterebilir. Dolayısıyla bir yıl boyunca
izlenmeli ve ortalama alınmalıdır. Yine limit değerleri geçme durumunda suyun uygun
filtreden geçirilmesi ya da başka sularla karıştırılarak radyoaktif konsantrasyonunun
düşürülmesi işlemleri yapılmalıdır.
Bafra Akiferi’nde yeraltısuyunun radyoaktivite özelliklerini belirlemek amacı
ile 48 adet noktada örnekleme yapılmıştır. Yapılan analizler incelendiğinde su
örneklerinin birçoğunda toplam alfa değerinin sınır değer olan 0,1 Bq/L’nin üzerinde
olduğu görülmektedir. Analiz sonuçları toplam beta değerleri açısından irdelendiğinde
sadece 6 örnekleme noktasında sınır değer olan 1 Bq/L’nin üzerinde olduğu
belirlenmiştir.

4.3.2. Yeraltısularının İzotop Hidrojeolojisi
Günümüzde mevcut olan ve yapılan araştırmalarla 21. yüzyılda hızla artan bir
sorun haline gelecek olan su sorunlarının çözümlenmesinin ancak su kaynaklarının
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geliştirilmesi ile giderilebileceğinin gerekliliği araştırmacılar tarafından uzun yıllardan
beri vurgulanmaktadır.
Suyun miktarının azalması ve suyun kalitesindeki değişimler uygulamada
karşılaşılan ve kullanıcıyı doğrudan etkileyen iki temel sorun olarak karşımıza
çıkmaktadır. Miktar ve kalite sorunlarının yanında suyun verimli ve sürdürülebilir bir
biçimde kullanılmasını amaçlayan çalışmalarda gösterdiği başarılar nedeniyle “İzotop
Hidrolojisi’’ yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.
Hidrolojide kullanılan başlıca izotoplar suyun yapısında bulunan oksijen ve
hidrojenin izotoplarıdır. Ayrıca azot, klorür, kükürt, asal gazlar, uranyum ve toryum
vb. elementlerin izotopları da yüzey ve yeraltısuyu sistemlerinde kirleticinin
kökenlerinin belirlenmesi, hareketinin saptanması vb. çalışmalarda etkin olarak
kullanılmaktadır.
Oksijen ve hidrojenin karalı izotopları hidrolojik çalışmalarda genellikle izleyici
olarak kullanılmaktadır. Su numunesi içerisindeki izotopların bolluğu onların 2H/1H
veya 18O/16O gibi izotopik bolluk oranlarıyla verilmektedir.
Hidrolojik çevrim sürecinde, suyu oluşturan hidrojen ve oksijenin kararlı
izotoplarının izotopik içeriklerinde başta sıcaklık olmak üzere yersel ve zamansal
faktörlere bağlı olarak birtakım değişiklikler oluşur. Hidrolojik çevrim sürecinde,
suyun içeriğindeki kararlı izotoplarda meydana gelen izotopik değişimler, su
kütlelerine değişik mesajlar verir. Söz konusu bu mesajların deşifre edilmesi su
kütlelerinin hareketlerinin izlenmesini mümkün kılar. Radyoaktif izotoplar ise
yarılanma ömürleri nedeniyle suların eskilik derecelerinin belirlenmesi, suların
akiferde kalış ve yenilenme süresinin belirlenmesinde izleyici olarak kullanılırlar.
Yerüstü ve yeraltısuları, nehirler, sıcak ve mineralli sular, yaşlı sular ve göllerde
yapılan çalışmalarda kullanılan izotop tekniklerinin uygulama alanları aşağıda
özetlenmiştir.
Yeraltısularının beslenme alanlarının belirlenmesi;
 Baraj ve göl kaçaklarının etüdü;
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 Çeşitli su kütlelerinin birbirleriyle ilişkilerinin saptanması;
 Akiferlerin su taşıma özelliklerinin belirlenmesi;
 Kar-su eşdeğerinin belirlenmesi;
 Nehir ve deniz tabanındaki sürüntü maddesinin ölçülmesi;
 Yeraltısuyu eskilik derecelerinin belirlenmesi;
 Yeraltısuyunun akiferde kalış ve yenilenme sürelerinin belirlenmesi;
 Farklı su kütlelerinin karışım oranlarının belirlenmesi; çalışmalarında
kullanılmaktadır.
İzotopların hidrolojik problemlerin çözümünde önemli bir yere sahip olmasının
temel nedeni sistem içerisinde konumsal ve zamansal değişimlerini etkileyen
süreçlerin ayrıntılı bir şekilde belirlenebilmesidir. Bu şekilde izotopların birlikte
hareket ettiği su ile ilgili süreçler de aydınlatılabilmektedir. Suyun kökeni, beslenme
bölgesi, buharlaşma ve karışım süreçleri, depolanma özellikleri ve süresi, akım
dinamiği gibi hidrolojik problemler, bu süreçler içerisinde izotopların nasıl
davrandığının aydınlatılması ile çözülmektedir.
Çalışma kapsamında Ekim-2016 ve Ekim-2017 dönemlerinde su örnekleri
üzerinde izotop analizleri gerçekleştirilmiştir. İzotop analizlerinde Oksijen-18 (18O) ve
Döteryum (2H) ölçümleri yapılmış ve analiz sonuçları Çizelge 4.18’de verilmiştir.

Çizelge 4. 18. Bafra Akiferindeki Suların Doğal İzotop Analizleri Sonuçları
Parametreler

En küçük

En büyük

Ortalama

Standart
sapma

Varyasyon
Katsayısı

δ18O (‰SMOW)

-10,63

-4,49

-7,90

1,11

1,23

H (‰SMOW)

-68,41

-35,90

-53,15

6,67

44,03

H (‰SMOW)

0

7,67

4,18

1,94

2

3

Bafra akiferinde yeraltısuyundan alınan su örneklerinde duraylı izotoplardan
Oksijen–18 (δ18O) ve Döteryum (δ2H) içerikleri arasındaki denklem aşağıda
verilmektedir (Craig, 1961; Özten, A. ve Yurtseven, D. 1996):
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2H = 8* 18O + 10

(4.1)

Küresel Meteorik Su Doğrusu (Craig, 1961) ve akiferdeki suların δ18O-δ2H
ilişkileri Şekil 4.24’de verilmiştir. Suların δ18O ve δ2H değerleri Dünya Meteorik Su
Doğrusu (DMSD) olarak adlandırılan bu doğruya göre değerlendirilmiştir. Şekil 4.24
incelendiğinde δ 18O-2H değerlerinin sahil kesiminde yer alan 1, 2, 6, 9, 13, 18, 21,
22, 23, 24, 28, 35, 40 ve 49 nolu yeraltısuyu örneklerinde sahilden daha uzak
yeraltısuyu örneklerinden daha pozitif değerlerde olması bu kesimde suların daha
düşük kotlara düşen yağışlarla beslendiğini ve buharlaşmanın etkisini göstermektedir
(Şekil 4.24).

Şekil 4. 24. Bafra Akiferi Yeraltısularında δ18O – δ2H İlişkisi. (DMSD: Dünya
Meteorik Su Doğrusu)
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δ18O-δ2H grafiği deniz suyu girişimi açışından değerlendirildiğinde; daha
pozitif δ18O ve δ2H değerlerine sahip olan yeraltısuyu örneklerinde deniz suyu
girişiminin etkisi görülmektedir. Özellikle denize çok yakın kuyularda δ18O ve δ2H
değerleri oldukça pozitif (sıfıra daha yakın) değerler almakta ve bu da deniz suyunun
varlığına işaret etmektedir.

Bafra akiferinde yeraltısuyundan alınan su örneklerinde duraylı izotoplardan
δ18O ve Sıcaklık değerleri arasındaki ilişki Şekil 4.25’te verilmektedir. δ18O - Sıcaklık
(°C) ilişkisine göre; yeraltısuyunun havzada beslenme alanına düşen yağışlardan ve
geniş bir havzadan beslendiği görülmektedir. Daha düşük kotlara düşen yağış daha
yüksek kotlara düşen yağışa göre daha uzun mesafe kat ederlerken daha fazla
buharlaşma etkisine maruz kalırlar. Daha uzun süre buharlaşmaya maruz kalan yağmur
ağır izotop içeriği bakımından zenginleşir. Bu zenginleşmenin derecesi sıcaklık ile
yakın ilişki göstermektedir. Sıcaklığın düşük olduğu yüksek bölgelerde yağışlar
izotopik olarak fakir olacaktır. Yeraltısuyunun δ18O değerlerindeki değişim yağış şekli
ile ilişkili olarak değerlendirilmektedir (Şekil 4.25).
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Şekil 4. 25. Bafra Akiferi Yeraltısuyu Örneklerinde δ18O –Sıcaklık İlişkisi

4.3.3. Deniz Suyu Girişimi
Yeraltısuları zaman zaman tuzlanma problemi ile karşı karşıya kalmaktadır.
Yeraltısularının tuzlanma nedenleri aşağıda sıralanmaktadır:
 Dolaşım sırasında litolojik birimlerde bulunan minerallerin çözünmesi,
 Sulama sırasında buharlaşma sonucu mineral içeriği artan suların süzülmesi,
 Gübrelerin yıkayarak mineral içeriği açısından zenginleşen suların süzülmesi
 Sanayi veya evsel atıkların karışması
 Göl, bataklık gibi buharlaşmaya açık yüzey sularından beslenme,
 Jeotermal akışkan ve/veya atıklardan karışım
 Deniz suyu Girişimi
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Deniz suyu girişimi nedeni ile yeraltısuları kullanıma bağlı olarak zaman
içerisinde tuzlanmakta ve kullanılamaz hale gelebilmektedir. Deniz suyu girişiminin
şematik olarak gösterimi Şekil 4.26’da verilmektedir.

Şekil 4. 26. Deniz Suyu Girişimi

Deniz suyu girişiminin belirlenmesinde uygulanacak yöntem; jeoloji ve
hidrojeolojinin birlikte tanımlanmasıyla mümkün olmaktadır. Bu kapsamda öncelikle
akifer karakteristikleri belirlenmeli, yeraltısuyunun hidrojeokimyasal özellikleri
araştırılmalı ve elde edilen bulgular izotop hidrolojisi ile desteklenmelidir.
Bafra akiferinde deniz suyu girişimini araştırmak amacıyla yapılan çalışmalar
kapsamında hem yeraltısuyunun hidrojeokimyasal özellikleri belirlenmiş hem de
δ18O-Cl ilişkisinden yararlanılmıştır. δ18O-Cl değerleri kullanılarak çizilen diyagram
Şekil 4.27’te verilmektedir.
δ18O-Cl grafiği incelendiğinde bazı yeraltısuyu örneklerinde Cl içeriğinin çok
yüksek olduğu (>20 meq/l) görülmektedir. Özellikle Karadeniz’e yakın kuyularda Cl
içeriğinin çok yüksek olması bu bölgelerde buharlaşmanın etkisi ile beraber deniz suyu
girişiminin varlığı ile açıklanabilir. Denizden uzakta açılan kuyularda deniz suyunun
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etkileri oldukça azdır ve bu kuyu suları yeraltısuyu olarak tanımlanabilmektedir (Şekil
4.27).

Şekil 4. 27. Bafra Akiferi Yeraltısuyu Örneklerinde δ18O-Cl İlişkisi

Yeraltısuyu örneklerine ait δ 3H-EC ve δ 3H-Cl grafikleri (Şekil 4.28)
incelendiğinde düşük trityum-yüksek EC-yüksek Cl değerleri karşımıza çıkmakta ve
durum da suların derin dolaşımlı olduğuna işaret etmektedir. En yüksek Trityum
değeri 7.67 TU ile 14 nolu yeraltısuyu örnek noktasında ölçülmüştür ve tüm örnekleme
noktalarına ait ortalama Trityum içeriği 4.18 TU’dur.
Hidrojeokimyasal çalışmalar aşamasında yeraltısuyu örnekleri üzerinde
yapılan analiz sonuçları kullanılarak Piper Diyagramı çizilmiş ve değerlendirme
yapılmıştır (Şekil 4.29).
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Şekil 4. 28. Bafra Akiferi Yeraltısuyu Örneklerinde Trityum-EC ve Trityum-Cl İlişkisi
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Şekil 4. 29. Bafra Akiferi Yeraltısuyu Örneklerine Ait Piper Diyagramı

Piper Diyagramı incelendiğinde Bafra Akiferine ait yeraltısuyu örneklerinin
Na-HCO3, Na-Cl, Na-Mg-HCO3 ve Na-Mg-Cl su tipinde olduğu görülmektedir. NaCl ve Na-Mg-HCO3 fasiyesleri deniz suyu ile ilişkilidir. Bu su tipleri deniz suyu ile
tuzlanmış yeraltısuyunun varlığına işaret etmektedir. Kıyı akiferlerinde açılan
kuyulardan aşırı çekim ya da doğal süreçler sonucunda tuzlanma olayı meydana
gelmektedir. Tatlı su karakterine sahip Ca-HCO3 ve tuzlu su karakterine sahip Na-Cl
fasiyesleri arasında kimyasal bileşimin değişimi tatlı su akiferinin zaman içerisinde
tuzlanmakta oluşu hakkında ipucu vermektedir.
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Bafra akiferindeki hidrokimyasal fasiyesler incelendiğinde Karadeniz kıyısına
yakın yerlerde açılan kuyu sularında olasılıkla aşırı çekime bağlı olarak deniz suyu
girişiminin etkisi olduğu görülmektedir.
Bafra akiferinde açılmış olan kuyularda 2016 ve 2017 yıllarında yapılan statik
su seviyesi ölçümlerine göre “Yeraltısu Tablası Haritası” hazırlanmıştır (Şekil 4.29).
Yeraltısu Tablası Haritası incelendiğinde Bafra akiferinde yeraltısuyu akımının güneybatı ve güney-doğudan kuzey yönüne doğru meydana geldiği görülmektedir.
Yeraltısuyu kot değerleri oldukça küçüktür; güneyden kuzeye doğru gidildikçe ve
Karadeniz’e yaklaştıkça su seviyeleri yüzeye yaklaşmaktadır. Bu da yeraltısuyunun
yüzeye çok yakın olduğunu ve deniz suyu girişiminin olumsuz etkisine maruz
kalabileceğini göstermektedir.

Şekil 4. 30. Bafra Akiferi Yeraltısuyu Tablası Haritası
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5.

SONUÇ
Bu çalışmada kapsamında Ülkemizin en büyük ovalarından bir tanesi olan ve

tarımın yoğun olarak yapıldığı Bafra Ovasının yeraltısuyu kalitesi ile toprak
özelliklerinin alansal ve zamansal değişimleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bafra
ovasında tarım DSİ’ nin 1960’lı yıllarda yapmış olduğu drenaj kanalları ile yoğun bir
şekilde yapılmaya başlanılmıştır. Ancak söz konusu yıllarda sulama sistemi
olmadığından dolayı sulama suyu ihtiyacının büyük bir bölümü yeraltısularından
sağlanmıştır. Bu durum ise ovanın deniz kıyısından olan bölümlerinde deniz suyu
girişimine neden olmuş ve sularda tuzlanmalar görülmeye başlanılmıştır. Sulama
sistemi inşaatı ovada 1990’lı yılların başında başlanılmış ve 2012 yılında ise kısmen
tamamlanmıştır.
Ovadaki yeraltısularının özelliklerini belirlemek amacıyla 2008 yılında bir
çalışma yapılmış ve suların tuzluluk değerlerinin 11.0 mS/cm ye kadar yükseldiği ve
alanın ortalama tuzluluk değerinin ise 4.04 mS/cm olduğu belirlenmiştir. Kızılırmak
Nehrinin tuzluluk değeri ise yaklaşık 1.8 mS/cm’dir. Bu durum incelendiğinde
alandaki yeraltısuyu tuzluluğunun kaynağının Kızılırmak olmadığı ve alanda deniz
suyu girişimi olduğu tespit edilmiştir. Bu sular ile sulanan topraklarında aynı şekilde
tuzlandığı ve tuzluluk değerlerinin 7.02 mS/cm’ye kadar çıktığı belirlenmiştir.
2016 ve 2017 yıllarında yapılan bu çalışmada yeraltısularının tuzluluk
değerlerinin halen bazı bölgelerde 8 mS/cm’ye kadar ulaştığı ve ortalama değerin ise
2.8 mS/cm olduğu belirlenmiştir. Bu değerler incelendiğinde alanda halen tuzluluk
probleminin olduğu görülmektedir.
Çalışma alanında yeraltısuyunun elektriksel iletkenlik değerleri dikkate
alındığında denizden uzaklaştıkça elektriksel iletkenlik değerlerinde önemli derecede
azalma olduğu görülmektedir. Bunun en büyük nedeni ise yeraltısuyu seviyesi
olmaktadır. Bu çalışma kapsamında; çalışma alanında yeraltısuyu seviyesi
ölçülmemiştir. Ancak önceki yıllarda alanda yapılan çalışmalar incelendiğinde
yeraltısuyu seviyesinin -0.5 m ile 12.00 m arasında değişim gösterdiği görülmüştür.
Bu durum alanın deniz kıyısına yakın olan bölgelerde yeraltısuyu seviyesinin deniz
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seviyesinden daha da aşağılarda olduğunu göstermiştir. Özellikle alanın kuzey
kısımlarında yeraltısuyu seviyesi daha düşüktür.
Tuzluluğunun alansal dağılımı incelendiğinde alanın doğu kesimlerindeki sol
sahil bölgesinde daha düşük değerlere sahip olduğu görülmektedir. Bu bölümlerde
eğim daha fazla olduğundan yeraltısuyu beslenmesinin daha fazla olduğu
düşünülmektedir. Ovada 2007 yılında yapılan çalışmada tespit edilen yeraltısuyu
kalitesi dikkate alındığında; iki çalışma arasında geçen yaklaşık 10 yıllık süre içerinde
yeraltısuyu tuzluluk değerinin yaklaşık %50 oranında azalma gösterdiği görülmüştür.
Bunun en büyük nedeni ise alandaki yeraltısuyu kullanımının giderek azalmasıdır.
Sulama sisteminin devreye girmiş olması nedeniyle, yeraltısuyu kullanımı azalmış ve
bunun sonucu olarak da deniz suyu girişimi durmuştur. Bununla birlikte tuzlanmış bir
akiferi eski haline yani tekrar tuzsuz hale getirmek çok kolay bir işlem değildir. Ancak
ovada çeltik tarımının son yıllarda artış göstermesi nedeniyle su kullanımı artmış ve
bu sayede ise yeraltısuyu beslenmiştir.
Çalışma kapsamında alanda ilk defa yeraltısuyunda ağır metal analizleri
yapılmıştır. Değerler incelendiğinde genelde ağır metallerin yeraltısuyunda sınır
değerlerin altında olduğu görülmekle birlikte demir ve mangan değerlerinin hem içme
ve kullanma, hem de sulamada istenilen sınır değerlerin çok üzerinde olduğu tespit
edilmiştir.
Çalışma kapsamında incelenen diğer bir özellik ise farklı sulama suyu kalite
indislerinin hesaplanması ve bu indislerden yararlanılarak suların sulamaya uygun
olup olmadığının belirlenmesidir. İncelenen indislere göre alandaki yeraltısuyunun
SAR değerleri sulama açısından çok uygundur. Alanın bazı bölgelerindeki
yeraltısularında RSC, KI, PS, ve %Na değerlerinin ise sulama suyu kullanım
değerlerinin üzerinde olduğu ve sulamada kontrollü olarak kullanılabilecek değerlerde
olduğu belirlenmiştir.
Çalışma alanındaki toprak özellikleri incelendiğinde ise tekstürde çok fazla
değişim görülmektedir. Bazı bölgelerde kil miktarı çok yüksek iken, bazı bölgelerde
ise kum miktarı çok fazla olmaktadır. Ancak genel bir değerlendirme yapıldığında ova
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toprakları genelde killi bir yapıdadır. Bu durumun ise alanda drenaj sorununa neden
olabileceği düşünülmektedir. Alanda hali hazırda bitkilerde zarara neden olabilecek
düzeyde tuzluluk problemi olmadığı görülmektedir. Bunun en büyük nedeni yapılmış
olan drenaj sistemi sayesinde kış yağışlarının, topraktaki tuzu yıkaması olduğu
düşünülebilir. Bafra Ovası planlama raporunda alanda sodyumluluk problemi olduğu,
görülmektedir. Normalde sodyumlu bir araziyi ıslah etmek için toprağa Jips ilave
edilmesi gerekmektedir. Ancak Kızılırmak Nehri suyunun kireçli bir yapıda olmuş
olmasının bir sonucu olarak, bu suyun sulamada kullanılması ile aynı zamanda
sodyumluluk değerlerinde azalmalara neden olmuştur.
Çalışma sonucunda Ülkemizin en önemli ovalarından bir tanesi olan ve uzun
yıllar yeraltısuyunun yoğun olarak kullanıldığı Bafra Ovasında, sulama suyunun
Derbent Barajından ovaya getirilmesi ile birlikte yeraltısuyu tuzluluğunun halen bazı
bölgelerde yüksek olmasına rağmen, son 10 yıl içerisinde azalmaya başladığı
belirlenmiştir. Bu nedenle Özellikle kıyı bölgelerindeki ovalarda deniz suyu
girişiminin önlenmesi için yeraltısuyu kullanımına izin verilmemelidir. Çünkü
tuzlanmış bir akiferin eski haline gelmesi çok uzun yıllar alabilmektedir.
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