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ÖNSÖZ 
 
Son yıllarda hidrolojik ve hidrojeolojik amaçlı çalışmalarda, İzotop tekniklerinin kullanımı büyük 
önem kazanmıştır. Ülkemizde gerek üniversiteler gerekse kamu kurum ve kuruluşları, araştırma ve 
proje çalışmalarında izotop tekniklerini uygulamaya yönelmişlerdir. 
 
DSİ TAKK Dairesi  İzotop Laboratuvarı Şube Müdürlüğü 1960’lı yılların başında faaliyete geçmiş 
ve UNESCO tarafından desteklenmiştir. İzotop Laboratuvarı Şube Müdürlüğü DSİ’ nin dışında 
Kamu Kuruluşlarına, Üniversitelere ve özel sektöre gerek eğitici anlamda gerek analiz bazında 
destek vererek ve uygulamalı çalışmalara katkıda bulunarak ülke ekonomisine katkıda bulunmuştur. 
Ülkemizde bu alanda çalışan tek laboratuvar olmamız bu çalışmaların önemini artırmaktadır. 
  
Ülkemizde İzotop Hidrolojisi konusunda ilk seminer  Kasım 1987 yılında “Hidrolojide İzotoplar 
ve Nükleer Teknikler” adı altında Adana’da yapılmıştır. Yine 2002 yılında İzotop tekniklerinin 
hidrolojik çalışmalara uygulanması doğrultusunda düzenlenecek bir sempozyumun birçok  açıdan 
yararlı olacağı düşünülerek  21-25 Ekim tarihleri arasında Adana’da “Hidrolojide  İzotop 
Tekniklerinin  Kullanılması” Sempozyumu düzenlenmiştir. Sempozyumda konunun önemi 
vurgulanmış ve uygulama alanlarına yönelik teorik ve uygulamalı çalışmalar ile yeni gelişmeleri de 
kapsayacak şekilde sürekli olarak düzenlenmesi gerekliliği ortaya konmuştur. Bu doğrultuda, 
uygulamaya yönelik teorik ve uygulamalı çalışmalarla hidroloji ve hidrojeoloji alanında izotop 
tekniklerini kullanacak olan araştırmacıların bilgi düzeylerini arttırmak amacı ile 20-24 Ekim 2003 
tarihleri arasında “Hidrolojide İzotop Tekniklerinin Kullanılması Semineri-I ve Çevresel 
İzotop Uygulamaları”  konulu bir seminer düzenlenmiştir. Bu çerçevede  26 Şubat 2003 tarihinde 
Mersin Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği, 5 Mart 2003 tarihinde Ortadoğu Teknik Üniversites 
Jeoloji Mühendisliği, 16 Nisan 2003 tarihinde Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümlerinde 
“Hidrolojide İzotop Tekniklerinin Kullanılması” konulu  konferanslar verilmiştir. 
 
2002 yılı Haziran ayında gerçekleştirilen toplantısında IHP (UNESCO, Uluslararası Hidroloji 
Programı) organizasyonu içerisinde İzotop Hidrolojisi birimi (JIIHP)  kurulmuş ve DSİ TAKK 
Dairesi İzotop Laboratuvarı Şube Müdürlüğü Türkiye odak noktası olmak üzere kabul edilmiştir. 
Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Üniversitelerin de davet edildiği İzotop Hidrolojisi Tematik Grubu 
Toplantısı 21 Mart 2003 de Ankara’ da düzenlenmiştir. Bu toplantıda Türkiye’de yapılacak 
çalışmalar belirlenerek 2005 yılında sempozyum düzenlenmesi kararı alınmıştır. Sempozyumun 
amacı kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin bir araya gelerek yapılacak bilgi 
alışverişlerinde bulunmalarıdır. 
 
Çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerden sempozyuma bildirileri ile katkıda bulunan 
katılımcılara sempozyumun düzenlenmesindeki katkılarından dolayı UNESCO‘nun IHP 
(Uluslararası Hidroloji Programı)/Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) uluslararası 
organizasyonlarına, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Başkanlığı’na (TÜBİTAK), 
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’ne ( MTA) ve tüm imkanlarını sunan İzmir II.Bölge 
Müdürlüğü’ne teşekkürü bir borç bilirim. Sempozyum esnasında sunulan bildirileri  içeren bu 
kitabın izotop tekniklerinin hidroloji ve hidrojeoloji alanındaki uygulamaları hakkında  bir kaynak 
kitap olacağını umarım. 
                                                                                                   Rahmi Sencer ÇELİK  

DSİ Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanı 
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ÖZET 
 
Kızıldere, Tekkehamam, Yenice, Gölemezli ve Pamukkale jeotermal alanları Büyük Menderes 
kıtasal rift zonunun doğusunda yüzeylenmektedir. Bu alanda temel birimler Menderes Masifinin 
metamorfik kayaçları oluşturur. Kızıldere jeotermal alanındaki sıcak sular Na+-SO4

-2-HCO3
- ve Na+-

HCO3
- tipli sulardır. Yenice alanındaki sular Na+-Mg+2-HCO3

-, Na+-Ca+2-SO4
-2-HCO3

- ve Na+-SO4-

2-HCO3
- karakterindedir. Tekkehamam sıcak su kaynakları Na+-SO4

-2-HCO3
-, Babacık kaynağı Na+-

Ca+2-SO4
-2 ve Uyuz hamamı Na+-SO4

-2-HCO3
- karakterli sularla temsil edilir. Gölemezli alanındaki 

sular Na+-Mg+2- SO4
-2-HCO3

-, Pamukkale sahası ise Ca+2-Mg+2-HCO3
- tipli sular özelliğindedir. 

Kızıldere jeotermal alanındaki sular su-kayaç ilişkisinin kısmen dengede; Gölemezli, Tekkehamam, 
Yenice ve Pamukkale sahalarındaki sıcak sular ise su-kaya ilişkisinin dengede olmadığı su özelliği 
gösterir. Kızıldere Yenice, Tekkehamam, derin dolaşımlı sular; Pamukkale ve Gölemezli 
sahalarının ise daha düşük sıcaklık, daha sığ su özelliği taşır. Pamukkale ve Gölemezli sahaları 
diğer jeotermal alanlara göre  soğuk suların etken olduğu daha yüzeye yakın suları temsil eder. 
Çalışma bölgesinde bulunan sıcak su kaynaklarının δ18O artışına bağlı olarak δ2H değerleri 
Pamukkale sahasında Kızıldere jeotermal alnına doğru belirgin olarak artış gösterir. δ18O/δ2H 
izotopları açısından Büyük Menderes kıtasal rift zonunda yüzeylenen jeotermal sularda, su-kaya 
etkileşimi Kızıldere ve Tekkehamam alanlarında belirgin, diğer alanlarda ise daha az etkindir. 
İzotop verilerine bağlı olarak düşük yüzey sıcaklığına sahip Pamukkale, Gölemezli ve Yenice 
jeotermal alanları Kızıldere ve Tekkehamam sahalarına göre yüksek 3H değerleri gösterir. Bu 
durum, Pamukkale, Yenice ve Gölemezli sahalarına soğuk su girişiminin etkinliğini ortaya 
çıkarmaktadır.  
 
Anahtar sözcükler: Kızıldere, Büyük Menderes kıtasal rift zonu, hidrojeoloji, hidrojeokimya, 

izotop jeokimyası 
 
ABSTRACT 
 
Kızıldere, Tekkehamam, Yenice, Gölemezli and Pamukkale geotermal areas are located in the 
Eastern part of the continental rift zone of the Büyük Menderes. The basement rocks in the study 
area are composed of metamorphic rocks of Menderes Massif. The water types in the area are 
generally Na+-SO4

-2-HCO3
-  and Na+-HCO3

- (Kızıldere), Na+-Mg+2-HCO3
-, Na+-Ca+2-SO4

-2-HCO3
- , 

Na+-SO4-2-HCO3
- (Yenice),  Na+-SO4

-2-HCO3
-, Na+-Ca+2-SO4

-2, Na+-SO4
-2-HCO3

- (Tekkehamam), 
Na+-Mg+2-SO4

-2-HCO3
- (Gölemezli) and Ca+2-Mg+2-HCO3

- (Pamukkale). 
 
The geothermal waters in Gölemezli, Tekkehamam, Yenice and Pamukkale display the features of 
non-equilibrium waters whereas Kızıldere indicates features of partly equilibrium waters. Kızıldere, 
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Yenice and Tekkehamam indicate deep-circulated meteoric waters and attribute to water-rock 
interaction. Although Pamukkale and Gölemezli geothermal waters have low temperatures which 
show intensively mixing with groundwaters in a shallow reservoir. It is suggested that there is good 
correlation between  δ18O and δ2H in geothermal waters of the continental rift zone of the Büyük 
Menderes. Thus, according to δ18O/δ2H, there is intensively water-rock interaction depending upon 
increasing temperatures. The Pamukkale and Gölemezli geothermal areas have low temperatures 
and high 3H values. It is obviously that there is a poor water-rock interaction due to intensively 
mixing groundwaters. 
 
Keywords: Kızıldere, continental rift zone of the Büyük Menderes, hydrogeology, 

hydrogeochemistry, isotope geochemistry. 
 
1. GİRİŞ 
 
Menderes Masifi Erken Miyosen sonrasında gerilmeli rejime bağlı olarak Gediz , Küçük Menderes 
ve Büyük Menderes kıtasal rift zonları gelişmiştir. İnceleme alanı, Büyük Menderes kıtasal rift 
zonunda yüzeylenir. Büyük Menderes kıtasal rift zonu, D-B uzanımlı olup Denizli’nin doğusundan 
başlayarak Ege Denizi içinde devam ederek yaklaşık 200 km uzaklık sunar. Büyük Menderes 
kıtasal rift zonu Söke’de 30 km, Nazilli’de 35 km, Denizlide 40 km, Salavatlı’da 10 km, ve 
Buharkent’te 5 km genişliğe erişir (Şimşek, 1985). Bu alandaki en önemli ve en popüler jeotermal 
alan Kızıldere sahası olup, Büyük Menderes kıtasal rift zonu doğusunda yüzeylenir ve ülkemizdeki 
ilk elektrik enerjisi üretilen jeotermal santral özelliğindedir. Bu alanda yüzeylenen Tekkehamam, 
Yenice ve Pamukkale jeotermal alanları da diğer önemli sıcak su çıkışlardır (Şekil 1).  
 
Bu çalışmanın amacı; öncel çalışmaları dikkate alarak Büyük Menderes kıtasal rift zonunda gelişen 
Kızıldere, Tekkehamam, Yenice, Gölemezli ve Pamukkale jeotermal alanların jeolojik-stratigrafik 
özellikleri, hidrolojik-hidrojeokimyasal özellikleri, su-kayaç ilişkileri ve izotop (δ18O, δ2H ve 3H) 
verileri dikkate alınarak oluşum koşullarına yaklaşımda bulunmaktır.  
 
2. JEOLOJİ 
 
Büyük Menderes kıtasal rift zonunda yer alan Kızıldere jeotermal alanı, jeolojik olarak 
Prekambriyen-Kambriyen yaşlı metamorfik kayaçlar  ve Pliyosen yaşlı sedimanter örtüyü oluşturan 
birimlerden oluşur. Temel birimlerini uyumsuz olarak üzerleyen İğdecik formasyonu mika şist, 
kuvarsit ve mermer ara bantlı kayaçlardan oluşur. İğdecik formasyonunda gözlenen kalın mermer 
seviyeleri genellikle şistlerin en üst seviyelerinde ve kuvarsitlerle birlikte ardalanma sunar. 
Mermerler genellikle koyu gri ve açık renkli, iri kristalli, mika pullu, bol eklemli, ince-orta, belirgin 
katmanlıdır. Tüm birimler Pliyosen yaşlı ve dört farklı litolojiye ayrılan sedimanter kayaçlar ile 
uyumsuz üzerlenir (Şimşek,1985): Pliyosen yaşlı birimler: (i) kalın, kızıl-kahverenkli taban çakıltaşı 
ile başlayıp ve kumtaşı, miltaşı, kiltaşı ardalanması ile devam eden yaklaşık 0-300 m kalınlığında 
Kızılburun formasyonu; (ii) gri renkli kireçtaşı, marn, miltaşı, kiltaşı ve diyatomitlerden oluşan 150-
400 m kalınlıklı Sazak formasyonu; (iii) kumtaşı-marn ardalanmasından oluşan ve 350-500 m 
kalınlık sunan Kolonkaya formasyonu; (iv) 500 m’den daha fazla kalınlık sunan, alacalı kırmızı 
sarımsı çakıltaşı, kumtaşı, çamurtaşı  ve kireçtaşından oluşun Tosunlar formasyonu oluşturur.  
 
Yenice jeotermal alanı da Kızıldere sahasına benzer jeolojik özellik gösterir. Tekkehamam 
jeotermal alanı, Kızıldere jeotermal alanının güneyinde, Büyük Menderes kıtasal rift zonu güney 
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kenarında yer alır ve jeolojik özellikleri Kızıldere jeotermal alanına benzerlik sunar. Tekkehamam 
ve çevresinde Uyuz Hamamı, İnaltı Kaplıcası ve Babacık Pınarı gibi sıcak su çıkışları yer alır. Bu 
alanlar çalışma kapsamında Tekkehamam olarak tanımlanmıştır. Diğer yandan, Gölemezli ve 
Pamukkale jeotermal alanlarında, temelde mikaşist, mermer ve kuvarsitlerden oluşan Menderes 
Masifi metemorfikleri yer alır.  
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Şekil 1. Çalışma alanının yer bulduru haritası, drenaj sistemleri, ana nehirler ve tektonik    
                hatları (Şaroğlu vd., 1992’dan düzenlenmiştir; Yaman, hazırlanmakta).  
 
Bu birimin üzerinde Mesozoyik yaşlı kireçtaşları tarafından uyumsuz üzerlenir. Bu istif, Eosen fliş 
ve Pliyosen yaşlı  birimler ile uyumsuz üzerlenir (Erişen vd., 1996). Kuvaterner yaşlı alüvyon ve 
travertenler bölgenin en genç kaya birimleridir. Bölgenin ana yapısı, graben-horst tipli olup ana 
gidiş hattı KD-GB doğrultusundadır. Sıcak su çıkışları riftleşmeye yol açan ana faylar ile ilişkilidir. 
Erişen vd. (1996)’a göre bu alandaki rezervuar kayaçlarını mermer ve kireçtaşları oluşturur. 
Jeotermal su çıkışları KB-GD doğrultulu fay hattına bağlı olarak gelişmiştir. Denizli civarında 
yüzeylenen Pamukkale jeotermal alanında, litolojiyi Menderes Masifi metamorfikleri oluşturur. 
Şisti kayaçlardan oluşan birim, kuvarsit ve mermer ardalanması ile devam eder. Bu alandaki sıcak 
suların çıkışları KB-GD doğrultulu fay hattına bağlı olarak gelişmiştir 
 
3. HİDROJEOLOJİ VE HİDROJEOKİMYA 
 
Büyük Menderes kıtasal rift zonundaki  Büyük Menderes Nehri, yılın tüm zamanı akan bir dere 
özelliğindedir. Büyük Menderes Nehrinin ortalama debisi kış ve ilkbahar aylarında 16 m3/s, yaz ve 
sonbahar aylarında kurak mevsim etkisi ile 2 m3/s civarındadır. İnceleme alanının kuzey kısmında, 
özellikle Buldan Horstu üzerinde, yeraltısuyu akım yönüne bağlı olarak bu alanda yüzeylenen 
jeotermal alanların su rezervuarlarına doğrudan beslenim gözlenir.  
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Büyük Menderes kıtasal rift zonunda yüzeylenen Gölemezli, Yenice, Tekkehamam, Kızıldere ve 
Pamukkale jeotermal alanlardan alınan su örneklerin Na+, K+, Ca+2, Li+, Mg+2, Fe+2, B+3, Cl-, SO4

-2, 
HCO3

- ve F- analizleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Jeotermal Enerji Yeraltısuyu ve Mineral 
Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir (Çizelge 1). Jeotermal sularda 
anyon ve katyon değişimleri sıcak suların kökensel gelişimi ile ilgili önemli bulgular vermektedir. 
Kızıldere jeotermal alanındaki sıcak sular Na+-SO4

-2-HCO3
- ve Na+-HCO3

- tipli sulardır. Yenice 
alanındaki sular Na+-Mg+2-HCO3

-, Na+-Ca+2-SO4
-2-HCO3

- ve Na+-SO4-2-HCO3
- karakterindedir. 

Tekkehamam sıcak su kaynakları Na+-SO4
-2-HCO3

-, Babacık kaynağı Na+-Ca+2-SO4
-2 ve Uyuz 

hamamı Na+-SO4
-2-HCO3

- karakterli sularla temsil edilir. Gölemezli alanındaki sular Na+-Mg+2-
SO4

-2-HCO3
-, Pamukkale sahası ise Ca+2-Mg+2-HCO3

- tipli sular özelliğindedir (Şekil 2). 
 
Yüksek sıcaklıktaki jeotermal sulardaki Ca+2 içeriğinin düşük konsantrasyonu Tekkehamam, 
Kızıldere sahalarında tipik olarak izlenir. Düşük sıcaklıktaki Pamukkale, Yenice ve Gölemezli 
sahalarında ise Ca+2 oranı diğer alanlara göre daha yüksek orandadır (%9-11). Pamukkale, Yenice 
ve Gölemezli sahalarında gözlenen yüksek Mg+2 içeriği (%8 -17) bu sahalarda sıcak su rezervuarına 
Mg+2’ca zengin yeraltısuyu karışımının/litolojinin etkin olabileceğini gösterir. Bu durum SO4

-2 
iyonu ile de desteklenmektedir. Pamukkale, Yenice ve Gölemezli sahaları dışındaki Kızıldere ve 
Tekkehamam jeotermal alanında Na+/K+ oranının yüksek olması; daha yüksek sıcaklık zonunu 
karakterize eder ve derin kökenli su özelliğini göstermektedir. Pamukkale sahası ise Büyük 
Menderes kıtasal rift zonunda yüzeylenen soğuk su girişiminin en fazla olduğu saha özelliğindedir. 
Bu sahalar içinde Kızıldere jeotermal alanı, Tekkehamam ve Yenice sahalarına göre daha az oranda 
meteorik su girişimine maruz kalmıştır. Kızıldere’ye göre Tekkehamam ve Yenice sıcak sularının 
Mg+2 iyonunca zenginleşmesi yan kayanın dolomitik etkisine bağlıdır. Gölemezli alanı 
Tekkehamam, Yenice ve  Kızıldere sahalarına göre soğuk yeraltısuyu karışımının en fazla olduğu 
sahadır. Nitekim Gölemezli sahasının litolojik özellikleri dikkate alındığı zaman daha geçirimli 
özellik taşıdığı gözlenir. 
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Çizelge 1. İnceleme alanındaki yeraltısuyu ve jeotermal suların hidrojeokimyasal analiz sonuçları (Yaman, hazırlanmakta). 
    

No Örnek Lokasyon Tarih 
Na+

(mg/l)

K+

(mg/l)

Ca2+

(mg/l)

Li+ 

(mg/l)

Mg2+

(mg/l)

Fe2+ 

(mg/l)

B+3 

(mg/l)

Cl- 

(mg/l)

HCO3
-

(mg/l)

SO4
2-

(mg/l)

F-

(mg/l) 

1 D-4 Gölemezli (MTA yeni sondajı) 14.09.2002 494.30 100.44 136.40 1.15 142.20 0.53 5.76 40.0 2033.50 610.00 0.99 
2 D-5 Gölemezli Ç. Banyoları 14.09.2002 646.40 80.35 226.00 1.50 178.40 0.07 7.74 86.0 1293.62 1740.00 2.48 
4 D-7 Yenice I (Çöken yer) 14.09.2002 317.10 104.10 31.30 0.52 70.80 3.02 2.55 30.0 1045.10 186.00 2.84 
5 D-10 MTA Sondajı II (Yenice) 19.10.2002 666.70 100.50 234.90 0.99 84.50 7.14 3.61 60 2086.88 669.00 3.68 
6 D-11 MTA Sondajı I (Yenice)) 19.10.2002 705.90 103.30 177.20 1.02 75.30 2.9 3.56 56 2031.97 684.00 3.56 
7 D-12 Yenice II (Kamara Kaplıcası) 19.10.2002 725.50 103.30 197.80 1.02 77.30 2.19 4.16 68 2007.56 705.00 3.40 

10 D-15 İnaltı Ilıcası 19.10.2002 1019.60 100.50 8.70 2.35 38.90 0.034 15.85 150 689.53 1576.00 12.54 
11 D-16 Tekkehamam (Ç. Tesisleri) 19.10.2002 1392.20 134.00 12.00 5.44 42.30 0.07 12.00 150 2526.23 1336.00 15.40 
12 D-17 Bubacık Pınarı 19.10.2002 546.70 61.40 181.30 2.06 97.30 0.039 9.45 125 347.81 1416.00 11.31 
13 D-18 Uyuz Hamamı  19.10.2002 1235.30 117.30 9.90 4.88 38.90 0.047 18.15 175 1629.23 1184.00 13.91 
14 D-9 Kızıldere (R-1 Kuyusu)  14.09.2002 1549.00 203.90 12.80 6.20 14.00 <0.005 22.80 200.0 1580.41 820.00 9.52 
15 D-19 Kızıldere/KD13 16.11.2002 1431.40 153.60 11.50 5.50 <5 0.05 21.00 136 1720.76 707.00 16.84 
16 D-20 Kızıldere/ KD 22 16.11.2002 1411.80 159.20 11.50 5.75 <5 0.14 19.50 140 1263.11 665.00 16.15 
17 D-21 Kızıldere/KD16 16.11.2002 1509.80 162.00 12.00 6.2 <5 0.1 27.75 128 1647.54 700.00 21.08 
18 D-22 Kızıldere/KD14 16.11.2002 1451.00 164.80 12.40 5.96 <5 0.07 29.05 136 1800.09 749.00 21.12 
19 D-23 Kızıldere/ KD15 16.11.2002 1451.00 184.30 11.50 5.96 <5 0.08 26.35 140 1800.09 882.00 20.52 
20 D-24 Kızıldere/KD21 16.11.2002 1431.40 175.90 12.00 6.01 <5 0.06 24.05 112 1464.48 721.00 21.20 
21 D-25 Kızıldere/KD06 16.11.2002 1372.50 178.70 10.70 5.3 <5 0.07 18.925 112 1333.90 672.00 15.30 
22 D-30 Kızıldere/ KD 20 29.03.2003 1304.02 158.50 8.1 6.01 <5  23.35  1586.52   
24 D-27 Pamukkale (Özel İdare) 16.11.2002 68.60 7.50 350.27 0.16 150.00 0.06 0.72 15 1177.69 630.00 1.48 
25 D-28 Askeriye (Pamukkale) 16.11.2002 68.60 7.50 364.65 0.16 140.00 0.05 0.70 15 1202.09 630.00 1.48 
26 D-29 Karahayıt (Pamukkale) 16.11.2002 176.50 33.50 377.10 0.35 167.00 2.45 1.06 29.00 1348.54 889.00 2.80 
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Şekil 2. İnceleme alanında bulunan sıcak sulara ait Piper diyagramı (Yaman,  

                      hazırlanmakta). 
 
Pamukkale sahası ise Gölemezli sahasına göre yeraltısuyu/meteorik su girişiminin en fazla olduğu 
alandır. Pamukkale ve Gölemezli sahaları derin odaklı olmayıp soğuk suların etken olduğu bir alanı 
temsil eder. Bu sahalarda Ca+2 içeriği belirgin olarak yüksektir. Bu veriler ışığında Tekkehamam, 
Yenice Gölemezli benzer yan kaya litolojik özelliklerden etkilenmiş sıcak su çıkış noktaları 
olmalıdır.  
 
Kaya-su denge durumunun belirlenmesi amacıyla Na+-K+-Ca+2 bileşenli diyagramlar kullanılarak 
sıcak suların jeotermometre ilişkilerini incelemiştir. Bu diyagramda jeotermal sular başlıca üç alt 
gruba ayrılır: (i) Na+ iyonunca düşük, su kayaç ilişkisinin dengede olmadığı, olgunlaşmamış sular; 
(ii) su-kaya ilişkisinin kısmen dengede olduğu karışmış sular; (iii) Na+ iyonunca zengin su-kaya 
ilişkisinin dengede olduğu dengelenmiş sular. Büyük Menderes kıtasal rift zonunda yüzeylenen 
Gölemezli, Tekkehamam, Yenice ve Pamukkale’deki sıcak sular Na+-K+-Mg+2 diyagramında 
dengeli olmayan sular bölgesine düşmektedir (Şekil 4). Yani bu sahalarda su-kaya ilişkisi dengede 
değildir. Kızıldere jeotermal alanı ise su-kayaç ilişkisinin kısmen dengede olduğu sular (partially-
equilibrium waters) bölümüne düşmektedir (Şekil 4). 
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Pamukkale

KızıldereYenice

Gölemezli

Tekkehamam

 
Şekil 3. Çalışma alanında bulunan sıcak sulara ait Pie diyagramı (Yaman, hazırlanmakta). 

 
Şekil 4. Kızıldere ve çevresinde bulunan jeotermal alanların Na+-K+-Mg+2 jeotermometre diyagramı 

(Giggenbach, 1988’den düzenlenmiştir; Yaman, hazırlanmakta). 
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4. İZOTOP JEOKİMYASI 
 
Bu çalışma kapsamında Büyük Menderes kıtasal rift zonunda yüzeylenen Gölemezli, Yenice, 
Tekkehamam, Kızıldere ve Pamukkale alanlarından alınan sıcak su örneklerinde (δ18O), (δ2H) 
duraylı ve trityum (3H) radyoaktif izotopları saptanmış ve kökensel açıdan değerlendirilmiştir 
(Çizelge 2). İzotop analizleri, GSF Hidroloji Enstitüsü’nde (Münih, Almanya)  kütle spektrometresi 
kullanılarak yürütülmüştür.    
 
Çizelge 2. Çalışma alanına ait δ18Ο ve δ2H ve 3H izotop analiz sonuçları (Yaman, hazırlanmakta). 
 

No Örnek Adı Örnek Yeri δ18O[‰] δ2H[‰] 3H[TU] Excess[‰] 
1 D-4 Gölemezli (MTA yeni sondajı) -8.32 -57.8 <0.78.8 
2 D-5  Gölemezli Çamur Banyo -8.32 -60.4 <1.36.2 
4 D-7  Yenice I (Çöken yer) -7.50 -50.2 <0.79.8 
5 D-10  MTA Sondajı II (Yenice) -8.16 -57.1 <0.98.2 
6 D-11  MTA Sondajı I (Yenice) -8.26 -57.6 <0.98.5 
7 D-12  Yenice II (Kamara kaplıcası) -8.28 -57.8 <0.88.5 
10 D-16 Tekkehamam (Çavşoğlu tesisleri)  -5.84 -55.0 <1.0-8.3 
11 D-17  Bubacık Pınarı -6.87 -51.8 <1.03.2 
12 D-18  Uyuz Hamami  -5.27 -52.6 <1.1-10.4 
13 D-9  Kızıldere (R-1 üretim kuyusul)  -4.31 -52.9 <0.8-18.4 
14 D-19  Kızıldere/KD13 -5.31 -54.1 <1.0-11.6 
15 D-20  Kızıldere/KD 22 -5.40 -55.1 <0.7-11.9 
16 D-21  Kızıldere/KD 16 -5.08 -54.6 <0.7-14 
17 D-22  Kızıldere/KD14 -5.06 -54.7 <0.7-14.2 
18 D-23  Kızıldere/KD15 -4.96 -53.5 <0.7-13.8 
19 D-24  Kızıldere/KD21 -5.65 -55.2 1.6-10 
20 D-25  Kızıldere/KD 6 -6.14 -57.6 <0.7-8.5 
21 D-30 Kızıldere/KD20 -5.76 -60.00 <0.7-13.9 
23 D-27  Havuz Pamukkale (Özel İdare) -9.14 -61 3.312.2 
24 D-28  Askeriye (Pamukkale jandarma) -9.23 -60.9 2.912.9 
25 D-29  Karahayıt (Pamukkale) -8.74 -58.5 <0.711.4 

 

Büyük Menderes kıtasal rift zonunda gelişen Kızıldere ve civarında bulunan sıcak sular  δ18O 
artışına bağlı olarak δ2H değerleri belirgin bir pozitif yönelim gösterir. Bu artış jeotermal suların 
sıcaklık artışı ile doğrudan ilişkilidir. δ18O ve δ2H izotop verilerine göre Kızıldere ve çevresinde 
gelişen sıcak su kaynaklarının meteorik su özelliği taşımaktadır (Şekil 5). Tekkehamam ve 
Kızıldere sahası su-kayaç etkileşiminin diğer jeotermal alanlara göre yüksek  olduğu sahalardır 
(Şekil 5). Yenice, Gölemezli ve Pamukkale sahaları ise su-kayaç etkileşiminin daha az olduğu 
sahaları oluşturur. Bu zonda en düşük sıcaklığa sahip Pamukkale, Gölemezli ve Yenice sahaları; 
Kızıldere ve Tekkehamam sahalarına göre daha düşük 2H ve δ18O değerleri verir. Bu durum, 
Pamukkale, Yenice ve Gölemezli sahalarına soğuk su girişimi ile ilişkilidir. Nitekim bu sahalarda 
3H değerleri 1’den büyüktür (bkz. Çizelge 2). Ancak Pamukkale sahasında, 3H değerleri 2.9-3.6 
(TU) arasında olup soğuk su girişiminin en yüksek olduğu sahadır. Gölemezli ve Yenicede ise bu 
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değer 0.7-1.3 (TU) arasında değişir ve soğuk su girişimi daha düşük değerlerdedir (bkz. Çizelge 2). 
Tekkehamam ve Kızıldere sahası ise kendi içinde bir bütünlük gösterir ve δ2H artışına bağlı olarak 
δ18O değerleri artar (Şekil 5). Tekkehamam ve Kızıldere sahası ise su-kayaç etkileşiminin daha 
hakim olduğu sahalardır. Yenice, Gölemezli ve Pamukkale sahaları ise su-kayaç etkileşimi/yüzeysel 
evaporasyon (buharlaşma) etkilerinin en az olduğu sahaları oluşturur. Pamukkale-Yenice-Gölemezli 
sahaları ise soğuk su girişinin en fazla olduğu sahalar olup SO4

-2’ca zengin, δ18O değerleri ise 
düşüktür (Şekil 5).  
 
Büyük Menderes kıtasal rift zonlarında yüzeylenen jeotermal alanların, 3H (TU) ve Cl- (mg/l) 
içeriklerine göre Pamukkale sahasından Kızıldere jeotermal alanına doğru belirgin artış gösterirken, 
trityum izotop değerleri; oksijen-18 (δ18O), döteryum (δ2H) izotop değerlerine bağlı olarak azalma 
gösterirken, Cl- artışına bağlı olarak trityum değerleri belirgin bir azalma gösterir (Şekil 5). Buna 
göre Pamukkale ve Gölemezli sahalarına göre; Kızıldere, Yenice ve Tekkehamam sahalarının derin 
dolaşımlı suların  etkisi altında kalmıştır. Pamukkale, Gölemezli, Yenice sahaları ise düşük oksijen-
18 (δ18O) değerine sahiptir. Bu durum, düşük sıcaklık ve daha sığ suların etkinliğini gösterir (Şekil 
5). Trityum içerikleri dikkate alındığında Gölemezli ve Pamukkale sahalarında genç meteorik 
suların daha hakim olduğunu ve derin dolaşımlı tuzlu sular ile karışmadığını gösterir. Bu alanda 
yüzeylenen jeotermal sular, Büyük Menderes kıtasal rift zonunda bulunan diğer jeotermal alanlara 
göre trityum değerleri açısından daha gençtirler. Yenice, Tekkehamam ve Kızıldere sahalarında bu 
çalışmayla ölçülen trityum içerikleri 0.98 ile 1.6 TU arasında değişir ki bu durum meteorik kökenli 
sularla yaşlı tuzlu su karışımının etkinliğini gösterir. 
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5. SONUÇLAR 
 
İnceleme alanında anyon ve katyon değişimleri suyun kökensel gelişimi ile ilgili önemli bulgular 
vermektedir. Hidrojeokimyasal olarak bölgede Na-SO4-HCO3 (Kızıldere, Tekkehamam, Uyuz 
Hamamı ve Babacık), Na-Mg-SO4-HCO3 (Gölemezli), Na-Ca-SO4-HCO3 (Yenice) ve Ca-Mg-SO4-
HCO3 (Pamukkale) su tipleri egemendir. Kızıldere ve kısmen Tekkehamam jeotermal alanındaki 
sıcak sular, su-kayaç ilişkisinin kısmen dengede olduğuna işaret ederken, Gölemezli, Yenice ve 
Pamukkale alanlarındaki sıcak sular su-kaya ilişkisinin dengede olmadığı su özelliğindedir. 
Kızıldere, Yenice ve Tekkehamam alanlarındaki sular derin dolaşımlı su özelliğindedir ve 
yeraltısuyu girişiminden az etkilenmişlerdir. Buna karşın Pamukkale ve Gölemezli alanlarında 
bulunan sular ise daha düşük sıcaklıkta, sığ su özelliğinde ve yeraltısuları ile girişim 
göstermektedir. Büyük Menderes kıtasal rift zonunda yüzeylenen sıcak su kaynaklarında δ18O 
artışına bağlı olarak δ2H değerlerinin arttığı belirlenmiştir. δ18O/δ2H izotopları açısından Büyük 
Menderes kıtasal rift zonunda yüzeylenen sularda artan sıcaklığa bağlı olarak Pamukkale 
sahasından Kızıldere alanına doğru su-kayaç etkileşimi artmaktadır. δ18O/δ2H izotop verilerine 
bağlı olarak en düşük sıcaklığa sahip Pamukkale, Gölemezli sahaları Kızıldere, Tekkehamam ve 
Yenice sahalarına göre daha yüksek 3H değerleri vermesi, bu sahalarda soğuk su girişiminin 
etkinliğini ve daha genç suların etkinliğini göstermektedir.  
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ÖZ 
Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerinde yaklaşık 800 km’lik bir hat boyunca yer alan 9 adet jeotermal 
saha, hidrojeokimyasal ve izotopik parametrelerdeki zamansal değişimlerin sismik etkinliklere 
ilişkilerinin incelenmesi amacıyla, 3 yıl boyunca izlemeye alınmıştır. Çalışma kapsamında yer alan 
jeotermal sahalar, batıdan doğuya doğru, Yalova, Efteni-Gölyaka, Bolu, Mudurnu, Seben, 
Kurşunlu-Çankırı, Hamamözü, Gözlek ve Reşadiye sahalarıdır. 3-yıllık izleme programı, yılda üç 
kez periyodik olarak toplanan sıcak ve soğuk su örnekleri üzerindeki kimyasal ve izotopik analizleri 
kapsamaktadır. Bu çalışmada, anyon-katyon, trityum, 18O/16O ve D/H izotop analiz sonuçları 
sunulmaktadır. 

Jeotermal sahalardaki sıcak suların çoğu Na-HCO3, soğuk sular ise Ca-HCO3 karakterindedir. 
Oksijen ve hidrojen izotop bileşimleri, soğuk sular gibi sıcak suların da meteorik kökenli olduğunu 
göstermektedir. Sıcak suların, soğuk sulara oranla daha negatif 18O/16O ve D/H oranlarına ve daha 
düşük trityum içeriklerine sahip olması, sıcak su akiferlerinin daha yüksek kotlardan beslendiğine 
ve genç yağışlardan etkilenmediğine işaret etmektedir.  

Sularda kaydedilen zamansal değişimler, soğuk sular için mevsimsel etkileri işaret ederken, sıcak 
sulardaki değişimler, kuyu sularından çok, dolaşım yolları üzerinde çeşitli fiziko-kimyasal süreçlere 
maruz kalan doğal kaynak sularında izlenmekte ve - olasılıkla sismik etkinliklerce tetiklenen - 
soğuk sular ile karışım süreçlerinin etkilerini yansıtmaktadır. Bu bağlamda, Cl, trityum ve Ca 
içerikleri en duyarlı kimyasal parametrelerdir. Duraylı izotop bileşimleri (18O/16O ve D/H) ise, 
gerek sıcak gerekse soğuk suların meteorik kökenli olması nedeniyle, potansiyel izleyici 
konumunda gözükmemektedir. 

Zamansal değişimlerinin, birbirleriyle eşlenen birkaç parametrede kaydedilmiş ve yakın civardaki 
depremler ile deneşmiş olduğu Yalova ve Efteni sahaları, sismik etkinliklerin izlenmesi konusunda 
anahtar lokaliteler olarak öne çıkmaktadır. Efteni sahasında Temmuz 2002 döneminde izlenen pH 
artışları ve bununla eşlenen Ca düşüşleri, 14 ve 15 Temmuz 2002 Yığılca-Düzce depremleri (M: 
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2.8-3.1) ile deneşmesi açısından ilginç gözükmektedir. Yalova sahasında Temmuz 2002’deki 
trityum artışları, aynı dönemde belirgin Cl düşüşleri ile  eşlenmekte ve 3 Temmuz 2002  ve 13 
Temmuz 2002 tarihlerinde, merkez üssü Armutlu-Yalova ve  altesel  büyüklüğü (M) 3.1  olan  
sismik etkinlikler ile deneşmektedir. Yalova sahasındaki örnekleme tarihinin 9 Temmuz 2002 
olması itibariyle, adı geçen sismik etkinliklerin hangisinin söz konusu değişimleri tetiklemeye 
neden olduğu (bir başka deyişle, kimyasal bileşimlerdeki değişimlerin sismik etkinliğin öncel bir 
belirtisi mi olduğu, yoksa bu etkinlikleri takiben mi geliştiği) konusunda yorum yapmak bu 
aşamada olası gözükmemektedir. 23 Mart 2002 tarihinde Marmara Denizi’nde kaydedilen M:4.7’lik 
sismik etkinliğin, Yalova sıcak sularında en yüksek trityum değerlerinden birinin kaydedildiği 
örnekleme gününe denk gelmesi özellikle dikkat çekicidir. Sismik etkinliklerin yarattığı kabuksal 
gerilme etkisiyle, gözenek ve jeotermal akışkan basınçlarında meydana gelen değişimlerin, sıcak-
soğuk su karışım süreçlerini tetikleyerek suların bileşimini değiştirdiği düşünülmektedir. 

İzleme programı çerçevesinde şimdiye kadar gerçekleştirilmiş olan çalışmalar, “sismik veriler ile 
ilişkilendirme” konusuna temel sağlayacak bir “veri tabanı” oluşturmuştur. Zamansal değişimlerin, 
depremlerin merkez üslerine uzaklık ve/veya odak derinliği ile ilişkilendirilmeleri, daha sık 
örneklemenin yapıldığı daha uzun bir izleme süresine gereksinim göstermektedir. 

Anahtar Sözcükler: Kuzey Anadolu Fay Zonu, Sismik Aktiviteler, Jeotermal Akışkanlar, Izotopik 
bileşimler, Kimyasal Bileşimler, İzleme Çalışmaları 
 

ABSTRACT 
A total of 9 geothermal fields, located along about 800 km long transect of the North Anatolian 
Fault Zone, were monitored for 3 years to investigate the relation between seismic activities and the 
temporal variations in hydrogeochemical and isotopic parameters. The geothermal fields included in 
the the study are, from west to east, Yalova, Efteni-Gölyaka, Bolu, Mudurnu, Seben, Kurşunlu-
Çankırı, Hamamözü, Gözlek and Reşadiye. The 3-year monitoring programme comprises the 
chemical and isotopic analyses conducted on the hot and the cold waters collected periodically 3 
times per year. 

The hot waters in the geothermal fields are mostly Na-HCO3, whereas the cold waters are Ca-HCO3 
type. The oxygen and hydrogen isotope compositions reveal meteoric origin for both the cold and 
the hot waters. The more negative 18O/16O and D/H values, and the lower 3H contents of the hot 
waters (compared to those of the cold waters) point to the fact that the hot water aquifers are 
recharged from higher altitudes and they are hardly affected by recent precipitations. 

The temporal variations detected in water compositions point to seasonal effects for the cold waters, 
whereas the variations in hot waters are mostly observed in spring waters (subject to physico-
chemical proceses along their flow path) rather than in the well samples, and probably reflect the 
effects of seismicity-induced mixing with the cold waters. In this respect, Cl, 3H and Ca contents 
are the most sensitive chemical parameters. The stable isotope compositions (18O/16O ve D/H), on 
the other hand, do not appear to be potential tracers since both the hot and the cold waters are of 
meteoric origin. 

The Yalova and Efteni fields, where temporal variations are recorded in a couple of parameters, and 
correlated with the nearby sesimic activities, appear to be key localities in monitoring the seismic 
activities. The pH increase and the associated Ca decrease recorded in Efteni field in July 2002 
appear to be interesting due to their correlation with the 14th and 15th of July 2002 Yığılca-Düzce 
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earthquakes (M: 2.8-3.1).  In Yalova, tritium increase in July 2002 is accompanied by Cl decrease 
in the same period and correlates with 3rd of July 2002  and 13th of July 2002 earthquakes 
(epicenter: Armutlu-Yalova, M:3.1). Since the sampling date in Yalova is 9th of July, it is not 
possible to decide, at this stage,  which of the above mentioned earthquakes have triggered the 
mentioned variations (in other words, whether the variations in the chemical compositions are the 
precursors of the earthquakes or if they are the post earthquake signatures). It is also interesting to 
note that one of the highest tritium value in Yalova is recorded on the same day (23.3.2002) as an 
earthquake (M: 4.7) that occurred in the Sea of Marmara. In this respect, the changes in the pore 
and fluid pressures, induced by crustal strain associated with the earthquakes, are believed to have 
triggered the hot-cold water mixing processes in these fields.  

The studies carried out within the framework of the monitoring programme have produced a data 
base that can be used for further studies concerned with seismicity induced compositional 
variations. The correlation of temporal variations with distance to epicenter, and/or with focal depth 
of the seismic activities, needs a longer monitoring period with more frequent sampling. 

Key Words: North Anatolian Fault Zone, Seismic Activities, Geothermal Fluids, Isotopic 
Compositions, Chemical Compositions, Monitoring Studies 
 

1. GİRİŞ 
Sismik etkinliklerin yoğun olduğu alanlarda jeotermal suların kimyalarının izlenmesi, hem 
depremleri tetikleyen mekanizmaların aydınlatılmasında, hem de kabuğun etkilendiği bölgedeki 
tepkisinin belirlenmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır (Thomas, 1988; Toutain ve Baubron, 
1999). Jeotermal akışkanların kimyasal ve izotopik bileşimlerindeki değişimler, derinlerde meydana 
gelen akışkan karışımları, mikro çatlak oluşumları ve geçirimlilik değişimi gibi fiziksel ve kimyasal 
süreçleri işaret etmektedir.  Bu bağlamda en yaygın olarak kullanılan jeokimyasal parametreler 
radon (Rn), helyum (He), karbondioksit (CO2), hidrojen (H2), nitrojen (N2) ve metan (CH4) gibi 
gazlar ile sülfat (SO4), klorid (Cl) ve trityum (3H, TU) içerikleridir. Birçok çalışma, depremlerden 
önce veya sonra, gaz ve su bileşenlerinin gerek içeriklerinde gerekse izotop bileşimlerinde 
(3He/4He, 13C/12C) belirgin değişimler olduğunu ispatlamıştır (Teng ve Sun, 1986; Sato vd., 1986; 
Hilton, 1996; Sano vd., 1998; Federico vd., 2004; Nishizawa vd., 1998).  

Bu çalışma Kuzey Anadolu Fay Zonu  üzerinde ve civarında yer alan jeotermal kaynakların  (Şekil 
1), kimyasal ve izotopik bileşimlerinin 3-yıllık bir zaman aralığı içerisinde izlenmesini ve olası 
bileşim değişikliklerinin sismik etkinlikler ile ilişkisinin araştırılmasını konu almaktadır. Bu çalışma 
kapsamında, Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerinde, yaklaşık 800 km uzunluktaki D-B yönlü bir hat 
boyunca yer alan jeotermal sahalar ele alınmıştır. Bu sahalar, batıdan doğuya doğru, Yalova, Efteni-
Gölyaka, Mudurnu-Babas, Seben-Kesenözü, Bolu, Kurşunlu-Çankırı, Hamamözü-Amasya ve 
Gözlek-Amasya sahalarıdır (Şekil 1). Su örnekleri üzerinde i) ana katyon-anyon içerikleri, ii) 
trityum derişimleri ve iii) 18O/16O ve D/H oranları analiz edilmiştir.  
 

2. KUZEY ANADOLU FAY ZONU (KAFZ): TEKTONİK KONUM VE GÜNCEL SİSMİK 
ETKİNLİKLER 

Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ), Türkiye’nin neotektonik dönemde gelişmiş başlıca yapısal 
unsurlarından birini oluşturmaktadır. Kuzeyde Avrasya ve güneyde Arap levhaları arasındaki Orta 
Miyosen yaşlı çarpışmayı takiben gelişen bu neotektonik dönemin diğer yapısal elemanları, Bitlis 
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Kenet Kuşağı (BKK), Doğu Anadolu Fay Zonu (DAFZ) ve Batı Anadolu Graben Sistemi 
(BAGS)’dir (Şekil 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Şekil 1. KAFZ boyunca örneklenen jeotermal sahaların konumu ve güncel sismik etkinlikler (BKK: Bitlis 
Kenet Kuşağı, DAFZ: Doğu Anadolu Fay Zonu, BAGS: Batı Anadolu Graben Sistemi ve ODF: Ölü Deniz 
Fayı). 

 

Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ), doğuda Varto civarından başlayarak batıya doğru Karlıova, 
Reşadiye, Amasya, Bolu üzerinden (Şekil 1) Ege Denizi’ne kadar uzanan, yaklaşık 1400 km 
uzunlukta, 0.3-40 km genişlikte, sağ yanal doğrultu atımlı bir kırık hattı olup (Koçyiğit vd., 1999a), 
kuzeydeki Avrasya levhasını güneydeki Anadolu levhacığından ayıran kıta içi bir levha sınırı 
niteliğindedir (Koçyiğit vd., 1999b). Bolu’nun batısında Mudurnu civarlarında iki ana alt kola 
ayrılan KAFZ, Marmara Denizi içinde ve çevresinde devam etmekte, oradan da Ege Denizine kadar 
uzanmaktadır (Şekil 1) (Dewey ve Şengör, 1979; Barka, 1992; Dirik, 1993, Koçyiğit vd., 1999a).  

KAFZ, orta ve büyük ölçekteki sayısız depremlere neden olmuş dünyadaki en iyi bilinen doğrultu 
atımlı faylardan biri olup son yıllarda İzmit ve Düzce depremi gibi iki yıkıcı etkinliğe ev sahipliği 
yapmıştır. İzmit depremi iki şok olarak Gölcük ve Arifiye merkezüslerinde gerçekleşmiş ve batıda 
Gölcük’ten doğuda Gölyaka’ya kadar uzanan 137 km’ lik bir yüzey kırığı oluşturmuştur (Koçyiğit 
vd., 1999a). Düzce depremi ise KAFZ’ nun 40 km lik bir segmenti boyunca Gölyaka’dan doğuya 
doğru bir yüzey kırığı oluşturmuştur (Koçyiğit vd., 1999b; Çemen vd., 2000) (Şekil 1). 

İzleme çalışması sırasında KAFZ civarında meydana gelen depremlerin büyüklükleri 5.0’ın 
altındadır. Depremler genellikle KAFZ’nun batı ve orta kısımlarında yoğunlaşmaktadır (Şekil 1).  
 

3. BÖLGESEL JEOLOJİ VE HİDROJEOLOJİK ÇERÇEVE 
KAFZ boyunca yer alan jeotermal sahaların temel kayaçları Paleozoyik metamorfikler (şist ve 
mermer) tarafından temsil edilmektedir. Bu birim Üst Jura- Alt Kretase kireçtaşları ve Üst Kretase 
flişi tarafından uyumsuzlukla örtülmektedir. Geç Kretase’ den Miyosene kadar uzanan yaygın 
volkanik etkinliğin ürünleri (bazaltik ve andezitik lav akıntıları, tüf ve aglomera), Üst Kretase flişi 
ile ardalanarak ya da onu örterek yüzeylemektedir. Bu birimleri Neojen klastikleri ve gölsel 
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kireçtaşları örtmektedir (Şahinci, 1970; Canik, 1972; Koçak, 1974; Müftüoğlu ve Akıncı, 1989; 
MTA, 1996). Pliyo-Kuvaterner alüvyon en genç birimi oluşturmaktadır ve KAFZ’nun orta-doğu 
segmentinde Pliyo Kuvaterner volkanikler ile birlikte bulunmaktadır. 

Birçok sıcak su kaynağı KAFZ üzerindeki harekete bağlı olarak fay ve kırık hatları üzerinden 
yüzeye ulaşmaktadır. Sıcak su kaynaklarının sıcaklıkları 30 ile 74 ºC arasında değişim gösterirken 
debileri 0.1 ve 5.6 l/s aralığında değişim sergilemektedir. Tersiyer volkaniklerin ana rezervuar 
kayaç konumunda olduğu Yalova ve Kurşunlu sahaları haricinde, jeotermal sahaların egemen 
rezervuar litolojisi Mesozoyik Kireçtaşları tarafından temsil edilmektedir (Koçak, 1974; MTA, 
1996). Fliş fasiyesinin ve Neojen birimlerinin geçirimsiz killi seviyeleri ise jeotermal sistemler için 
örtü kayaç niteliğindedir. 

 

4. ÖRNEKLEME VE ANALİZ TEKNİKLERİ 
Bütün jeotermal sahalardan yılda 3 kez olmak üzere toplam 9 dönem (Mart-Temmuz-Ekim 2002, 
Nisan-Temmuz-Ekim 2003 ve Nisan-Haziran-Ekim 2004) örnekleme yapılmıştır. Örnekler doğal 
kaynak suları ile üretim kuyularından toplanmış olup, hem sıcak hem de soğuk sular örnekleme 
kapsamına alınmıştır (Çizelge 1). Soğuk suların büyük bir çoğunluğu Nisan 2003 itibariyle 
örneklenmeye başlanmıştır. Reşadiye jeotermal sahası, örneklenen kaynak aşırı kullanımdan dolayı 
kuruduğundan, sadece 2002 yılı içinde örneklenebilmiştir. Ayrıca Kurşunlu sahasından toplanan 
maden suyu kuruduğundan, Nisan 2003’ten itibaren bu kaynaktan örnekleme yapılamamıştır. Nisan 
2004 döneminde ise, Efteni ve Bolu sahalarında, sırasıyla, 12 ve 13 Nisan’da örnekleme yapıldıktan 
sonra, 14 Nisan 2004’de Bolu-Merkez (M:4.7) depreminden sonra aynı gün ikinci bir örnekleme 
gerçekleştirilmiştir.  

Örneklenen sular, kimyasal bileşimleri (ana katyon ve anyon içerikleri), duraylı izotop oranları 
(18O/16O ve D/H) ve trityum (3H) içerikleri açısından analiz  edilmiştir. Analizler, DSİ  
Laboratuvarlarında gerçekleştirilmiştir. Kimyasal analizlerde, Ca, Mg, HCO3, CO3 ve Cl için 
titrasyon, Na ve K için Alev Fotometresi ve SO4 için Spektrofotometre yöntemleri kullanılmıştır. 
Trityum içerikleri sıvı sintilasyon (Packard Tri-Carb 2260 XL) tekniği, oksijen ve hidrojen izotop 
bileşimleri (18O/16O ve D/H) ise Micromass 602C Kütle Spektrometresi kullanılarak ölçülmüştür. 

 

5. KİMYASAL BİLEŞİMLER 
Sıcak sular Ca-HCO3 tipindeki Bolu ve Mudurnu sahaları ile Na-SO4 karakterindeki Yalova sahası 
hariç Na-HCO3 tipindedir (Efteni, Seben, Gözlek, Reşadiye ve Kurşunlu) (Şekil 2). Bunların 
dışında kalan Hamamözü sıcak suyu ise bütün dönemler için karışık su karakterindedir; bir başka 
deyişle, hiçbir iyon derişimi toplam derişimin % 50’sini aşmamaktadır. Örneklenen soğuk sular Ca- 
ve/veya Mg-HCO3 karakteri sergilemektedir (Şekil 2). Sıcak ve soğuk suların, Yalova sıcak suyu 
hariç tüm sahalarda  egemen anyon konumunda olan HCO3 içerikleri, yörede bulunan rezervuar 
kayaçların (Mesozoyik kireçtaşları) çözündürülmesi ile ilişkili gözükürken, sıcak sulardaki Na 
katyon egemenliği, sular ile örtü kayaç konumunda olan killi seviyeler arasındaki iyon değişim 
süreçlerini yansıtmaktadır. Birincil rezervuar kayacın Neojen volkanikleri olduğu Yalova sahasında 
ise Na-SO4 tipinde sular izlenmektedir. Yalova sularına özgü bu sülfat karakteri büyük olasılıkla 
İzmit körfezinde bulunan genç organik tortullar ile ilişkilidir ve civardaki sismik etkinlikler sonucu 
bu organik tortullar icindeki kükürtün serbest kalarak suya karışması ile izah edilebilir 
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Çizelge 1. Örneklenen sahalardaki örnek numaraları, UTM koordinatları ve örnek tipleri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     ¥ Üretim kuyuları için verilen sayılar üretim derinliğini (metre cinsinden) temsil etmektedir. 
                                                                 # UTM koordinatları 2003 yılından itibaren alındığı  ve Reşadiye’deki su kaynağı 2002 yılı sonunda     
                                                kuruduğu için, sözkonusu sahada UTM ölçümü yapılamamıştır.  

Sularda kaydedilen zamansal değişimler, soğuk sular için mevsimsel etkileri (yağış ve buharlaşma 
süreçlerindeki değişimleri) işaret ederken, sıcak sulardaki değişimlerin bazıları, olasılıkla sismik 
etkinliklerce tetiklenen fiziko-kimyasal süreçlerin (soğuk sular ile karışım vb.) etkilerini 
yansıtmaktadır. Zamansal değişimlerinin, birbirleriyle eşlenen birkaç parametrede kaydedilmiş ve 
yakın civardaki depremler ile deneşmiş olduğu Yalova ve Efteni sahaları, sismik etkinliklerin 
izlenmesi konusunda anahtar lokaliteler, Ca ve Cl içerikleri de sismik etkinliklere en duyarlı 
kimyasal parametreler olarak öne çıkmaktadır.  

Efteni sahasında kimyasal bileşimlere ilişkin olarak özellikle Ca ve Mg içeriklerinde belirgin 
değişimler izlenmektedir (Şekil 3). Bu değişimler, büyük ölçekte mevsimsel etkileri yansıtmakla 
birlikte, Temmuz 2002 döneminde, komşu dönemlere oranla gözlenen 1.5 katlık Ca düşüşü ve 
bununla eşlenen (yaklaşık aynı orandaki) pH artışı dikkat çekicidir. Sözkonusu değişimler, 14 ve 15 
Temmuz 2002 Yığılca-Düzce depremleri (M: 2.8-3.1) ile deneşmektedir. Sulardaki pH artışı kalsit 
çözünürlüğünde azalmaya neden olduğundan, kalsiyumdaki bu düşüş, pH artışı ile doğru orantılıdır 
ve jeotermal akışkandaki CO2 çözünürlüğünün azaldığını düşündürmektedir. Yine aynı dönemde 
Efteni sahası jeotermal akışkanlarının CO2/He gaz oranlarında kaydedilmiş olan artışlar (Güleç et 

Lokalite 
Örnek UTM ¥Örnek Tipi 

No. E N 

Efteni-Gölyaka 
1a-sıcak 333558 4514266 

Kaynak 
1b-soğuk 333558 4514266 

Yalova-Termal 

2a-sıcak 683618 4497215 

Kaynak 2b-sıcak 683718 4497156 

2c-soğuk 687703 4499094 

Bolu-Karacasu 
3a-sıcak 383479 4504891 Üretim kuyusu(P)-83 m 

3b-soğuk 383217 4504761 Kaynak 

Mudurnu-Babas 

4a-sıcak 350839 4480254 Üretim kuyusu(A)-80 m 

4b-sıcak 350861 4480362 Üretim kuyusu(A)-125 m 

4c-soğuk 350809 4480348 Kaynak 

4d-soğuk 350809 4480348 Kaynak 

Seben-Pavlu 

5a-sıcak 375960 4464959 Kaynak 

5b-sıcak 375887 4464896 Üretim kuyusu(P)-4 m 

5c-sıcak 375870 4464857 Üretim kuyusu(P)-2.5 m 

5d-soğuk 375873 4464978 Kaynak 

Hamamözü-Amasya 
6a-sıcak 670722 4516721 Üretim kuyusu(A) 

6b-soğuk 670744 4516733 Kaynak 

Gözlek-Amasya 
7a-sıcak 726642 4492622 Üretim kuyusu(A)-800 m 

7b-soğuk 726642 4492622 Kaynak 

#Reşadiye 
8a-sıcak - - 

Kaynak 
8b-soğuk - - 

Kurşunlu-Çavundur 

9a-sıcak 514801 4519543 Üretim kuyusu(A)-165 m 

9b-sıcak 515043 4520371 Maden suyu 

9c-soğuk 515048 4520464 Kaynak 
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al., 2005), CO2 çözünürlüğündeki bu azalmanın, sözkonusu depremlerce tetiklenmesi olası derin 
kökenli CO2 gaz çıkışlarına bağlı olabileceğine işaret etmektedir.  

Yalova sahasında, Temmuz 2002 döneminde belirgin bir Cl düşüşü izlenmektedir (Şekil 3). Diğer 
iyonlara oranla, kayaç-akışkan etkileşimi sürecinden etkilenmeyen ve genellikle izleyici nitelikte bir 
iyon olduğu kabul edilen Cl iyonundaki bu düşüş, sözkonusu dönemde (Temmuz 2002) bir sıcak-
soğuk  su karışımı sürecinin varlığını işaret etmekte ve bu  karışım süreci, 3 Temmuz 2002  ve 13 
Temmuz 2002 tarihlerinde, merkez üssü Armutlu-Yalova (M: 3.1) olan  sismik etkinlikler ile 
deneşmektedir. 

Kurşunlu sahasında doğal bir kaynaktan örneklenen maden suyunun Cl içeriğinde Mart 2002 
döneminden itibaren izlenen sürekli düşüş, Mart 2002 döneminde bir anomali olduğu ve 
bileşimlerin zaman içinde eski değerlerine döndüğü şeklinde yorumlanabileceği gibi, Mart 
2002’den sonra sismik etkinliklerce tetiklenen sıcak-soğuk su karışım sürecine ve bu karışımda, 
soğuk su oranının zaman içinde arttığına da işaret edebilir. Çankırı’da sismik etkinliklerin Nisan 
2002 itibariyle  yoğunlaştığı ve  aletsel büyüklüklerin de bu dönem itibariyle arttığı göz önüne 
alındığında, yukarıda belirtilen 2. alternatifin daha olası olduğu düşünülmektedir.  

 

 

 

 

 
 

                                         (a)                                                                             (b) 

Şekil 2. a. Sıcak suların dairesel diyagramları, b. Soğuk suların dairesel diyagramları (bütün dönemlerin 
ortalamalarını içermektedir; suların TDS içerikleri ölçekli değildir- daire çapına yansıtılmamıştır - 
diyagramlar sadece iyonların toplam TDS içeriği bazında göreli dağılımlarını göstermektedir). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. Efteni, Yalova ve Kurşunlu sıcak sularının iyon içeriklerinin zamansal değişimleri (Nisan 2004 
döneminde, Efteni sahasında, 14 Nisan 2004’de Bolu-Merkez (M:4.7) depreminden önce ve sonra olmak 
üzere iki kez örnekleme yapılmıştır) 
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6. SULARIN İZOTOPİK BİLEŞİMLERİ 

δ18O ve δD değerleri, sırasıyla, sıcak sularda (-13.44 ‰) - (-8.37 ‰) ve  (-98.27 ‰) -       (-64.15 
‰) aralığında, soğuk sularda ise (-12.71 ‰) - (-8.29 ‰) ve (-86.09 ‰) - (-54.67 ‰) aralığında 
değişmektedir. Oksijen ve Hidrojen izotoplarının birlikte kullanımını baz alan δ18O vs δD 
diyagramları, Şekil 4’de, bütün dönemlerin ortalama değerleri için sunulmuştur. Şekil 4’den 
görüleceği üzere, gerek sıcak gerekse soğuk sular Küresel Meteorik Su Doğrusu (Craig, 1961) 
civarında yer almakta ve sahalardaki sıcak suların soğuk sular gibi meteorik kökenli olduğuna işaret 
etmektedir. Sadece Kurşunlu sıcak su (9a) örneğindeki yüksek δ18O değeri, i) akışkan-kayaç 
etkileşiminin, ve/veya ii) örneklemenin yapıldığı üretim kuyusundaki kabuklaşma probleminin 
etkilerini yansıtmaktadır.  
Jeotermal sahalardan toplanan su örneklerinin oksijen ve hidrojen izotop bileşimlerinin alansal 
dağılımı, Şekil 5’de, her yıl için temsili bir dönem seçilerek verilmiştir.  Şekilden görüleceği üzere 
neredeyse tüm sahalarda sıcak sular soğuk sulara göre daha düşük (daha negatif) δD ve δ18O 
değerleri göstermektedir. Sıcak ve soğuk sular, Şekil 5’de gösterilmemiş olan diğer örnekleme 
dönemlerinde de, diyagramlar üzerinde aynı göreli konumlara sahiptir. Genelde, kayaç-su 
etkileşiminin daha yoğun olarak gözlendiği sıcak sularda daha yüksek δ18O değerlerinin izlenmesi 
beklenirken, çalışma sahalarında tam tersi bir durum sözkonusudur. Bu durum, sahalardaki sıcak 
suların soğuk sulara göre daha yüksek kotlardan beslendiğini düşündürmektedir. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 4. Jeotermal sahalar için 9 dönemin ortalamasını içeren δ18O vs δD diyagramı            (KMSD: Küresel 
Meteorik Su Doğrusu) 

 

İzotop bileşimlerinin zamansal değişimleri Şekil 6’da gösterilmiştir. Oksijen ve hidrojen izotop 
analizlerine ilişkin hata paylarının (sırasıyla, 0.1 ‰ ve 1 ‰) dışında kalan değişimler aslında 
sahalara ilişkin temel (background) değerleri tanımlar nitelikte olup, anomali olarak 
nitelendirilebilecek değişimlere daha çok Bolu ve Efteni sıcak sularında rastlanılmıştır. Bolu sıcak 
su örneği  için Ekim 2002 döneminde hem δ18O hem de δD değerlerinde, diğer dönemlere oranla 
yaklaşık 1.5 katlık bir artış izlenmekte olup, aynı dönemde soğuk su bileşimleri analiz edilmemiş 
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olduğu için, bu artışın bir sıcak-soğuk su karışımından mı kaynaklandığı konusunda yorum 
yapılamamaktadır. Efteni sahasında Nisan 2004 döneminde gerek sıcak gerekse soğuk suların δD 
değerlerinde kaydadeğer bir düşüş izlenmekte ve bu düşüş 14 Nisan 2004 Bolu (M: 4.7) depremi ile 
deneşmektedir. Bu sahada, sözkonusu dönemdeki örnekleme tarihleri 12 Nisan 2004 ve 14 Nisan 
2004 olup, ikinci örnekleme, ilk örneklemeyi takiben oluşan depremden sonra gerçekleştirilmiştir. 
Bu çerçevede incelendiğinde, δD değerlerinin depremden önce düşmeye başladığı ve depremden 
sonra da eski değerlere doğru dönüş yaptığı gözlenmektedir. Ancak, sözkonusu değişim sadece δD 
değerlerinde izlenmektedir, δ18O değerlerinde buna paralel bir değişim gözlenmemektedir. 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 5. δ18O ve  δD değerlerinin alansal dağılımını gösterir diyagramlar (kırmızı noktalar sıcak suları, mavi 
noktalar soğuk suları temsil etmektedir). 
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Şekil 6. Efteni ve Bolu sahalarının δ18O ve δD değerlerinin zamansal değişimleri (Efteni ve Bolu sahaları, 
14.4.04 depremi nedeniyle, depremden önce ve depremden sonra olmak üzere iki kere örneklenmiştir). 

 

7. TRİTYUM İÇERİKLERİ 
Sıcak sular için TU değerleri 0 TU – 12.55 TU arasında değişip, daha çok 0 TU – 5 TU değerleri 
arasında yoğunlaşmaktadır. Soğuk suların çoğu 8 TU’ dan daha yüksek değerler göstermelerine 
rağmen, değerler 3 TU- 15.7 TU arasında değişmektedir. Bütün sahalar için sıcak suların soğuk 
sulara göre daha düşük TU değerleri göstermeleri (Şekil 7) soğuk su kaynaklarının sıcak sulara göre 
daha genç yağışlar ile beslendiğine işaret etmektedir. 

Trityum değerlerindeki zamansal değişimler Şekil 8’de Yalova ve Kurşunlu sahaları için 
gösterilmiştir. Trityum değerleri Yalova, Efteni, Bolu ve Kurşunlu sahaları için hata payları dışında 
değişimler sergilemesine rağmen özellikle Yalova ve Kurşunlu sahalarındaki değişimler sismik 
etkinlikler ile bağdaştırılabildiğinden önem teşkil etmektedir. 

Yalova sıcak sularında Temmuz 2002 döneminde trityum değerlerinde belirgin artış izlenmektedir. 
Burada not edilmesi gereken husus, Yalova’da aynı dönemde izlenen Cl düşüşleridir (Şekil 3). 
Genellikle derin dolaşımlı sıcak suların yüksek, sığ dolaşımlı soğuk suların ise düşük Cl içeriğine 
sahip olduğu gözönüne alınacak olursa, Cl içeriğindeki düşüş, karışımda soğuk su oranının arttığını 
işaret etmektedir. Trityum içerikleri ise, tam tersine, derin dolaşımlı (ve bu bağlamda daha yaşlı) 
sıcak sularda düşük olurken, genç yağışlarla beslenen sığ rezervuarlardan türeyen soğuk suların 
trityum içerikleri yüksek olmaktadır. Dolayısıyla, karışımda soğuk su oranındaki artış, trityum 
içeriklerinin artması ile karakterize olmakta ve bu durum düşen Cl içerikleri ile eşlenmektedir. Bir 
başka deyişle, Yalova sahasında gözlenen trityum artışı, düşen Cl içeriğinin desteklediği gibi, 
sözkonusu dönemde olasılıkla 3 Temmuz 2002  ve 13 Temmuz 2002 tarihlerinde, merkez üssü 
Armutlu-Yalova ve  altesel  büyüklüğü (M) 3.1 olan depremler ile tetiklenmektedir. 

Kurşunlu sahasında, 9b no.lu örnekte, trityum içeriklerinin zaman içinde artan bir yönelim sunduğu 
gözlenmekte ve bu durum, Cl içeriklerindeki düşüş ile eşlenmektedir (Şekil 3). Sözkonusu bu 
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trityum artışı-Cl düşüşü Çankırı’da Nisan 2002’den itibaren yoğunlaşan sismik etkinliklerin sıcak-
soğuk su karışım sürecini tetiklediği savını güçlendirmektedir. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 7. 9 dönemi kapsayan trityum vs lokalite diyagramları (kırmızı noktalar sıcak suları, mavi noktalar 
soğuk suları temsil etmektedir, dikey çizgiler hata paylarını göstermektedir). 
 
 

  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Şekil 8. Yalova ve Kurşunlu sahalarının trityum içeriklerindeki  zamansal değişimler. 
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8. SONUÇLAR 
1). KAFZ’nundaki jeotermal sular egemen olarak Na-HCO3 tipinde, soğuk sular ise Ca-HCO3 
karakterindedir. 

2)  Oksijen ve hidrojen izotop bileşimleri, sıcak suların da, soğuk su eşlenikleri gibi, meteorik 
kökenli olduğuna işaret etmektedir. Soğuk suların sıcak sulara göre daha yüksek δ18O ve δD 
değerleri ve yüksek trityum içerikleri, soğuk su akiferlerinin, sıcak su akiferlerine oranla, daha 
düşük kotlardan ve daha genç yağışlardan beslendiğini göstermektedir. 

3) Zamansal değişimler suların hem kimyasal hem de izotopik bileşimlerinde kaydedilmiştir. 
Sularda kaydedilen zamansal değişimler, soğuk sular için mevsimsel etkileri (yağış ve buharlaşma 
süreçlerindeki değişimleri) işaret ederken, sıcak sulardaki değişimler, olasılıkla sismik etkinliklerce 
tetiklenen soğuk sular ile karışım süreçlerinin etkilerini yansıtmaktadır. Bu bağlamda, Cl, trityum 
ve Ca içerikleri en duyarlı kimyasal parametreler olarak öne çıkmaktadır. Oksijen ve hidrojen 
izotop bileşimleri ise, gerek sıcak gerekse soğuk suların meteorik kökenli olması nedeniyle, karışım 
süreçlerini (ve bu süreçleri tetikleyici mekanizma olarak sismik etkinlikleri) izlemede potansiyel 
parametre konumunda değildir.  

4) Zamansal değişimlerinin, birbirleriyle deneşen birkaç (kimyasal/izotopik) parametrede 
kaydedilmiş olduğu Yalova ve Efteni sahaları, sismik etkinliklerin izlenmesi konusunda anahtar 
lokaliteler olarak ortaya çıkmaktadır. Bu sahalarda, civar depremlerinin yarattığı kabuksal gerilme 
etkisiyle gözenek ve jeotermal akışkan basınçlarında meydana gelen değişimlerin sıcak-soğuk su 
karışım süreçlerini ve gaz çıkışlarını tetiklemiş olduğu düşünülmektedir. 

5) KAFZ üzerindeki jeotermal sahalarda üç yıllık bir veri tabanı oluşturulmuştur. Çalışmadan elde 
edilen bulgular, gerek potansiyel iz sürücü parametreler gerekse potansiyel sahalar konusunda 
önbilgileri sağlamış olmakla birlikte, kimyasal ve izotopik parametrelerin sismik etkinlikler ile 
ilişkilendirmesinin daha sağlıklı olarak yapılabilmesi ve gerçek anlamda anomalilerin 
yakalanabilmesi, daha sık örneklemenin yapılacağı çok daha uzun süreli bir izleme süresine 
gereksinim olduğunu göstermiştir.  
 

REFERANSLAR 

Barka, A. A., 1992. The North Anatolian Fault Zone. Annales Tecton., 6, 164-195. 
Canik, B., 1972. Düzce, Derdin Hamamı Çivarının Jeoloji ve Hidrojeoloji Etüdü. MTA Raporu No. 

6359. 
Craig, H., 1961. Isotopic variations in meteoric waters. Science, 133, 1702-1703. 
Çemen, I., Gökten, E., Varol, B., Kılıç, R., Özaksoy, V., Erkmen, C., 2000. Turkish earthquakes 

reveal dynamics of fracturing along a major strike slip fault zone. EOS, Trans., Am. Geophys. 
Union, 81, 309-313. 

Dewey, J. F., Şengör, A. M. C., 1979. Aegean sea and surrounding regions: complex multiplate and 
continuum tectonics in a convergent zone. Geol. Soc. Am. Bull., Part I, 90, 84-92. 

Dirik, K., 1993. Geological history of the northward arch segment of the North Anatolian 
Transform fault Zone. Geol. J., 28, 251-266. 

Federico, C., Aiuppa, A., Favara, R., Gurrieri, S. ve Valenza, M., 2004. Geochemical monitoring of 
groundwaters (1998-2001) at Vesuvius Volcano (Italy). J. Volcan. Geoth. Res., 133, 81-104. 

Güleç, N., Hilton D. R., de Leeuw, G. A. M., Mutlu, H., Süer, S., Çifter, C., 2005. Isotope 
Composition of Geothermal Fluids along the North Anatolian Fault Zone: Spatial and Temporal 



 

23

Variations in Relation to Seismic Activities. Proceedings CD of the World Geothermal Congress 
2005 (WGC 2005), Paper no. 1844. 

Hilton, D. R., 1996. The helium and carbon isotope systematics of a continental geothermal system: 
results from monitoring studies at Long Valley Caldera (California, U.S.A.), Chem. Geol., 127, 
269-295. 

Koçak, A., 1974. Çavundur (Kurşunlu-Çankırı) Kaplıca Bölgesinin Hidrojeolji Etüdü Raporu. MTA 
Raporu No. 6373. 

Koçyiğit, A., Bozkurt, E., Cihan, M., Özacar, A. ve Teksöz, B., 1999 a. Neotectonic framework of 
Turkey: a special emphasis on the 17 August 1999 Gölcük-Arifiye earthquake (NE Marmara, 
Turkey). Proc. Int. Conf. on Earthquake Hazard ve Risk in the Mediterranean Region. Near East 
University, Cyprus, p. 1-11. 

Koçyiğit, A., Bozkurt, E., Cihan, M., Özacar, A. ve Teksöz, B., 1999 b. 12 Kasım 1999 Dağdibi 
(Düzce-Bolu) depremi. Geological Reconnaissance Raporu, Department of Geological 
Engineering, Middle East Technical University, Ankara.  

MTA, 1996. Türkiye Jeotermal Envanteri. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Ankara, 480 
p. 

Müftüoğlu, E. ve Akıncı, K., 1989. Bolu-Seben Kesenözü Kaplıcası ve Çevresi Jeotermal Enerji 
Aramaları Sismik Etüdü Raporu. MTA Raporu No. 8856. 

Nishizawa, S., Igarashi, G., Sano, Y., Shoto, E., Tsaka, S., ve Sasaki, Y., 1998. Radon, Cl- and  SO4
-

2 anomalies in hot-spring water associated with the 1995 earthquake swarm of the East Coast of 
the Izu Peninsula, Central Japan, Appl. Geochem., 13, 89-94. 

Şahinci A., 1970. Mudurnu Kaplıcası Hidrojeoloji Etüd Raporu, MTA Raporu, No. 4367. 
Sano, Y., Takahata, N., Igarashi, G., Koizumi, N., ve Sturchio, N. C., 1998. Helium degassing 

related to the Kobe earthquake, Chem. Geol., 150, 171-179. 
Sato, M., Sutton, A. J., McGee, K. A. ve Russel-Robinson, S., 1986. Monitoring of hydrogen along 

the San Vereas and Calaveras faults in central California in 1980-1984. J. Geophys. Res., 91 
(B12), 12315-12326. 

Şengör, A. M. C., 1979. The North Anatolian Transform Fault: its age, offset and tectonic 
significance. J. Geol. Soc., London, 136, 269-282. 

Teng, T. L. ve Sun, L. F., 1986. Research on groundwater radon as a fluid phase precursor to 
earthquakes. J. Geophys. Res., 91 / B12, 12305-12313. 

Thomas, D., 1988. Geochemical Precursors to Seismic Activity, Pure Appl. Geophys., 126, 241-
266. 

Toutain, J. P., ve Baubron, J. C., 1999.  Gas Geochemistry and Seismotectonics: A Review, 
Tectonophysics, 304, 1-27. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

25

SU VE GÜBRE KULLANIM ETKİNLİĞİ ÇALIŞMALARINDA NÜKLEER 
TEKNİKLERİN UYGULANMASI 

 
Prof. Dr. Süer ANAÇ * Yrd. Doç. Dr. Yasemin S. KUKUL* 

 
* E.Ü. Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, 35100 Bornova, İzmir. 

sanac@agr.ege.edu.tr; kukul@ziraat.ege.edu.tr 
 
 
ÖZET 
 
Ülkemiz sulama şebekelerinde geniş bir ekiliş alanı olan pamuk için kısıtlı sulamada optimum 
programların ve su ve azotlu gübre kullanım etkinliklerinin belirlenmesi amacıyla, tam ve 4 kısıtlı 
sulama programı ile 0, 60 ve 120 kg/ha azotlu gübre uygulamaları denenmiştir. Araştırmada toprak 
nemi nötronmetre ile, farklı sulama uygulamalarında azotlu gübre kullanım etkinlikleri 15N stabil 
izotopu ile belirlenmiştir. Toprak neminin ve azotun izlenmesi ile farklı sulama bitki su tüketimi 
değerleri, su kullanım randımanları ve azotlu gübre kullanım etkinlikleri saptanmıştır. Elde edilen 
sonuçlar, pamukta su kısıtlılığına duyarlı dönemler, sulama suyu tasarrufu ve su kaynaklarının 
gübrelerle kirlenmesi yönünden tartışılmıştır.  
 
Anahtar sözcükler: Pamuk, kısıtlı sulama, nükleer teknikler, su kullanım randımanı, gübre 
kullanım etkinliği. 
 

APPLICATION OF NUCLEAR TECNIQUES ON WATER AND FERTILIZER USE 
EFFICIENCY STUDIES 

 
SUMMARY 
 
A research project was conducted to determine the effects of deficit irrigation programmes on water 
and fertilizer use efficiencies of cotton. The experiment was set up with five irrigation and three 
nitrogen fertilizer (0, 60 and 120 kg ha-1) treatments. Soil water content to a depth of 1.50 m was 
frequently monitored by neutron probe. In the full and continuous stress treatments, 15N-labelled 
fertilizers were used in order to attain fertilizer use efficiencies. With monitoring water and nitrogen 
in the soil, evapotranspiration, water use efficiency, yield response factor and nitrogen use 
efficiency values were determined. 
 
Keywords: Cotton, deficit irrigation, nuclear techniques, water use eficiency, fertilizer use 
efficiency. 
 
GİRİŞ 
 
Dünyada sulamaya açılan alan yaklaşık olarak 275 milyon ha’a ulaşmıştır. Sulamaya açılan alan, 
toplam ekilebilir alanın %20’sini oluşturmasına karşın, toplam bitkisel üretimin %40’ı, toplam 
hububat üretiminin toplam %60’ı sulanabilir arazilerden sağlanmaktadır. Bu nedenle, ülkemiz gibi 
kurak ve yarı kurak iklim kuşağında bulunan bölgelerde sulama amaçlı su kaynakları geliştirme 
projeleri yatırım programlarında öncelikle yer almakta ve toplam kullanılan su kaynaklarının 
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%70’lere yakın bölümü sulamada kullanılmaktadır. Ancak son onyıllarda, ülkemizin önemli bir 
bölümünde çok büyük boyutlarda yaşanan kuraklık, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarını olumsuz 
yönde etkilemiştir. Ayrıca, su kaynaklarının kirlenmesi ve hızla artan kentsel nüfus ve gelişen 
endüstrinin su gereksinmeleri sulama suyu kaynakları üzerinde büyük bir rekabete yol açmaktadır. 
Bunlara ek olarak, sürekli artan enerji ve işçilik giderleri de sulamada kullanılan su kaynaklarının 
daha etkin kullanımını zorunlu kılmaktadır.  
 
Ege Bölgesi’nin en önemli yer üstü su kaynağının bulunduğu Gediz havzasında, ülkemizin batı 
bölgelerindeki diğer havzalarda olduğu gibi, benzer sorunlar yaşanmaktadır. Özelikle, 1988-1994 
yılları arasında karşılaşılan aşırı kurak dönem, 110,000 ha’lık Aşağı Gediz Sulama Şebekesi’nde su 
yönetiminde köklü değişim yapılmasını gerektirmiş ve bu dönemde sadece Temmuz ayı içinde 3-4 
hafta süre ile şebekeye su verilebilmiştir. 
 
Su kaynaklarının kısıtlılığı durumunda alınabilecek önlem, su kullanım etkinliğinin, diğer bir 
deyişle, sulama randımanının yükselmesini sağlayacak yöntem ve tekniklerin kullanılmasıdır. Su 
kullanım etkinliğinin yükselmesi, gübreler ve pestisitlerden kaynaklanan yayılı kirlilik sorunlarında 
da azalma sağlayabilmektedir. Su tasarrufu sağlamaya yönelik tekniklerden birisi de kısıtlı 
(kısıntılı)  sulama uygulamalarıdır. Kısıtlı sulama, sulama suyunun belirli bir oranda ve/veya 
zamanda amaçlı olarak azaltılmasıdır (English, 1990). Kısıtlı sulamanın başarılı olarak uygulamaya 
aktarılabilmesi için, bitki gelişim ve verimini en düşük düzeyde etkileyecek sulama programlarının 
geliştirilmesi gereklidir. Bunun için, su stresinden en az etkilenilen gelişim dönemleri ve 
kısıtlamanın oranları belirlenmek zorundadır.  
 
Bu çalışma, ülkemiz sulama şebekelerinde geniş bir ekiliş alanı bulan pamuk bitkisi için kısıtlı 
sulamada uygun programların ve azotlu gübre kullanım etkinliklerinin belirlenmesi amacıyla 
yapılmıştır. 
 
MATERYAL VE YÖNTEM 
 
Araştırma, Ege Üniversitesi kampusu (Bornova-İzmir) içerisinde bulunan deneme alanında 
yürütülmüştür. Uzun yıllık ortalamalara göre, toplam yağış 525 mm, ortalama sıcaklık 17°C, A tipi 
pan buharlaşma toplamı 1569 mm’dir.  
 
Deneme alanı toprak bünyesi killi-tın olup, tarla kapasitesi %20.8 – 28.9, devamlı solma noktası 
%11.7 – 13.7, hacim ağırlıkları 1.40 – 1.70 g cm-3 arasında değişmektedir. Toprağın 90 cm’lik 
derinliğinde faydalı su kapasitesi 181 mm’dir. 
 
Deneme bölünmüş parseller desenine göre, beş sulama ve üç azotlu gübre konusu ile dört 
yinelemeli olarak kurulmuştur. Pamuk gelişimi, vejetatif, çiçeklenme ve koza oluşumu olarak üç 
döneme ayrılarak, kısıtlı sulama her bir dönemde ve bu dönemlerin tümünde stres yaratılarak 
uygulanmıştır (Çizelge 1). Tam (normal) sulama uygulamasında, bitki kök bölgesindeki (90 cm) 
toprakta bulunan faydalı suyun %40’ının, kısıtlı sulamada ise %80’inin tüketilmesine izin 
verilmiştir. 
 
Gübre konuları, 0, 60 (düşük doz) ve 120 (yüksek doz) kg ha-1-N olarak seçilmiştir. Gübreden 
yararlanılan azot miktarı ve azotlu gübre etkinliğinin belirlenmesi amacıyla, yüksek dozda gübre 
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verilen tam sulama (III) ve sürekli stres (000) parsellerinde mikroparseller oluşturularak, bunlara 
15N izotopu içeren gübre uygulanmıştır.  
 
Çizelge 1. Sulama konuları. 

Sulama konusu Vejetatif Çiçeklenme Koza oluşumu 
1- Tam sulama (III) I I I 
2- Sürekli stres (000) 0 0 0 
3- Vejetatif dönemde stres (0II) 0 I I 
4- Çiçeklenme döneminde stres (I0I) I 0 I 
5- Koza oluşumu döneminde stres (II0) I I 0 

(I) Tam sulama, (0) Stres uygulama. 
 

Toprak nemi, her bir sulama konusu için 150 cm derinliğe yerleştirilen nötronmetre tüplerinden, 
15’er cm aralıklı olarak nötronmetre aleti ile ölçülmüştür. Toprak su potansiyeli, nötronmetre 
tüpleri çevresine 45, 60, 80 ve 110 cm derinliklere yerleştirilen tansiyometreler ile belirlenmiştir. 
Gelişme dönemi boyunca sulama öncesi, sonrası ve iki sulama arası yapılan toprak nem ve su 
potansiyeli ölçümlerinden yararlanılarak, her bir konu için su bütçesi yöntemi ile gerçek su tüketimi 
değerleri hesaplanmıştır. 
 
Pamuk ekimi mayıs ayının ilk yarısı içerisinde, 70 cm sıra arası, 25 cm sıra üzeri olacak şekilde 
yapılmıştır. Ekim ve kasım aylarındaki hasat sonrasında kütlü pamuk verimleri belirlenmiştir.  
 
Su kullanım randımanları, birim alandan elde edilen kütlü pamuk veriminin toplam sulama suyuna 
(WUEf) ve toplam bitki su tüketimine (WUEc) oranları ile hesaplanmıştır. Su stresine duyarlılık, 
sulama konularının verim tepki faktörleri (ky) karşılaştırılarak yapılmıştır. Verim tepki faktörü, ky, 
her konudan elde edilen verim, gerçek su tüketimi, tam sulama konusundan elde edilen maksimum 
verim ve maksimum su tüketimi değerlerinden hesaplanmıştır.  
 
Araştırma materyali ve uygulanan yöntemler daha ayrıntılı olarak Anaç ve ark. (1999) tarafından 
verilmiştir.  
 
BULGULAR VE TARTIŞMA 
 
Deneme konularından elde edilen sulama sayısı, mevsimlik su tüketimi ve verilen sulama suyu 
miktarları Çizelge 2’de görülmektedir. 
 
Çizelge 2. Sulama sayıları, bitki su tüketimleri ve uygulanan sulama suyu miktarları.  

Uygulama Sulama sayısı Mevsimlik ET Toplam sulama 
suyu 

Oransal sulama 
suyu (%) 

III 8 899 751 100 
II0 7 828 703 93 
I0I 6 718 564 75 
0II 6 748 640 85 
000 3 680 424 56 
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Tam sulama (III) konusunda 8, her gelişim döneminde stres yaratılan konuda (000) ise 3 sulama 
uygulanmıştır. Mevsimlik su tüketimi 899 mm ile en yüksek tam sulama uygulamasından elde 
edilmiştir. Beklendiği gibi, en düşük su tüketimi 000 konusunda, 680 mm olmuştur. Benzer iklim 
koşullarında çalışan Kanber (1990) mevsimlik su tüketimi için yaklaşık değerler bildirmektedir. 
Toplam sulama suyu miktarları, 000 konusunda III konusuna oranla %44 daha az olmuştur. Oransal 
sulama suyu değerleri incelendiğinde, değişik gelişim dönemlerinde stres yaratılan konularda su 
tasarrufunun %7-25 arasında değiştiği görülmektedir.  
 
Araştırmadan elde edilen kütlü pamuk verimleri Çizelge 3’de verilmiştir. En yüksek kütlü verimi, 
tam sulama ve yüksek N dozu uygulanan parsellerden alınmıştır. Beklendiği gibi, hiç N 
uygulanmayan ve sürekli stres yaratılan parseller en düşük verimi vermişlerdir. Tam sulamaya göre, 
koza döneminde stres yaratılan sulama konusunda ortalama değerlerde verim azalışı 219 kg ha-1 
iken, vejetatif dönemde stres yaratılan uygulamada azalış 597 kg ha-1 olmuştur. Buna göre, pamuk, 
vejetatif dönemde karşılaşılan su stresine daha duyarlı bulunmuştur. 
 
Çizelge 3. Sulama  ve gübre uygulamalarına göre kütlü pamuk verimleri. 

Kütlü pamuk verimi (kg ha-1) 
Konu 0 N 60 N 120 N Ortalama 
III 3067 3442 3851 3453 
II0 2803 3135 3765 3234 
I0I 2462 3141 3313 2972 
0II 2629 2830 3111 2856 
000 2455 2636 2765 2618 

 
Azotlu gübre kullanım etkinlikleri, III ve 000 parsellerinde yüksek dozda (120 kg ha-1) gübre 
uygulanan konularda belirlenmiş olup, verilen azotlu gübreden yararlanma yüzdesini belirtmektedir. 
Buna göre, azotlu gübre kullanım etkinlikleri, tam sulama konusunda %33, sürekli stres konusunda 
%19 olarak belirlenmiştir. Bu değerler, Rao (1991) tarafından buğday ve Reddy ve Reddy (1993) 
tarafından mısır bitkisinde elde edilen azotlu gübre kullanım etkinliklerine oranla düşük düzeylerde 
bulunmuştur. Diğer taraftan, pamuk bitkisi için su stresi yaratılan koşullarda, denemede belirlenen 
değere yakın değerin elde edildiği bildirilmektedir (Hearn ve Constable, 1984). Çeşitli 
araştırmacılar, gübre kullanım etkinliklerinde gözlenen farklılıkların, bitki tür ve çeşidi, kök sistemi 
ile kültürel önlemlerden kaynaklandığını belirtmektedir. 
 
Su kullanım randımanları ile verim tepki faktörü (ky) değerleri Çizelge 4’de görülmektedir. Su 
kullanım randımanları, sulama ile verilen veya bitki tarafından tüketilen birim suya karşılık olan 
verim değerini göstermektedir. Sulama ile verilen birim suya karşılık verim değeri (WUEf) en 
düşük 0II konusundan elde edilmiştir. 
 
Çizelge 4. Su kullanım randımanları ve verim tepki faktörü (ky) değerleri. 

Konu WUEf [kg (ha mm)-1] WUEc [kg (ha mm)-1] ky 
III 5.1 4.3 - 
II0 5.4 4.6 0.28 
I0I 5.9 4.6 0.69 
0II 4.9 4.2 1.11 
000 6.5 4.1 1.15 
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Bitki tarafından tüketilen birim suya karşı verim (WUEc) değerleri arasında önemli farklılık 
bulunmamıştır.  
 
Verim tepki faktörü, en düşük 0.28 ile II0 konusundan, en yüksek 1.11 ile 0II konusundan elde 
edilmiştir. Verim tepki faktörünün yüksek olması, bitkinin bu dönemde yaratılan strese duyarlı 
olduğunun en önemli göstergesidir. Buna göre pamuk bitkisi için su stresi, koza oluşum döneminde 
az, buna karşılık vejetatif dönemde çok etkili olmaktadır. 
 
SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
Kısıtlı sulama koşullarında yürütülen araştırmadan elde edilen kütlü pamuk verimleri, su kullanım 
randımanları ve verim tepki faktörü sonuçlarının birlikte değerlendirilmesi sonucunda pamuk 
bitkisinin su stresine en duyarlı olduğu dönem vejetatif gelişim dönemi olarak saptanmıştır. 
Vejetatif gelişim, çimlenmeden 25 gün sonrası ile çiçeklenmenin %5’inin gerçekleştiği dönem 
arasındaki süredir (Doorenbos ve Kassam, 1979). Bu parametreler, koza oluşumu döneminde 
yaratılan su stresinden en az düzeyde etkilenmiştir. Vejetatif gelişme döneminde yaratılan su stresi, 
kütlü veriminde %18 oranında azalmaya yol açarken, koza oluşumu döneminde bu oran %6 
olmuştur. Koza oluşumu döneminde kısıtlama uygulanması durumunda sulama suyundan %7 
oranında tasarruf sağlanmaktadır. Böylece, yaklaşık olarak 50 mm (500 m3 ha-1) su tasarrufu ile, 
elde mevcut suyun daha ekonomik kullanımı veya daha fazla alanın sulanması mümkün 
olabilecektir. 
 
Azotlu gübre kullanım etkinliği, tam sulamada çok daha yüksek gerçekleşmiştir. Tam sulamada bile 
verilen azotlu gübrenin bitki tarafından kullanılma oranı %33 düzeyinde olmuş, gübrenin %67’lik 
büyük bir bölümü yer altı ve yer üstü su kaynaklarını potansiyel kirletici olarak toprakta kalmıştır. 
Bu durum, gübre kullanım etkinliğini arttırıcı önlem ve tekniklerin önemini ortaya koymaktadır. 
Yüksek dozda uygulanan azotlu gübre, su stresinin olumsuz etkisini azaltıcı etki yaratmamıştır.  
 
Araştırmada kullanılan nükleer teknikler, su tüketimi, su kullanım randımanları, verim tepki 
faktörü, gübre kullanım etkinliği gibi parametrelerin ve su bütçesi hesaplamalarının çok daha kısa 
süre ve az iş gücü ile duyarlı olarak belirlenmesini sağlamıştır.  
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Özet 
 

Göl su bütçesi elemanlarının izotopları hidrolojik çevrim sırasında değişir ve bu değişim 
göller, nehirler, yeraltı suyu ve yağış arasındaki ilişkiyi belirleyen hidrolojik çalışmalarda yararlı 
bilgiler verir. Göl su bütçesi elemanları yağış, buharlaşma, yeraltı ve yerüstü suyu girişi ve çıkışı 
olup, sıcak iklimlerde küçük göller için en önemli eleman buharlaşmadır. Bu bildiride, birbirleri ile 
bağlantılı olan Mogan ve Eymir Gölleri izotoplarla, özellikle göl ve derelerin, yeraltı suyu ile olan 
ilişkisi belirlemek amacıyla incelenmiştir. Suyun doğal izotopları olan oksijen-18 ve döteryum 
kullanılmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Göl su bütçesi, Mogan Gölü, Eymir Gölü, İzotop, Çevresel izotop 
 
 
INTERACTION OF MASS BALANCE ELEMENTS OF LAKES BY STABLE ISOTOPES 

 
Abstract 
 

Isotopes of water balance elements of lakes change during the hydrological cycle and gives 
useful information for hydrological studies in determining the interaction among lakes, creeks, 
groundwater and precipitation. Water balance elements are precipitation, evaporation, surface and 
groundwater inflow and outflow, and the most dominant one is evaporation for small lakes which 
are located in hot climate. In this paper, two connected lakes, Mogan and Eymir, are examined via 
isotopic analysis. The main aim of this study is determine the interaction among lakes, creeks, and 
groundwater by isotopic methods. The isotopes of water, oxygen-18 and deuterium, are used in the 
study. 
 
Keywords: Lakes Water Balance, Mogan Lake, Eymir Lake, Isotope, Environmental Isotopes. 
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1. GİRİŞ 
 Hidrojen ve oksijenin izotopları tabiatta doğal olarak bulunurlar ve bunların ayrışımları 
hidrolojik çalışmalar için yararlı bilgiler verir. Bu izotopların içerikleri okyanustaki kaynaktan 
uzaklık, yoğunlaşma sıcaklığı, yükseklik ve enlem ile ilişkilendirilir. Bundan dolayı yağıştaki izotop 
içerikleri, kaynak alanları, yoğunlaşma işlemi ve yağış sonrası buharlaşma ile ilgili bilgiler verir. 
Benzer şekilde, hidrograf ayırma işlemi, su kütlelerinden sızıntı kayıpları, akiferlerin beslenmesi vb. 
problemler suyun izotop içeriği kullanılarak çözülebilir. 
 Su numunelerindeki izotopik oranlardaki değişimler, kütle spektrometresi ile ölçülür, δ ile 
gösterilir ve binde olarak ifade edilir: 
 

 
dardtans

dardtansnumune

R
RR −

=δ *1000  (‰)                      (1) 

 
Burada, R, izotop konsantrasyon oranı olup, su olması durumunda 18O/16O veya 2H/1H oranıdır. Su 
numunesinin izotopik konsantrasyonu, standard V-SMOW (Vienna-Standard Mean Ocean Water) 
ile farklılığı olarak ifade edilir. Tanım gereği, standard δ2H=0 ve δ18O=0 değerine sahiptir. Sonucun 
eksi çıkması numunenin ağır izotoplar yönünden standarda göre daha fakir olmasını, sonucun eksi 
çıkması numunenin ağır izotoplar yönünden standarda göre daha zengin olmasını gösterir. 
 
2. YAĞIŞTAKİ δ18O VE δ2H İLİŞKİSİ 
 Yağış numunelerinin analizi sonucu, δ18O ve δ2H arasında, aşağıda verilen doğrusal ilişki 
elde edilmiştir: 
 
 δ2H = 8 * δ18O + d (‰)                 (2) 
 
Burada d döteryum fazlası olup genellikle 10 civarındadır. Bu doğruya meteorik doğru denir ve 
ortalama yıllık yağışların izotopik içeriklerinden elde edilmiştir. Buharlaşmaya bağlı olarak değişik 
iklimler için farklı katsayı değerlerine sahiptir.  
 δ18O-δ2H ilişkisinin genel gösterimi Şekil 1’de verilmiştir. Buharlaşma etkisi altında 
olmayan yağışlar ve doğal sular AB doğrusu üzerinde yer almaktadır. Buharlaşma etkisi altında 
olan sular, buharlaşma doğrusu olan CD doğrusu üzerinde yer alırlar. Tipik olarak eğimi 4-6 
arasında değişmektedir. Jeotermal sistemlerdeki sıcak sular EF doğrusu boyunca yer alır. Bu 
doğruda oksijen-18 değişmesine rağmen döteryumda değişme olmamaktadır. 
 δ18O-δ2H ilişkisi şunlara bağlıdır: i) Yükseklik etkisi (yüksek kotlardaki yağışlar düşük 
kotlardaki yağışlara göre ağır izotoplar yönünden daha fakirdir), ii) Mevsimsel etki (kış yağışları 
yaz yağışlarına göre ağır izotoplar yönünden daha fakirdir), iii) Miktar etkisi (yoğun yağışlar, yoğun 
olmayan yağışlara göre ağır izotoplar yönünden daha fakirdir), iv) Kıta etkisi (yağışlardaki ağır 
izotop içeriği kıyıdan iç kısma gelindikçe azalır), v) Enlem etkisi (yüksek enlemdeki yağışlar düşük 
enlemlerdeki yağışlara göre ağır izotoplar yönünden daha fakirdir) 
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Şekil 1 Tipik δ18O-δ2H grafiği 

 
3. ÇALIŞMA ALANI 

Mogan Gölü İç Anadolu Bölgesi’nde, Başkent Ankara’nın 20 km güneyinde bulunmaktadır, 
Şekil 2, Altınbilek ve diğerleri (1995) ve (1996). Çalışma alanı İç Anadolu Bölgesinde, 39o28’ - 
39o53’ Kuzey enlemi ile 32o30’ - 33o00’ doğu boylamı arasında bulunmaktadır. Mogan Gölü’nün 
toplam havzası 946 km2, Eymir Gölü’nün ise 46 km2’dir. Çalışma alanının toplam perimetresi 149 
km’dir. Ayrıca, çalışma alanı içerisinde 245 km2 alana sahip, 1990 yılında kabul edilmiş, her iki gölü 
ve çevresini kapsayan “Özel Çevre Koruma Alanı” mevcuttur. Havza kotları 1650 m ile 1970 m 
arasında değişmektedir ve ortalama kot 1110 m’dir.  

Havzaya kışları yağmurlu veya karlı soğuk, yazları ise sıcak ve kuru olan kara iklimi 
hakimdir. Yağış bakımından yarı kurak bir bölgedir ve step bitki örtüsü vardır. Çalışma alanı içinde 
ve civarında bulunan meteoroloji istasyonlarının yıllık değerleri Çizelge 1’de verilmiştir. 
 

Çizelge 1 Çalışma alanındaki meteorolojik istasyonların yıllık ortalama meteorolojik verileri 
 

İstasyon adı Ankara Dikmen Günalan İkizce ZAR İkizce 
Yağış (mm) 375 450 367 400 384 
Buharlaşma (mm) 1272 - 1476 - - 
Sıcaklık (oC) 11,7 11 - - 9,5 
Nisbi nem (%) 60 62 - - - 

 
 Derelerin büyük çoğunluğunda yaz ve sonbahar aylarında su bulunmamaktadır. Nehir 
derecesi 4. derece ve drenaj sıklığı 5,26’dır. Mogan Gölü’nü 16 dere beslemektedir. En önemlileri 
Çölova (Gölova), Yavrucak, Sukesen ve Başpınar dereleridir. Dağlık alandan beslenen Sukesen 
Deresi dışında tüm dereler ortalama eğime sahiptirler. Eymir Gölü’nün besleyen Kışlakçı 
Deresi’nin yağış alanı çok küçüktür ve sadece ilkbaharda su getirmektedir. Ayrıca havzada iki tane 
yapay göl ve birçok su kaynağı bulunmaktadır.  
 Mogan Gölü ortalama 5,43 km2 yüzey alanına, 14 km perimetreye sahiptir. Ortalama uzunluğu 
6 km, ortalama genişliği ise 1 km’dir. Eymir Gölü ortalama 1,25 km2 yüzey alanına sahiptir. Ortalama 
uzunluğu 4 km, ortalama genişliği ise 0,3 km’dir. Mogan ve Eymir Gölleri’nin bazı özellikleri 
Çizelge 2’de verilmiştir.  
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Şekil 2 Çalışma alanı 
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Çizelge 2 Mogan and Eymir Göllerinin batimetrik özellikleri 
 

Göller  Mogan   Eymir  
 Minimum Ortalama Maksimum Minimum Ortalama Maksimum 
Su seviyesi (m) 971.00 972.00 973.25 967.00 968.50 969.50 
Hacim (106 m3) 6.20 11.63 20.24 2.16 3.88 5.20 
Yüzey alanı (km2) 4.77 5.43 7.70 1.05 1.25 1.39 
Havza alanı (km2)  925   46    
En derin kotu (m)  969.00   963.90  

 
 Mogan ve Eymir Gölleri doğal nehirlerdir ve bir kanal ile birbirlerine bağlanmaktadırlar. 
Mogan Gölü’nün su seviyesi Eymir Gölü’nün su seviyesinden ortalama 3 m daha fazladır. 
 Gölbaşı Bölgesinin jeolojik haritası ve stratigrafik kesiti Şekil 3’te verilmiştir. Özel Çevre 
Koruma Bölgesi’nin etrafı 9 litolojik birime ayrılmıştır, Kalkan ve diğerleri (1990). Bu birimler en 
yaşlısından gencine doğru: Emir Formasyonu (Triassic), Elmadağ Formasyonu (Triassic), Lalelik 
Formasyonu (Jurassic), Dereköy Formasyonu (Cretaceous), Gerder Volkanikleri (Upper Miocene), 
Virancık Lacustrine Depositleri (Pliocene), Oğulbey Dacitileri (Pliocene), Gölbaşı Formasyonu 
(Pliocene) and Alüvyonel Depositlerdir (Quaternary). 
 Gölbaşı ve etrafının ana yapısı diskordans, kıvrımlar ve faylardır. Şistozite ve kırık sistemleri 
bölgenin ikincil yapısını oluşturmaktadır. Kuaternal zamandan beri oluşan herhangi bir tektonik 
hareket yoktur. 
 
4. UYGULAMA 
 Mogan ve Eymir Gölleri Geliştirme Planı çerçevesinde inşaat, çevre ve jeoloji 
mühendislerinin oluşturduğu disiplinler arası bir araştırma projesi gerçekleştirilmiştir, Altınbilek ve 
diğerleri (1995). Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından mali 
destek sağlanan araştırma projesinde hidrolojik, hidro-jeolojik, çevre ve hidrolik çalışmalar 
yapılmıştır. Bu proje ile eş zamanlı olarak, Uluslararası Atom Enerji Ajansı (IAEA) tarafından 
desteklenen ikinci bir proje (TUR/08/013) ile bu göllerin hidrolojik ve çevresel problemleri, çevresel 
izotoplarla araştırılmıştır. 
 
4.1 Çalışma Alanının Meteorolojik Cihazlarla Donatılması 
 Çalışma alanında mevcut hidrolojik ve meteorolojik cihazlar ve veriler göl su bütçesini 
yapmak için yetersizdi. Gölbaşı, İkizce ve İkizce ZAR olmak üzere üç tane meteoroloji istasyonu, 
Mogan ve Eymir Göllerinin göl su seviyelerinin ölçüldüğü her iki gölde bir tane olmak üzere göl eşeli 
ve Mogan ve Eymir Göllerinin çıkışında, gölden çıkan suyun su seviyesinin kaydedildiği akım 
gözlem istasyonu (AGİ) vardı. Ancak, veriler devamlı olmadığından, bu verilerin çalışma alanı 
hakkında yeterli bilgi vermekten çok uzaktı. 
 Projelerin başlamasıyla, dereler üzerinde akım gözlem ağı inşaa edilmiştir. Veri toplanmasına 
Ağustos 1993 yılında başlanılmıştır. Büyük derelere (Çölova, Yavrucak, Sukesen, Başpınar) AGİ 
inşaa edilmiş ve elektronik olarak sürekli su seviyesi kaydedebilen elektronik cihazlarla 
donatılmışlardır. Mogan ve Eymir Göllerindeki göl su seviyesi ölçüm yerlerine de sürekli göl su 
seviyesi kaydedebilen elektronik cihazlar yerleştirilmiştir.  
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Şekil 3 Gölbaşı Bölgesinin jeolojik haritası ve stratigrafik kesiti 
 
Yazın kuruyan küçük derelerin debilerini ölçmek için uygun yerler bulunmuş ve debi miktarına 
göre kalibre edilmiş değişik ebatlarda savaklar imal edilmiştir. Her iki göl etrafına toplam 336 m 
uzunluğunda, 23 tane gözlem kuyusu açılmıştır. 

Gölbaşı ilçesinde bulunan ve devamlı çalışmayan meteoroloji istasyonu yeni elektronik 
cihazlarla takviye edilip, devamlı olarak çalışması sağlanmıştır. Eymir Gölü çıkışına da bir 
meteoroloji istasyonu kurulmuştur. Gölbaşı meteoroloji istasyonu Haziran 1994’te veri almaya 
başlamış, Eymir Gölü çıkışında bulunan ise Aralık 1994’te veri toplamaya başlamıştır. 



 

37

4.2 İzotopik Veri Toplama 
Derelerden, göllerden, kuyulardan ve meteorolojik istasyonlardaki yağışlardan, su numuneleri 

izotopik analiz için ayda bir kez olmak üzere toplanmıştır. Ayrıca, Mogan Gölü yanına konan özel bir 
buharlaşma tankından iki haftada bir numune alınmıştır. İlaveten, göllerde bir tabakalaşma olup 
olmadığını araştırmak için göllerin değişik konum ve derinliklerinden su numuneleri alınmıştır. 

 
5. SU BÜTÇESI ELEMANLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER 

Göller ve nehirlerden su numunesi alınmasına Eylül 1993 yılında başlamasına rağmen, 
buharlaşma tankından ve yağışlardan su numunesi alınmasına Haziran 1994’te başlanılmıştır. Bütün 
noktalardan alınan su numunelerinin δ18O - δ2H değeri Şekil 4’te gösterilmiştir. Göl çıkışları, dereler 
ve kuyuların izotopik değerleri, grafik üzerinde buharlaşmaya maruz kalma durumuna göre ayrı ayrı 
alanlarda yer almıştır. Böylelikle her lokasyon izotopik içeriğine göre tanımlanabilmiştir. Zamana 
karşı δ2H değeri Şekil 5’te verilmiştir. 

Şekil 4 Bütün noktalardan alınan su numunelerinin izotopik değerlerinin gösterilmesi 
 

Her lokasyondan elde edilen değerlerden en iyi doğru eşitliği elde edilmiş ve Çizelge 3’te 
verilmiştir. Yağış için elde edilen eşitlik genel meteorik doğruya yakın olduğu Çizelge 3’ten 
anlaşılacaktır. 
 
5.1 Yağış 
 Meteorolojik istasyonların yeni ve yazları kurak olmasından dolayı, toplanan yağış 
numuneleri, havza özelliğini gösterecek kadar sayıda olmamıştır. Toplanan yağış numunelerinden, 
derelerin yağışlardan oluştuğu, ilkbaharda karın da akış oluşturduğu bilgisi elde edilmiştir. Yağışın 
izotopik değerleri genel meteorik doğruya paralel, mevsimsel değişim göstermiştir. 
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Şekil 5 Zamana karşı δ2H değeri 
 
 

Çizelge 3 Su bütçesi elemanlarının izotop değerlerinden elde edilen eğim ve katsayıları* 

 
Lokasyon Eğim 

A 

Katsayı 

B 

r Veri sayısı 

Mogan Gölü 4,061 -22,245 0,965 12 
Mogan Çıkışı 5,377 -23,775 0,813 14 
Eymir Gölü 5,020 -24,385 0,784 21 
Eymir Çıkışı 5,795 -21,314 0,961 16 
Tüm dereler 3,910 -34,598 0,917 100 
Tüm dereler (Çölova 
dışında)  

3,883 -34,863 0,571 84 

Çölova Deresi 5,244 -21,448 0,973 16 
Mogan yağışı 7,348 2,885 0,997 6 
Eymir yağışı 9,202 -21,664 0,979 6 
Buharlaşma tankı 4,410 -23,902 0,906 22 
Yeraltı suyu 5,362 -18,665 0,863 27 
Tüm numuneler 5,060 -23,085 0,983  
Genel Meteorik Doğru 8 10  

     * Döteryum = A (Oksijen-18)+B, r=korelasyon katsayısı 
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5.2 Göller 
 Göllerden ayda bir numune alınmıştır ve Şekil 4 ve Şekil 5’te gösterilmiştir. Bu şekillerden 
görüleceği gibi, araştırma süresince göllerin izotop içerikleri benzer özellik göstermiştir. Göllerin 
izotop içerikleri birbirine paralel, sıcak aylarda zengin, yağışlı aylarda ise fakirdir.  Mogan Gölü’nün 
Aralık 1993 – Mart 1994 ayları arasında elde edilemeyen izotopik içerikleri bu eğilimden rahatça elde 
edilebilirler. 
 Eymir Gölü’nün izotop içeriği Mogan Gölü’ne göre daha fakirdir. Bunun nedeni Eymir 
Gölü’ne giren çok miktardaki muhtemel yeraltı suyudur. İzotop içeriği düşük olan çok miktarda 
yeraltı suyu girişi olmasa idi, Eymir Gölü’nün izotop içeriği, Mogan Gölü’nün izotop içeriğinden 
daha zengin olması gerekirdi. Çünkü sadece buharlaşmaya maruz kalmış Mogan Gölü suyu ile 
beslenen Eymir Gölü izotop içeriği en azında Mogan Gölü’nün izotop içeriğine eşit olması gerekirdi 
(Eymir Gölü’nü sadece Kışlakçı Deresi, yağışlı mevsimlerde yer üstü suyu olarak beslemektedir). 
Ayrıca, Eymir Gölü derin vadi içinde, yüzey alanı Mogan Gölü’ne göre daha küçük olmasından 
dolayı, buharlaşma etkisine daha az maruzdur. 

Göllerin değişik derinliklerinden alınan numuneler, göllerde tabakalaşma olmadığını 
göstermiştir. Elektriksel iletkenlik ve düşey su sıcaklığı değişimi bu sonucu desteklemiştir. 
Tabakalaşma olmamasının sebebi, her iki gölün sığ göl kabul edilebilir derinliklerde olmasından 
dolayıdır. Mogan Gölü’nün ortalama derinliği 3 m, Eymir gölü’nün ise 4,6 m’dir. 
 1994 yazı kurak bir periyot olduğundan, göllerden herhangi çıkış olmamış ve birkaç ay 
boyunca derelerde su gözlenmemiştir. Kurak periyotta göl su seviyeleri önemli derecede düşmüştür. 
Örneğin Mogan Gölü 92 cm, Eymir Gölü ise 88 cm azalmıştır. 
 Mogan Gölü’nün izotop içeriği Ocak ve Mart aylarında diğer aylara göre çok düşüktür çünkü 
bu aylarda buharlaşma çok az, yağış ise çok fazladır. 
 
5.3 Dereler 

Derelerin yıllık ortalama izotop içerikleri, Çölova Deresi hariç oksijen-18 için ‰ -9, döteryum 
için  ‰ -75 civarındadır (Şekil 5). En büyük drenaj alanına sahip (550 km2) Çölova Deresi’nin eğimi 
çok az olduğundan, yağışlı zamanlarda dere gibi davranmakta, kurak zamanlarda ise göl gibi 
davranmaktadır. Çok geniş kesit alanına ve küçük su derinliğine sahip Çölova Deresi özellikle yaz 
aylarında aşırı derecede buharlaşma etkisi altındadır. Çölova Deresi’nin bazı haritalarda Çölova, bazı 
haritalarda ise Göl ova denmesinin sebebi budur. Tüm noktalardan geçen bir buharlaşma doğrusu 
Şekil 4’te gösterilmiştir.  

Her iki gölün çıkışına yakın yerden göle karışan Sukesen ve Kışlakçı derelerinin izotop 
içerikleri, özellikle yağışlı zamanlarda göl suyu çıkış değerini etkilemektedir. 

 
5.4 Buharlaşma Tankı 
 Buharlaşan suyun izotop içeriğinin belirlenmesi amacıyla, 1,0 m2 yüzey alanına ve 1,5 m 
yüksekliğe sahip bir metal tank imal edilerek, Mogan Gölü kenarına, 0,5 m’si toprak altında olacak 
şekilde konulmuştur. Başlangıçta tank Mogan Gölü’nün suyu ile doldurulduktan sonra su ilavesi 
yapılmamıştır. Periyodik olarak bu tanktan numune alınmış ve tankın izotop içeriği Şekil 4 ve Şekil 
5’te gösterilmiştir. Mogan Gölü’nün izotop içeriği ile tankta kalan suyun izotop içeriği 
karşılaştırıldığında, tank suyunun izotop içeriği göl suyuna orana daha zengindir. Tankın yüksek 
buharlaşma potansiyeli olduğundan bu durum zaten beklenen durumdur. 
 Tankın izotop içeriği aşağıda Gonfiantini (1986)’nin giriş ve çıkışı olmayan sadece 
buharlaşma ile azalan su kütleleri için önerdiği eşitlik ile karşılaştırılmış, Şekil 6’da da 
gösterilmiştir. 



 

40

 

B
Af

B
A B

o +⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −δ=δ                (3) 

 

ε∆+−
αε+ε∆+δ

=
h1

/hA atm         (3.a) 

 

ε∆+−
αε−ε∆−

=
h1

/hB         (3.b) 

 
Burada, δo su kütlesinin başlangıç izotop içeriği, δ su kütlesinin son izotop içeriği, f kalan suyun 
oranı (f=N/No), h nisbi nem, δatm atmosferin izotop içeriği, ∆ε kinetik zenginleşme faktörü, ε toplam 
zenginleşme faktörü ve α ise denge ayrışım faktörüdür.  

Şekil 6 Buharlaşma tankının izotop içeriği ile hesaplanan izotop içeriğinin karşılaştırılması 
 
 A/B oranı, f sıfıra yaklaştığında, su kütlesinin en son buharlaşma aşamasında ulaşacağı 
izotop içeriğidir. Doğal durumlarda A/B oranı değişmeyerek izotop zenginleşmesinin en büyük 
değerine karşılık gelir. Ayrıca, A/B oranı δo‘a bağlı olmadığından, farklı izotop içeriğine sahip su 
kütlelerinin buharlaşma sırasında neden aynı δ’ya ulaştığını açıklar 
 Şekil 6’da kolayca görülebileceği gibi, gerçek ve hesaplanan izotop içerikleri yağışlı aylara 
kadar buharlaşmadan dolayı artmaktadır. Yağışlı aylarda, gerçek tank izotop içeriği azalmasına 
rağmen, hesaplanan izotop içeriği artmaktadır. Yağış olmadığı zaman tank ve hesaplanan izotop 
içerikleri birbirine paralel aynı davranışı göstermektedir. 
5.5 Kuyular 
 Çalışma alanında, Mogan ve Eymir Gölleri etrafında açılan kuyuların bası özellikleri 
Çizelge 4’te verilmiştir. Kuyuların izotop içerikleri Mogan ve Eymir Göllerinin izotop içerikleri ile 
beraber Şekil 7’de verilmiştir. Kuyuların izotop içerikleri göller ve göl çıkışlarından daha fakirdir. 
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Yeraltı suyu numunelerinin izotop içerikleri buharlaşma doğrusu üzerine düşmektedir. Bu durum 
göllerin yeraltı suyundan beslendiğini göstermektedir. Genelde kuyu sularının izotop içerikleri 
oksijen-18 için ‰ -7,5 ilâ ‰ -10,5, döteryum için ‰ -62 ilâ ‰ -76’dır. Fakat Şekil 8’den 
görülebileceği gibi 10 numaralı kuyu ile 4 numaralı kuyu bu aralık dışındadır ve zengin izotop 
içeriğine sahiptir. İlaveten kuyu sularının izotop içerikleri, 10 numaralı kuyu ile 4 numaralı kuyu 
dışında derelerin izotop içeriklerinin aralığı içerisindedir. Bu iki kuyunun derinliği 10 m ve 4 m’dir. 
10 numaralı kuyu Mogan Gölü çıkışında olduğundan Mogan Gölü’nün suyundan etkilenmektedir. 
 
Çizelge 4 Çalışma alanındaki kuyularla ilgili bilgiler 
 

 

Kuyu 
No 

Zemin 
Kotu (m) 

Su Kotu 
(m) 

Kuyu 
derinliği(m) 

Delik Çapı 
(in) 

Kaplama Çapı 
(in) 

Filtre 
Uzunluğu(m) 

1 973,226 954,179 29,0 9  7/8 4 2 
2 973,243 964,038 10,0 12 1/4 8 2 
3 969,740 967,920 10,0 9 7/8 4 2 
4 971,219 970,072 4,0 9 7/8 4 2 
5 971,220 968,963 35,0 9 7/8 4 2 
6 971,770 969,248 6,0 9 7/8 4 3 
7 971,745 969,029 6,0 9 7/8 4 3 
8 973,703 969,299 10,0 9 7/8 4 2 
9 971,051 969,312 10,0 9 7/8 4 2 
10 973,321 971,041 10,0 12 1/4 8 2 
11 973,322 971,224 35,0 12 1/4 4 2 
12 -  15,0 12 1/4 -  - 
13 976,889 976,587 10,0 9 7/8 4 2 
14 974,077 972,106 9,0 9 7/8 4 2 
15 974,177 972,735 17,0 9 7/8 4 2 
16 973,344 973,498 10,0 12 1/4 4 2 
17 982,578 981,235 15,0 12 1/4 8 2 
18 982,621 980,774 35,0 9 7/8 4 2 
19 982,628 981,210 15,0 9 7/8 4 2 
20 974,376 973,996 10,0 9 7/8 4 2 
21 973,821 972,196 10,0 9 7/8 4 2 
22 976,708 974,413 10,0 12 1/4 4 2 
23 982,603 981,221 15,0 9 7/8 4 2 

 

18 Ekim 1994 tarihinde Mogan Gölü’nün doğu kenarında bulunan 13 ve 14 numaralı kuyular ile batı 
kıyısında bulunan 20, 21 ve 22 numaralı kuyuların ortalama döteryum değeri ‰ -65,8 ve ‰ -
70,0’dır. Bu fark, kuyu sularının farklı alanlardan beslendiğini göstermektedir. Buna ilaveten, aynı 
tarihte Mogan gölü’nün izotop içeriği, bu değerlerden daha zengin olduğundan, gölde iyi bir karışım 
olduğu anlaşılmaktadır.  
 

Göl suyu ve kuyu suyu seviyelerinin değişimi Şekil 9’da verilmiştir. Su seviyeleri güneyden kuzeye 
doğru azaldığı açıkça gözükmektedir. Kuyu sularının seviyeleri göl su seviyeleri ile paralel olarak 
değişmektedir. Yaklaşık olarak aynı anda tüm seviyeler en yüksek değeri göstermektedir. 
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Şekil 7 Kuyular, göller ve göl çıkışlarının izotop içerikleri 
 

 
Şekil 8 Bazı noktaların ve kuyuların zamana karşı döteryum değerleri 
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                          Şekil 9. Göl ve kuyu sularının seviye değişimleri 
 
6. SONUÇLAR 
 Kararlı izotoplar ile göl su bütçesi elemanlarının bulunması, göl, yeraltısuyu ve bunlarla 
ilişkili dereler hakkında yararlı bilgiler vermektedir. Bu çalışma sonucunda aşağıda sıralanan sonuçlar 
elde edilmiştir: 
 

• Eşitliği δ2H = 5,06 * δ18O - 23,085 r=0.983 olan bir buharlaşma doğrusu elde edilmiştir (Şekil 4 ve 
Şekil 7).  

• Mogan Gölü’nün izotop içeriği buharlaşma doğrusuna paralel ve çok yakındır. Eymir Gölü’nün 
izotop içeriği de buharlaşma doğrusuna paralel olmasına rağmen, biraz dağınıktır (Şekil 4). 

• Mogan ve Eymir Göllerinin farklı derinliklerinden alınan izotop değerleri farklılık 
göstermediğinden, göllerde herhangi bir tabakalaşma olmadığı sonucuna varılmıştır. 

• Eymir Gölü’nün izotop içeriği Mogan Gölü ile paralel ancak Mogan Gölü’ne göre daha fakirdir. Bu 
durum çok miktarda yeraltı suyu girişi olduğu zaman mümkündür. Aksi taktirde, buharlaşma etkisine 
sahip Mogan Gölü suyu ile beslenen Eymir gölü’nün çok zengin izotop içeriği olması gerekirdi. 

• Mogan Gölü’ne boşalan dereler Çölova Deresi dışında hemen hemen aynı izotop içeriğine sahiptir ve 
zamana karşı aynı davranışı göstermektedir (Şekil 4 ve Şekil 5). Bu davranış göllerin izotop içeriğine 
de paralel bir davranıştır.  

• Çölova Deresi yaz aylarında buharlaşma etkisine maruz kaldığından izotop içeriği bakımından 
zengindir. Bu durum dereler ile kıyaslanamaz fakat göl davranışına yakındır. 

• Mogan ve Eymir Göllerinin izotop içeriği, yağış, dere suyu ve yeraltı suyuna göre zengin izotop 
içeriğine sahiptir (Şekil 4 ve Şekil 5). 

• Buharlaşma tankındaki Mogan Gölü’nün izotop içeriği teori ile uyumludur (Şekil 6). 
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ÖZET 
İzotop teknikleri, jeolojik, jeofizik ve jeokimyasal çalışmalar ile birlikte jeotermal sistemlerin 
hidrodinamik yapılarının aydınlatılmasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle, izotop 
değişim tepkimelerinin sıcaklık değişimine, su-kayaç etkileşimine ve karışım ve buhar ayrılması 
gibi diğer fizikokimyasal süreçlere duyarlı olmaları nedeniyle izotop teknikleri jeotermal 
araştırmalar için vazgeçilmez bir yöntem haline gelmişlerdir.  
 
Bu çalışmada izotop tekniklerinin jeotermal araştırmalarda kullanımına yönelik olarak Düzce il 
merkezinin 10 km güney batısında yer alan Efteni ve Derdin sıcak ve mineralli su kaynakları, 
hidrojeokimyasal ve izotop teknikleri ile incelenmiştir. Göreceli olarak düşük sıcaklığa sahip bu 
termal kaynakların yüzeye çıkışları, aktif Kuzey Anadolu Fay Sistemi (KAFS) içerisinde yer alan 
ancak düşey atım bileşeni baskın Düzce Fayı ve onun segmentleri üzerinden olmaktadır. 
Jeokimyasal çalışmalar sonucunda her iki kaynağın farklı litolojilere sahip rezervuarlardan 
beslendikleri belirlenmiştir. Kalsedon formuna dayalı silis jeotermometrelere göre, Efteni 
kaynağının rezervuar sıcaklığı (113-135 °C) Derdin kaynağının rezervuar sıcaklığından (80 -104 
°C) daha yüksek hesaplanmıştır. Buna karşın, yüksek rezervuar sıcaklıklarında su – kayaç 
etkileşiminin bir sonucu olarak yorumlanan 18O sapması sadece Derdin kaynağında 
gözlemlenmiştir. Derdin kaynağında güncel beslenimin varlığını kanıtlayan ~2 TU birimlik trityum 
içeriği Efteni kaynağında ~0 TU civarındadır.  
 
Bu çalışma kapsamında yapılan kimyasal ve izotop analiz sonuçları ile her iki kaynağı etkileyen 
fiziksel süreçler ve bu kaynakların termal rezervuarları ayırt edilerek hidrotermal yapıları ortaya 
konulmuştur. İzotop teknikleri ile rezervuar sıcaklığı tahmini için kullanılan jeotermometre 
eşitlikleri denetlenmiş, özellikle Derdin kaynağında yüzey suyu karışımı gibi seyrelme süreçleri 
ayırt edilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Düzce, Efteni, hidrojeokimya, izotop 
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ABSTRACT  
Isotope techniques are widely used to explain hydrodynamic structures of geothermal systems 
together with geologic, geophysics and geochemical studies. Especially, because  isotope exchange 
reactions are sensitive to temperature changes, water-rock interactions and other physicochemical 
processes such as mixing and steam separation, isotope techniques have become indispensable tool 
in geothermal investigations.  
 
In this study, hydrogeochemical and isotopic investigations of Efteni and Derdin hot and 
mineralized springs located about 10 km southeast of city of Düzce have been carried out in terms 
of isotope techniques in geothermal researches. Surface manifestations of relatively low-
temperature springs emerge on Düzce fault, a normal component dominated fault segment in the 
North Anatolian Fault System (NAFS). As a result of geochemical studies it has been determined 
that each of the springs are feeding from different reservoirs of distinct lithologies. Reservoir 
temperature of Efteni spring (113-135 °C) has been estimated higher than reservoir temperature of 
Derdin spring (80-104 °C) based on chalcedony geothermometers. Nevertheless, 18O shift which 
has been interpreted as a result of isotopic exchange at high temperatures between the water and the 
rock minerals is observed only in Derdin spring. In addition, it has been determined that tritium 
content of Derdin spring is about ~2 TU units which in an evidence of recent recharge, whereas it is 
approximately ~0 TU in Efteni spring. 
 
In the scope of this study, thermal reservoirs and physical processes that affect both springs are 
distinguished and hydrothermal structures of the springs are determined by chemical and isotopic 
analyses. Geothermometer equations which are used to estimate reservoir temperatures have been 
correlated via isotope techniques and especially dilution processes such as surface water mixing has 
been differentiated in Derdin Spring water. 
 
Keywords: Düzce, Efteni, hydrogeochemistry, isotope 
 
GİRİŞ 
Jeotermal sistemlerin hidrodinamik yapılarının incelenemesinde klasik jeokimyasal yöntemler ile 
birlikte izotop teknikleri de yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle, jeolojik, jeofizik ve sondaj 
verilerinin yeterli olmadığı bölgelerdeki jeotermal alanların araştırılmasına ve geliştirilmesine 
yönelik çalışmalarda bu yöntemler oldukça önemli bir yere sahiptir. Jeokimyasal yöntemler ile 
rezervuar kayaçlar ve rezervuar sıcaklığı hakkında bilgi elde edilirken, izotop teknikleri ile 
akışkanın kökeni ve etkilendiği fizikokimyasal süreçler ayırt edilebilmektedir. Rezervuar tahmini 
için geliştirilen kimyasal jeotermometreler (silis ve katyon) su-kayaç arasındaki kimyasal dengenin 
kurulu olduğunu ve akışkanın yüzeye çıkarken kimyasal bileşiminin değişmediği varsayımına 
dayanmaktadır. Ancak, yüzeyaltında meydana gelebilecek olası fizikokimyasal süreçler (soğuma, 
seyrelme vs.), kimyasal jeotermometrelerin hatalı rezervuar sıcaklığı türetmelerine neden 
olmaktadır. Izotop değişim tepkimelerinin sıcaklık, su-kayaç etkileşimi, buharlaşma, soğuk su 
karışımı vb. fizikokimyasal süreçlere duyarlı olmaları rezervuar sıcaklığı tahmininde kullanılan 
jeotermometre eşitliklerinin denetlenmesini de mümkün kılmaktadır.  
 
Bu çalışmada Batı Karadeniz bölgesinde yer alan Efteni ve Derdin sıcak su kaynaklarının 
jeokimyasal ve izotopik çalışmalar sonucunda hidrojeolojik özellikleri değerlendirilmiştir. Yapılan 
jeotermometre çalışmalarında rezervuar sıcaklığı Efteni kaynağına göre daha düşük olarak 
hesaplanan Derdin kaynağında yüksek sıcaklığın göstergesi sayılan 18O sapmasının (shift) varlığı 
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belirlenmiştir. Kimyasal ve izotopik çalışmalardan elde edilen sonuçlar yardımı ile her iki kaynağı 
etkileyen fiziksel süreçler ile birlikte kaynakların basit hidrotermal yapıları ortaya konulmuştur. 
 
ÖZET JEOLOJİ 
Bölgede temel kayaç Prekambriyen yaşlı Yedigöller Formasyonu’dur (Şekil 1). Litolojisi genelde 
fazlaca altere olmuş, yer yer şistozite gösteren granit ve granodiyorittir (MTA ve AÜ, 1999). 
Bölgenin güneyinde Alt Kretase yaşlı Almacık Ofiyolit Melanjı bulunmaktadır. Birimi oluşturan 
ultramafik kayaçlar peridodit ve serpantinitlerden, mafik kayaçlar ise gabro ve amfibolitlerden 
oluşmaktadır. İnceleme alanının güneydoğusunda, yer alan Geç Kretase-Paleosen yaşlı Akveren 
Formasyonu (KTa) çoğunlukla killi kireçtaşı-marn ardalanmasından oluşmaktadır. Birim, Derdin 
sıcak ve mineralli su kaynağı civarında dar bir alanda feldispatları tamamen kaolinite dönüşmüş 
dasitik bir kayaç ile kesilmektedir. Bu bölgedeki dasitlerin yaşı ile ilgili herhangi bir kayıt 
bulunmamaktadır. Ancak Canik (1972), Akveren Formasyonu ile dasitler arasındaki fayın bu 
dasitlerin çıkışını sağladığını belirtmiş, dolayısıyla yaşlarının Üst Kretase sonrası olduğu 
düşünülmektedir.  
 
Çalışma alanının doğusunda yüzeylenen Erken-Orta Eosen yaşlı Çaycuma Formasyonu (Tç) 
kumtaşı-çakıltaşı-marn-tüfit ardalanmasından oluşan bir litolojisi vardır. Geniş yayılımlı volkanitler 
(andezit, bazalt, ve aglomera) Yığılca Üyesi olarak ayrılmaktadır. Güneyde Almacık Ofiyolit 
Melanj’ı ve Akveren Formasyonu bu volkanitlerin üzerine bindirme ile yerleşmişlerdir.  
 
İnceleme alanının doğusunda, litolojisi, yamaç molozu ve alüvyon yelpazesi çökellerinin 
karışımından oluşmuş, Geç Pliyosen – Erken Pleyistosen yaşlı Karapürçek Formasyon 
bulunmaktadır. Düzce Havzası’nı dolduran Kuvaterner yaşlı Alüvyon ise kırıntılı çökeller çakıl-
kum-silt ve killerden oluşmaktadır.  
 
HİDROJEOLOJİ 
Bölgede etkin olan tektonik hareketler Yedigöller Formasyonu, Yığılca Üyesi ve Almacık Ofiyolit 
Melanjı gibi birimlerde kırık ve çatlak sistemlerin gelişmesine, dolayısıyla bu birimlerde ikincil 
geçirimliliğin oluşmasını sağlamıştır. Bölgede hüküm süren bol yağış rejimi bu birimlerin kırık ve 
çatlaklarında su bulundurmalarına imkan sağlamıştır. Çalışma alanında dar bir alanda yüzeylenen 
Yedigöller formasyonu bol kırık ve çatlaklı olup Düzce Ovası güneyinde yüzeylenen bölümü yoğun 
alterasyona uğramıştır. Kırık ve çatlaklarında hidrotermal alterasyon ürünü olan çökel dolgusu 
bulunması nedeniyle günümüz öncesinde jeotermal bir akifer özelliğine sahip olduğu 
düşünülmektedir.  
 
Almacık Dağı’nın yüksek kesimlerinde yüzeylenen Almacık Ofiyolit Melanjına ve Yığılca Üyesine 
ait birimlerin üzerine özellikle kış aylarında kar şeklinde oldukça fazla miktarda yağış düşmesi ve 
üzerindeki orman örtüsünün yaygın olması nedeniyle yüzeylendikleri alanda çok sayıda düşük 
debili kaynağın oluşmasını sağlamıştır. Bölgede Aksu Deresi ve Uğur Suyu gibi sürekli akarsular 
sularının büyük bir kısmını bu kaynaklardan sağlamaktadır. Kumtaşı-çakıltaşı-marn-tüfit 
ardalanmasından oluşan Çaycuma Formasyonu çalışma alanı içerisinde sınırlı bir yayılıma sahiptir. 
Birim içerisinde marnlı seviyelerin egemen olduğu yerlerde formasyon geçirimsiz özellik 
kazanmaktadır. İnceleme alanının GD’unda geniş mostra veren Akveren Formasyonu çoğunlukla 
killi kireçtaşı-marn ardalanması şeklinde bir litolojisi olması nedeniyle hidrojeolojik olarak oldukça 
geçirimsiz bir özelliğe sahiptir. 
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Sıcak Su Kaynakları 
Efteni Kaynağı, Gözsuyu ve Arıkovanı Kaynakları: Kaynaklar birbirlerine 60-70 m mesafelerde 
bulunmakta olup Düzce’nin 18 km batısında, Düzce Fayı üzerinde yer almaktadırlar. Efteni 
kaynağının sıcaklığı 42 - 43 °C arasında değişirken debisi 3.5 l/s civarındadır. Gözsuyu ve 
Arıkovanı kaynakları ise alüvyon içerisinde sızıntı şeklinde çıkan kaynaklar olup sıcalıkları (24 -30 
°C) ve debileri (0.1 l/s) Efteni kaynağına göre daha düşüktür.  
 

 
Şekil 1. Çalışma alanın bulduru ve jeoloji haritası. 
 
Derdin ve Şimşirlik Kaynakları: Derdin kaynağı Düzce İli’nin 17 km güneyinde, Yukarıderdin 
Köyü’nün 1.5 km kuzeydoğusunda yer almaktadır. Hamamsuyu deresi yatağında yer alan kaynağın 
yaklaşık 4 l/sn debideki suyunun sıcaklığı 30 - 31 °C arasında değişmektedir. Şimşirlik kaynağı ise 
Derdin kaynağının 500 m doğusunda Uğur Suyu’nun vadisinde 150 m’lik aralıklarla toplam debileri 
0.1-0.2 l/sn olan 4-5 ayrı noktadan çıkmaktadır. Kaynaklar dar bir alanda yüzeylenen dasitler ile 
Akveren Formasyonu arasındaki fay boyunca yüzeye çıkmaktadır. 
 
Değirmen ve Uyuz Kaynakları: Düzce’nin 10 km güneyinde, Değirmen Mahallesi’nde yer alan 
kaynaklar Yığılca Üyesi ile Karapürçek Formasyonu arasındaki sınırı oluşturan Düzce Fayından 
boşalmaktadırlar. Kaynakların sıcaklıkları 22- 25 °C arasında değişirken iyonik derişimleri diğer 
kaynaklara göre oldukça düşüktür (EC= 300 – 400 µS/cm). Değirmen kaynağının debisi yaklaşık 
0.5 l/s iken Uyuz kaynağının debisi 0.2 l/s civarındadır. 
  
HİDROJEOKİMYA 
İnceleme alanındaki sıcak ve mineralli su kaynaklarının sıcaklıkları 23.0 – 42.8 °C arasında 
değişmektedir (Çizelge 1). Efteni Kaynağı Bogomolow sınıflamasına göre hipertermal (40-50°C), 
diğer kaynaklar ise epitermal (20-34 °C) sular sınıfına girmektedirler. Derdin kaynağının sıcaklığı 
(30-31 °C) Efteni kaynağına göre düşük olmasına rağmen elekriksel iletkenlik değeri oldukça 
yüksektir (6500-7400 µS/cm). Eosen volkanitlerinden çıkan Uyuzkaynağı ve Değirmen kaynakları 
ise göreceli olarak daha düşük sıcaklık (23-25 °C) ile düşük EC değerlerine sahiptir (300-400 
µS/cm).  
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Sıcak su kaynakları meq/l derişimlerine göre Na-HCO3 tipi sular sınıfına girmektedirler. 
Kaynaklarının birbirleri arasındaki kökensel ilişkileri, Schoeller diyagramı ile incelendiğinde (Şekil 
2) kaynakların iki ana grupta toplandığı anlaşılmaktadır. Birbirlerine oldukça yakın mesafelerde 
bulunan Arıkovanı ve Gözsuyu kaynakları Efteni kaynağına göre, Şimşirlik kaynağı da Derdin 
kaynağına göre daha düşük iyonik derişime sahip olup olasılıkla seyrelme süreçleri etkisinde 
kalmışlardır. Diyagram kaynakların kimyasal bileşimlerinin gösterdikleri bu şekillere göre inceleme 
alanında Efteni ve Derdin kaynağı ile temsil edilen iki farklı sıcak su akiferinin varlığını 
göstermektedir. 
 
Çizelge 1. İnceleme alanındaki sıcak su kaynaklarının major iyon ve izotop analizleri (Nisan 2003).  
 

Kaynak pH EC 
(µS/cm) 

T 
(°C) 

Ca 
(ppm) 

Mg 
(ppm)

Na 
(ppm) 

K 
(ppm)

Cl 
(ppm)

SO4 
(ppm) 

HCO3 
(ppm)

δ18O 
(SMOW) 

δD 
(SMOW) 

3H 
(TU) 

Efteni 6.31 3000 42.8 174 134 385 13 149 * 1808 -11.21 -75.61 0.06±0.28 

Gözsuyu 6.45 2000 29.3 95 85 220 8.1 84.6 0.6 1043 -10.29 -71.17 3.52±0.30 

Arıkovanı 6.21 2400 30.0 105 113 305 10.9 126.12 * 1369 -10.70 -71.86 2.81±0.29 

Derdin 6.42 7000 31.0 124 68 1945 48.5 270.8 1220.2 3654 -8.30 -70.03 1.96±0.28 

Şimşirlik 6.40 3200 18.0 138 28 657 23 65 421.3 1669 -10.59 -67.44 5.76±0.34 

Değirmen  7.89 400 25.0 31 4.5 52.5 0.23 8.75 46.6 173 -10.19 -66.98 4.53±0.31 

Uyuz 7.81 350 23.0 28.5 4.5 43.1 0.26 5.9 27.9 170 -10.73 -67.89 2.96±0.29 

 
 
Diyagramda bir diğer bulgu ise Eosen volkanitlerinden boşalan düşük iyonik derişimlere sahip 
Değirmen ve Uyuz kaynaklarının, Derdin ve Şimşirlik kaynaklarına benzerlik göstermesidir. 
Kaynakların kimyasal bileşimlerindeki benzerlik bu kaynakların benzer akifer litolojilerine sahip 
olabileceğini göstermektedir. İyonik derişimleri arasındaki büyük farka rağmen Derdin kaynağının 
akiferinin Değirmen ve Uyuz kaynakları gibi Eosen volkanitlerinin olması bölgenin jeolojik yapısı 
ile de örtüşmektedir. Bölgede geniş bir alan kaplayan geçirimsiz Üst Kreatese yaşlı Akveren 
formasyonu bindirme ile Eosen volkanitlerinin üzerine yerleşmiştir. Dolayısıyla, Derdin ve Şimşilik 
kaynaklarının bulundukları bölgede Akveren formasyonun altında olasılıkla Eosen volkanikleri yer 
almaktadır.  
 
Değirmen ve Uyuz kaynaklarının Derdin ve Şimşirlik kaynaklarına göre düşük iyonik derişime 
sahip olmaları, bu kaynakların seyrelme sürecine uğramış olabileceklerini de göstermektedir. 
Ancak, bu süreçler yeraltısularında korunumlu olarak kabul edilen Cl, B ve Entalpi bileşenlerine 
göre incelendiğinde (Şekil 3 ve Şekil 4) Değirmen ve Uyuz kaynaklarının Derdin ve soğuk su 
kaynakları arasındaki karışım doğrusu üzerinde yer almadıkları görülmektedir. Cl-B diyagramında 
(Şekil 3) Arıkovanı ve Gözsuyu kaynaklarının Efteni kaynağı ile soğuk su kaynakları arasında, 
Şimşirlik kaynağı da Derdin kaynağı ile soğuk sular arasındaki karışım doğrusu üzerinde yer 
almaktadırlar. Bu diyagramda iki farklı karışım doğrusunun varlığı Schoeller diyagramı gibi Efteni 
ve Derdin kaynaklarının farklı litolojilere sahip akiferleri temsil ettikleri sonucunu ortaya 
çıkarmaktadır. Cl-Entalpi diyagramında düşük klorür derişimleri ile Değirmen ve Uyuz 
kaynaklarının diğer sıcak su kaynakları arasındaki karışım doğruları üzerinde yer almadıkları 
görülmektedir. Sonuç olarak her iki diyagram Değirmen ve Uyuz kaynaklarının bölgedeki sıcak su 
akiferleri ile doğrudan ilişkilerinin olmadığını göstermektedir.  
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       Şekil 2. Schoeller diyagramı 
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Şekil 3. Cl- B diyagramı. Şekil 4. Klorür- Entalpi diyagramı. 
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REZERVUAR SICAKLIKLARI 
Jeotermal sular yeraltından yüzeye erişirken kayaçlarla ısı alışverişi veya yeraltısuyu karışım 
süreçleri gibi nedenler ile soğuyarak akifer içindeki sıcaklıktan daha düşük sıcaklıklara sahip 
olurlar. Akifer içindeki akışkan sıcaklığının tahmini amacıyla kaynak veya kuyulardan alınan 
örneklerin kimyasal ve izotop analizlerine dayalı jeotermometre yöntemleri geliştirilmiştir. Bu 
çalışma kapsamında inceleme alanında, Efteni ve Derdin kaynakları ile temsil edilen rezervuarların 
sıcaklıkları silis jeotermometreleri ile tahmin edilmiştir. Kuvars, kristobalit, kalsedon ve amorf silis 
gibi değişik silis formlarının su içerisindeki çözünürlüğü farklı olduğu için farklı jeotermometre 
eşitlikleri geliştirilmiştir. Kuvars çözünürlüğü, sıcaklığı 120-180°C’den daha yüksek olan jeotermal 
rezervuarlarda çözünmüş silisi kontrol eder (Fournier, 1991). Sıcaklığı 180°C’den az olan jeotermal 
sistemlerde ise kuvarstan çok kalsedon ile bir denge söz konusudur. Bu nedenle sıcaklığı 180°C’den 
düşük olan jeotermal sistemlere kalsedon jeotermometresi, 180°C’den daha yüksek jeotermal 
sistemlerde ise kuvars jeotermometresinin uygulanması daha uygun görülmektedir (Fournier, 1991).  
 
Çizelge 3’te silis jeotermometre eşitlikleri ile Efteni ve Derdin kaynakları için hesaplanan hazne 
kayaç sıcaklıkları sunulmuştur. Kuvarsa dayalı silis jeotermometrelerinin Efteni ve Derdin 
kaynakları için 180 ºC’den daha düşük rezervuar sıcaklıkları türetmeleri nedeniyle, kalsedon 
formuna dayalı jeotermometre eşitliklerinin kullanınımın daha uygun olduğu kabul edilmiştir. Buna 
göre, kalsedon formuna dayalı jeotermometre eşitlikleri ile rezervuar sıcaklıkları Efteni kaynağı için 
113-135ºC, Derdin kaynağı için 80-104 ºC olarak hesaplanmıştır. 
 
Çizelge 3. Efteni ve Derdin kaynaklarının silis jeotermometreleri ile hesaplanan rezervuar 

sıcaklıkları  

Kaynak Referans SiO2 
(ppm) Q1 Q2 Q2 Q3 K2 K4 

Efteni 

Bu çalışma 145 160 159 151 149 135 132 
Sarp vd. (2002) 141 158 157 150 147 133 130 
Ünsal (1991) 107 141 141 136 129 115 113 
Didik (1996) 118 147 147 141 135 121 119 
MTA (1996) 143 158 158 150 148 134 131 
Yapmış (2002) 124 150 150 143 138 124 122 

Derdin 
Bu çalışma 89 131 131 128 119 104 103 
Didik vd. (1996) 59 110 110 109 96 80 81 
MTA (1996) 88 130 130 127 118 103 102 

Q: Kuvars, K: Kalsedon, 1: Fournier and Potter (1982), 2: Fournier (1977), 3: D’Amore and Arnórsson (2000), 4: 
Arnórsson et al. (1983) 
 
Jeotermal sistemlerde rezervuar sıcaklıklarının tahmin edilmesinde Reed and Spycher (1984) 
tarafından sıcaklıkla mineral doygunluklarının değişmesi esasına dayalı bir yöntem geliştirilmiştir. 
Bu yöntem, kimyasal analiz sonuçlarından hareketle, belirli bir mineral grubu için farklı sıcaklık 
değerlerine karşılık tepkime katsayılarının (Q) hesaplanması ve su-mineraller arasındaki denge 
sıcaklığının belirlenmesine dayalıdır. Efteni ve Derdin kaynaklarının “Mineral Denge 
Diyagramları” PhreeqC (Parkhurst and Appelo, 1999) yazılımı ile Minteq veritabanı kullanılarak 
oluşturulmuştur. Efteni kaynağı için uygulanan bu yöntem ile (Şekil 5) feldispat mineralleri ve 
bunların alterasyon minerallerinin doygunluk doğrularının 100-125 oC aralığında kesiştikleri 
belirlenmiştir. Derdin kaynağında ise benzer alterasyon mineralleri ile birlikte karbonat 
minerallerinin oldukça geniş bir aralıkta saçılım yaptıkları, dolayısıyla bu yöntemin bu kaynak için 
uygun sonuç vermediği anlaşılmaktadır. 
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Doygunluk analizi çalışmaları ile sıcak ve mineralli su kaynaklarının su-mineral denge durumları 
incelenerek, Efteni kaynağının silikat mineralleri ile kuvars ve kalsedon formundaki silis 
minerallerine doygun olduğu belirlenmiştir. Bu veriler ışığında Efteni sıcak ve mineralli su 
kaynağının akifer litolojisinin magmatik veya volkanik kökenli bir kayacın olması gerektiği 
düşünülmektedir. Efteni kaynağının batısında mostra veren Yedigöller Formasyonu’na ait 
metagranitik kayaçlarda hidrotermal alterasyon ürünlerinin varlığı, birimin günümüz öncesinde 
jeotermal bir akifer özelliği gösterdiği veya jeotermal bir akışkanın bu birimin kırık ve çatlaklarında 
dolaşımda olduğunu göstermektedir. Yedigöller Formasyonu’nun günümüz öncesi jeotermal akifer 
özelliği göstermesi, bu birimin günümüzde de inceleme alanındaki jeotermal akiferi olma olasılığını 
arttırmaktadır. 
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Şekil 5. Efteni kaynağının mineral – denge diyagramı. 
 
İZOTOP HİDROLOJİSİ 
Bu çalışmada inceleme alanında yer alan sıcak ve mineralli su kaynakları ile soğuk su kaynaklarının 
çevresel izotop içerikleri incelenerek, jeotermal akiferlerin kökenleri, beslenme alanları, su-kayaç 
etkileşim süreçleri aydınlatılmaya çalışılmıştır. Duraylı izotop (18O ve 2H) analizleri TÜBİTAK 
Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Çevre ve Petrol Jeokimyası Laboratuvarı’nda, 3H analizleri 
ise H.Ü. Jeoloji Müh. Bölümü, Hidrojeoloji Müh. ABD. Çevresel Trityum Laboratuvarı’nda 
gerçekleştirilmiştir.  

 

18O - 2H ilişkisi 
İnceleme alanı için yerel meteorik su doğrusunu belirleyebilecek sayıda yağışın izotop analizi 
gerçekleştirilememiştir. Bu nedenle, yerel meteorik su doğrusu inceleme alanındaki soğuk su 
kaynaklarının izotopik içerikleri kullanılarak belirlenmiştir. Şekil 6’da verilen 18O-2H grafiğinde, 
inceleme alanında bulunan soğuk su noktalarının çoğunlukla denklemi δD=8 * δ18O+15 olan bir 
meteorik su doğrusu üzerinde yer aldıkları görülmektedir.  
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Şekil 6. İnceleme alanının yerel meteorik su doğrusu. 
 
18O-2H diyagramında Derdin kaynağı dışındaki sıcak su kaynaklarının yerel meteorik su doğrusu 
yakınında yer almaları bölgedeki jeotermal akiferlerin meteorik kökenli yağışlardan beslendiğini 
göstermektedir. Bununla birlikte Arıkovanı ve Gözsuyu kaynaklarının buharlaşma etkisinde 
kaldıkları gözlenmektedir. Derdin kaynağında gözlenen ve yüksek rezervuar sıcaklığının göstergesi 
sayılan 18O sapması üzerinde “Kimyasal ve İzotopik Verilerin Değerlendirilmesi” bölümünde 
ayrıntılı olarak durulucaktır. 
 
 
 
18O ve 2H, Yükselti İlişkisi 
Yağışı meydana getiren atmosferik su buharının 18O ve 2H içeriği coğrafi konum, enlem vb. etkiler 
altında yükselti ile ters orantılı olarak değişmektedir. Yükselti etkisi olarak adlandırılan bu etki 
aslında yükseklikle beraber sıcaklığın da azalmasından kaynaklanmaktadır. Genel olarak her 100 
m’lik yükseklik artışına karşılık 18O içeriğindeki azalma ‰ 0.15 ile ‰ 0.50 arasında değişirken, 2H 
için bu değer ‰ 1.0 ile ‰ 4.0 arasında değişmektedir (Clark and Fritz, 1997). İnceleme alanında 
18O ve 2H’un yükselti ile değişimi, mevsimsel akış yapan düşük debili kaynaklar ile kar örneği 
dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu örneklerin izotopik içeriğine bağlı olarak yaklaşık her 100 m’lik 
yükseklik artışına karşılık 18O içeriğinin ‰ 0.27 ve 2H içeriğinin ‰ 2.52 azaldığı saptanmıştır. 18O - 
yükselti ve 2H-yükselti grafiklerinden (Şekil 7) ortalama beslenme yükseltisi (h); 
 
h(m)=-370*δ18O-2741 (R2=0.86) ve  
h(m)=-39.7*δ2H-1546 (R2=0.95) şeklinde hesaplanmıştır. 
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Şekil 7. İnceleme alanındaki su kaynaklarının δ 2H - yükselti grafiği. 

İnceleme alanındaki sıcak su kaynaklarının 8O-Yükselti ile hesaplanan beslenme alanı yükseltileri 
2H-Yükselti ile hesaplanan değerlerden daha düşük çıkmıştır. Özellikle Derdin kaynağında 18O 
zenginleşmesi nedeniyle 18O-Yükselti arasındaki bağıntı ile hesaplanan ortalama beslenme alanı 
yükseltisi kaynak çıkış kotundan düşük çıkmıştır. Bu nedenle sıcak su kaynakları için 2H-Yükselti 
bağıntısı daha güvenilir kabul edilmiştir. 18O-yükselti ve 2H-yükselti arasındaki bağıntılar ile 
hesaplanan ortalama beslenme alanı yükseltileri, sıcak su kaynaklarının inceleme alanın güneyinde 
yer alan ve doruk hattı 1700-1800 m arasında değişen Almacık Dağı’ndan beslenebilecekleri 
belirlenmiştir. 
 
Trityum (3H) 
Trityum, hidrojenin yarılanma ömrü kısa (12.43 yıl) olan radyoaktif bir izotopudur (Clark and Fritz, 
1997). Hem doğal olarak stratosferde kozmik radyasyonla hem de yapay olarak üretilen 3H, 
hidrolojik sisteme yağış ile girer. Suyun molekül yapısında yer alan hidrojenin radyoaktif bir 
izotopu olduğu için yeraltısuyu geçiş süresinin belirlenmesinde doğrudan kullanılmaktadır. Yapılan 
bu izotop analizlerine göre, bölgedeki soğuk su kaynaklarının 3H içeriği güncel yağışların 3H 
içeriğine (~8 - 10 TU) yakın değerlerdedir. Efteni kaynağının düşük 3H içeriği (0.06±0.28 TU) 
kaynağın temsil ettiği jeotermal akiferin göreceli olarak uzun süreli geçiş zamanına sahip 
yeraltısuları ile beslendiğini göstermektedir. Kısacası, jeotermal akifer ağırlıklı olarak sisteme 1952 
yılından daha önce giren meteorik sular ile beslenmektedir. İzotop hidrolojisinde yaygın olarak 
kullanılan 3H -Cl grafiğine göre (Şekil 8) bölgede birbirinden farklı üç ayrı dolaşım sistemi 
bulunmaktadır. Efteni kaynağı, Efteni jeotermal alanının derin dolaşımlı yeraltısuyu sistemini 
yansıtırken, Derdin kaynağı farklı bir derin dolaşımı sistemini yansıtmaktadır. Değirmen ve Uyuz 
kaynakları ise düşük Cl ve yüksek 3H içerikleri bakımından bölgedeki ara yeraltısuyu dolaşım 
sistemini yansıtmaktadırlar. Arıkovanı ve Gözsuyu kaynakları Cl-B ve Cl-Entalpi diyagramlarında 
olduğu gibi soğuk su kaynakları ile Efteni kaynağı arasında olabilecek doğrusal karışım çizgisi 
üzerinde yer almaktadırlar. Derdin kaynağının yaklaşık 2 TU birimlik 3H içeriği kaynağın derin 
dolaşımı yansıtan yüksek iyonik derişimi ve 18O sapması ile çelişmektedir. Hamamsuyu deresi 
yatağında yer alan Derdin kaynağı, gerek yüzey sularının gerekse soğuk yeraltısuların etkisi ile 
seyrelme sürecinin etkisinde kaldığı anlaşılmaktadır.  
 

Kaynak  
 

Boşalım 
Yükseltisi 

(m) 

Ort. Beslenme
Alanı  

Yükseltisi* 
(m) 

18O 2H 

Efteni  132 1296 1425 

Derdin 410 369 1228 

Değirmen 183 1077 1140 

Uyuz 160 1124 1128 



 55

 
Şekil 8. İnceleme alanındaki su kaynaklarının 3H-Cl grafiği. 
 
KİMYASAL VE İZOTOPİK VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Jeotermometre eşitliklerinin Efteni kaynağı için daha yüksek rezervuar sıcaklığı türetmelerine 
rağmen yüksek rezervuar sıcaklığının bir göstergesi olan 18O sapması sadece Derdin kaynağında 
gözlenmektedir. Bununla birlikte, Derdin kaynağında güncel beslenimin göstergesi sayılan trityum 
izotopunun varlığı, aslında bu kaynağın Şimşirlik kaynağı gibi yüzey/yeraltı sularınca seyreltildiği, 
bu nedenle kaynakta gözlenen jeotermal sapmanın daha şiddetli olması gerektiği anlaşılmaktadır.  
 
Jeotermal sularda 18O zenginleşmesi suyun sıcaklığı yanında etkileşimde bulunduğu kayacın 18O 
içeriğine de bağlıdır. Truesdell and Hulston (1980) farklı bölgelerdeki jeotermal sistemlere ait 
sulardaki su-kayaç etkileşim sürecinin, rezervuar sıcaklığı ile litolojiye bağlı olduğunu 
göstermişlerdir ve en yüksek 18O sapmasının karbonatlı akiferlerde olduğunu saptamışlardır. Derdin 
kaynağında belirlenen 18O sapması, kaynak civarında yer alan ve 18O bakımından zengin olabilecek 
karbonatlı kayaçlardan oluşan Akveren Formasyonu (killi kireçtaşı) ile ilişkilendirilebilir. Ancak bu 
formasyon hidrojeolojik olarak geçimsiz olup Derdin Kaynağı kimyasal özellikleri bakımından da 
karbonatlı kayaç akiferini de yansıtmamaktadır. Özellikle Schoeller diyagramında Derdin 
kaynağının Eosen volkanitlerinden boşalan düşük iyonik derişimlere sahip Değirmen ve Uyuz 
kaynaklarına benzerlik göstermesi, bu kaynağın Akveren formasyonu ile ilişkilendirilmesini 
olanaksız kılmaktadır.  
 
Derdin kaynağının silis jeotermometreleri ile hesaplanan rezervuar sıcaklığının, Efteni kaynağı için 
hesaplanan rezervuar sıcaklığından daha düşük çıkmasında Derdin kaynağında Trityum-Cl 
diyagramı ile belirlenen yüzey/yeraltısuyu karışımı nedeniyle silis derişiminin azalması etkin rol 
oynadığı sanılmaktadır. Derdin kaynağının yüzey veya yeraltısularınca seyreltilmesi, jeotermometre 
yönteminde kullanılan silis derişiminin iki nedenle azalmasına neden olmaktadır. Birincisi daha 
düşük silis derişimine sahip olan soğuk suyun karışımı, ikinci ise karışıma bağlı olarak sıcaklığın 
düşmesi ile silisin polimerleşerek çökelmesidir. Bu iki süreç Derdin kaynağında silis derişimin daha 
düşük belirlenmesine yol açmakta dolayısıyla, silis jeotermometrelerinin daha düşük rezervuar 
sıcaklığı türetmelerine neden olmaktadır. 
Yapılan jeokimyasal çalışmalar sonucunda Derdin kaynağının rezervuar kayacı Eosen volkanitleri, 
Efteni kaynağının rezervuar kayacı ise Yedigöller formasyonu olarak tahmin edilmektedir. Sonuç 
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olarak, her iki kaynağın silikatli kayaçlardan oluşan rezervuarlara sahip olmalarına rağmen 18O 
sapmasının sadece Derdin kaynağında saptanması, bu kaynağın Efteni kaynağından daha yüksek 
rezervuar sıcaklığına sahip olması gerektiğini düşündürmektedir.  
 
Bu sonuçtan hareketle, Derdin kaynağının Efteni kaynağından daha yüksek rezervuar sıcaklığına 
sahip olmasının nedenleri olarak: 
 

a) Efteni kaynağı için rezervuar kayacı olan Yedigöller Formasyonunu örten Eosen 
volkanitlerinin (Şekil 9) ısı iletiminin yüksek olması nedeniyle iyi bir örtü kayaç özelliğine 
sahip olmaması, rezervuardaki sıcaklığın zamanla azalmasına neden olmaktadır. 
Volkanitlerin bu özelliği, bu birimlerden çıkan ve kısa süreli bir yeraltısuyu dolaşım 
sistemine sahip olmalarına rağmen diğer soğuk su kaynaklarına göre daha yüksek sıcaklığa 
sahip olan Uyuzkaynağı ve Değirmen kaynaklarının varlığından anlaşılmaktadır.  

 
b) Derdin kaynağında rezervuar kayacını (Eosen volkanitleri) örten oldukça geçirimsiz 

Akveren formasyonunun iyi bir örtü kayacıdır. Akveren formasyonunun bu özelliği Derdin 
kaynağında jeotermal sapmanın nedeni olan yüksek rezervuar sıcaklığının korunmasında 
etkili olmaktadır.  

 

 
 
Şekil 9. Efteni ve Derdin kaynaklarının rezervuar ve örtü kayaç birimleri. 
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SONUÇLAR 
Çalışma kapsamında yapılan kimyasal ve izotopik verilerin değerlendirilmesi ile elde edilen 
sonuçlar aşağıda  maddeler halinde özetlenmiştir. 
 

• İnceleme alanındaki sıcak ve mineralli su kaynakları genel olarak Na-HCO3 tipi sulardır. 
Hidrojeokimyasal fasiyes olarak: Efteni, Gözsuyu ve Arıkovanı kaynakları; Uyuz ve 
Değirmen kaynakları; Derdin ve Şimşirlik kaynakları benzer özellikler göstermektedirler. 
Jeokimyasal değerlerdirmeler sonucunda Efteni kaynağının sıcak su akiferini Yedigöller 
Formasyonu’na ait magmatik kayaçların, Derdin kaynağının  sıcak su akiferini ise Eosen 
volkanitlerine ait kayaçların oluşturduğu anlaşılmaktadır.  

 
• Gözsuyu ve Arıkovanı kaynakları Efteni kaynağına göre, Şimşirlik kaynağı ise Derdin 

kaynağına göre soğuk yeraltısuları tarafından seyreltilmektedirler. Yeraltısularında korunumlu 
kabul edilen iyon ve element içeriklerine göre; Uyuz ve Değirmen kaynaklarının diğer sıcak 
sular gibi jeotermal bir akiferden beslenmedikleri, olasılıkla daha sığ dolaşımla birlikte 
bölgedeki yüksek jeotermal gradyan ile ısındıkları tahmin edilmektedir. 

 
• Bölgenin meteorik su doğrusunun denklemi soğuk su kaynaklarının duraylı izotopik 

içeriklerine göre δD=8 x δ18O+15 olarak belirlenmiştir. Efteni jeotermal alanında yer alan 
sıcak su kaynaklarının yerel meteorik doğru üzerinde yer almaları nedeniyle bölgedeki 
jeotermal sistemin meteorik kökenli sular tarafından beslendiği belirlenmiştir. Soğuk su 
kaynaklarının duraylı izotop içerikleri ile belirlenen ortalama beslenme alanı yükseltisi 
eşitlitliklerine göre, Efteni kaynağı inceleme alanının güneyinde yer alan Almacık Dağı’nın 
yüksek kesimlerinden (ortalama 1300-1400 m) beslenmektedir.  

 
• Efteni sıcak su kaynağının kimyasal bileşimi ve özellikle düşük trityum ve yüksek klorür 

derişimleri jeotermal alandaki derin dolaşımlı yeraltısuyu sistemini yansıtmaktadır. 
Oluşturulan hidrotermal modele göre, jeotermal alandaki sıcak su kaynakları Almacık 
Dağı’nın yüksek kesimlerine düşen yağış sularının derinlere süzülmesi ve jeotermal gradyan 
ile ısınarak Düzce Fayı boyunca tekrar yüzeye yükselmesi sonucunda oluşmaktadırlar. 

 
• Kalsedon formuna dayalı silis jeotermometre eşitlikleri Efteni kaynağı için 113-135 ºC 

aralığında rezervuar sıcalıkları türetirken Derdin kaynağı için 80-104 ºC aralığında rezervuar 
sıcalıkları türetmişlerdir. Silis jeotermometrelerinin Efteni kaynağı için daha yüksek rezervuar 
sıcaklıkları türetmelerine rağmen, 18O  sapması sadece Derdin kaynağında gözlemlenmektedir. 
Bu sonuçtan hareketle, Derdin kaynağının silis jeotermometreleri ile hesaplanan rezervuar 
sıcaklığının, Efteni kaynağı için hesaplanan rezervuar sıcaklığından daha düşük çıkmasında 
Derdin kaynağında Trityum-Cl diyagramı ile belirlenen yüzey/yeraltısuyu karışımı nedeniyle 
silis derişiminin azalması etkin rol oynadığı sanılmaktadır.  
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ÖZET 
 
İç Anadolu Bölgesinde yer alan Misli havzasında, 1970’li yıllarından itibaren başlayan ve giderek 
artan aşırı yeraltı suyu çekimi, yıllık emniyetli verimi zorlamaktadır. Yeraltı suyunun aşırı kullanımı 
nedeniyle, yeraltı suyu kalitesi üzerindeki olumsuz etkiler, kimyasal ve izotopik parametreler 
kullanılarak araştırılmıştır. Akiferden sulama suyu ihtiyacını karşılamak amacı ile aşırı çekimlerin 
yanı sıra, daha derinde yer alan sıcak suların üstteki soğuk su akiferine karışarak su kalitesini 
etkilediği düşünülmüştür.  
Bu çalışmanın amacı üst soğuk su akiferinden yapılan aşırı yeraltı suyu çekiminin alttaki sıcak su 
akiferinden olan karışıma neden olması ve bunun da üst akiferdeki soğuk suyun kalitesinde olan 
etkilerinin incelenmesidir. İzotop ve hidrojeokimyasal veriler, çalışma alanı içerisindeki suların 
soğuk, sıcak ve karışım suları olarak 3 ana grupta incelenebilirliğini göstermektedir. Misli 
Havzasındaki birkaç su örneği dışında, sular çoğunlukla kayaç-su dengesine ulaşmamıştır. Sıcak 
sular Na-Cl-HCO3 fasiyesinde iken, soğuk sular CaHCO3 fasiyesinde yer almaktadır. İzotopik 
verilere göre tüm sular meteorik kökenlidir. Soğuk suların δ18O değerleri ‰ -7.8 ile ‰ -10.1 
arasında değişirken, sıcak suların δ18O değerleri  ‰ -67 ile ‰ -74 arasında değişmektedir. (30-70 m 
arası derinliğinde) Kısa dolaşımlı soğuk suları temsil eden sığ kuyulardan alınan örneklerin trityum 
değerleri 10-14 TU arasında değişirken,  100 metreden daha derin olan kuyulardan alınan suların 
trityum değerleri 1.59 ± 1.16 TU arasında değişmekte olup, dolaşımda uzun süre kalmış suları 
temsil etmektedir. Yağışın hızla yeraltına süzülmesi, buharlaşan sulama suyunun yeniden yeraltına 
süzülmesi, sıcak suların etkisi, akiferin heterojenik yapısı, havzadaki yeraltı suyunun kalitesindeki 
değişimini açıklamayı güçleştirmektedir. Bununla birlikte çalışmadan elde edilen sonuçlar, aşırı 
çekime bağlı yeraltı suyu seviyesindeki düşümlerin sıcak suların soğuksu akiferine karışım etkisini 
arttırdığı anlaşılmaktadır. Bu durum sıcak suların bünyesinde yüksek konsantrasyonlarda bulunan 
Na, Cl ve B gibi iyonların üst akiferdeki yeraltı suyuna karışarak, soğuk yeraltı suyu kalitesini 
düşüreceğini ortaya koymaktadır.  
 
Anahtar sözcükler: Misli Havzası, yeraltı suyu, sıcak su, hidrojeokimya, çevresel izotoplar. 
 
ABSTRACT 
 
Following the 1970’s, the groundwater consumption in the Misli basin, central Anatolia (Turkey), 
exceeded the annual yield due to heavy pumping for irrigation. Based on data from previous studies 
and the present investigation, the effect of heavy pumping on the aquifer was investigated with 
respect to replenishment of the reservoir and changes in water quality using chemical and isotopic 
parameters. In addition to heavy pumping from the aquifer, deep thermal water also causes quality 
changes of groundwater in the study area. 
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The aim of this study is to investigate the thermal water intrusion into shallow groundwaters due to 
over-exploitation of the shallow waters and to assess its consequent degradation. Isotope and hydro-
geochemical data indicate that all waters in the area are divided into three groups, namely cold, 
thermal and mixed waters. Only a few of the Misli basin waters attains water-rock chemical 
equilibrium. Thermal waters of the Misli basin are generally enriched in Na+-Cl--HCO3

- while the 
cold waters are of Ca-HCO3. Isotopic data (δ18O and δ2H) suggest that thermal waters in the Misli 
basin are of meteoric origin. In particular, δ18O and δ2H values for cold, shallow groundwater vary 
from -10.2 to -12.2 ‰ and -71.2 to -82 ‰, while those for thermal water range from -7.8 to -10.1 ‰ 
and from -67 to -74 ‰, respectively. The tritium values of young groundwater of short circulation 
from wells 30 to 70 m in depth vary from 10 to 14 TU. The average tritium activity of groundwater 
at depths more than 100 m is 1.59 ± 1.16 which indicate long residence times.  The rapid infiltration 
of the precipitation, the recycling of the evaporated irrigation water, the influence of thermal fluids 
and the heterogeneity of the aquifer make difficult to reveal groundwater quality changes in the 
Misli Basin.  
According to the results, further lowering of the groundwater table by over-exploitation will cause 
further intrusion of thermal water of high mineral content into the fresh groundwater aquifer. 
Because of this phenomenon, the concentrations of some chemical components in shallow 
groundwaters, such as Na+, B and Cl- are expected to increase with time. 
 
GİRİŞ 
 
Misli Havzası, İç Anadolu’daki Niğde kentinin yaklaşık 35 km kuzeyinde yer almaktadır. Havza 
alanı yaklaşık 1325 km2 olup, çevresinde Melendiz, Erciyes ve Hasan Dağı volkanizmaları 
bulunmaktadır. Bu bölgede yazları kurak ve sıcak, kışları soğuk ve yağışlı özelliğe sahip karasal 
iklim hüküm sürer. Maksimum sıcaklık 34-35 oC, minimum sıcaklık -18 oC lerdedir. Havzanın 
ortalama yüksekliği 1300 m ve ortalama yıllık yağış 347.2 mm dir.  
Yüzey akışı, havzanın çoğu bölümünde yer alan iri volkanik çakıllardan ibaret yüksek geçirgenliğe 
sahip alüvyondan dolayı kesiklidir veya çoğunlukla görünmez. Havzanın kuzeybatısındaki Ağaçlı 
kaynakları bazaltlardan boşalan en önemli kaynaklardır. Maksimum akım 4740 l/s, minimum akım 
913 l/s olarak ölçülmüştür. Çalışma alanında sulama ve kullanma suyu temini için çiftçiler ve kamu 
kuruluşları tarafından açılan çok sayıda sondaj kuyusu bulunmakta ve sayıları da giderek 
artmaktadır. Derinlikleri 30 ile 250 metre arasında, verimleri 1-2 l/s ile 60 l/s arasında 
değişmektedir.  
Havzada yapılan ilk hidrojeolojik çalışmalarda emniyetli yeraltı suyu rezervi 56 hm3 olarak 
bulunmuş (Gülenbay, 1971), daha yakın tarihte yapılan revize etüt çalışmaları sonucunda bu miktar 
115 hm3 olarak hesaplanmıştır (Yurdagül, 1998). Toplam yıllık yeraltı suyu rezervinin 135 hm3 

olduğu, çekimin ise 177.5 hm3 e ulaştığı, böylece yıllık rezervden 42.5 hm3 lük bir kısmın fazladan 
kullanıldığı belirtilmiştir (yenilenemeyen rezerv). Bunun ise havzadaki yeraltı suyu seviyesinde her 
yıl ortalama 2 m lik düşümlere yol açtığı ifade edilmiştir (Yurdagül, 1998). Yeraltı suyu 
seviyelerindeki bu düşüm derinlerde yer alan ve yüksek tuzluluğa sahip NaCl, HCO3 niteliğindeki 
(sulama suyu için uygun olmayan) sıcak suların etkisinin artışına neden olmaktadır.  
 
MATERYAL VE YÖNTEM 
 
Misli Havzasındaki yeraltı suyunun kökenini saptamak amacı ile kimyasal analizlerin yanı sıra 
oksijen 18, döteryum ve trityum analizleri yapılmıştır. Akifer ve kaynaklar arasındaki ilişkiler, 
etkileşimler araştırılmıştır. Su örnekleme loklasyon haritası Şekil 1’de verilmektedir. Örnekler 1998 
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yılının Temmuz ve Ekim aylarında 46 ayrı lokasyondan alınmıştır. Sular, sondaj kuyularının en az 
20-30 dakika çalıştırıldıktan sonra 1’er litrelik plastik kaplara alınmış olup, Schott-Gerate marka 
taşınabilir cihaz ile su sıcaklığı, pH, EC yerinde ölçülmüştür. Suların izotopik kimyasal analizleri 
DSİ-TAKK Dairesi Başkanlığı laboratuarlarında yapılmıştır. δ18O ve döteryum analizleri kütle 
spektrometresinde, trityum analizleri ise sıvı sintilasyon sayma cihazında yapılmıştır.  
 
ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE HİDROJEOLOJİSİ 
 
Çalışma alanının genel jeolojik yapısı Şekil 1’de verilmektedir. Haritadan da izleneceği üzere, 
mağmatik ve volkanik kayaçlar geniş alanda yüzlek vermektedir. Temel kayaç, Kretase yaşlı 
mikrogabrodur. Geç Miyosen ile başlayan volkanik aktivite Kuvaterner’e kadar devam etmiş, önce 
Melendizdağı ve daha sonra Hasandağı malzemeleri oluşmuştur. Melendiz Dağı’nın Miyosen 
volkanizma ürünleri andezitik lav, tüf ve ignimbiritlerdir. Volkanosedimanter kayaçlar volkanik 
malzemeden türeyen kumtaşı, kiltaşı, breşler olup, bölgede geniş yayılım gösterirler. Kuvaterner 
yaşlı bazaltik koniler (scoria) havzanın kuzeyinde görülür. Kuvaterner yaşlı alüvyon ve yamaç 
dolguları, volkanik ve magmatik kökenli çakıl ve  
 

 
 

Şekil 1Çalışma alanının jeolojik-hidrojeolojik ve lokasyon haritası (Yurdagül,1998’den değiştirilerek) 
 

kumlardan oluşan en genç birimlerdir. Yüksek geçirgenliğe sahip Kuvaterner depozitleri ve bazalt 
lavları akifer birimleri oluşturmakta olup, alüvyon kalınlığı 200 metreyi bulmaktadır. Üst (Geç) 
Miyosen’de Misli havzası suları muhtemelen batıya doğru boşalmaktaydı. Gölcük, Kiledere ve 
Suvermez hattı boyunca oluşan faylanma nedeni ile sediment kalınlığı Orta kesimlerde arttığı, 
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basenin tabanında bazaltın pişmesi nedeni ile geçirimsiz bir seviye oluştuğu belirtilmektedir 
(Yurdagül,1998). Farklı yaştaki bazalt akıntıları ile süregelen volkanik aktivite ve kırıntılı 
sedimantasyon havza yüksekliğinin artış nedeni olarak öngörülmektedir (Yurdagül, 1998). Volkan 
konilerinden püsküren olivin, bazalt akıntıları havzanın batı kenarını kapatmaya başlayarak, 
bazaltik lav akıntıların ovaya doğru geçici göllerin oluşmasına yol açtığı düşünülmektedir. 
Havzanın Gölcük bölümü tüf, çakıl, kum ve siltten oluşan serbest akifer özelliğinde iken, Kiledere 
bölümün farklı düzeylerinde kiltaşı içermesinden ötürü basınçlı akifer niteliğindedir. Akifer,  
havzanın batısında ve güneyindeki yükseltilerden akan yağış sularının doğrudan akifere süzülmesi 
ile beslenmektedir. Havzadaki en önemli kaynak 1 m3/s lik akımı ile Ağaçlı kaynaklarıdır. Kaynak 
akım gözlemlerinin incelenmesinden, kaynak azalım katsayısı 5.43x10-4 gün-1 ve yıllık boşalımı 30 
hm3 olarak belirlenmiştir. Yeraltı suyu zaman-düşüm eğrileri incelendiğinde (1987-1997 yılları 
arası) aşırı çekimden dolayı alansal düşümün 8-10 m civarında değiştiği görülmektedir. Yeraltı suyu 
akım yönü güneydoğudan kuzeybatıya, Ağaçlı kaynaklarının boşalım yönüne doğrudur. Akiferin 
iletimlilik katsayısı (T), 300 ile 9000 m2/gün, depolama katsayısı (S) 0.15 ile 0.25 arasında 
değişmektedir.  
 
SONUÇ VE TARTIŞMA 
 
Su Kimyası 
 
NMS-4, NMS-15, NMS-16, NMS-23, NMS-25, ve NMS-36 nolu kuyulardan alınan 100 metreden 
daha derin yeraltı sularının CaHCO3 fasiyesini, daha sığ kuyulardan alınan suların ise Ca, MgHCO3 
fasiyesini temsil ettiği belirlenmiştir. Havzanın ortasında depolanan ferromagnezyen volkanik 
malzeme yeraltı suyundaki Mg konsantrasyonunun artışına sebep olmuştur. Sıcak sular başlıca 
güney ve kuzeybatıda bulunan İnli (NMS-11) ve Narlıgöl (NMS-17, NMG-1) yerleşim yerlerinde 
bulunmaktadır. NMG-1 su örneği krater gölünden alınmış olup, Na, Mg, Cl ve HCO3 fasiyesinde, 
NMS-17 ise gölün kenarındaki sondaj kuyusundan alınmış Ca, Na, Cl, HCO3 fasiyesinde yer 
almaktadır. NMS-17’nin derinliği 110 metredir. Üstten aşağıya doğru bu kuyuda alüvyon, marn, tüf 
ve bazalt kesmiş olup, basınçlı akiferdir. Hem NMG-1 ve hem de NMS-17 yüksek SiO2 
içermektedir (76 ppm). İnli bölgesindeki sıcak sular Na, Ca, HCO3, Cl fasiyesinde iken, karışım 
suları Ca, Na, HCO3, Cl, fasiyesindedir (Erişen v.d.,1996). NMS-11 örneğindeki sodyum düzeyi 
NMG-1 ile karşılaştırıldığında, NMS-11 örneğinin Na ile Ca/Mg iyon değişiminden dolayı sodyum 
nispeten daha düşüktür. Ayrıca, bazalt boşluklarındaki zeolitlerin alterasyon ürünleri de Ca ve Na 
değişiminde önemli rol oynamaktadır (Cindrich ve Gudmuadson,1984). Na, Mg, B, Cl ve HCO3 
sıcak sular ile karışımlı derin dolaşımdaki yeraltı suyunun kalitesinde başlıca rol oynayan 
iyonlardır. Na, B, Cl ve HCO3 sıcak sularda (NMS-11, NMS-17, NMG-1) yüksektir. Sıcak 
sulardaki ana hidrojeokimyasal reaksiyon iyon değişimidir. Jeotermal sistemlerdeki kalkerli 
malzemenin çözünürlüğü Ca+2 artışında önemli rol oynarken, marnlardaki Na+ da iyon değişiminde 
önemlidir. Bu tür sular NaHCO3 ‘lü sulardır. Bikarbonatlı sular lokal yeraltı suyu karışımları kadar 
düşük sıcaklıklardaki akışkanlarda CO2 değişimini de yansıtabilir. Bor sıcak sularda kolayca 
çözünebildiğinden izleyici iyon niteliğindedir (Vengosh, vd. 2002). Havzanın yeraltı sularının bor 
konsantrasyonu derinlikle artış göstermektedir (Şekil 2). Sığ akifere ait yeraltı suyundaki bor içeriği 
sabit kalırken, derinlik arttıkça bor artmaktadır. Sular Schoeller diyagramları üzerinde 
incelendiğinde, sıcak suların yüksek Na, HCO3, Cl, düşük Ca, Mg da olduğu (Şekil 3a), soğuk 
suların ise Ca, Mg değerlerinin yüksek olduğu anlaşılmaktadır (Şekil 3b). Bor-klor diyagramı (Şekil 
4) incelendiğinde NMK-8 ve NMG-1 iki uç üye olarak belirlenmiş ve, soğuk sulara sıcak suların 
karışım oranları aşağıdaki formül ile hesaplanmıştır: 
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 CM=CAX + CB (1-x)       (Marini,2001)  
Burada CM karışım suyunun klor konsantrasyonu (mg/lt), CA ve CB iki uç üyenin klor konsantrasyonu 
ve “x” ise karışım suyunda A üyesinin karışım % değeri olarak ifade edilmekte ve Çizelge 1’de 
karışım oranları verilmektedir. Buna göre NMS-17’de sıcak su karışım oranı % 69, NMK-1’de ise 
% 0.2 olarak hesaplanmıştır. 
 

 
     Şekil 2. Derinlik ile bor değişim grafiği (soğuk sular:       ,  karışım suları:       ,  sıcak sular :     ) 
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                                       Şekil 3a. Sıcak sular için Schoeller diagramı 
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                                      Şekil 3b. Yeraltı suları için Schoeller diagramı 
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 Şekil 4. Klor konsantrasyonu ile bor konsantrasyonu değişim grafiği 
 

 Suların katyon-anyon dağılımları üçgen diyagramlar (Şekil 5a ve 5b) ve Giggenbach diyagramı 
(Şekil 5c) üzerinde incelenmiştir. Buna göre Misli Havzasındaki sular dengeye ulaşmamış sular 
sınıfında yer almaktadır. Çoğu sular CaHCO3 fasiyesinde olup (Şekil 5a), NMG-1 ve NMS-17 gibi 
sıcak suların kısmen dengeye yaklaşan NaHCO3 ve klorürlü sular olduğunu  (Marini, 2001) 
göstermektedir. NMS-11, NMS-20, NMS-17 ve NMS-32 sıcak suların  etkisi ile Na+K köşesine 
doğru yaklaşmıştır. Bu sulardaki Na ve HCO3 artışına çeşitli nedenler yol açabilir (Çizelge 1). Tüm 
bunlar havzadaki yeraltı suyunun kimyasında kayaç-su ilişkisinden ziyade, su örneklerinde tipik 
olarak görülen kayaç çözünmesinin baskın rol oynadığını göstermektedir. Suların klora karşı diğer 
iyonlar ile olan deneştirmesinde (Şekil 6) iyonlar arasında önemli ilişkiler görülmektedir. Yalnızca 
Cl-Ca ve Cl-HCO3 grafiklerinde NMS-17 ve NMG-1 sıcak su örneklerinin muhtemelen yukarıya 
doğru yükselim esnasında kalsit çökelimi nedeni ile Ca ve HCO3 değerinde azalma olmasından 
kaynaklanan düşük bir ilişki görülmektedir. Türkiye’deki birçok jeotermal alanlarda olduğu gibi, 
CO2’ce zengin sistemlerde sıcak suların yukarıya doğru yükselmesi sırasında (CO2’in HCO3’e 
dönüşümünü izleyen kayaçtan Ca ve Mg çözünmesi buradan da görülmektedir. Nitekim Ca+2/Mg+2 
oranları geniş bir aralıkta bulunmakta ve kurak dönemde artış göstermektedir. Bu ise, yağışlı 
dönemde CO2 kaybı ile birlikte sıcaklık düşümünün kalsit çökelimine yol açabileceğini gösterebilir. 
HCO3/Cl oranları sıcak ve karışım sularında 2’nin altında olup, klorca zengin derindeki suların 
etkisini yansıtmaktadır.  
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Çizelge 1. Misli Havzası Su Örnekleri Analiz Sonuçları 
Örnek Örnekleme  pH EC at 25o C   Katyonlar (meq/l) Anyonlar (meq/l) Toplam %  Bor Sıcak. δ

18
O δD 

3
H  Rakım Kuyu  

Kuyu 
taban 

Yüzeyden 
itibaren  Statil seviye Q (debi) Ca/Mg HCO3/Cl 

No Tarihi    (µS/cm) Na K Ca Mg HCO3 Cl SO4 İyonlar Na (mg/l) 0 C     T.U. (m) derinliği(m) seviyesi statik seviye (m) (m.a.s.l) l/s     

NMS-1 14.07.1998 6,05 1121 1,62 0,2 6,2 4,3 10,01 1,74 0,36 24,43 13,1 0,7 21,4 -12,6 -83,7 1,7 1335 200 1135       1,44 5,75 

NMS-2 14.07.1998 6,68 445 0,69 0,14 2,92 0,84 3,66 0,45 0,53 9,23 14,9 0,7 15 -10,0 -72,8 7,6 1340 100 1240       3,48 8,13 

  22.10.1998 7,99 216 0,28 0,18 1,04 0,47 1,41 0,09 0,36 3,83 14,2           1340           2,21 15,67 

NMS-3 14.07.1998 7,21 449 1,01 0,2 2,38 1,24 3,99 0,48 0,42 9,72 20,1 0,7 14,9 -10,5 -78,3 2 1290 150 1140 13 1277 60 1,92 8,31 

  14.10.1998 7,69 487 1,05 0,21 3,21 0,72 3,52 0,52 0,75 9,98 20,2 0,4   -10,1 -75,2 2,1 1290           4,46 6,77 

NMS-4 14.07.1998 7,82 227 0,55 0,12 1,2 0,58 1,61 0,22 0,4 4,68 22,4 0,8 21,7 -11,2 -77,7 0,1 1382 154 1228 72 1310 15 2,07 7,32 

  14.10.1998 8,13 241 0,61 0,16 1,29 0,39 1,66 0,27 0,38 4,76 24,9 0,3   -12,1 -81,9 0 1382           3,31 6,15 

NMS-5 14.07.1998 6,42 480 1,02 0,2 2,72 1,06 4,06 0,47 0,28 9,81 20,4 1,1   -10,5 -77,9 0,8 1299 136 1163 10,5 1288,5 63 2,57 8,64 

  14.10.1998 7,24 479 1,01 0,24 3,02 0,71 4,43 0,48 0,3 10,19 19,4 0,4   -9,8 -73,0 1,0 1299           4,25 9,23 

NMS-6 14.07.1998 6,06 574 1,2 0,31 2,83 1,9 4,72 0,67 0,34 11,97 19,2 1,6 17,3 -10,7 -76,8 1,7 1298 100 1198 20 1278 38 1,49 7,04 

  22.10.1998 6,6 655 1,56 0,32 3,77 1,43 5,12 0,74 0,7 13,64 22 0,5   -11,3 -77,0 1,5 1298           2,64 6,92 

NMS-7 14.07.1998 7,33 354 0,44 0,15 2,14 1,08 2,52 0,3 0,88 7,51 11,5 0,5 12,9 -10,7 -76,8 14,0 1285 40 1245 12 1233 50 1,98 8,40 

  22.10.1998 7,51 369 0,57 0,17 2,51 0,77 2,62 0,33 0,98 7,95 14,2 0,1   -11,0 -69,9 14 1285           3,26 7,94 

NMS-8 14.07.1998 6,56 629 1,19 0,28 3,85 1,45 4,5 1 0,88 13,15 17,6 1,2 14,6 -10,4 -71,2 8,9 1294 23 1271 8,6 1285,4 40 2,66 4,50 

  22.10.1998 6,31 781 1,55 0,34 4,14 2,25 5,86 1,08 0,94 16,16 18,7 1   -10,8 -77,4 8,2 1294           1,84 5,43 

NMS-9 14.07.1998 6,36 614 0,97 0,21 3,45 1,94 5,46 0,36 0,43 12,82 14,8 0,7 17,9 -11,0 -71,9 1,7 1308 110 1198 23 1285 40 1,78 15,17 

  22.10.1998 6,36 527 1,01 0,26 2,8 1,73 4,52 0,34 0,5 11,16 17,4 0,2   -8,9 -66,2 0,3 1308           1,62 13,29 

NMS-10 14.07.1998 6,18 468 1,28 0,28 1,9 1,58 3,36 1,4 0,17 9,97 25,4 0,9 26,8 -8,1 -66,4 0,7 1332 121 1211,00       1,20 2,40 

  22.10.1998 6,76 511 1,54 0,32 2,02 1,529 3,9 1,39 0,33 11,029 28,3 0,4   -11,2 -78,5 0,7 1332           1,32 2,81 

NMS-11 25,05,1997 6,78 3752 14,8 1 10 12,3 22 12 4,4 76,5 38,5 17 24                   0,81 1,83 

  15.07.1998 5,18 3596 13,2 1,2 13,06 7,05 18,91 12,04 3,2 68,66 38,2 26,8 25 -7,8 -66,8 0,8 1363 142 1221 58 1305 45 1,85 1,57 

  20.10.1998 5,88 3266 13,8 1,2 12,5 8 18,6 11 4,4 69,5 38,9 30   -8,2 -68,6 0,6 1363           1,56 1,69 

NMS-12 15.07.1998 5 537 0,86 0,21 2,68 1,74 3,85 0,2 0,68 10,22 15,7 0,8 20,3 -9,8 -77,2 2,3 1335 127 1208 24 1311 37 1,54 19,25 

  20.10.1998 5,54 497 1,01 0,3 2,43 1,73 4,52 0,24 0,48 10,71 18,5 0,3   -10,7 -75,6 2,4 1335           1,40 18,83 

NMS-13 15.07.1998 4,88 563 1,04 0,28 3 1,41 4,86 0,16 0,63 11,38 18,2 0,6 19,6 -8,5 -56,1 1,0 1310 131 1179 17 1293 63 2,13 30,38 

  20.10.1998 5,62 895 1,97 0,42 5 2,45 6,84 0,22 2,56 19,46 20     -10,7 -76,2 0,7 1310           2,04 31,09 

NMS-14 14.07.1998 5,57 729 1,18 0,24 3,83 1,72 4,04 1,04 1,61 13,66 16,9 1,1   -10,2 -79,3 19,9 1302 70 1232 9 1293 39 2,23 3,88 

  20.10.1998 6,19 704 1,14 0,24 4,41 1,53 5,46 0,86 0,87 14,51 15,6 0,7   -10,5 -72,7 6,0 1302           2,88 6,35 
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NMS-15 15.07.1998 6,89 257 0,33 0,13 1,62 0,23 1,58 0,18 0,72 4,79 13,3 0,4 15,5 -12,2 -81,7 2,4 1500 85 1415       7,04 8,78 

NMS-16 15.07.1998 7,28 277 0,41 0,15 1,45 0,82 2,36 0,16 0,25 5,6 14,5 0,6 17,2 -11,5 -74,6 3,4 1565 26 1539       1,77 14,75 

  14.10.1998 7,94 337 0,37 0,17 2,04 0,85 2,38 0,17 0,77 6,75 10,8 0,2   -11,4 -74,7 4,9 1565           2,40 14,00 

NMS-17 1990 6.0   8,17 1,70 9,20 0,90 15,00 7,70 2,60 45,27 40,90 7,50 65                   10,22 1,94 

  15.07.1998 5,98 2781 8,2 2,2 9,54 5,37 9,61 10,04 4,4 49,36 32,4 11,4 65 -10,1 -73,9 2,1 1382 110 1272       1,78 0,96 

NMS-18 15.07.1998 6,08 450 1 0,17 2,34 1,08 3,68 0,56 0,27 9,1 21,8 1,1 20,8 -10,5 -74,3 1,6 1322 150 1172 25 1297 54 2,17 6,57 

  20.10.1998 6,43 412 1,18 0,22 2,27 1,12 3,71 0,53 0,51 9,54 24,6 0,3   -10,6 -75,5 1,4 1322           2,03 7,00 

NMS19 15.07.1998 5,87 370 0,75 0,12 2 0,84 2,98 0,37 0,26 7,32 20,2 0,8 21,5 -11,1 -79,1 0,9 1320 147 1173 39 1281 9 2,38 8,05 

  20.10.1998 6,71 456 1,02 0,17 2,76 1,07 3,86 0,35 0,43 9,66 20,3 0,3   -11,1 -77,6 2,1 1320           2,58 11,03 

NMS-20 16.07.1998 5,92 1364 1,94 1,05 6,64 2,78 6,89 3,75 1,3 24,35 15,6 3,9 22,6 -9,7 -72,2 0,4 1232 151 1081 30 1202 54 2,39 1,84 

  20.10.1998 6,22 1710 6,8 1,6 6,9 3,5 10,04 4,65 2,64 36,13 36,2 4,7   -10,5 -72,3 0,3 1232           1,97 2,16 

NMS-21 16.07.1998 5,69 602 1,62 0,18 2,31 1,63 4,26 0,78 0,32 11,1 28,2 1,2 23 -11,1 -79,0 0,0 1320 146 1174 61 1259 45 1,42 5,46 

  14.10.1998 6,91 605 0,97 0,13 2,89 1,95 5,13 0,68 0,36 12,11 15,7 0,7   -11,0 -76,7 1,5 1320           1,48 7,54 

NMS-22 16.07.1998 5,31 747 1,92 0,32 3,37 2,04 5,52 0,98 0,52 14,67 25,1 1,7 19,5 -9,8 -74,5 1,4 1294 146 1148 25 1269 49 1,65 5,63 

  22.10.1998 6,3 769 1,88 0,34 3,57 2,36 5,72 1,04 0,66 15,57 23,1 1   -10,5 -74,5 2,2 1294           1,51 5,50 

NMS-23 16.07.1998 7,19 320 0,51 0,05 2,11 0,61 2,62 0,24 0,2 6,34 15,5 0,3 15 -10,4 -75,4 1,4 1410 60 1350       3,46 10,92 

  13.10.1998 7,76 302 0,61 0,09 1,74 0,85 2,46 0,26 0,31 6,32 18,5 0   -10,4 -71,0 1,6 1410           2,05 9,46 

NMS-24 16.07.1998 5,98 1051 0,98 0,16 5,78 2,95 7,06 1,2 1,05 19,18 9,92 0,6 19 -10,1 -74,5 1,4 1405 150 1255       1,96 5,88 

NMS-25 16.07.1998 7,5 351 0,51 0,03 2,35 0,62 2,54 0,24 0,42 6,71 14,5 0,2 15,3 -9,3 -72,6 5,3 1410 30 1380       3,79 10,58 

  16.10.1998 7,12 446 1,09 0,21 1,61 2,05 3,68 0,43 0,46 9,53 22 0,1         1410           0,79 8,56 

NMS-26 16.07.1998 6,24 956 2,04 0,36 5,57 2,36 6,74 1,42 1 19,49 19,9 0,7 18,9 -10,5 -71,2 2,7 1380 156 1224 12 1368 21 2,36 4,75 

  22.10.1998 6,93 1082 2,92 0,5 6,48 2 7,62 1,95 1,32 22,79 24,5 0,5   -10,9 -73,2 2,4 1380           3,24 3,91 

NMS-27 20.07.1998 5,41 1719 4,85 0,8 8,41 4,63 13,2 2,2 0,89 34,98 25,9 0,7   -9,9 -73,2 0,2 1368 162 1206 48 1320 26 1,82 6,00 

  20.10.1998 6,06 2020 6,9 1 9,15 5,15 14,04 3,55 1,8 41,59 31,1 6,6   -10,3 -74,5 0,6 1368           1,78 3,95 

NMS-28 20.07.1998 5,74 1726 4,79 0,8 8,4 4,59 13,56 3,3 0,4 35,84 25,8 5,9   -10,0 -73,2 3,4 1305 176 1129 5,5 1299,5 63 1,83 4,11 

  20.10.1998 6,19 1456 4 0,4 7,28 4,32 10,01 3,6 1,13 30,74 25 5,3   -9,4 -70,7 0,8 1305           1,69 2,78 

NMS-29 22.07.1998 6,21 493 0,91 0,15 3,06 0,94 4,21 0,3 0,45 10,02 18 0,6   -12,4 -86,1 2,6 1365 182,5 1182,5 76 1289 30 3,26 14,03 

NMS-30 22.07.1998 7,04 383 0,66 0,15 2,33 1,08 3,26 0,22 0,52 8,22 15,6 0,8   -12,6 -84,8 2,3 1365           2,16 14,82 

  20.10.1998 6,83 461 0,01 0,2 2,8 1,26 3,46 0,52 0,97 9,22 16 0,1   -12,3 -81,9 2,0 1418           2,22 6,65 

NMS-31 22.07.1998 6,1 651 1,08 0,34 3,56 2,17 6,04 0,2 0,1 13,49 15,1 0,9   -11,3 -83,4 2,2 1325           1,64 30,20 
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  20.10.1998 6,26 404 1,07 0,41 2,78 1,9 5,36 0,48 0,24 12,24 17,4 0,1   -12,3 -83,6 1,3 1325           1,46 11,17 

NMS-32 22.07.1998 6,24 979 3,75 0,55 3,41 2,12 7,08 1,36 0,49 18,76 38,1 2,2   -12,6 -88,3 4,6 1280 150 1130 76 1204 35 1,61 5,21 

  20.10.1998 6,5 795 3,25 0,5 3,12 1,87 7,12 0,63 0,77 17,26 37,2 1,2   -12,0 -83,4 4,5 1280           1,67 11,30 

NMS-33 22.07.1998 5,77 791 1,98 0,34 3,77 2,25 5,95 0,92 0,75 15,96 23,7 3,5   -9,8 -76,9 2,6 1296 150 1146 17 1279 70 1,68 6,47 

  22.10.1998 6,17 810 2,02 0,34 3,57 2,38 5,86 0,78 0,84 15,79 24,3 1,1   -10,1 -73,8 2,9 1296           1,50 7,51 

NMS-34 22.07.1998 6,47 427 1,2 0,15 2,06 0,7 2,95 0,44 0,28 7,78 29,2 5,3   -10,5 -70,4 3,3 1330 130 1200       2,94 6,70 

NMS-35 22.07.1998 7 299 0,7 0,03 1,52 1,01 2,04 0,26 0,13 5,69 21,5 0,6   -11,5 -82,3 2,5 1305 120 1185       1,50 7,85 

  20.10.1998 7,12 253 0,77 0,03 1,37 0,62 2,12 0,23 0,17 5,31 27,6 0,3   -10,4 -75,5 2,8 1305           2,21 9,22 

NMS-36 14.10.1998 8,2 230 0,7 0,13 1,32 0,18 1,22 0,24 0,28 4,07 30     -11,6 -77,4 0,2 1382 150 1232       7,33 5,08 

NMK-1 14.07.1998 7,66 126 0,18 0,01 0,21 0,97 0,98 0,11 0,14 2,6 13,1 0,6 13,8 -12,8 -83,9 11,2 1598           0,22 8,91 

NMK-2 15.07.1998 7,47 262 0,63 0,18 1,69 0,17 2,22 0,19 0,12 5,2 0,24 0,6 24 -12,9 -84,2 1,6 1472           9,94 11,68 

  14.10.1998 8,01 218 0,38 0,24 1,2 0,6 1,96 0,14 0,21 4,73 16,1 0,1   -12,2 -81,8 1,8 1472           2,00 14,00 

NMK-3 16.07.1998 6,45 453 0,68 0,11 2,47 0,86 3,24 0,36 0,38 8,1 16,5 0,8 15,3 -11,0 -70,1 3,7 1195           2,87 9,00 

  15.10.1998 7,17 443 0,42 0,15 3,04 1,21 3,24 0,31 0,63 9 8,71 0,2   -9,7 -73,0 3,7 1195           2,51 10,45 

NMK-4 16.07.1998 6,54 844 2,22 0,34 3,27 2,64 6,77 1,06 0,41 16,71 26,2 1,5 13,8 -10,4 -72,2 0,4 1184           1,24 6,39 

  15.10.1998 7,01 859 2,5 0,42 3,26 2,76 7,52 1,12 0,56 18,14 27,2 1   -11,1 -75,3 0,3 1184           1,18 6,71 

NMK-5 17.07.1998 6,81 1015 2,24 0,3 4,32 3,4 7,36 1,56 2,18 21,36 20,2 0,7 13,9 -8,3 -64,8 13,1 1402           1,27 4,72 

  13.10.1998 7,86 993 2,4 0,38 5,44 2,44 6,5 1,66 1,9 20,72 22,5 0,9   -11,3 -70,5 13,0 1402           2,23 3,92 

NMK-6 22.07.1998 5,6 1550 2,45 1,1 7,15 6,04 11,36 1,38 1,75 31,23 14,6 1,7 16,1 -10,8 -83,3 4,3 1279           1,18 8,23 

  14.10.1998 6,02 1474 2,25 1,5 7,2 5,07 11,46 1,25 2,51 31,24 14 0,3   -9,6 -74,1 4,0 1279           1,42 9,17 

NMK-7 13.10.1998 7,39 556 0,27 0,05 4,37 1,36 4,5 0,12 1,33 12 4,46 0,2   -11,8 -77,0 12,9             3,21 37,50 

NMK-8 13.10.1998 8,08 178 0,04 0,01 1,6 0,25 1,62 0,08 0,19 3,79 2,08 0,1   -12,5 -82,3 13,4 1700           6,40 20,25 

NMG-1 1990 6   9,13 0,67 6,4 2 12 7,2 2,6 40 50,1 9,6 44                   3,20 1,66 

  16.07.1998 6,70 3082 9,2 2.0 17 5,2 18,56 9,8 3,4 63,16 27,9 10,6                     3,27 1,89 

  15.10.1998 7,25 3438 16 4,4 4,08 9,14 10,42 16,3 4,89 65,23 47,5 15,9 25,7 -6,5 -36,7 3,7 1362           0,45 0,64 

NMG-2 16.07.1998 6,28 647 1,56 0,28 2,93 1,69 5,02 0,68 0,34 12,5 24,1 1,3 20,9 -10,9 -80,7 2,0 1155           1,73 7,38 

  15.10.1998 7,37 658 1,92 0,3 3,2 3,2 6,78 0,8 0,58 16,78 27 0,5   -7,9 -70,0 2,0 1155           1,00 8,48 
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  Şekil  5. Giggenbach (1998) üçgen  diyagramları . 
                a) Cl-SO4-HCO3 b) (Na+K)-Ca-Mg c) Na/1000-K/100-Mg0.5 
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                     Şekil 6. Cl ile iyon konsantrasyonlarının değişim grafiği. 

 
 
 
 
İzotop Jeokimyası 
Çalışma alanında toplanan su örneklerine ait δ18O ve döteryum izotoplarının analiz sonuçları 
Çizelge 1’de ve δ18O-D grafiği Şekil 7’de verilmektedir. Global Meteorik Su Doğrusu (GMSD) 
(Craig, 1961) ve Doğu Akdeniz Su Doğrusu (DASD) (Gat ve Carmi, 1970) Şekil 7’de referans 
doğrular olarak gösterilmektedir. Tüm örnekler Doğu Akdeniz Su Doğrusu’nun altında kalmakta, 
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hatta bazıları da Global Meteorik Su Doğrusu’nun da altında yer almaktadır. Dolayısıyla yeraltı 
suyu hem kıtasal hem de Akdeniz yağışlarından beslenmektedir. Global Meteorik Su Doğrusu’nun 
sağında kalan tüm örnekler buharlaşma veya sıcak suların karışımı ile izotopik olarak 
zenginleşmişlerdir. Ekim 1998 örnekleri Haziran örneklerine göre buharlaşma nedeni ile daha 
pozitif değerlerdedir. NMG–1 su örneği döteryumca daha pozitif değerde olması suyun H2S 
içermesinden kaynaklanıyor olabilir.  Çünkü suda H2S gazı arazide izlenmiştir. Buharlaşma çizgisi 
genellikle Global Meteorik Su Doğrusu’ndan daha düşük bir eğime sahiptir. NMS–17 ve NMS–11 
su örnekleri 18O ve D yönünden Global Meteorik Su Doğrusu’ndan daha pozitif sapmalar 
göstermektedir. NMS-17’nin biraz daha fazla oksijence çok az zenginlik göstermesi kapalı sistem 
koşullarında olduğunu düşündürmektedir. Çünkü böyle bir sistemde 18O içeriği denge durumuna 
gelmiş,  yani önemli bir izotopik değişim olmayacağı bir ortam göstermektedir. Aslında düşük 
sıcaklıklı jeotermal sistemlerde oksijen izotopundaki değişiklik jeotermal sistemin izotopik 
kompozisyonunun belirlenmesinde önemli bir konudur. Çünkü su ve minerallar arasındaki oksijen 
izotopundaki karşılıklı değişimler, çok düşük reaksiyon oranlarına sahiptir. Böylece uzun süreli 
geçiş zamanına sahip rezervuarlarda denge durumuna ulaşılmaz (Nuti, 1991).  
 

 
                              Temmuz 1998 (yeraltı suları)       Temmuz 1998 (karışım suyu)      Temmuz 1998 (sıcak sular) 
                         Ekim 1998 (yeraltı suları)           Ekim1998 (karışım suyu)               Ekim1998  (sıcak sular) 
                     
                 Şekil 7. δ2H - δ18O grafiği 
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NMS–1, NMS–29, NMS–30, NMS–31, NMS–32, NMK–1 ve NMK-2’nin daha negatif 18O 
değerlerde olması, trityum değerlerinin yüksekliği bu suların daha yüksek yerlerden beslenen 
güncel sular olduğunu göstermektedir. 18O-D grafiğine göre (Şekil 7) NMS–10, NMS–13, NMK-
5’in Temmuz dönemi 18O ve D değerleri incelendiğinde, örnekleme sonrası buharlaşmaya maruz 
kaldığı anlaşılmıştır. Her ne kadar bu örneklerin yağışlı ve kurak dönemlerdeki kimyasal analizleri 
arasında önemli bir farklılık yoksa da, Temmuz örneklerinin izotop değerleri yerine Ekim değerleri 
dikkate alınmıştır. Trityum-derinlik grafiğine dayanılarak (Şekil 8), yüksek ve düşük trityumlu sular 
arasındaki geçişin yaklaşık 100 metrelerde yer aldığı ve trityum aktivitesi 1.6 ± 1.2 T.U olan 44 
adet su örneğinin 100 m den daha derin sondaj kuyularından alındığı anlaşılmaktadır. Bu düşük 
trityum aktivitesi de suların geçiş süresinin uzun olduğunu ve çoğu suların 1963 yılı öncesi 
yağışlardan beslendiğini ifade etmektedir. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200
0 4 8 12 16 20

Trityum (TU)

D
er

in
lik

 (m
)

 
 

                                      Şekil 8. Derinlik ile trityum değeri değişim grafiği 
 

SONUÇLAR 
1- Misli Havzasındaki çoğu sıcak suların genellikle NaCl-HCO3’ce zengin olduğu ve soğuk yeraltı 
suyu akiferini de karışım oranları nispetinde etkileyerek sodyum ve klorca zenginleştirdiği 
görülmektedir. Cl oranı yüksek olan bu suların derin kökenli ve uzun süreli geçiş zamanına sahip 
olduğu kimyasal ve izotop analiz sonuçlarından anlaşılmaktadır.  
2- Havzadaki sıcak ve soğuk suların hemen hepsi kayaç su denge durumundan uzaktır. 
3- δ 18O ve D izotop verileri havzadaki sıcak suların meteorik kökenli olduğunu ortaya 
koymaktadır. 
4- Havzanın ortasında yer alan alüvyonun çok geçirgen olması yağışların akifere hızlı bir şekilde 
süzülmesine yol açmakta olduğu bu durum buradaki sığ yeraltı sularında yüksek trityum içeriğinden 
anlaşılmaktadır.  
5- Derin dolaşıma sahip yeraltı suyunun trityum değeri düşük aralıklardadır (0-2.7 T.U. arasında). 
Ortalama trityum aktivitesi 1.6 ± 1.2 T.U. olarak hesaplanmış ve bu trityuma sahip 44 adet su 
örneğinin 100 m den daha derin sondaj kuyularından alındığı görülmüştür. Bu küçük trityum değeri 
ise akiferdeki yeraltı suyunun 1963 öncesi yağışlardan beslendiğini ve uzun süreli bir geçiş 
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zamanına sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca, akifer alanının geniş olduğu da söylenebilir. 
Sahanın kuzeybatısında derin dolaşımda yer alan bu suların trityum değerleri, kuzeyden yüksek 
kotlardan gelen daha negatif ağır izotop değerlerine sahip güncel yağışların katılması ile 4.6 T.U.’e 
kadar yükselmektedir (NMS–29, NMS–30, NMS–31, NMS–32).  
6- Yerel jeotermal gradyan normal değer ile (33oC /km) üç kat değer arasında değişmektedir. 
Meteorik suların yeraltına süzülerek burada ısınıp, fay zonu boyunca yeniden yüzeye çıktığı bir 
model Misli havzasında görülen sıcak sular için de geçerlidir.  
 
Sonuç olarak, aşırı çekimler nedeni ile yıllık yenilenebilir rezervden daha çok çekim yapılması 
sonucu oluşan yeraltı su tablasının alçalmasındaki artışın, sodyum, klorür ve bor açısından yüksek 
tuzluluğa sahip sıcak suların soğuk su akiferine karışım oranını arttıracağı dikkate alınmalıdır. 
Çünkü bu durum üstteki soğuksu akiferinin sodyum ve klorür içeriği bakımından artmasına ve 
dolayısı ile sulama suyunda sodyum tehlikesine yol açacaktır. Söz konusu nedenle sulama suyu 
sağlamak amacı ile yapılan yeraltı suyu çekimleri, yeraltı suyu kalitesini kötüleştirmeyecek 
ölçütlerde kontrollü şekilde yapılmalıdır.  
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ÖZET 
 
Depremlerin zararlı etkilerini azaltmaya yönelik olan depremlerin önceden kestirilmesi çalışmaları 
dünyada tüm hızı ile devam etmektedir. Türkiye’de araştırmalar yakın bir geçmişe sahiptir. Bu 
çalışma ile Eskişehir bölgesinde depremlerin önceden kestirilmesi yöntemlerinden biri olan yeraltı 
suyu seviyesindeki ve kimyasındaki değişimlerin gözlenmesi ve ayrıca EC, sıcaklık, pH, CO2, 
redox, radon gazı değerlerini on-line olarak izleyebilecek sistemin kurulması amaçlanmıştır. 
Çalışma alanı olarak seçilen Eskişehir bölgesi açılma rejimindeki Ege - Batı Anadolu bloğu ile 
doğudan batıya doğru hareket eden sıkışma rejimindeki Orta Anadolu bloğunu arasında yer 
almaktadır. Çalışma alanı civarında yer alan DSİ tarafından açılmış 19 adet kuyuya monteli 
limnigraflar vasıtası ile yeraltı su seviyesi değişimleri gözlenmektedir.  
 
Çalışma kapsamında 8 adet lokasyondan iki aylık dönemler ile Ekim 2004 tarihinden itibaren örnek 
almaya başlanmış, su kimyası parametreleri (Na, K, Ca, Mg, CO3, HCO3, Cl, SO4, NH3, NH4, Pb, 
Cu, Cd, Fe, Zn, Hg), çevresel izotoplar (oksijen 18, döteryum, trityum) ve toplam α, toplam β 
radyoaktivite analizleri yaptırılmıştır. S1, S3, S11 CaHCO3; S4, S7, S12 Ca, Mg HCO3; S10 nolu 
örnek NaHCO3’lı sular sınıfında yer almaktadır. İzotopik verilere göre, örnekleme yapılan suların 
tümünün karasal kökenli yağışlardan beslendiği görülmektedir. Suların δ18O değerleri ‰ -9.79 ile 
‰ -11.65 arasında değişirken,  döteryum değerleri  ‰ -69 ile -91.3; trityum değerleri ise 0-7.2 
±0.31 TU arasında değişmektedir. S3, S4, S10 ve S13 nolu lokasyonların toplam alfa aktiviteleri TS 
266 ve WHO 1996 Dünya Sağlık Örgütü içme suyu standartları açısından (sınır değeri 0.1 Bq/l) 
yüksek değerlerde (0.101±0.035–0.447±0.102 Bq/l arasında) bulunmuştur. Proje amacına yönelik 
olarak elde edilen ilksel veriler, sismik aktivite ile olası ilişkiyi araştırmaya yetebilecek uzunlukta 
olmayıp, daha uzun süreli gözlemlere ihtiyaç vardır.  
 
Anahtar sözcükler: Deprem tahmini, Eskişehir, çevresel izotoplar. 
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ABSTRACT 
 
Earthquake prediction researches to mitigate and prevent its harmful effect on the human life and 
property, are continuously carrying on all over the world. As to Turkey, these researches are quite 
new level. The Eskisehir region, selected as pilot area, is situated in the transition zone between the 
Aegean extensional domain and the compressional northern Anatolian block. Electronic 
Limnigraphs were installed by DSI (State Hydraulic Works) to measure seasonal groundwater 
fluctuations in 19 explorations wells in the Eskisehir vicinity. In addition to level anomalies, hydro-
chemical changes have been observing on-line during (pre or post) seismic events such as radon 
concentrations, CO2, pH and temperature. The bimonthly water samples from 8 stations has been 
collecting from the selected wells and thermal springs will be analyzed for tritium (T), Oxygen-18 
(δ18O) and deuterium (δ2H), gross α and β activity in additional to major ions and trace elements 
such as Cu, Pb, Cd, Fe, and Zn and other 60 trace elements have been analyzed. According to 
primary results, samples S1, S3, S11 in CaHCO3; S4, S7, S12 in Ca, Mg HCO3; S10 in NaHCO3 
facieses. In the view of isotopic composition, all samples fall around the Global Meteoric Water 
Line (GMWL) that indicates all waters are recharged from continental precipitation. The δ18O value 
of samples varies between ‰ -9.79 and ‰ -11.65 while that of the deuterium and tritium ranges 
from ‰ -69 to -91.3 and 0 to 7.2 ±0.31 TU, respectively. The gross alpha radioactivity of S3, S4, 
S10 changes from 0.101±0.035 to 0.447±0.102 Bq/l which indicates higher values for drinking 
water according to the permissible limits of TS 266 Turkish Drinking Water Standards (TDWS) and 
WHO. The obtained primitive data is not sufficient to compare and to research any probable 
relationship between seismic events and hydrochemistry because of the shortage of data.  
 
GİRİŞ 
 
Çalışma alanı Eskişehir ili ve çevresini kapsamaktadır. Eskişehir şehir merkezinde ve çevresinde 
yer alan sıcak su kaynakları ve sıcak su kuyularının varlığından dolayı bölgenin tektonik açıdan 
aktif olması;  aktif tektonik açısından açılma rejiminin egemen olduğu Ege-Batı Anadolu Bloğu ile 
doğudan batıya doğru hareket eden sıkışma rejiminin hüküm sürdüğü Orta Anadolu Bloğunun 
normal bileşene sahip sağ yönlü doğrultu atımlı fay zonu ile birbirinden (Eskişehir Fay Zonu fay 
segmentlerine sahip) ayıran bir alanda yer alması ve bu fay zonu boyunca bölgede D-B ile KB-GD 
doğrultu fay segmentlerinin bulunması (Altunel ve Barka, 1998);  ayrıca 1999 yılı ortalarından 
itibaren DSİ 3. Bölge Müdürlüğü tarafından 19 adet kuyunun yeraltı suyu seviyesinin izlenmiş 
olmasından dolayı çalışma alanı olarak Eskişehir ve çevresi alınmıştır.  
Depremlerin önceden kestirilmesi yöntemlerinden biri olan yeraltı suyu seviye ve kimyasındaki 
değişimlerin izlenmesi planlanmış, Eskişehir ve civarındaki aktif fay zonuna yakın DSİ tarafından 
açılmış olan araştırma sondaj kuyuları ve mevcut sıcak su kaynakları seçilerek; akifer ortamın 
özelliklerini belirlemek, yeraltı suyu seviye değişimleri ve çeşitli hidrojeokimyasal parametreleri 
(EC, toC, pH, CO2, redox, radon) online ve gerçek zamanlı olarak izlenmesinin yanı sıra; sismik 
olaylar ile akifer içerisindeki akışkanın (suyun) davranışı arasındaki ilişkiyi araştırmak, su kimyası 
parametreleri (Na, K, Ca, Mg, CO3, HCO3, Cl, SO4, NH3, NH4, Pb, Cu, Cd, Fe, Zn, Hg), çevresel 
izotoplar (oksijen 18, döteryum, trityum) ve toplam α, toplam β radyoaktivite analizlerinin 
yapılması amaçlanmıştır.  
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MATERYAL VE YÖNTEM 
 
Çalışma kapsamında Şekil 1’de verilen haritada kırmızı ile gösterilen lokasyonlarda iki aylık 
dönemler ile örnek almaya başlanmıştır. Alınan su örneklerinde su kimyası analizleri (Ca, Mg, Na, 
K, NH4, Cl, F, Br, SO4, PO4, NO2, NO3), iz element (Pb, Zn, Hg, Fe, Cd, Cu ve ayrıca ilaveten 60 
adet iz element), çevresel izotoplar (Oksijen-18, döteryum ve trityum), toplam alfa, toplam beta 
analizleri farklı laboratuarlarda yapılmaktadır. Major iyon, iz element ve trityum analizleri 
Hacettepe Üniversitesi Su Kimyası ve Çevresel Trityum Laboratuarlarında, toplam alfa ve toplam 
beta analizleri DSİ-TAKK Dairesi İzotop Laboratuarında yapılırken, oksijen-18 ve döteryum 
analizleri Utah Üniversitesi Duraylı İzotop laboratuarında yapılmaktadır. δ18O ve döteryum 
analizleri kütle spektrometresinde, su kimyası analizlerinden katyonlar (Ca, Mg, Na, K) Atomik 
Absorpsiyon Spektrofotometresi, Cl, CO3

-2¸ HCO3 titrasyon, SO4 spektrofotometrik, trityum 
analizleri sıvı sintilasyon sayma cihazı, toplam alfa ve toplam beta analizleri  EPA metodu, ağır 
metal analizleri  ise ICP- MS ile yapılmaktadır.     
Ayrıca örnekleme istasyonlarında arazide yerinde ölçümler (sıcaklık, pH, Eh ve EC) yapılmaktadır 
(Çizelge 1). Örnek alınan lokasyonlardan beş adeti sıcak su kaynağı (S4, S10, S11, S12, S13); beş 
adeti de (S1, S3, S5, S7, S13) sondaj kuyusudur. Sondaj kuyularından S3 ve S7 pozitif artezyen 
özelliğinde olup, S7 sıcak su kuyusudur. 

 
 
 

 
        Şekil 1. Su kimyası, izotop ve radyoaktivite gözlem istasyonları 
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     Çizelge 2. İstasyon Yerlerinde Yapılan Ölçümler 
İst. No Kuyu 

No 
Açıklama Yer Tarih EC Sıcaklık pH Eh 

S1 49863 DSİ G Kuyusu Sivrihisar 26.05.2005 287 18.3 6.5  
   

 
 

Uyuzhamamı 
özel kuyu 

 
 
 

Esence 

26.08.2003 1200    
 18.10.2004 1525 21.4 6.02 +68

S3 23.12.2004 1708 15.8 6.02 +66
 24.03.2005 1190 16.1 5.85  
 26.05.2005 1280 16.5 6.10  

S4  Uyuzhamamı 
kaynağı 

Esence 23.12.2004 1080 28.7 6.4 +46
26.05.2005 1100 29.3 6.3  

 
 

  
 

Eskişehir 
merkezindeki 

sıcak su kaynağı 

 
 

Şehir merkezi 

18.10.20   
04 

468 38 7.28 +6 

S7 23.12.2004 425 43.5 7.32 -9 
 24.03.2005 470 35.1 7,2  
 23.05.2005 495 41.4 7.4  

S8 41001 DSİ Gözlem 
Kuyusu 

İnönü Kandilli 25.05.2005 735 12.5 7.1  

   
 
 

Kızılinler Sıcak 
su kaynağı 

 
 
 

Kızılinler 

18.08.2004 1155 41 6.98 +13
 17.10.2004 863 39.8 6.71 +30

S10 24.12.2004 803 36 6.49  
 24.03.2005 900 36.4 6.80  
 23.05.2005 1150 37.8 7  
   

 
 

İnönü Sıcaksu 
kaynağı 

 
 
 

İnönü 

04.10.2003 387 28.4 7.46 -12
 17.10.2004 304  7.26  

S11 24.12.2004 295 26 6.6  
 24.03.2005 302 28 6.3  
 25.05.2005 495 27.5 7  
   

 
Eskar 

 
 

Hasırca 

17.10.2004 566 35.9 6.8 +25
S12 24.12.2004 525 34 6.82  

24.03.2005 570 34.5 6.90  
23.05.2005 550 33.6 6.95  

 
 

S13 

  
 

Hamamkarahisar 

 
 

Sivrihisar 

18.10.2004 765  6.8 +25
23.12.2004 654 35.4 6.87 +15

 24.03.2005 705 35.8 7.08  
 26.05.2005 767 36 6.79 +25

 
ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE HİDROJEOLOJİSİ 
 
Bölgenin genel jeolojik yapısı Triyas yaşlı metamorfikler ve tektonik bindirme ile gelen ofiyolitik 
serilerden başlayarak Kretase yaşlı kireçtaşı ve konglomeralar ile devam eden Mesozoyik yaşlı 
istifin üzerinde Senozoyik yaşlı (Eosen-konglomera ve Miyosen-örtü birimleri) birimlerden oluşan 
bir dizilime sahiptir (Gözler v.d., 1996). Bölgede intrüzif kayaçlardan granit, granodiyorit yaygın 
şekilde gözlenmekte olup, volkanik faaliyetler sonucu bazalt, andezit, tüf, aglomera da 
izlenmektedir. Tektonik açıdan aktiviteye sahip bu alanda, DSİ tarafından açılan 19 adet araştırma 
kuyusundaki yeraltısu seviye değişimleri incelenmektedir.19 adet limnigraflı kuyunun yer aldığı 
basitleştirilmiş jeoloji ve diri fay haritası Şekil 2’de verilmektedir.  
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Şekil 2. Limnigraflı Kuyuların Basitleştirilmiş Jeoloji ve Kırık Haritası Üzerindeki     
             Konumları (Yüce ve Uğurluoğlu, 2003’den değiştirilerek). 
 
Sivrihisar’da bulunan 49663 nolu DSİ gözlem kuyusunun  (S1)  kuyu derinliği 184 m,  akifer 
derinliği 40–160 m, su seviyesi 3 m, debisi 6 l/s dir. Akifer birimi konglomera olan basınçlı bir 
akiferdir. S3 nolu Uyuz Hamamı sıcak su kaynağına yakın özel şahsa ait kuyu artezyen 
yapmaktadır. Kuyu derinliği 40 m, akifer derinliği 0-40 m, , debisi 0.14 l/s dir. Akifer birimi 
alüvyon olan basınçlı bir akiferdir. S4 nolu Uyuzhamamı kaynağının akifer derinliği 0-100 m, 
debisi 1-5 l/s dir. Akifer birimi alüvyon ve ofiyolitik melanjdan oluşan basınçlı bir akiferdir. 30954 
nolu Alpu-Bozan’da bulunan DSİ gözlem kuyusunun (S5) kuyu derinliği 175 m,  akifer derinliği 
13–170 m, su seviyesi 18 m, debisi 40 l/s dir. Akifer birimi killi kireçtaşıdır. Yarı-basınçlı bir 
akiferdir. S7 nolu lokasyom Eskişehir merkezinde bulunan sıcak su kaynağıdır. 10 l/s debili, 0-110 
metre akifer derinliğine sahip, akifer birimi alüvyon ve kristalize kireçtaşlarından oluşan yarı 
basınçlı bir akiferdir. Bu lokasyon çevresel etkilerden ve özellikle şebeke suyu (soğuk su) 
karışımından etkilendiğinden dolayı gerekli tecrit işlemleri yapılana kadar Mayıs 2005 tarihinden 
itibaren örnekleme dışında bırakılmıştır. 41004 nolu İnönü Kandil’de bulunan DSİ gözlem 
kuyusunun (S8) kuyu derinliği 118 metre olup, su seviyesi 2 m, akifer derinliği ise 18-118 metredir. 
Debisi 66 l/s dir.Akifer birimi alüvyon olan basınçlı bir akiferdir. S10 nolu lokasyon Kızılinler sıcak 
su kaynağıdır. Debisi 1 l/s dir. Akifer birim silisifiye konglomeralardan oluşmaktadır ve basınçlı bir 
akiferdir. S11 nolu lokasyon İnönü sıcak su kaynağıdır. debisi 1-25 l/s olup, akifer birim kristalize 
kireçtaşıdır ve karstik bir akiferdir. S12 Eskar’dan alınan su örneğidir. Debisi 10 l/s dir. Akifer 
birim tüf ve tüfitlerden oluşmaktadır. Basınçlı bir akiferdir. S13 nolu lokasyon Sivrihisar - 
Hamamkarahisar sıcak su kaynağıdır. Debisi 20 l/s dir. Basınçlı bir akiferdir. Akifer birim alüvyon 
ve konglomeradan oluşmaktadır.  
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Su ve İzotop Jeokimyası 
Su örnekleri Schoeller diyagramı üzerinde değerlendirildiğinde (Şekil 3a…3h) S1, S3, S11 
CaHCO3; S4, S7, S12 Ca, Mg HCO3; S10 nolu örnek NaHCO3’lı sular sınıfında yer aldığı 
görülmektedir. Benzer durum Piper diyagramlarında da izlenmektedir (Şekil 4a…4h). 
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Şekil 3a. Schoeller diyagramı                Şekil 3b. Schoeller diyagramı 
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 Şekil 3c. Schoeller diyagramı               Şekil 3d. Schoeller diyagramı 
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  Şekil 3e. Schoeller diyagramı                 Şekil 3f. Schoeller diyagramı 
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Şekil 3g. Schoeller diyagramı                  Şekil 3h. Schoeller diyagramı 
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S1                                                                 S3 

Şekil 4a. Piper diyagramı                             Şekil 4b. Piper diyagramı 

 
S4                          S7 

 
 Şekil 4c. Piper diyagramı                               Şekil 4d. Piper diyagramı 
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                             S10      S1 
Şekil 4e. Piper diyagramı                               Şekil 4f. Piper diyagramı 
 

    
                             S12      S1 
 
Şekil 4g. Piper diyagramı                                Şekil 4h. Piper diyagramı 
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Şekil 5 deki δ18O-δD diyagramında örnekleme yapılan suların tümünün karasal kökenli yağışlardan 
(Criag,1961) beslendiği ve yağışlı dönemde alınan örneklerin duraylı izotop değerlerinin daha 
negatif değerlerde olduğu (mevsimsel etki- Verhagen et al., 1991) görülmektedir. S10 nolu 
Kızılinler sıcak su kaynağı örneklenen istasyonlar içerisinde beslenim yüksekliği en fazla olan 
lokasyon olarak göze çarpmaktadır. 
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Şekil 5. δ18 O-δD grafiği 

 

Şekil 6’da sunulan δ18O-T grafiğinde S1 dışındaki hemen tüm suların trityum değerleri düşük (0-
2.16 TU) bulunmuş olup, 1963 öncesi yağışlardan beslenen yaşlı sulardır. S1 su örneği ise statik 
seviyesi yüzeye çok yakın (2-5 metre) basınçlı Neojen yaşlı akiferden alınmış olup, kış dönemi 
yağışlarının akifere daha hızlı ulaştığı trityum değerinin yüksekliğinden anlaşılmaktadır. Yine bu 
grafikte de yağışlı dönemin S13 nolu istasyonda etkin olduğu görülmektedir.  

 



 85

S7
S3

S7S10
S11

S12

S13

S3
S4S7S10

S11

S13

S12

S1

S3

S11

S12

S13

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

-11,5 -11 -10,5 -10 -9,5
δ18O

T

24.12.200418.10.2004 16.03.2005  

Şekil 6. δ18O-T grafiği ( :analiz hatası) 

S3, S4, S10 ve S13 nolu istasyonlara ait suların toplam alfa aktiviteleri WHO 1996 Dünya Sağlık 
Örgütü içme suyu standartları açısından (sınır değeri 0.1 Bq/l) yüksek değerlerde (0.101±0.035–
0.447±0.102 Bq/l arasında) bulunmuştur. Ancak sular, TS 266 Türk içme suyu standartları 
açısından değerlendirildiğinde (sınır değerleri: toplam alfa aktivitesi 0.037 Bq/l, toplam beta 
aktivitesi 0.37 Bq/l ) S3, S4, S10, S13 hem toplam alfa hem de toplam beta içeriği açısından, S7 ve 
S12 ise toplam alfa yönünden sınır değerlerin üzerinde bulunmaktadır. Sular ağır metal içeriği 
açısından değerlendirildiğinde S3 Cd, Hg; S7 Zn, Fe, Cd; S10 Fe, Cd, Hg; S11 Cd; S12 Fe, Cd, Hg; 
S13 Fe ve Cd konsantrasyonları içme suyu limitlerinin üzerinde bulunmuştur. 
 

                Ayrıca ölçülen parametrelerin istasyon bazında çalışma alanı içerisinde meydana gelen 3 ve daha 
üzeri büyüklükteki sismik aktivite ile ilişkisini irdelemek amacı ile zaman ile değişim grafikleri 
çizilmiştir. Ancak bu makalenin hazırlandığı Mayıs 2005 tarihine kadar gerek verilerin azlığı ve 
gerekse de yakın çevrede önemli bir sismik aktivitenin olmamasından ötürü herhangi bir 
ilişkilendirme yapmak mümkün değildir. Yine de örnek oluşturması açısından S3 (Uyuzhamamı 
özel kuyu) lokasyonu için çizilen ölçülen parametrelerin zaman ile değişim grafikleri Şekil 7’de 
verilmektedir. Bu parametrelerin her istasyon için daha uzun zaman içerisindeki değişiminin 
irdelenmesi daha doğru olacaktır.  
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Şekil 7. Ölçülen parametrelerin zaman ile değişim grafikleri 
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SONUÇLAR 
 
1- Su örnekleri Schoeller ve Piper diyagramları üzerinde değerlendirildiğinde S1, S3, S11 

CaHCO3; S4, S7, S12 Ca, Mg HCO3; S10 nolu örnek NaHCO3’lı sular sınıfında yer aldığı 
görülmektedir. 

 
2- δ18O-δD grafiği örnekleme yapılan suların tümünün karasal kökenli yağışlardan beslendiğini ve 

yağışlı dönemde alınan örneklerin duraylı izotop değerlerinin daha negatif değerlerde olduğunu 
ortaya koymaktadır. 

3- δ18O-T grafiğinde S1 dışındaki hemen tüm suların trityum değerleri (0-2.16 TU) düşüktür. Bu 
düşük trityum değeri ise 1963 öncesi yağışlardan beslendiğini göstermektedir. 

 
4- Sular toplam alfa ve toplam beta içeriği açısından değerlendirildiğinde; S3, S4, S10, S13 hem 

toplam alfa hem de toplam beta içeriği açısından, S7 ve S12 ise toplam alfa içeriği açısından 
sınır değerlerin üzerinde bulunmaktadır.  

 
5- Ağır metal içeriği açısından S3 Cd, Hg; S7 Zn, Fe, Cd; S10 Fe, Cd, Hg; S11 Cd; S12 Fe, Cd, 

Hg; S13 Fe ve Cd konsantrasyonları içme suyu limitlerinin üzerindedir. 
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ÖZ 
Çalışma alanı aksaray ilinin doğusunda yer alır. Alanda  temeli paleozoyik yaşlı tamadağ 
formasyonuna ait  gnayslar ile, bozçaldağ formasyonuna ait mermerler ve bunlar içine sokulum 
yapmış, üst kretase yaşlı baranadağ granitoid intrüzyonu oluşturur. Bu birimler, alt eosen yaşlı  
çayraz formasyonu ve üst eosen –alt miyosen yaşlı, ve mezgit grubu kayalarından oluşan  çökel 
kayaçlarla diskordan olarak yer alır. Tüm bu kaya birimleri orta miyosen -kuvaterner yaşlı, 
sedimanter ara seviyeler içeren tüf ignimbrit, ve bunlarla yaşıt tüfit ve arakatkılı sedimanlar, bazalt 
lavları, volkan külü, pomza, dasit-riyodasitik lav domları ile temsil edilen kapadokya volkanik 
kuşağı kayaları ile uyumsuz olarak örtülür. 

Çalışma alanı, tersiyer-kuvaterner yaşlı  kapadokya volkanik kuşağı içinde, ziga, acıgöl ve 
şahinkalesi sahalarından oluşan  jeolojik olarak birbirine benzer yapıda üç jeotermal alanı içinde 
bulundurur. Yüksek ısı akısı, jeotermal alanlar çevresinde yaygın asidik ve zayıf asidik hidrotermal 
alterasyon ve sıcaklığı 44-65  oc’ lere ulaşan sıcak su kaynakları, önemli bir jeotermal potansiyele 
işaret etmektedir.  

Alanda yer alan sıcak ve soğuk suların, kimyasal karakteristiklerinin belirlenmesi ve jeotermometre 
uygulanarak rezervuar sıcaklığına yaklaşımda bulunmak sıcak su-soğuk su karışım miktarlarının 
belirlenmesi amacıyla 34 adet su kimyası analizi yapılmıştır. Sıcak  kaynakların  beslenme alanının 
belirlenmesi, suların yer altında geçirdiği seyahat süresine yaklaşımda bulunulması amacıyla  10 
adet O18 ve döteryum ile 10 adet Trityum analizinden  yararlanılmıştır. 

Analiz sonuçları  Giggenbach üçgen diyagramı, Fournier Cl-Entalpi, SiO2-Entalpi, Langelier 
Ludwig, Piper, Schoeller  diyagramlarında değerlendirilerek sular sınıflandırılmış, su-kayaç ilişkisi 
belirlenmeye çalışılmış, sıcak su-soğuk karışım modellemeleri yapılmıştır. Jeotermal sahaların 
beslenme alanı sınırlarının belirlenmesi amacıyla O18 ve döteryum ve suların yer altında dolaşım 
sürelerinin belirlenmesi amacıyla trityum analizleri yapılmıştır. 

Su kimyası çalışmalarına göre, alandaki soğuk sular, IAH standartlarına göre, Ca-Mg-HCO3, ve 
CaHCO3  Acıgöl sıcak suları B içeren, Na-Ca-HCO3-Cl tipinde, Ziga sıcak suları As ve B içeren, 
Na-Cl-HCO3 tipinde, Şahinkalesi sıcak suları ise  Ca- Na-HCO3 tipli  mineralce fakir sıcak sulardır. 
Giggenbach, diyagramına çalışma alanındaki tüm sıcak sular su kayaç dengesine ulaşmamış ham 
sulardır. 

Cl-Entalpi ve Silis-Entalpi karışım modellemelerine göre alandaki sularda %81 soğuk su karışımı 
hesaplanmış olup, Cl-Entalpi ve Silis-Entalpi karışım modellemelerine göre 188 °C rezervuar 
sıcaklığı hesaplanmıştır. Cl-Entalpi grafiğinde,  Acıgöl suları karışım çizgisi üzerine düşerken, 
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Şahinkalesi suları çok düşük Cl içeriği ile buharla ısıtılmış sular tipinde görülmektedir. Ziga sıcak 
suları ise benzer entalpide fakat yüksek Cl içerikleri ile evaporitlere bağlı Cl zenginleşmesini yada 
buhar kaybederek kondüktif yolla soğumayı temsil eden sular olabilir.   

Döteryum verileri  değişik yüksekliklerden alınan su numunelerinin alındığı noktaların topoğrafik 
kotlarına karşılık olarak işaretlendiğinde “Döteryum = -0.0016x(yükseklik) – 74.127” doğrusu 
yükseklik eğilim çizgisi olarak belirlenmiştir. Buna göre Acıgöl sahasından alınan sıcak suların 
Döteryum değeri yerine konduğunda, bu suların beslenme yüksekliği 1414m, benzer şekilde 
Şahinkale sahasından alınan sıcak suların beslenme alanı yüksekliğinin 2100-2200m, Ziga sahasına 
ait sıcak suların beslenme alanı yüksekliğinin ise 3000m’nin üzerinde olduğu saptanmıştır.  Baz 
olarak alınan gözlem noktalarının sadece yağıştan beslenmeleri ve kısa sürede boşalım yapmaları 
göz önünde bulundurulmuştur. Bu yükseklik verileri sahaların beslenme alanının Hasandağı'na 
kadar uzanabileceğini göstermekte olup, alanda yüzeyden alınan sıcak ve soğuk suların kimyasal 
analiz sonuçlarına göre Cl, SiO2, Sıcaklık haritaları da bu durumu desteklemektedir. O18-Döteryum 
grafiğinde suların büyük bir bölümünün beslenme sırasında ve beslenme sonrasında  buharlaşma 
meydana geldiğini yada yüzeysel buharlaşma etkisi ile ağır izotoplar bakımından zenginleştiği 
görülmektedir. Ziga ve Acıgöl sahasından alınan sıcak suların yüzeysel buharlaşma etkisi 
göstermekle birlikte yerel meteorik çizgiden sağa doğru kayarak O18 bakımından 
zenginleşmektedir. Bu durumda bu suların daha derin dolaşımlı kayaçlarla daha uzun süre 
etkileşimde kalarak O18 bakımından kısmen zenginleştiği görülür.  

Trityum analiz sonuçlarına göre alandan alına tüm sıcak suların yaş aralığının 0-2 TU arasında 
olduğu görülmektedir. Buna göre bu sular nükleer denemeler öncesi(1952 öncesi) yağışlardan 
beslenen sular olup, 50 yıldan daha yaşlı sulardır. Diğer sular ise 2-7.75 Tu trityum içeriği ile 
nükleer denemeler sonrası yağış sularından etkilenmiş sulardır. Bu sular, nükleer denemeler öncesi 
yağışlara ait sularla yeni yağışların karışım suları olarak yorumlanmıştır. Trityuma karşı O18 
grafiğinde dolaşım süresi en kısa olan numunenin Şahinkalesi soğuk suları olup, bunu Ziga ve 
Acıgöl civarı soğuk sularının izlediği görülmektedir. Trityuma karşı Elektriksel Kondaktivite(EC) 
grafiğinde ise, dolaşım süresi soğuk sularda en gençten-yaşlıya doğru,  Şahinkalesi- Helvadere- 
Ziga  ve Acıgöl şeklinde sıralanmaktadır. Sıcak sularda dolaşım derinliği bakımından en sığ 
dolaşımlı suların, en düşük EC’ye sahip Şahinkalesi suları ile temsil edildiği, Acıgöl ve Ziga 
sularının ise daha yüksek EC içeriği ile daha derin dolaşımlı suları temsil ettiği görülür. 

Alanda Cl-Entalpi karışım modellemesine göre Acıgöl sahasında, 188 °C rezervuar sıcaklığı 
hesaplanmıştır. Jeotermometre (Fournier 1977) kalsedon ve kuvars jeotermometresine göre, Acıgöl, 
Ziga, ve Şahinkalesi sahalarında sırasıyla 160-181 oC, 119-145oC ve 135-159oC, rezervuar sıcaklığı 
beklenmektedir. 

Anahtar kelimeler: Aksaray jeotermal sahaları, hidrokimya, jeotermometre, karışım modelleri, 
Entalpi, hidrolojik izotop, oksijen-18, döteryum, trityum   

ABSTRACT 
The studied area is located at eastern part of  Aksaray province in Central Anatolia. The basement 
rocks of studied area is Paleozoic aged Bozçaldag formation composed of marble, schist and gneiss 
and Cretaseous aged granitoid intrusion intrude within these basement rocks. These rock units are 
overlain uncomfortably by middle miocene to Quaternary aged volcanic rocks of Cappadocian 
volcanic belt interlayer sediments. The compositions of these units are mainly represented by tuff, 
ignimbrite, reworked tuff interlayer sediments, basalt lavas, ash fall deposits, pumice and dasite to 
rhyodasitic lava domes. 
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The study area contains Ziga and Acıgöl (Narköy) thermal area, which they have similar geologic 
environments with in the Cappadocian volcanic belt of the Tertiary to Quaternary age. Existence of 
surface manifestation like that high regional heat flow, the presence of expanding acidic to weakly 
acidic hydrothermal alteration surrounding the geothermal area, hot springs which have a 
temperature of 44-65 oC indicating the important of geothermal possibilities in the area. 

Water chemistry studies have been carried out on 34 water samples to estimate relation between hot 
and cold water, calculate reservoir temperature using geothermometre and mixing models, 
hydrological isotope studies were carried out to on 10 samples to clarify extending of recharging 
area and travel time from recharging area to discharging area.  

Water analyses results were assested using some diagram such as Fournier Cl-Entalphy, SiO2-
Entalphy, Langelier- Ludwig, Piper, schoeller  etc to classify them. Water-rock interaction have 
been tried to be define  on the base of these result. 

On the base of water chemistry analyses, all of the cold waters are Ca-Mg-HCO3 and CaHCO3 
type.  the hot waters in Ziga field classified as Na-Cl-HCO3 type and As and B bearing mineralized 
hot water. Geothermal fluids in Acigöl field, classified as Ca-Na-HCO3-Cl type and B bearing 
mineralized hot water, and Şahinkalesi hot water(from well) has been classified as Ca- Na-HCO3 
type non mineralized thermal water. According to Giggenbacch 1988 the hot waters are immature 
in the Aksaray region so silica thermometers have been carried out in the area. 

The rate of mixing cold water has been  found as % 81and  based on the Cl-entalphy and silica- 
entalphy mixing models. These  models showed 188°C reservoir temperature in the studied area. 
Although Acıgöl thermal waters fall on mixing line, Şahinkale hot waters waters make a schift from 
the mixing line with related Cl enrichment and Ziga hot waters represent conductively cooled 
and/or evaporite related  chloride enrichment.  

When Deuterium result belong to  water samples which collected from different elevation plotted 
versus elevation, “Deuterium = -0.0016x(yükseklik) – 74.127” trending line, was found as elevation 
trending line. When the Deuterium result of hot water sample colected from Acıgöl area were put in 
this equation, recharging elevation has found as 1414m. Similarly, recharcing elevation was found 
as 2100-2200m in Şahinkalesi and above 3000m for the Ziga field, This elevation trending has 
showed that recharging area of the fields may reach to Hasandağ and also, iso-Cl  and SiO2 
concentration map of the hot and cold Water sample  collected from the area supported this idea. It 
has found that either O18 and Deuterium enrichment in some samples may be the reason of surface 
evaporation effect when being fed. It has been shown that shift from local meteorik water line 
through to right  at hot water samples belonging Ziga and Acigöl fields. This situation refers these 
waters has deep sirculation so, has enriched about heavy isotops (O-18) with respect to water-rock 
interaction.  

It has been shown that All of the hot water samples collected from the area has between 0-2 TU. So 
It can be say that these water samples has been fed from the precipitation before 1952. Other waters 
samples which have effected from the precipitation after nuclear experience  with 2-7.75 TU. So 
they have interpreted as mixing water with young water old water. As it was seen that The 
shallowest sirculation water are Şahinkalesi cold waters according to Tritium versus O18 graffic. 
Water samples are arrenged from having shallow sirculation through the deep sirculation 
Şahinkalesi, Helvadere, Ziga and Acıgöl  cold water respectively with respect to Tritium-EC 
graffic. For the thermal waters, Şahinkaelesi thermal water has the shallowest sirculation water with 
lowest EC and Acigöl and Ziga thermal waters have represented deep sirculation Waters with high 
EC and O18 rate.  



 92

188 oC reservoir temperature have calculated. According to Cl-enthalpy and SiO2 –entalphy mixing 
models On the basis of silica thermometer (Fournier 1977) 119-145oC, 160-181 oC and 135-159oC 
reservoir temperature have been calculated in Ziga, Acıgöl and Şahinkalesi geothermal fields 
respectively. 

Key words: Aksaray geothermal fields, hydrochemistry, geothermometer, mixing model, entalphy, 
hydrological isotope, Oxygen-18, deuterium, tritium.   

GİRİŞ  
Çalışma alanı Aksaray ili  doğusunda  jeotermal sahaları  Orta Anadolu bölgesinde Aksaray ili 
doğusunda Kapadokya volkanik provensi içinde yer alır(Şekil 1), Ziga -Acıgöl-Şahin Kalesi 
jeotermal sahalarını kapsar.  Bölgenin Miyosen Kuvaterner aralığında etkin olmuş Melendiz ve 
Hasandağ strato-volkanlarına olan yakınlığı yüksek ısı akısı, jeotermal sahaları çevreleyen asitik- 
zayıf asitik karakterli yaygın hidrotermal alterasyon zonlarının ve sıcaklığı 44-65 oC olan sıcak 
suların varlığı gibi yüzeysel göstergeler sahanın önemli bir jeotermal potansiyele sahip olduğunu 
göstermektedir. 

 
Şekil 1: Çalışma alanı yer buldurma haritası ev Orta Anadolunun tektonik konumu (Mc Kenzi,1972, 

Barka 1992 ve Toprak,1998‘ den faydalanılmıştır) 

Bölgede temeli oluşturan Paleozoyik kayaçlar Seymen, 1981, tarafından ayrıntılı olarak 
çalışılmıştır. Yazar’a göre, temel altta gnays ve şistlerle temsil edilen Tamadağ formasyonu, üstte 
mermerlerden oluşan Bozçaldağ formasyonu ve bunları kesen Kretase yaşlı Baranadağ granitik 
intrüzyonundan oluşur. Temel kayaçları Göncüoğlu ve diğ., 1992, tarafından Orta Anadolu 
Kristalin kompleksi olarak tanımlanmıştır. 

Çalışma alanının içinde bulunduğu Orta Anadolu bölgesi, Kuzey Anadolu fayı(KAF) ve Doğu 
Anadolu fayları(DAF) ile sınırlanmış olan Anadolu bloğunun orta kısmında yer alır. Üst Miyosen 
sonlarına doğru Arap Plakası ile Anadolu Plakası arasındaki kıta-kıta çarpışması ile  Anadolu 
levhası K-G yönlü sıkışmanın etkisi altına girmiştir ve bunun sonucu iki ana fay(KAF ve DAF) 
oluşmuş(Şekil 1), Anadolu plakası  bu iki fayla sınırlı kesimi batıya doğru kaymaya başlamıştır(Mc 
Kenzi 1972 ve Yılmaz 1991). Mc Kenzi 1972, Yılmaz 1991, Ayder ve diğerleri 1995, Orta 
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Anadolu’da Üst Miyosen-Kuvaterner aralığında etkili olan volkanik aktivitenin bu hareketle direkt 
ilişkili olduğu ifade edilmiştir. ‘Orta Anadolu Volkanik Provensi’, ‘Kapadokya Volkanik Provensi’ 
olarak bilinir. Bu volkanik provens, geniş alanlara yayılan birkaç safhalı ignimbrit çıkışları,  
Miyosen- Pliyosen yaşlı iki stratovolkan (Karacadağ ve Melendiz) ile monojenetik bacaları(Bazaltik 
maar, sinder konileri, lav domları) ve yine stratovolkan tipinde Kuvaterner yaşlı iki adet 
volkanı(Hasan dağı ve Erciyes dağı) içinde bulundurur. Orta Anadolu’da Üst miyosen-Kuvaterner 
arasında etkili olmuş olan volkanizma aktivitesi petrografik, kronolojik, ignimbrit yerleşimi ve 
jeokimyasal karakteristikleri gibi değişik konularda bir çok araştırıcı tarafından çalışılmıştır 
(Pasquare, 1968, Keller, 1974; İnnocenti ve diğ.,1975; Batum, 1978a,b; Beekman, 1966; Pasquare 
ve diğ., 1988; Schmaher ve diğ., 1990;  Ercan ve diğ., 1990, 1992; Bigazzi ve diğ., 1993; Aydar ve 
diğ., 1994; Le Pennec ve diğ., 1994; Druit ve diğ., 1995; Dhont,ve diğ., 1998; Toprak, 1998, 2000). 
Ziga alanında jeotermal amaçlı saha jeolojisi ve su kimyası çalışmaları Öktü ve Kalkan, 1984, 
Göçmez, 1994; Ziga ve Acıgöl alanlarında gravite (Akdoğan 1989), manyetik çalışmalar (Kaynak 
1989) yapay kaynaklı manyetotellürik çalışmalar (CSAMT) (Kaya ve Tokgöz, 1991) yapılmıştır. 

Çalışma alanı sınırları içinde 4 gradyan sondajı açılmıştır. Ziga alanında açılan gradyan 
kuyularından ZBG1 kuyusunda(209m) 0.62 oC/10m ve ZBG2 kuyusunda 0.53 oC/10m gibi normal 
jeotermal gradyanın iki katına yakın gradyan artışı ölçülmüştür(Ölmez ve Gevrek 1991). Acıgöl 
alanında yapılan SFG-1(123m) ve SFG2(244.8m)açılan iki adet gradyan kuyusundan sırasıyla 3 

oC/10m ve 0.5 oC/10m gradyan artışları ölçülmüştür(Ölmez ve Gevrek 1991). Özellikle SFG 1 
kuyusunda gradyan artışı normal gradyan artışının 10 katına yakın olup derinlerde önemli bir ısı 
kaynağına işaret ettiği düşünülmektedir.  

Ziga Acıgöl sahalarında daha önce yapılan gravite ve  manyetik çalışmalar yeniden yorumlanarak 
yüksek gravite ve düşük manyetik anomalilerin bölgede jeotermal sistemlerin ısı kaynağı olarak 
düşünülebilecek mağma sokulumlarına yorumlanabileceği ifade edilmiştir(Akdoğan ve Burçak 
2002). Aksaray jeotermal sahalarının manyetotellürik hidrotermal alterasyon, su kimyası, izotop, 
rezistivite çalışmaları ile kavramsal modelleri oluşturulmuş jeotermal ısı kaynağı Manyeto tellürik 
çalışmalarla araştırılmış ve yüksek rezistiviteli kabuk içerisine sokulmuş ve derinliği 5-8 km 
arasında değişen düşük rezistiviteli kütlelerin, alanda jeotermal ısı kaynağını oluşturan, 
ergiyik/kısmen ergimiş yada katılaşmış fakat sıcaklığını henüz kaybetmemiş  mağma sokulumları 
olarak değerlendirilmiştir(Burçak ve diğ. 2003, 2004, 2005). 

JEOLOJİ 

Bölgede jeolojik temeli Paleozoyik yaşlı şist ve gnaystan oluşan Tamadağ formasyonu, 
mermerlerden oluşan Bozçaldağ, ve bunları keserek yerleşen, Kretase yaşlı Baranadağ granitoid 
gabroid intrüzyonu oluşturur. Temel birimler, Alt eosen yaşlı denizel kireçtaşı, kumtaşı ve 
marnlardan oluşan Çayraz formasyonu Üst Eosen - alt Miyosen yaşlı, evaporit arakatkılı gölsel-
karasal çökel kayaçlardan oluşan Mezgit Grubu kayaları ve Üst Miyosen -Kuvaterner yaşlı 
Kapadokya Volkanik Kuşağına ait tüf, ignimbrit, bazalt lavları,  volkanik kül, pomza ve dasitik-
riyodasitik lav domları ile temsil edilen volkanik kayaçlar ve bu volkanitlerle ara tabakalı 
sedimanter birimler tarafından uyumsuz olarak örtülür.  

Sahada jeotermal kaynakların ana rezervuarını Paleozoyik yaşlı şist ve gnaysdan oluşan Tamadağ 
formasyonun kırıklı ve çatlaklı zonları  ve daha üste yer alan mermerlerle temsil edilen Bozçaldağ 
formasyonu oluşturur. Sığ rezervuarı ise Çayraz formasyonunun  kumtaşı, kireçtaşı seviyeleri ile 
karasal çökeller ve bunlar içindeki evaporitik seviyeler oluşturur. Sahada jeotermal sistemin örtü 
kayacını ise yaygın olarak hidrotermal alterasyona uğramış tüf, ignimbritler oluşturur(Burçak,ve 
diğ. 2005).  
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HİDROKİMYASAL ÇALIŞMALARI 

Alanda yer alan sıcak ve soğuk sulardan 34 adet numunenin kimyasal analizler sonuçları 
aşağıdadır(Çizelge 1 ). 

Çizelge  1: Alandan alınan sıcak ve soğuk suların kimyasal analiz sonuçları 

Numune Temp°C pH Ca Mg Na K Cl SO4 HCO3 B SiO2 TDS(Mg/l)

Şa
hi

nk
al

es
i  

su
la

rı 

SDJ1 24,4 6,85 43 7,7 18,1 10,6 8,52 5,3 232 0,7 100 425,89 
SDJ2 24,6 7,42 45 6 47,5 13,1 14,6 16,8 296 1 90 530 
SDJ3 22,8 7,75 51,4 6,24 23,7 13,5 7,46 5,3 281 0.7 84 472,6 
SDJ4 21 7,59 42,1 7,16 20,2 16,3 5,68 5,8 250 0,6 90 437,84 
SDJ5 22,1 7,62 41,9 7,62 21 10,5 13,5 11 226 0.7 86 417,52 
SDJ6 21,2 7,14 42,7 3,23 21,5 4,1 10,6 4,8 209 0,6 88 384,53 
SK1 10,9 7,33 22 1,82 3,5 6,6 2,84 7,69 81 0 52 177,45 
SK2 44,1 7,39 44 7,9 21,5 16,5 3,55 2,46 261 0 146 502,91 
SK3 26,8 7,2 52 13,2 17,1 12,2 4,62 4,81 296 0 100 499,93 
SK4 27,2 7,57 36,1 7,86 17,5 11,8 3,55 1,79 226 0 124 428,6 
SK5 23,7 7,54 22 8,3 17,8 12,9 3,2 1,92 162 0 118 346,12 
SK6 22,5 8,37 28,5 3,53 12,2 0,8 4,97 2,1 140 0 70 262,1 
SK7 28,9 7,69 33,1 11,1 42,7 14,8 7,9 4,28 267 0,7 87 468,58 
SK8 16,9 7,86 26 5,08 7,7 3,13 2,42 1,71 134 0 77 257,04 
SK9 12   12,9 1,62 2,9 1,17 1,23 2,1 58 0 30 109,92 

A
cı

gö
l  

su
la

rı 

ACG1 19,6 8,03 30,7 5,1 12,2 5,12 4,97 3,36 162 0,7 54 278,15 
ACG2 13,8 7,67 45,7 1,85 11,9 1,4 2,49 61 93 0,5 69 286,84 
ACG3 43,3 6,69 327 13,9 175 60,5 247 80,2 1275 14 106 2298,6 
ACG4 22,4 6,78 351 53 138 73,1 255 98,9 1681 13 147 2810 
MT1 53 7 224 44 190 64 300 156 970 8,3 202 2158,3 
MT2 65 7 92 49 195 66 299 160 537 8,3 170 1576,3 

Zi
ga

 S
ul

ar
ı 

AZ1 39 6,5 276 46 1175 150 1889 72 1165 32,6 47 4852,6 
AZ2 37,5 6,5 300 41 1225 156 1907 78 1208 33,4 47 4995,4 
AZ3 51 6,9 309 49 1160 158 1900 65 1244 32 47 4964 
AZ4 46 6 300 36 1180 162 1880 71 1208 32,6 75 4944,6 
AZ5 47,5 6,6 361 39 1212 168 1900 73 1506 29,8 91 5379,8 
ZG1 50 7,13 270 75,6 946 124 1294 42,6 1722     4474,2 
ZG2 44,6 6,62 278 58,4 1088 164 1434 43,9 1739 32 62 4899,3 
ZG3 32,9 6,53 212 162 830 118 1220 39,9 2087     4668,9 
ZG4 43,4 7,07 187 75,8 1161 174 1558 59,6 1797 40 109 5211,87 
ZG5 35,9 7,47 31,2 49,2 49,2 17,9 20,9 10,1 290 1,7 114 591,67 
ZG6 29,6 7,42 33,9 10,6 51,1 18,1 30,9 0,96 273 0,9 94 513,46 
ZG7 16,8 7,66 65,9 19,4 12,7 8,67 7,46 6,73 336     456,86 
ZG8 14,3 7,8 59,1 12,2 11,7 2,04 7,1 11 244 0,6 52 399,74 
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Suların Kimyasal sınıflandırılması 
Su kimyası çalışmalarına göre, alandaki soğuk sular, IAH standartlarına göre, Ca-Mg-HCO3, ve 
CaHCO3  Acıgöl sıcak suları B içeren, Na-Ca-HCO3-Cl tipinde, Ziga sıcak suları As ve B içeren, 
Na-Cl-HCO3 tipinde, Şahinkalesi sıcak suları ise  Ca- Na-HCO3 tipli  mineralce fakir sıcak sulardır. 

Piper diyagramına göre(Şekil 2) alandaki tüm soğuk sularla Şahinkalesi sıcak sularında 
Ca+Mg>K+Na ve HCO3+CO3> Cl+SO4, olup bu sular Ca-Mg-HCO3 tipinde sulardır.Acıgöl sıcak 
sularından, MT-2 no’lu  örnek hariç diğerlerinde Ca+Mg>N+K ve HCO3+CO3>Cl+SO4, MT-2 ise 
Cl+SO4> HCO3+CO3 ve alkali toprak elementler (Ca+Mg) ve alkali elementler(Na+K) birbirine 
eşittir, bu nedenle, bu su karışık sular grubuna düşmektedir. Ziga sahasından alınan suların ise iki 
grupta toplandığı görülür. Ziga’da birinci tip sularda ise, katyonların sıralanımı Na+K>Ca+Mg, 
anyonların sıralanışı  Cl+SO4 >CO3+HCO3 şeklinde olup, bu sular  Na-Cl ve Na-Cl-HCO3 tipli 
sulardır. Ziga’da ikinci grup sular(Ilısu sıcak suları), katyon ve anyon sıraması, Ca+Mg>K+Na ve 
HCO3+CO3> Cl+SO4 şeklinde olup, bu sular Ca-HCO3 ve Ca-Na-HCO3 tipli sulardır. 

 

Şekil 2: Aksaray Acıgöl-Ziga ve Şahinkalesi sahalarına ait sıcak ve soğuk suların Piper diyagramı 

Yarı logaritmik Schoeller diyagramına göre(Şekil 3), her üç alandan toplanan soğuk suların 
birbirine paralel katyon ve anyon içerikleri ile aynı kökenli, benzer akiferden kaynaklanan sular 
olduğu görülür. Acıgöl sıcak suları (MT1, MT2 ve ACG4) aynı kökenli sular oldukları 
görülmektedir. Acıgöl sahasından alınan  SDJ 6 ve Şahinkalesi SK2 ve SK1   numaralı sularda 
olduğu gibi sıcaklığı 20 °C’nin üzerinde olan bazı sular, bir miktar Na+K zenginleşmesi sonucu 
soğuk sulardan bir miktar farklılık göstermektedir. Bu sular soğuk sular ile Acıgöl suları arasında 
bir özelliğe sahip sular olarak değerlendirilebilir. Ziga sahasından alınan suların yine 2 grupta 
toplandığı görülür I. grup  suların birbirine yakın ve paralel katyon ve anyon içerikleri ile aynı 
kökenli oldukları görülür bu grubun en belirgin özelliği belirleyici kayonun Na, belirleyici anyonun 
ise Cl olmasıdır. Ziga sahasında  II. Grup(ZG-5 ve ZG6) sularda ise, belirleyici katyon Na+K ve 
belirleyici anyon ise HCO3’tır. Scholler diyagramında alandan alınan tüm sulara bakıldığında, Ziga 
sularının farklı bir akiferden geldiği, diğer suların ise birbirine az çok paralel katyon ve anyon 
içeriği ile aynı tür rezervuar özelliklerine sahip olabilecekleri düşünülmektedir. 
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Şekil 3:  Aksaray Acıgöl-Ziga ve Şahinkalesi sahalarına ait sıcak ve soğuk suların Schoeller 
diyagramı 
JEOTERMOMETRE UYGULAMALARI 

Katyon jeotermometreleri 
Giggenbach (1988) katyon  olgunluk diyagramına göre, alandan alınan tüm sular katyonlar 
açısından, henüz su-kayaç dengesini kuramamış ham sulardır(Şekil 4). Bu durumda, rezervuarda 
sıcaklıkla, su ve kayaç arasında, zaman içerisinde kurulmuş denge durumu olmadığından, 
rezervuarda sıcaklığı hesaplamalarında  yaklaşımda bulunmak için katyon jeotermometreleri yanlış 
sonuç vereceğinden  uygulanamayacaktır. Bu nedenle alana silika jeotermometreleri uygulanmıştır.   

 

Şekil 4 : Aksaray Acıgöl-Ziga ve Şahinkalesi sahalarına ait sıcak ve soğuk suların olgunluk  

diyagramı (Giggenbach 1988)  
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Silis jeotermometreleri 
Alanlardan alınan sular su-kayaç dengesini tamamlamamış sular olduklarından(Şekil 4 ), silis 
jeotermometreleri uygulanmıştır.  Çalışma alanından alınan suların silis dağılımı ile sıcaklık 
dağılımı haritaları incelendiğinde sıcaklıkla silis içeriğinin uyumlu olduğu görülmektedir (Şekil 5 
ve 6). Yapılan silis (kuvars ve kalsedon) jeotermometre (Fournier, 1977) hesaplamalarına göre 
beklenebilecek maksimum rezervuar sıcaklıkları Acıgöl, Ziga, ve Şahinkalesi sahalarında sırasıyla 
160-181 oC, 119-145oC ve 135-159oC’ dir. 
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Şekil  5:  Çalışma alanından alınan su örneklerine ait SiO2 dağılım haritası 
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Şekil 6: Aksaray jeotermal sahaları sıcaklık dağılım haritası 

Karışım Modellemeleri 
Silis-Entalpi grafiğinde(Şekil 7) sahadan alınan suların SiO2(mg/l) içeriği Entalpiye karşılık 
işaretlendiğinde, suların karışım çizgisini temsil eden bir hat boyunca dizildiği görülmektedir. 
Karışım çizgisinin Kristobalit α doygunluk çizgisini kestiği nokta rezervuardaki karışım halinde 
olmayan  orijinal suyun entalpisine karşılk gelmekte olup, buradan 800 j/g Entalpi değeri bulunur ki 
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188°C rezervuar sıcaklığına karşılık gelmektedir. Silis-Entalpi ve Cl-Entalpi(Şekil 7 ve8) karışım 
modellemelerine göre alandaki sularda %81’e kadar ulaşan oranlarda soğuk su karışımı 
hesaplanmıştır. Cl-Entalpi grafiğinde,  Acıgöl suları karışım çizgisi üzerine düşerken, Şahinkalesi 
suları çok düşük Cl içeriği ile buharla ısıtılmış sular tipinde görülmektedir. Ziga sıcak suları ise 
benzer entalpide fakat yüksek Cl içerikleri ile evaporitlere bağlı Cl zenginleşmesini yada buhar 
kaybederek kondüktif yolla soğumayı temsil eden sular olabilir. Suların eş-Cl dağılım(Şekil 9), eş-
sıcaklık haritası(Şekil 6) ve kimyasal bileşim sıcaklık grafiği(Şekil 10) incelendiğinde, Acıgöl ve 
Şahinkalesi sularından farklı olarak Ziga alanından alınan sularda Na ve Cl oranının en yüksek 
değerde olmasına rağmen en yüksek sıcaklığa sahip olmadığı görülür. Bu durum Cl içeriğinin 
sıcaklık ile kurulmuş bir dengeye bağlı olmadığını göstermekte olup, Ziga sularında karışım 
modelinde belirtilen Cl bakımından zenginleşmenin kaynağının evaporitlere bağlı  olabileceği 
görüşü ağırlık kazanır.    
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Şekil 7 : Aksaray bölgesinden alınan sulara ait SiO2-Entalpi karışım modellemesi 

 

Şekil 8 : Aksaray jeotermal sahaları Cl-Entalpi diyagramı 
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Şekil 9 : Aksaray jeotermal sahalarına ait suların  Cl dağılım haritası 
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Şekil 10 : Suların kimyasal bileşimlerindeki değişim ve sıcaklık ilişkisi  

HİDROLOJİK İZOTOP ÇALIŞMALARI 

Oksijen18- Döteryum Çalışmaları 

Döteryum verileri  değişik yüksekliklerden alınan su numunelerinin alındığı noktaların topoğrafik 
kotlarına karşılık olarak işaretlendiğinde;  

“Döteryum = -0.0016x(yükseklik) – 74.127”  

doğrusu yükseklik eğilim çizgisi olarak belirlenmiştir(Şekil 11). Buna göre Acıgöl sahasından 
alınan sıcak suların Döteryum değeri denklemde yerine konduğunda, bu suların beslenme 
yüksekliği 1414m, benzer şekilde Şahinkale sahasından alınan sıcak suların beslenme alanı 
yüksekliğinin 2100-2200m, Ziga sahasına ait sıcak suların beslenme alanı yüksekliğinin ise 
3000m’nin üzerinde olduğu saptanmıştır.  Baz olarak alınan gözlem noktalarının sadece yağıştan 
beslenmeleri ve kısa sürede boşalım yapmaları göz önünde bulundurulmuştur.  



 100

 

Şekil  11: Aksaray bölgesinden alınan su numunelerine ait Döteryum- yükseklik grafiği 

Bu yükseklik verileri sahaların beslenme alanının Hasandağı’na kadar uzanabileceğini göstermekte 
olup, alanda yüzeyden alınan sıcak ve soğuk suların kimyasal analiz sonuçlarına göre Cl, SiO2, 
Sıcaklık haritaları da bu durumu desteklemektedir(Şekil 5, 6 ve 9). O18-Döteryum grafiğinde 
suların büyük bir bölümünün beslenme sırasında ve beslenme sonrasında  buharlaşma meydana 
geldiğini yada yüzeysel buharlaşma etkisi ile ağır izotoplar bakımından zenginleştiği 
görülmektedir(Şekil 12). Ziga ve Acıgöl sahasından alınan sıcak suları yerel meteorik çizgiden sağa 
doğru kayarak O-18 bakımından zenginleşmektedir. Bu durum bu suların daha derin dolaşımlı 
olmaları ve kayaçlarla daha uzun süre etkileşimde kalarak O18 bakımından kısmen zenginleşmeleri 
ile açıklanabilir.  

 

Şekil 12 : Alandan alınan suların O18-Döteryum grafiği 
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Trityum Çalışmaları 
Trityum analiz sonuçlarına göre, alandaki sular üç grupta toplanmaktadır(Şekil 13). Birinci grupta 
yer alan sularda Trityum değeri, TU>5  olup, bu sular genç yağış sularından oluşan 5-10 yıllık 
“modern sular” dır.  İkinci grup sular Trityum değerinin aralığının 0-2 TU arasında, buna göre bu 
sular nükleer denemeler öncesi(1952 öncesi) yağışlardan beslenen sular olup, 50 yıldan daha yaşlı 
sulardır. Alandan alınan tüm sıcak sular bu grupta yer alır. Üçüncü grubu oluşturan diğer sular ise 2 
– 5 Tu trityum içeriği ile nükleer denemeler öncesindeki (1952) yağış suları ile nükleer denemeler 
sonrası yağış sularından etkilenmiş “sub-modern”  sulardır.  

 

Şekil 13 : Alandan alınan suların Trityum-EC grafiği 

Alandan alınan su örneklerinin O18’e karşılık Trityum grafiğinde dolaşım süresi ve beslenme alanı 
yüksekliği verilerine yaklaşımda bulunulmuştur. Buna göre soğuk sularda dolaşım süresi Trityum 
oranındaki azalmaya bağlı olarak, bağlı olarak Şahinkalesi-Ziga ve Acıgöl suları şeklinde sırasıyla 
artmaktadır. Beslenme yükseltileri bakımından Şahinkalesi sularının diğerlerine göre daha yüksek 
kotlardan beslendiği söylenebilir(Şekil 14). 

 
Şekil 14 : Alandan alınan suların O18-Trityum grafiği 
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SONUÇLAR 
Su kimyası çalışmalarına göre, alandaki soğuk sular, Ca-Mg-HCO3, ve CaHCO3 tipinde sulardır.  
Jeotermal kaynaklar üç alanda yer almakta olup, Acıgöl sıcak suları B içeren, Na-Ca-HCO3-Cl 
tipinde, Ziga sıcak suları As ve B içeren, Na-Cl-HCO3 tipinde, Şahinkalesi sıcak suları ise  Ca- Na-
HCO3 tipli  mineralce fakir sıcak sulardır. 

Döteryum analiz sonuçlarına göre, bu üç alanda yer alan suların beslenme yükseklikleri birbirinden 
farklıdır, bunlardan Acıgöl sahasından alınan su örneklerinin beslenme alanı yüksekliği 1414m, 
Şahinkale sahasından alınan sıcak suların beslenme alanı yüksekliğinin 2100-2200m, Ziga sahasına 
ait sıcak suların beslenme alanı yüksekliğinin ise 3000m’nin üzerinde olduğu saptanmıştır. Bu 
yükseklik değerleri dikkate alındığında beslenme alanının Hasandağı’na kadar uzanabileceği 
söylenebilir. Sahadan alınan numunelerden sıcak suların, O-18-Döteryum grafiğinde, meteorik 
çizgiden sağa saparak O-18 bakımından zenginleşme gösterdiği görülür. Trityum analiz sonuçlarına 
göre alandan alınan örnekler Trityum değerlerine göre 3 grupta toplanır. Trityum analizi yapılan 
sıcak sular “0” trityum içerikleri ile 1952 yılı öncesi yağışlardan beslenmiş sulardır. Alandaki soğuk 
sular ise yüksek trityum(TU>5)  değerleri ile 5-10 yıllık modern sulardır. Trityum analizlerine göre 
alanda nükleer denemeler sonrası genç yağışlar ile 1952 öncesi yağışlardan beslenmiş karışım suları 
sub-modern(2-5 TU) suları oluşturur.  

Cl-entalpi ve SiO2 entalpi karışım modellerine göre alanda 188 °C rezervuar sıcaklığı hesaplanmış 
ve soğuk su karışım miktarı % 81 olarak hesaplanmıştır. Sulara Fournier kalsedon ve kuvars 
jeotermometre hesaplamaları uygulanmış olup beklenen rezervuar sıcaklıkları  Acıgöl, Ziga, ve 
Şahinkalesi sahalarında sırasıyla 160-181 oC, 119-145oC ve 135-159oC dir. 
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ÖZ 
Orta Anadolu bölgesinde bulunan Kırşehir-Mucur-Kıran sahası ve çevresi jeotermal enerji 
potansiyeli açısından zengin bir bölgede yer almaktadır. Sahanın kuzeyinde Çiçekdağı(Mahmutlu) 
kaynakları (68 0C), Yerköy(Bulamaçlı) kaplıcası (42 0C), batısında Kırşehir(Terme) kaplıcası (59 
0C), Karakurtlu kaplıcası (50 0C), doğusunda ise Kozaklı jeotermal sahası (95 0C) bulunmaktadır. 

 
İnceleme alanında temelde Kırşehir Masifine ait Paleozoyik-Mesozoyik yaşlı metamorfikler  ile 
bunların üzerine uyumsuzlukla gelen Miyosen-Pliyosen yaşlı sedimanter kayaçlardan oluşan 
Kızılırmak Formasyonu yer almaktadır. Mucur-Kıran sahasında ova içerisinde yöre halkı tarafından 
sulama amacıyla açılan sığ kuyuların sıcaklıkları 31.7-34.3 0C olup toplam mineralizasyonları 
1900-2055  mg/lt dir. Sıcak sular Na-Cl tipinde, soğuk sular ise Na-Cl-HCO3 ve Ca-HCO3 
tipindedir. Sıcak sular muhtemel KD-GB yönlü bir kırık boyunca çıkıp ova içerisine yayılmaktadır. 
Rezervuar kayanın Kırşehir Masifine ait mermer, kuvarsit ve kalkşistler olabileceği belirlenmiştir. 

 
Kırşehir-Mucur-Kıran sahasındaki sıcak ve mineralli sular, 18O, 2H, 3H izotop verilerine göre genel 
olarak meteorik kökenli olup, jeolojik birimler arasındaki dolaşım sürecinde ve yeryüzüne çıkarken 
sıcaklığının bir miktarının kaybetmişlerdir. 
 
Anahtar Kelimeler: Kırşehir, izotop, sıcak su, mineralli su,           
 

ABSTRACT 
 
Kırşehir-Mucur-Gümüşkent area, in Central Anatolia,  is situated in a potentially important 
geothermal region. To the northern part of the field Çiçekdağı (Mahmutlu) hot springs (68 0C) and 
Yerköy (Bulamaçlı) spa (42 0C), to the western part Kırşehir (Terme) and Karakurtlu spas (59 and 
50 oC respectively), to the eastern part Kozaklı geothermal field (95 0C) is located. 

 
In Mucur-Kıran field, the temperature of waters pumped from shallow wells drilled in the plain for 
irrigation are between 31.7 and 34.3 oC and their total mineralisations are 1900-2055 mg/lt. The 
hydrochemical facies of the hot springs are Na-Cl, and of cold springs Na-Cl-HCO3 and Ca-HCO3. 
Thermal waters comes out to the surface along a possible NE-SW fault and flows laterally through 
the plain. Possible reservoir rocks are marble, quartzites and calcschists that belong to Kırşehir 
Massif in Mucur-Kıran field. 
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In Kırşehir-Mucur-Kıran area, according to 18O, 2H and 3H isotope data, the origin of the hot and 
mineralised waters are meteoric and they loose their temperatures due to the circulation through 
geologic units. 
 
Key Words: Kırşehir, isotope, hot water, mineral water.  
 
GİRİŞ 
 
İnceleme alanı olan Mucur-Kıran sahası Kırşehir ilinin 20 km doğusunda yer alan Mucur ilçesinin 
17 km  kuzeydoğusudur (Şekil 1). Bölge ile ilgili ilk ayrıntılı jeolojik çalışmalar Kara (1991, 1997) 
tarafından yapılmıştır. Sayhan (2000, 2001), Seyfe havzasını ve göl eski seviyelerini jeomorfolojik 
açıdan incelemiştir. Ünsal (1999), Seyfe Ovasındaki kaynak ve diğer su noktalarının jeolojik ve 
tektonik ilişkilerine bağlı olarak değişen beslenme ve boşalım özelliklerini, suların fiziko-kimyasal 
ve izotopik özellikleriyle denetlemiştir. 
Bu çalışmanın amacı, Seyfe Ovasının bir uzantısı olan Kıran köyü yakınındaki sıcak suları, 
hidrokimyasal ve izotopik özellikleri açısından değerlendirmek suretiyle, kayaç-su arasındaki 
reaksiyonların ürünü olan iyon değişimlerini ve su tiplerini belirlemek ve elde edilen tüm sonuçlarla 
sıcak suların kökensel yorumunu yapmaktır. 
 
YÖNTEM 
 
İnceleme alanının ayrıntılı jeolojik haritası yapılmış, sıcak ve soğuk su kaynak ve kuyularından 
izotop ve su kimyası numuneleri alınmıştır. Sıcaklık, pH, EC değerleri çıkış yerlerinde ölçülmüştür. 
Kimyasal analizler, MTA genel Müdürlüğü laboratuarlarında, izotop analizleri ise DSİ Teknik 
Araştırma ve Kalite Kontrol dairesi İzotop laboratuarlarında yapılmıştır. 
Hidrokimyasal analiz sonuçları yarı logaritmik Schoeller diyagramı ile köken açısından 
yorumlanmıştır. Doğal (çevresel) izotoplardan trityum (3H) ile yeraltısuyunun akiferde dolaşım 
süreleri, oksijen-18 (18O) ve döteryum (2H) arasındaki ilişki ile kaynak sularının meteorik su 
çizgisine uyumlulukları, yüzey ve yeraltındaki buharlaşma durumları araştırılmıştır. 
 
İNCELEME ALANININ JEOLOJİSİ VE HİDROJEOLOJİSİ 
  
İnceleme alanında temelde Kırşehir masifi olarak bilinen Paleozoyik-Mesozoyik yaşlı metamorfik 
kayalar bulunmaktadır.Kırşehir metamorfitleri litostratigrafik olarak Tamadağ Formasyonu, 
Çomakdağ Kuvarsitleri ve Bozçaldağ formasyonlarına ayrılmıştır. Birbirlerine yanal ve düşey 
olarak geçiş gösteren bu birimler düşük-orta basınç/yüksek sıcaklık yeşilşist-amfibolit fasiyesinde 
metamorfizmaya uğramışlardır. Bu temel birimler üzerinde ise Senozoyik-Tersiyer yaşlı çökel 
birimleri uyumsuz olarak bulunmaktadır. Bu çökel birimleri Üst Miyosen-Pliyosen yaşlı, karasal 
klastik, volkanik ve karbonat kayalarından oluşan Kızılırmak Formasyonu ve alüvyon çökelleridir 
(Şekil 1, 2). 
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Şekil 1. İnceleme alanının yer bulduru ve jeoloji haritası. 
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Şekil 2. Çalışma alanının genelleştirilmiş dikme kesiti.  
 
PALEOZOYİK-MESOZOYİK 

 
Kırşehir Masifi 
 
Orta Anadolu da genelde Kırşehir masifi olarak bilinen Kırşehir metamorfitleri, bölgenin en yaşlı 
kaya topluluğudur. Niğde Grubu (Göncüoğlu, 1977), Kaman Grubu (Seymen, 1981) ve Akdağ 
Masifi gibi isimlerle de tanımlanmış olan Kırşehir Metamorfitleri, magmatik katkılı platform 
çökellerinin metamorfizmaya uğramış olmasıyla meydana gelmiştir (Kara, 1997). 
 
Kırşehir Metamorfitleri, genelde yeşilşist, almandin-amfibolit ve yer yer granülit fasiyesi özellikleri 
göstermekte olup çeşitli renklerde gnays, şist, mermer, amfibolit, kuvarsit vb. kaya türlerinden 
oluşur. Litostratigrafik özellikleri göz önüne alınarak 3 birime ayrılmıştır. 
 
Kırşehir metamorfitlerinin gnays, kuvarsfeldspatik şistler, mikaşistler, amfibolşist-amfibolit, 
kuvarsşist, yer yer gri beyazımsı renkli mermer ve kalkşistlerden oluşan kesimleri çalışma 
sahasında Seymen (1981) tarafından Tamadağ Formasyonu olarak adlandırılmıştır. Mermerler 
içinde piroksen, kalsit ve mika gözlenmektedir. Birim sahada Kıran köyü GB sındaki Geycek köyü 
GD’ sunda, Kıran köyü kuzeyi Kızıldağ-Aşılık dere kenarı boyunca ve Kıran köyü batısındaki 
Budakköy çevresinde yüzeylemektedir. 
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Kırşehir metamorfitleri içinde ayırtlanabilen kuvarsitler, Çomaklıdağ Kuvarsitleri olarak 
tanımlanmıştır (Kara, 1997). Çalışma alanında Kıran köyü GB sındaki Geycek köyü güneyi-
Kamilyarık sırtı mevkii, Kıran köyü kuzeyi Kızıldağ-Ortadağ-Kırdağ mevkiinde ve Kıran köyü 
batısındaki Budakköy-Bırçalık tepe mevkiinde yüzeylemektedir. Birim kahvemsi renkte, orta-kalın 
katmanlı, bazen masif sert kuvarsitlerden oluşur. 
 
Kırşehir Metamorfitlerinde ayırtlanabilen mermer ve kristalize kireçtaşları, inceleme sahasında 
Seymen (1981) tarafından Bozçaldağ Formasyonu olarak tanımlanmıştır. Çalışma alanında Kıran 
köyü GB sındaki Geycek köyü-Bozdağ ve çevresinde, Kıran köyü kuzeyi Kızıldağ’da ve Kıran 
köyü batısındaki Budakköy güney çevresinde yüzeylemektedir.  
 
Birim gri-boz, beyazımsı renkli,iri kristalli şeker görünümlü, masif yapılı, orta-kalın tabakalı ve 
tabakasız mermerlerden oluşmaktadır. Mermerlerin bazı seviyelerinde koyu renkli bölümler 
gözlenir. Mermerlerin yer yer mika ve piroksen mineralleri içerdiği gözlenmiştir. Mermerlerden 
mıcır ve kireç üretimi için yararlanılmaktadır.  Kil katkılı ve katkısız karbonat kökenli olan 
mermerler yer yer amfibol şist, mikaşist vb. şist ara düzeyleri içerirler. 
 
Birbirleriyle yanal ve düşey olarak geçişli olan bu kaya birimleri, düzenli bir dizilim göstermezler. 
Köken kayaç ve çökelim koşullarına bağlı olarak yer yer eksiklidirler. 
 
Çalışma alanında Kırşehir Metamorfitlerinin tabanı görülmez.Tersiyer yaşlı birimler tarafından 
uyumsuzlukla örtülürler. Masifin kalınlığı ölçülememektedir. Ancak kalınlığının 1000-2000 m 
arasında olabileceği sanılmaktadır. 
 
Şimdiye değin Kırşehir Metamorfitlerinin yaşı kesin olarak saptanamamıştır.Bolkar Birliği nin bir 
bölümü ile olan litostratigrafik benzerliği, Liyas-Kretase yaşlı kayaçlarla farklı oluşum özellikleri 
sunması birimin Paleozoyik (Üst Paleozoyik)-(Pre Mesozoyik) yaşlı olduğunu düşündürmektedir. 

 
SENOZOYİK-TERSİYER 
Kızılırmak Formasyonu (Tk) 
 
Tüm Orta Anadolu da olduğu gibi, genelde kızıl çamurtaşlarından oluşan formasyon, Birgili ve diğ., 
(1975) tarafından adlandırılmıştır. Çalışma alanında Kıran, Geycek ve Budakköyü arasında kalan 
ova içersinde geniş bir alanda yüzeylemektedirler. 
 
Birim kırmızı, kahve, beyaz ve gri renkli, katmansız, gevşek, çakıllı, kumlu, yer yer karbonat 
nodüllü, tüf, kireçtaşı, kumtaşı ve çakıltaşı bant ve mercekleri içeren çamurtaşlarından oluşmuştur. 
Çakıllarda dizilim ve yönlenme görülebilmektedir. Birimin üst seviyelerinde çok ince tabakalı, göl 
kalkerleri gelişmiştir. Formasyon genel olarak yatay konumludur. Yer yer paleotopoğrafyaya bağlı 
olarak 5-10 dereceye kadar eğim kazanmıştır. 
 
İnceleme sahasında Kızılırmak Formasyonu, Kırşehir Masifi birimlerinin üzerine açılı 
uyumsuzlukla gelmekte olup kalınlığı 150 metre kadardır. 
 
Kızılırmak Formasyonu sığ göl, akarsu ve yamaç molozu fasiyeslerinde gelişmiştir. Çapraz tabakalı 
çakıltaşı kumtaşı ve miltaşları akarsu, kiltaşları ile ince tabakalı kireçtaşları gölsel bir fasiyesi 
belirtmektedir. 
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Kızılırmak Formasyon, Peçenek Formasyonu (Uygun, 1982) ve Yüksekli Formasyonu (Aydın, 
1984) ile eşdeğer olup Üst Miyosen-Pliyosen yaşlıdır. 
 
KUVATERNER  
Yamaç Molozu (Qy) 
Çalışma alanın en genç oluşumlarından olan yamaç molozları yüksek eğimli yamaç önlerinde 
gelişmiştir. Kökenleri mermer olan, tutturulmuş orta-iri çakıl ve blok görünümlü olan yamaç 
molozu inceleme sahasında Kıran köyü GB sında bulunan Geycek köyü-Çatalarkaç mevkiinde, 
yüksek tepelerin yamaç kesimlerinde görülmektedir. 
 
Alüvyon (Qa) 
İnceleme alanının diğer genç oluşumu olan alüvyonlar vadi ve akarsu yataklarında, ova ve 
düzlüklerdeki çakıl, kum, kil ve mil depolanmalarıdır. Çalışma alanında Kıran Köyü doğusunda ve 
Budakköy KD kesimlerinde geniş düzlükler şeklinde görülmektedir. 

 
KAYAÇLARIN HİDROJEOLOJİK ÖZELLİKLERİ 
 
Çalışma sahası ve çevresinde yer alan birimlerden Tamadağ Formasyonuna ait şistler geçirimsiz, 
Bozçaldağ Formasyonuna ait mermerlerin çatlaklı, kırıklı ve karstik boşluklu kesimleri ise 
geçirimlidir.Temel birimlerin üzerine uyumsuzlukla gelen Miyosen-Pliyosen yaşlı Kızılırmak 
Formasyonuna ait birimlerden gevşek tutturulmuş çakıltaşı, kumtaşı ve killi kireçtaşı seviyeleri 
geçirimli, siltli seviyeler tarı geçirimli, killi seviyeler ise geçirimsizdir. Kuvaterner yaşlı yamaç 
molozu ve alüvyonlar da geçirimlidir. 

 
TEKTONİK 
 
Hersiniyen ve Alp orojenezleri etkisinde kalan inceleme sahası ve çevresinde sıkışma ve gerilme 
rejimli tektonik hareketler sonucunda, gerek paleotektonik ve gerekse neotektonik dönemde faylar, 
kıvrımlar, bindirmeler ve açılma çatlakları oluşmuştur. Sahadaki fayların genel uzanımları KB-GD 
ve KD-GB doğrultuludur. 
 
Kıran bölgesinde  en önemli fay temel birimler ile ovayı sınırlayan bölümden geçen KB-GD yönlü 
düşey atımlı bir faydır. Bu fayın atımı 300 m civarında olup uzunluğu yaklaşık 10 km kadardır.Yine 
Seyfe gölünün kuzeydoğu kenarını sınırlayıp ova içerisinden geçen KB-GD yönlü muhtemel bir fay 
daha bulunmaktadır. Bu fayın sıçrama yaptığı yerde gelişen KKD-GGB doğrultulu bir kırık 
boyunca da sıcak suların yükseldiği ve ova içerisine yayıldığı belirlenmiştir. 

 
HİDROJEOKİMYASAL DEĞERLENDİRME 
 
Mucur-Kıran sahasında jeotermal veri olarak ova içerisinde yöre halkı tarafından pancar sulama 
amacıyla açtırılan sığ kuyular vardır. Sahada kaynak, alterasyon ve kimyasal çökelim gibi diğer 
veriler yoktur. İnceleme alanındaki sıcak suların farklı dönemlerde yapılan kuyu başı ölçümleri 
Tablo 1’de, kimyasal analiz sonuçları ise Tablo 2’ de verilmiştir.  
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 Tablo 1. İnceleme alanında yapılan kuyu/kaynak başı ölçümleri. 
Sondaj no/adı Ölçüm 

Tarihi 
Pafta 
adı 

Sıcaklık 
(0C) 

Derinlik 
(m) 

EC 
(µs) pH 

1/İsmail Gündüz (K-1) 22.06.2004 J33-d4 34.2 20 3380 7.18 
2/Halil Kaya (K-2) 23.06.2004 J33-d4 34.3 9 m de yıkıntılı 3100 7.28 
3/İbrahim Şahin (K3-K) 27.08.2004 J33-d4 31.8 11 m de yıkıntılı 2710 7.15 
4/M.Ali Gündüz (K-4) 23.06.2004 J33-d4 31.7 17 3300 7.11 
5/Ömer Sarıyıldız (G-5) 22.06.2004 J33-d4 18.3 15-20 2890 7.36 
6/Abdullah Kaplan (K-7) 22.06.2004 J33-d4 13.3 15-20 2570  
7/Hüseyin Öcal (Muhtar) (G1-K) 26.08.2004 J33-d4 15.2 15-20 881 9.20 
8/Geycek dağ çeşmesi (G-8) 27.08.2004 J32-c3 19.7  356 7.52 

 
 Tablo 2. Kıran sahasından alınan numunelerin kimyasal analiz sonuçları. 

Mg/lt K-1 K-2 K3-K K-4 G-5 K-7 G1-K G-8 
pH 7.1 7.0 7.3 7.1 7.1 7.2 7.7 7.3 
EC (µmho/cm) 3610 3590 2780 3580 3480 3350 1248 444 
Top.Sertlik (oA) 23.2 25.6 24.7 20.9 27.9 21.5 18.1 10.6 
K+ 10.8 11.4 9.20 11.4 10.4 11.6 7.2 3.80 
Na+ 560 560 490 550 510 490 163 6.2 
NH4

+ 0.2 0.2 <0.1 0.2 0.2 0.2 <0.1 <0.1 
Ca2+ 111 129 119 93.3 137 84.5 79.8 63.1 
Mg2+ 33.2 33.2 35.0 34.0 38.4 42.0 30 7.8 
Fe(T) <0.03 0.3  0.1     
B 0.1 0.1 0.4 0.1 0.1 0.1 0.5 <0.1 
Li+ <0.1 <0.1  <0.1 <0.1 <0.1  <0.1 
Mn(T) <0.03 0.2  <0.1 <0.1 <0.1  <0.1 
Ba2+ 0.09 0.1  0.1     
SiO2 19 18 26 14 17 17 17 13 
Cu <0.03 <0.03  <0.03     
Pb2+ <0.05 <0.05  <0.05     
Zn2+ 0.6 <0.03  0.07     
Cd2+ <0.03 <0.03  <0.03     
Cr <0.03 <0.03  <0.03     
Ni2+ <0.05 <0.05  <0.05     
Co <0.03 <0.03  <0.03     
Sr 0.73 0.78  0.85     
HCO3

- 428 428 466 411 416 394 382 205 
CO3 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <0.1 <10 
SO4 58.1 57.4 65.9 55.3 52.9 55.3 31.7 23.1 
Cl- 819 809 728 809 781 753 233 7.8 
F- 1.6 2.8  2.4 2.2 2.0  0.1 
Br- <0.1 <0.1  <0.1 <0.1 <0.1  <0.1 
NO2

- <0.1 <0.1  <0.1 <0.1 <0.1  <0.1 
NO3

- 10 6.6  4.0 16.2 22  8.7 
PO4

3- <0.1 <0.1  <0.1 <0.1 <0.1  <0.1 
 
Sıcak kuyular ve hemen yanında bulunan mineralli sığ soğuksu  kuyularından pompa ile çekilen 
sular belirleyici ana katyon-anyon içeriklerine göre NaCl karakterlidir. Bu sularda Na 
konsantrasyonları 490 – 560 mg/l, Cl konsantrasyonları 233-809 mg/l arasında değişmektedir. Alanı 
besleyen yüksek kot suları(dağ çeşmesi) CaHCO3 özelliklidir. Hafif bazik olan havza suları 2055 
mg/l  ile yüksek toplam iyon miktarlarına sahiptir. Na ve K miktarlarındaki fazlalık suların hazne 
kaya sıcaklığının yüksek olduğu yönünde bir izlenim vermemelidir. Çünkü yakın çevresinde 
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bulunan soğuk suların da Na ve K değerleri aynı derecede yüksektir. Havzada yüksek sodyum 
değerleri evaporitik ortama bağlıdır. 
 
Klor izokontur haritasına göre(Şekil 3), alanda bulunan yeraltı suların akış yönü güney-batıdan 
kuzey doğuya doğru olmakta, klor ve toplam mineralizasyonca büyük ölçüde zenginleşmektedir. Bu 
saptama sahanın besleme bölgesinin güney batı olduğunu ortaya koymaktadır. İzotop verileri de 
aynı yönde bilgi sunmaktadır. Sıcak ve soğuk suların kimyasal özelliklerinin belirlenmesi amacıyla 
Schoeller diyagramıyla değerlendirmeler yapılmıştır. Yarı logaritmik Schoeller diyagramına göre 
(Şekil 4), Kıran sahasındaki sıcak ve mineralli suların iyon dizilimi katyonlarda r(Na + K)> rCa > 
rMg; anyonlarda rCl > r(HCO3+CO3) > rSO4, soğuk su kuyusunda r(Na + K) > rCa > rMg; 
anyonlarda rCl > rHCO3 + SO4,  soğuk su kaynağında ise katyonlarda rCa > rMg > r(Na + K); 
anyonlarda  r(HCO3+CO3) > rSO4 > rCl şeklindedir. 
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Şekil 3.  Saha yer altı sularının Klor  klor(Cl) dağılım haritası.  
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 Şekil 4. Sahadaki suların Yarı-Logaritmik Schoeller Diyagramı. 
 
Yine Yarı-logaritmik Shoeller diyagramına göre, Kıran sahasında bulunan sıcak sular ile soğuk 
sular aynı kimyasal karekterleri göstermektedir. Ana anyon ve katyonların sıcaklık değişimi 
oranında farklılık göstermesi sahada az da olsa karışım olayına işaret etmektedir. Düşük kottaki(ova 
içersi) sıcak ve soğuk mineralli sular, kalsit, dolomite ve halite  doygun iken, anhidrite  doygun 
değildir.Yüksek kot suları (Geycek dağ çeşmesi), hiç bir mineral bileşimine doygun değildir. AIH 
sınıflamasına göre sıcak ve soğuk mineralli sular,  sodyum klorür; G1-K soğuk su kuyusu sodyum, 
klorür, bikarbonat; G-8 nolu dağ çeşmesi kaynağı ise kalsiyum bikarbonatlı sular sınıfındadır.  
 
Suların jeotermometre kullanımına uygunlukları Na-K-Mg üçgen diyagramında incelenmiş 
(Giggenbach, 1991) ve olgun olmayan sular grubunda yer aldıkları belirlenmiştir. 
Jeotermometrelerden kuvars jeotermometreleri uygun rezervuar sıcaklıkları vermiştir. Buna göre 
yapılan hesaplamalarda rezervuar sıcaklığı 42-78 oC arasında bulunmuştur (Tablo 3). 
 
Tablo 3. Kıran sahasında silis jeotermometresi ile hesaplanmış tahmini rezervuar sıcaklıkları.  
 

Örnek Adı Amorf 
Silika* 

Kristobalit 
Alfa* 

Kristobalit 
Beta* Kalsedon* Kuvars* Kuvars 

buhar kaybı* 
K-1    (34.2 oC) -51 12 -31 29 61 67 
K-2    (34.3 oC) -53 11 -33 27 59 65 
K3-K (31.8 oC) -41 24 -21 42 74 78 
K-4   (31.7 oC) -60 2 -41 18 50 57 

* Fournier, 1977. 
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İZOTOP VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Kıran sahasında bulunan sıcak suların lokal meteorik çizgiye olan konumlarının ortaya konulması 
ve geçirdiği proseslerin saptanması amacıyla alanda izotop örneklemeleri yapılmıştır. Bu çalışma ile 
sıcak suların beslenme alanları ve sirkülasyon yaşları belirlenmeye çalışılmıştır. İzotop analizi 
yaptırılan kaynaklar koordinatları ile birlikte Tablo 4’de görülmektedir. 
 
Tablo 4. Seçilen su noktalarına ait izotop değerleri. 
 

Örnekleme 
Tarihi 

Örnek 
Adı 

Y 
sağa 

X 
yukarı 

Z 
kot 

Cl 
mg/l 

δ 18O 
(‰, 
SMOW)

Döteryum 
(‰, 
SMOW) 

Trityum 
(T.U.) 

27.08.2004 K-1 0631966 4330777 1131 819 -11.20 -79.11 2.45±1.75 
27.08.2004 K-3 0631936 4330761 1130 728 -11.24 -82.10 2.30±1.80 
26.08.2004 K-4 0631989 4330966 1130 809 -11.30 -80.33 2.85±1.80 
26.08.2004 G-1 0631139 4330777 1127 233 -9.67 -75.22 3.90±1.80 
26.08.2004 G-5 0632258 4331146 1125 781 -11.18 -83.01 1.10±1.70 
27.08.2004 G-8 0629241 4327882 1262 7.8 -10.33 -78.42 10.20±1.95 
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Şekil 5. Oksijen-18’e karşı döteryum  değerleri  

 

Oksijen ve Hidrojenin duraylı izotopları olan O-18  ve  H-2’ nin kullanılmasıyla  Global, Doğu 
Akdeniz ve Orta Anadolu Meteorik çizgilerine göre hazırlanan diyagrama göre(Şekil 5),  sıcak 
sularla yakın çevrelerinde bulunan düşük kot soğuk sularında O-18  
zenginleşmesi görülmemektedir. Yüksek kod soğuk suları ise herhangi bir şekilde uğradıkları 
buharlaşma olayından dolayı her üç meteorik çizgiye göre duraylı izotoplarca (O-18, H-2) 
zenginleşmiş gözükmektedir. Bölge sıcak suları ve onlar kadar yüksek mineralli diğer soğuk sular 
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Global meteorik çizgi üzerine düşmektedir. Bu suların Doğu Akdeniz ve Orta anadolu yağışları ile 
ilişkili değildir. Bölge suları global meteorik çizgi ile uyumlu, yerel buharlaşma – yağış 
döngüsünden orijinlenmektedir. 
 
Döteryum yükseklik ilişkisine göre, sahanın beslenme alanı yüksek kotlardır (δD ~ -80-82 %o). 
Özellikle sıcak suların duraylı izotoplarından Oksijen-18 değerlerinde zenginleşme görülmemesi, 
olası yüksek sıcaklık-kayaç etkileşiminin sahada mevcut olmadığını, dolayısıyla sahadan kalitatif 
olarak yüksek sıcaklık beklenmemesi gerektiğini göstermektedir. 
 
Çalışma alanı içinde bulunan sıcak ve mineralli soğuk sularda trityum değeri,  1.1 ile 3.9 TU iken 
mineralce düşük beslenme noktasında yer alan sularda 10.2 TU dur (Şekil 6). Sıcak suların trityum 
içeriği   ise 2.3 ile 2.85 TU arasında değişmektedir. Bu trityum değerlerine göre sahada iki durum 
söz konusu olabilir; 

a) 50-60  yıl dolaşımlı sıcak  sulara güncel su karışmış olabilir. Trityum değerleri karışımdan 
dolayı analiz edilen değerlere yükselmiş ise incelenen sıcak suların gerçek yaşı 50 yıldan 
fazladır. 

b) Sıcak suları oluşturan ve10 kadar  TU içeren meteorik suların  trityumu yarılanma ile 2.3 -
2.85 TU mertebesine düşmüş olabilir. 

İkinci durum dikkate alındığında sıcak suların sirkülasyon süreleri yarılanma formülüne göre 
15.8(K-4), 17.7(K-1), 18.5(K-3) yıldır. 
 

 
Şekil 6. Sahadaki sıcak ve soğuk su kaynaklarında Klor ‘a karşı Trityum değerleri. 
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SONUÇLAR 
 
Bu çalışmada, Seyfe Ovasının bir uzantısı olan Kıran köyü yakınındaki sıcak suların, hidrokimyasal 
ve izotopik özellikleri incelenip, kayaç-su arasındaki reaksiyonların ürünü olan iyon değişimleri ve 
su tipleri belirlenerek elde edilen tüm sonuçlarla sıcak suların kökensel yorumları yapılmıştır. 
 
İnceleme alanında yüzeyleyen Paleozoyik-Mesozoyik’den Kuvaterner’e kadar farklı yaştaki 
kayaçlar değişik hidrojeoloji özelliklerine sahiptirler. Temelde yeralan birimlerden Bozçaldağ 
mermerlerinin kırıklı ve karstik boşluklu bölümleri geçirimli, Tamadağ formasyonuna ait şistler ise 
geçirimsizdir. Temel birimler üzerine uyumsuz olarak gelen karasal ve gölsel ortamlarda oluşmuş 
Kızılırmak formasyonu birimlerinin karbonat çimentolu veya gevşek tutturulmuş çakıltaşı, kumtaşı 
ve kireçtaşı seviyeleri geçirimli, kiltaşı seviyeleri geçirimsiz, siltli seviyeleri ise geçirimsizdir. 
Yamaç molozu ile alüvyonlar, killi seviyeleri dışında geçirimlidir. 
 
Kıran bölgesinde  en önemli fay temel birimler ile ovayı sınırlayan bölümden geçen KB-GD yönlü 
düşey atımlı bir faydır. Yine Seyfe gölünün kuzeydoğu kenarını sınırlayıp ova içerisinden geçen 
KB-GD yönlü muhtemel bir fay daha bulunmaktadır. Bu fayın sıçrama yaptığı yerde gelişen KKD-
GGB doğrultulu bir kırık boyunca da sıcak suların yükseldiği ve ova içerisine yayıldığı 
belirlenmiştir. Mucur-Kıran sahasında ova içerisinde yöre halkı tarafından sulama amacıyla açılan 
sığ kuyuların sıcaklıkları 31.7-34.3 0C olup toplam mineralizasyonları 1900-2055  mg/lt dir. Sıcak 
sular Na-Cl tipinde, soğuk sular ise Na-Cl-HCO3 ve Ca-HCO3 tipindedir. Rezervuar kayanın 
Kırşehir Masifine ait mermer, kuvarsit ve kalkşistler olabileceği belirlenmiştir. Yapılan silis 
jeotermometresi hesaplamalarında rezervuar sıcaklığı 42-78 oC arasında bulunmuştur. Düşük 
kottaki(ova içersi) sıcak ve soğuk mineralli sular, kalsit, dolomit ve halite  doygun iken, anhidrite  
doygun değildir.Yüksek kot suları (Geycek dağ çeşmesi), hiç bir mineral bileşimine doygun 
değildir. 
 
Sahadaki sıcak ve mineralli soğuk sular Global meteorik çizgi üzerine düşmektedir. Bu suların 
Doğu Akdeniz ve Orta anadolu yağışları ile ilişkili değildir. Bölge suları global meteorik çizgi ile 
uyumlu, yerel buharlaşma – yağış döngüsünden orijinlenmektedir. İnceleme alanındaki sıcak 
sularda, duraylı izotoplardan Oksijen-18 değerlerinde zenginleşme görülmemesi, olası yüksek 
sıcaklık-kayaç etkileşiminin sahada mevcut olmadığını, dolayısıyla sahadan kalitatif olarak yüksek 
sıcaklık beklenmemesi gerektiğini göstermektedir. Sahadaki sıcak suların trityum içerikleri ise 2.3 
ile 2.85 TU arasında değişmektedir. Bu trityum değerlerine göre sahada, ya 50-60  yıl dolaşımlı 
sıcak  sulara güncel su karışmış olup Trityum değerleri karışımdan dolayı analiz edilen değerlere 
yükselmiş olabilir, yada Sıcak suları oluşturan ve10 kadar TU içeren meteorik suların  trityumu 
yarılanma ile 2.3 -2.85 TU mertebesine düşmüş olabilir.Bu durum dikkate alındığında sıcak suların 
yaşları sirkülasyon süreleri yarılanma formülüne göre 15.8-18.5 yıldır. 
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ÖZET 
İç Anadolu Bölgesinde sıcak ve mineralli su kaynakları açısından Konya önemli bir potansiyele 
sahiptir. Kuzeyde Cihanbeyli, doğuda Karapınar ve Ereğli, batıda Beyşehir, Seydişehir ve Ilgın 
ilçelerinde bulunan kaynaklar, Konya’yı kuşatır şekildedir. Her Termal kaynak çevresinin jeolojik 
ve hidrojeolojik özellikleri ile sularının fizikokimyasal özellikleri farklıdır. 
Konya’nın kuzeyinde bulunan Cihanbeyli ve çevresindeki sıcak ve mineralli suların sıcaklıkları 
17,5-290C, debileri 1,2 lt/sn ve toplam mineralizasyonları ise 4587-5139,5 mg/lt arasında 
değişmektedir. Karapınar ve Ereğli dolaylarındaki termal kaynakların sıcaklıkları 18-28 0C, debileri 
0,45-2 lt/sn ve toplam mineralizasyonları ise 5207-35449 mg/lt arasında değişmektedir. Beyşehir, 
Seydişehir ve Ilgın’da bulunan sıcak ve mineralli su kaynakları sıcaklık ve debilerinin yüksek 
olması nedeniyle termal tesis olarak işletilmekte olup, jeotermal potansiyel açısından ilin en önemli 
kaynaklarıdır. Bunların sıcaklıkları 27-41 OC ve debileri 1,5-50 lt/sn arasında olup, mineralce 
fakirdirler. Bu kaynakların akiferlerini Paleozoyik yaşlı mermerler oluşturmakta ve kaynaklar 
fayların denetiminde gelişmiştir.  
AIH sınıflamasına göre kuzeydeki kaynak suları “florürlü, kalsiyumlu, sodyumlu, sülfatlı, 
bikarbonatlı, klorürlü sıcak ve mineralli sulardır”. Doğudaki kaynaklardan, Karapınar’daki 
“kükürtlü, sodyumlu, bikarbonatlı sıcak ve mineralli su”, Ereğli’deki “iyodürlü, florürlü, sodyumlu, 
klorürlü sıcak ve mineralli su” sınıfındadır. Batıdaki kaynaklar genelde “mineralce fakir-akroterm” 
sulardır. İnceleme alanındaki sıcak ve mineralli sular Piper diyagramına göre sınıflandırıldığında, 
kuzeydekiler 6. bölgede, doğudakiler 7. bölgede, batıdakiler ise 5.-6.-9. bölgelerde gruplanmaktadır. 
Giggenbach diyagramına göre sıcak ve mineralli sular “Ham sular” dır. Ayrıca suların hazne kaya 
sıcaklıkları çeşitli jeotermometrelere göre hesaplandığında 140-499 0C arasında olup, ortalama 
sıcaklık 250 0C’dir. Suların geldiği derinlik ise 500-1000 m. Arasındadır. Tüm sıcak ve mineralli 
sular, çevredeki volkanizma ve jeotermal gradyan nedeniyle ısınmaktadır. 
Mevcut termal kaynakların termal turizmde kullanılabilmesi için yapılacak sondajlarla sıcaklık ve 
debilerinin arttırılması gerekmektedir. Ayrıca bu kaynakların çevresinde koruma alanları 
belirlenerek her türlü kirlenmeye karşı korunmalıdır. 
 
Anahtar Kelimeler: Termal su, Jeotermal, Konya 
 
ABSTRACT 
Konya has important potential amound of hot and mineral waters in Inner Anatolia Region. Hot 
springs surrounding Konya are located in nort at Cihanbeyli region and in east at Karapınar-Ereğli 
region and in west at Beyşehir-Seydişehir-Ilgın region. Each thermal spring has geological, 
hydrogeological and physicochemical properties differs from another 
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Hot and mineral waters around Cihanbeyli have temperature range from 17,5 to 290C, their 
discharge is 1,2 lt/sn. Total mineralisation of these springs range from 4587 to 5139,5 mg/lt. 
Thermal springs around Karapınar- Ereğli region have temperature between 18-280C, discharge 
between 0,45-2 lt/sn and total mineralisation between 5207-35449 mg/lt. The temperatures and 
discharges of hot and mineral waters of Beyşehir-Seydişehir-Ilgın region are suitable for thermal 
tourism. They are important geothermal resources in Konya. The water temperature range from 27 
to 410C, discharge range from 15 to 50 lt/sn and classified as low mineralised. Aquifers of these 
springs are Paleosoic marbles and their characteristics have been controlled by fault dynamics. 
The thermal waters of nort-Konya are classified as “F-Na-HCO3 hot and mineral waters”according 
to AIH. The thermal water of Karapınar is classified as “S-Na-HCO3 hot and mineral water”, and 
the water of Ereğli is classified as “I-F-Na-Cl hot and mineral water”. Chemical properties of the 
thermal waters of west-Konya are “Aquatherm”. The whole thermal waters classified according to 
Piper diagramme; the northest grouped in region 6, the eastern grouped in region 7, the western 
grouped in regions 5, 6, 9. The thermal waters have “Rav waters” properties according to 
Giggenbach diagramme. The reservuar rock temperature is calculated due to geothermometers as 
250 0C, and water depths are ranging from 500 to 1000 m. The waters heating from volcanism and 
geothermal gradient. 
It is necassary to increase the thermal waters temperatures and discharges with drillings to use in 
thermal tourism. The springs should have been prevented from contamination by applying 
conservation zones surroundings them. 
 
Key words: Thermal water, Geothermal, Konya 
 
1. GİRİŞ  
 
Konya ili sıcak ve mineralli su kaynakları açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Kaynaklar 
kuzeyde Cihanbeyli, doğuda Karapınar, Ereğli, İsmil, batıda Beyşehir, Seydişehir, Ilgın ilçelerinde 
bulunmakta olup Konya’yı kuşatır şekildedir (Şekil 1). 
Bu çalışmada Konya ilindeki sıcak ve mineralli su kaynaklarını üç ana bölgeye ayrılarak kaynaklar 
çevresinin jeolojisi, tektonik yapısı, akifer formasyonlarının tespiti, su-kayaç ilişkileri, su kimyası 
fasiyeslerinin ve kökenlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 
Kaynaklardan alınan su örneklerinin analizleri MTA Genel Müdürlüğü Su kimyası laboratuarında 
yaptırılmıştır. Analiz sonuçlarına göre sulardaki katyon ve anyonlar ( Ca+, Mg++, Na+, K+, Cl-, SO4

=, 
HCO3

=) ile sıcaklık, pH, elektriksel iletkenlik (EC), toplam sertlik parametreleri saptanarak su 
kimyası fasiyesleri belirlenmiş Yarı logaritmik, Scholler diyagramı, Piper diyagramları ile köken 
açısından yorumlanmıştır. 
İnceleme alanının iklimi Thornthwaite formülüne göre EB1 ‘db3 ‘şeklindedir. Bölge, Kurak ( E), 
mezotermal (orta sıcaklıktaki iklimler) (B1‘), su fazlası olmayan veya az olan (d), okyanus tesirine 
yakın olan yerler (b3’) iklim tipindedir. Konya meteoroloji istasyonunun 2002 yılı verilerine göre 
aylık ortalama sıcaklık 10,850C, aylık ortalama yağış 30,22mm dir. 
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Şekil 1. İnceleme alanının yer bulduru haritası 

 
2. JEOLOJİ 
 
Konya ili ve çevresinde jeoloji ve hidrojeoloji ağırlıklı çok sayıda çalışma yapılmıştır. Bunlardan 
bazıları: [Çağlar, 1948], [Ketin, 1966 ], [Canik, 1974], [Üngör, 1975], [Yenal, 1975], [Şen, 1997], 
[Göçmez, 1998], [Canik, 1981], [Kara,Durdu,1999] dır. Kaynaklar ve çevresinin jeolojisi üç grupta 
verilecektir: 
 

2.1. Cihanbeyli Kaynakları ve Çevresi: 
 

Sıcak ve mineralli su kaynakları çevresinde temelde Orta [ ]as-Üst Jura yaşlı beyazımsı gri renkli 
dolomitik kireçtaşlarından oluşan Ballıklı tepe formasyonu bulunmaktadır. Bunun üzerine Üst 
Kretase yaşlı olistrostromal kumtaşı, kalsitürbidit şeyl arakatkıları ile başlayıp serpantin ve volkanik 
kumtaşı ile devam eden Koçyaka formasyonu tektonik dokanakla gelmektedir. Bu birimin üzerine 
Üst Miyosen-Pliyosen yaşlı olan alüvyal çökellerle başlayan üste doğru kırıntılı karbonatlar ve 
evaporitlerle devam eden İnsuyu formasyonu diskordan olarak örtmektedir. Karadağ çevresinde 
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gözlenen Üst Miyosen-Pliyosen yaşlı Çaltepe andezitleri İnsuyu formasyonunu kesmektedir. Tuz 
gölü formasyonu tarafından uyumsuzlukla örtülür. İnsuyu formasyonu üzerine alüvyal çökeller 
killer ve çakıllardan oluşan Pliyokuvaterner yaşlı Cihanbeyli formasyonu uyumsuz olarak 
gelmektedir. En üstte ise halen oluşumuna devam eden travertenler bulunmaktadır [Canik, 1981]. 
 

 

 
Şekil 2. Cihanbeyli kaynakları ve çevresinin jeoloji haritası 

 
2.2. Beyşehir, Seydişehir Kaynakları ve Çevresi 
 
Seydişehir çevresinde temeli dolomit, dolomitik kireçtaşları ve pembe renkli kireçtaşlarından oluşan 
Kambriyen yaşlı Çaltepe formasyonu oluşturmaktadır. Bunun üzerine uyumlu olarak Üst 
Kambriyen- Alt Ordovisiyen yaşlı metakumtaşı ve şeylerden oluşan Şeydişehir formasyonu 
gelmektedir. Bu formasyon üzerine açılı uyumsuzlukla Triyas yaşlı silttaşı ve kumtaşlarından 
oluşan Pınarbaşı formasyonu, bunun üzerine kireçtaşlarından oluşan Orta Triyas yaşlı Tarasçı 
formasyonu uyumlu olarak gelmektedir. Bu birimin üzerine kiltaşı, silttaşı, kumtaşı ve marn 
ardalanmasından oluşan Üst Triyas yaşlı Sarpyardere formasyonu, dolomitik kireçtaşlarından 
oluşan Jura yaşlı İçerikışla formasyonu ve rudistli kireçtaşlarından oluşan Üst Miyosen-Pliyosen 
yaşlı Katrangediği formasyonu gelmektedir. Yüm bu birimlerin üzerine uyumsuzlukla Üst 
Miyosen-Pliyosen yaşlı kireçtaşı ve marnlardan oluşan İnsuyu formasyonu gelmekte olup en üstte 
ise uyumsuzlukla Kuvaterner yaşlı Traverten ve yamaç molozu bulunmaktadır. Beyşehir çevresinde 
ise temelde Paleozoyik yaşlı şist ve mermerler bulunmaktadır. Bunun üzerine Pliyosen yaşlı 
çökeller gelmektedir. Pliyosen çökeller altta konglomera ile başlamakta üste doğru kil ve kireçtaşı 
ile devam etmektedir. Sahada tüm birimlerin üzerine kil, silt, killi kum ve çakıldan oluşan 
Kuvaterner yaşlı Alüvyon örtü gelmektedir [Kara, Durdu, 1999; Göçmez, 1998].  
 
2.3. Karapınar, Ereğli, İsmil Kaynakları ve Çevresi: 
 
İnceleme alanında temeli Üst Eosen-Oligosen yaşlı Sivritepe Anhidritleri oluşturmaktadır. Bunun 
üzerine uyumlu olarak yeşilimsi gri, kırmızı renkli kumtaşı ve orta tabakalı kireçtaşlarından oluşan 
Kurtulmuştepe formasyonu gelmektedir. Bunun üzerine kumtaşı, kiltaşı ve konglomeradan oluşan 
Miyosen yaşlı Kızılöz formasyonu gelmektedir. Bu birimin üzerine pliyosen yaşlı beyaz renkli orta-
kalın tabakalı kireçtaşlarından oluşan İnsuyu formasyonu gelir. Bu birim çökelirken Karacadağ 
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volkanitleri de çökelimine devam etmaktedir. Tüm bu birimleri Kuvaterner yaşlı Alüvyon ve 
travertenler örtmektedir [Kara, Durdu, 1999]. 
İsmil çevresinde ise temelde Paleozoyik şistler bulunmakta, bunun üzerine Neojen öncesi 
volkanitler Miyosen kireçtaşları, Pliyosen çakıllar ve Pliyo-Kuvaterner yaşlı alüvyon yer 
almaktadır. 
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Şekil 3. Seydişehir-Kavakköy kaynakları ve çevresinin jeoloji haritası 
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Şekil 4. Karapınar kuzeyinin jeoloji haritası 
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SICAK VE MİNERALLİ SU KAYNAKLARININ KİMYASAL ÖZELLİKLERİ 
 
Cihanbeyli ve çevresindeki kaynaklar Bolluk gölü içinde ve çevresinde, Bozdağ, Yapalı arasındaki 
alanda bulunmaktadırlar. Kaynakların sıcaklıkları 22-350C, debileri 0,5-1,2 l/s pH değerleri6,4-6,6, 
elektriksel iletkenlikleri 3300-4367 mmho/cm, sertlikleri 147,2-160,4 dH, toplan mineralizasyonları  
4154-4367 mg/l arasındadır. Karacadağ’ın güneyinde açılan sondaj kuyusunda 80m. den sonra 
kireçtaşlarına girilmiş ve 43 0C sıcaklıkta su alınmıştır. Alkım tesislerine ait sondaj kuyusunun 
sıcaklığı ise 40 0C dir. Boluk Gölü çevresinde sıcak ve mineralli suların yeryüzüne ulaştığı yerlerde 
oluşan kesik koni ve ters tabak görünümlü kaynak konileri oldukça ilginçtir. 12 km2 lik alanda 40 
adet farklı boyutta kaynak konisi bulunmaktadır. Konilerin taban çapları 10-200 metre , üst ağız 
çapları 6-40 m. , yükseklikleri 11-20 m. arasındadır. Konileri az basınçlı bir kireçtaşı akiferinden 
yükselen suların ince bir tabaka şeklinde akarken içerdiği (CaHCO3)2 den CO2 nin uçması sonucu 
CaCO3 ün kaynak alanı ve kenarlarında çökelmesi ile oluşur (Canik, 1978). Kaynakların akiferlerini 
kireçtaşları oluşturmaktadır. 
 
Seydişehir çevresindeki kaynaklar Çaltepe’nin batısında Ketirağılı mevkiinde devlet hastanesi 
bahçesinde, Ilıcatepe, Hüyüktepe ve Kavakköy batısında açığa çıkmaktadır. Kaynaklar KB-GD 
yönlü eğim atımlı faylar boyunca açığa çıkan fay kaynaklarıdır. Kaynak sıcaklıkları 18,5-34 0C, 
debileri 0,1-3 l/s, pH değerleri 6,7 – 7,1 , elektiriksel iletkenlikleri 710-3400mmho/cm, sertlikleri 
21,6-89 dH, toplam mineralizasyonları ise 706-3555 mg/l arasındadır. Kavakköy çevresindeki 
kaynaklarda karbonat çökelimi ve gaz çıkışları oldukça fazladır. Kavakköy de yapılan sondajdan 46 
0C sıcaklıkta su alınmıştır.  
 
Beyşehir çevresindeki kaynaklardan debisi büyük olanlar Köşkhamamı, Hüyük Hamamı 
kaynaklarıdır. Kaynak sıcaklıkları 20-36 0C, debileri 0,3–7 l/s , pH ları 7,1 – 7,6 , sertlikleri 28-40 
dH, toplam mineralizasyonları ise 1133-1229 mg/l arasındadır.  
Ilgın sıcak ve mineralli su kaynakları ise Ilıcatepe ve Çavuşçugöl kenarında KB–GD yönlü ters 
faylar boyunca açığa çıkmaktadırlar. Kaynak sıcaklıkları 40-41 0C,  debileri 2-8 l/s arasında, toplam 
mineralizasyon ise 569,0 mg/l dir. Sondajların sıcaklıkları ise 41,6 -42 0C, debileri 50-130 l/s 
derinlikleri 129-305 m .arasındadır. Kaynak sularının akiferlerini Paleozoyik yaşlı mermerler 
oluşturmaktadır.  
 
Karapınar–Ereğli–İsmil  çevresindeki kaynaklar Akhüyük, Nasuhpınarı ve Üzecek dağı çevresinde 
KD-GB yönlü eğim atımlı faylar ve kırık sistemleri boyunca açığa çıkmaktadırlar. Kaynak 
sıcaklıkları 18,5 – 25 0C , debileri 0,1-1,5 l/s , pH ları 6,8-7, elektrik iletkenlikleri 1400-2940 
mmho/cm, toplam mineralizasyonları 1540-3901 mg/l arasındadır. Sondajların sularının sıcaklıkları 
ise 35-430C debileri 60-65 l/s , derinlikleri 62- 323 m arasında toplam mineralizasyonları ise 3165 
mg/l dir. Akhüyük ve Nasuhpınarı kaynakları çevresinde Traverten oluşumları ve kükürt 
çökelimleri oldukça yaygın olup kaynak çıkışı bol CO2 gazlı kükürt  kokuludur. Traverten ve kükürt 
oluşumları devam etmektedir. İsmil sondajlarının sıcaklıkları 35-430C ve debileri 64 l/s, toplam 
mineralizasyonları 853-5821,2 mg/l dir (Tablo 1,2,3).  
 
İnceleme alanındaki sıcak ve mineralli kaynak suları, yerin derinliklerine doğru kırık ve çatlaklar 
boyunca süzülen yağmur sularının jeotermik gradyanla ve inceleme alanı yakınındaki genç 
volkanitlere bağlı olarak faylar boyunca yeryüzüne yükselmesiyle oluşmuşlardır.  
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KAYNAK SULARININ DİYAGRAMLARLA YORUMLANMASI 
 
İnceleme alanında bulunan sıcak ve mineralli kaynakların fiziko-kimyasal analiz sonuçlarına göre 
çizilen yarı logaritmik Schoeller diyagramına göre iyonların sıralanışı şöyledir(şekil – 5).  
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Şekil 5. İnceleme alanındaki suların yarı logaritmik Schoeller diyagramı 

 
Cihanbeyli Ilıca kaynak rCa>rMg>r(Na+K)     rSO4>rHCO3>rCl 
 Bayhan sondaj rCa>rMg>r(Na+K)     rSO4>rHCO3>rCl 
 Yapalı kaynak rCa>rMg>r(Na+K)     rSO4>rHCO3>rCl 
Seydişehir  Ilıca tepe  rCa>rMg>r(Na+K)     rHCO3>rCl>rSO4 
 Ketir ağalı  rNa+K>rCa>rMg rHCO3>rCl>rSO4 
 Kavakköy sondaj rCa>rNa+K>rMg rHCO3>rCl>rSO4 
 Beyşehir köşk rCa>rNa+K>rMg rSO4>rHCO3>rCl 
 Köşk sondaj rMg> rCa>rNa+K rSO4>rHCO3>rCl 
 Ilgın sondaj rCa> rMg >rNa+K rHCO3>rCl>rSO4 
Karapınar Akhüyük  rCa> rMg >r(Na+K) rHCO3> rSO4> rCl 
 Üzecek rCa> rMg >rNa+K rSO4>rHCO3>rCl 
 Nasuh pınarı rNa+K> rCa>rMg rHCO3>rCl>rSO4 
 İsmil S-1 rCa>rNa+K>rMg rSO4>rHCO3>rCl 
 İsmil S-2 rCa>rNa+K>rMg rHCO3> rSO4>rCl 

 
Diyagramda iyonları birleştiren doğrular Cihanbeyli–Karapınar ve Seydişehir bölgelerinde 
birbirlerine yaklaşık paralel veya çok az farklılık göstermektedir. Buda suların aynı kökenli 
olduklarını göstermektedir. Hepsi birlikte değerlendirildiği zaman sular aynı kökenli olmayıp 
değişik seviyelerde karşılaştığı formasyonlar ile iyon değişiminde bulunarak kaynağa özgü 
kimyasal karakter kazanmışlardır ( Şekil 5). 
İnceleme alnındaki sıcak ve mineralli suların katyon ve anyon içeriklerine göre hazırlanan Piper 
diyagramında noktalar birinci bölgede toplanmışlardır. Yani Ca+Mg > Na+K karbonatlı ve sülfatlı 
sulardır (Şekil 6).  
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Suların sulama suyu olarak kullanmaya uygun olup olmadığını belirten Wilcox diyagramına göre, 
Ilgın, Seydişehir, Ilıca kaynak suları çok iyi–iyi kullanılabilir sular sınıfında diğer kaynak ve sondaj 
suları ise şüpheli uygun olmayan sular sınıfındadır.  
ABD tuzluluk laboratuarı diyagramına göre ise Seydişehir ılıca (orta derecede tuzlulukta, az 
sodyumlu )su sınıfında, Ketirağılı ve Nasuhpınarı kaynakları C4S2 (çok tuzlu, çok sodyumlu), diğer 
kaynak ve sondaj suları ise C4S1 ( çok fazla tuzlu, fazla sodyumlu) sular  sınıfındadırlar.  
 
 

 
 

Şekil 6. İnceleme alanındaki suların Piper diyagramı 
 
 
Sıcak ve mineralli su kaynakları AIH (Uluslararası Hidrojeologlar Birliği )’a göre;  
 

Cihanbeyli yapalı  Ca lu, Mg lu, S04 lı, HCO3 lı sıcak ve mineralli su 
Cihanbeyli sondaj  Ca lu, Mg lu, S04 lı, HCO3 lı sıcak ve mineralli su 
Beyşehir köşk  Ca lu, Mg lu, S04 lı, sıcak ve mineralli su 
Ilgın sondaj  Ca lu, Na lu, S04 lı, HCO3 lı sıcak su 
Ilgın çavuşcu göl Ca lu, Mg lu, HCO3 lı sıcak su 
Seydişehir ılıca Ca lu, Mg lu, HCO3 lı HCO3 lı sıcak su 
Kavakköy B lu, Na lu, Ca lu, HCO3 lı, sıcak ve mineralli su 
Kavakköy sondaj B lu, Na lu, Ca lu, HCO3 lı, sıcak ve mineralli su 
Beyşehir köşk Ca lu, Na lu, S04 lu, sıcak ve mineralli su 

   
İnceleme alanındaki tüm kaynaklar sıcak ve mineralli sulardır. Ilgın, Çavuşcugöl, Seydişehir, Ilıca 
kaynakları Akroterm mineralce fakir kaynaklardır.  
Sıcak ve mineralli suların geldiği derinlikler D=(Sk-So).Jg formülü ile hesaplanmıştır. Formülde 
Sk: Kaynak sıcaklığı, So: Ortamın sıcaklığı, Jg= Jeotermal gradyandır. Buna göre Cihanbeyli 
bölgesinde yaklaşık 750m Ilgın Çavuşcugöl yaklaşık 580m , Beyşehir köşk kaplıcası yaklaşık 
1000m, Seydişehir bölgesindeki yaklaşık 500m. Karapınar’daki kaynak suları ise yaklaşık 700m 
derinden gelmektedir.  
Sıcak mineralli suların hazne kaya sıcaklıkları çeşitli jeotermometrelerle hesaplanmıştır.Ancak 
sularda  Ca değerinin yüksek olması kaynaklar çevresinde traverten çökelimlerinin bulunması vb. 
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nedenlerle Na/K, Na-K-Ca-Mg jeotermometreleri dikkate alınmayacak oranda sıcaklık değerleri 
vermişlerdir. Silis jeotermometreleri kabul edilebilecek değerler vermiştir. Karapınar Bölgesinde 
49-80 0C, Seydişehir bölgesindeki kaynaklarda 139-1250C, Cihanbeyli bölgesinde 90-120 0C dir. 
Bulunan değerlerin düşük olması sıcak ve mineralli sularda karışımın olabileceğini göstermektedir. 
 
İnceleme alanındaki sıcak ve mineralli sular Na-K-Mg üçgen diyagramında incelenmiştir 
(Giggenbach, 1988). Bu diyagrama göre sular olgun olmayan denge durumunda olan sular 
bölgesinde toplanmıştır (Şekil 7). Suların izotopik açıdan değerlendirilmesi amacıyla yapılan 
Döteryum ve O18 analizleri Şekil 8’deki grafikte verilmiştir. Buna göre sular meteorik su 
doğrusunun üzerinde çıkmaktadır. Dolayısıyla bu durum buharlaşmanın etkili olduğu bölgelerdeki 
yeraltı sularının daha pozitif ağır izotop içeriğine sahip olduğunu göstermektedir.  
 

 
Şekil 7. İnceleme alanındaki suların Giggenbach (1988) diyagramı. 
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Şekil 8. İnceleme alanındaki suların Döteryum-O18 ilişkisi. 
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SONUÇLAR 
-İç Anadolu bölgesindeki sıcak ve mineralli sular ve mineralli sular kuzeyde Cihanbeyli, doğuda  
Karapınar, Ereğli, batıda ise Beyşehir-Seydişehir ve Ilgın ilçelerinde bulunmakta olup Konya’yı 
kuşatır şekildedir. 
-Kaynakların sıcaklıkları 29 0C -42 0C ,debileri 0,1 -8 l/s, pH değerleri 6,8-7,6, elektrik iletkenlikleri 
800-3400 mmho/cm, alman sertlik dereceleri 20-160, toplam minerallizasyonları ise 595-3400 mg/l 
arasında değişmektedir. 
-İnceleme alanındaki sıcak ve mineralli suların yarı logaritmik Schoeller diyagramına göre farklı 
kökenlidir. 
-Wilcox diyagramına göre Ilgın kaynak, Seydişehir Ilıca kaynağı çok iyi kullanılabilir sular, diğer 
kaynak suları ise şüpheli-uygun olmayan sular sınıfındadır.ABD tuzluluk laboratuarı diyagramına 
göre sular C2S1,C4S2 C4S1 sular sınıfındadır. 
-Piper diyagramına göre sular 1. bölgede toplanmışlardır. Ca+Mg>Na+K karbonatlı ve sülfatlı 
sulardır. 
-Seydişehir ılıca, Ilgın Çavuşcugöl kaynakları, Ilgın sondaj suyu sıcak ve mineralce fakir olan 
Akroterm sular sınıfında diğer kaynak ve sondaj suları ise sıcak ve mineralli sulardır. 
-Sıcak ve mineralli sular 500-1000 m arasındaki derinliklerden gelmekte olup sular yüzeye yakın 
kesimlerde soğuk sularla karışmaktadır. 
-Suların hazne kaya sıcaklıkları 49-150 0C arasındadır. 
-Na-Mg-K diyagramına göre (Giggenbach, 1988) sıcak ve mineralli kaynaklar olgun olmayan 
denge durumunda olan sular bölgesinde toplanmıştır. 
-Sıcak ve mineralli suların rezervuarlarını Paleozoyik mermerler ve kireçtaşları oluşturmaktadır. 
-Sıcak ve mineralli kaynak sularının ısınma nedeni jeotermal gradyan ve sahadaki genç 
volkanitlerdir. 
-Sıcak ve mineralli su kaynaklarından İsmil, Ilgın, Beyşehir-Köşk ve Seydişehir-Ilıca kaynakları 
kaplıca olarak kullanılmakta olup diğer kaynak çıkışları üzerinde tesis bulunmakta ve kaynaklar 
boşa akmaktadır. 
-Konya çevresindeki sıcak ve mineralli su kaynakları sera ve toprak ısıtması içinde uygundur. 
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Tablo 1. İnceleme alanındaki sıcak ve mineralli suların fiziko-kimyasal analiz sonuçları 
KAYNAK ADI Akhüyük Nasuh Pınarı İsmil S-1 İsmil S-2 Beyşehir Köşk Köşk sondaj 

  mg/l Meq/l %meq/l mg/l Meq/l %meq/l mg/l Meq/l %meq/l mg/l Meq/l %meq/l mg/l Meq/l %meq/l mg/l Meq/l %meq/l
Ca++ 222 11 57 186 9 25 425 21 46 425 21 49 139 6,95 40,4 216 10,8 66 
Mg++ 63 5 26 104 9 23 109 9 20 100 8 19 40,4 3,36 19,5 45 3,75 22,9 
Na+ 74 3 16 384 17 45 350 15 33 300 13 30 152,9 6,64 38,6 40 1,75 10,7 
K+ 4 0 1 101 3 7 23 1 1 22 1 1 4,7 0,12 0,69 1,6 0,04 0,24 
Cl- 123 3 16 645 18 47 438 12 26 392 11 25 10,7 0,3 1,72 67 1,88 10,7 

SO4
-- 395 8 37 55 1 3 888 18 39 774 16 36 661 13,7 80,15 604 12,58 71,68 

HCO3
- 634 10 47 1178 19 50 1028 17 35 1086 18 40 189,1 3,1 18 189 3,09 17,6 

CO3
- <10     <10     <10     <10     0           

B <0,1     9     1     1                 
SiO2 10     20     39     55     32     30     

F- 1     <0,1                 0,1     0,8     
NO2

- <0,01     <0,01     <0,01     <0,01     <0,1           
NO3

- <3,7     <0,1     5     <1     <0,1           
PO4

- <0,1     <0,1     <0,1     <0,1     0,1           
Sıcaklık°C 31 20     43     35,8 35 35 
Ph 7 7,1     6,3     6,6 7,1 7,6 
EC.mmho-cm 1422 2940     3690     1510 1,22.10-3 1,22.10-3 
Debi l/sn 0,1 15     65     60 5 11 
Top.Sertlik (AS) 45,5 50     84,5     82,3 40,74 40,74 
SAR 1,12 5,59     3,91     3,4 2,92 0,64 
% Na 0,16 0,45     0,33     0,3 0,38 0,1 
Toplam Mineral 1540 2682     3317     3165 1229,9 1133,1 
Radyoaktivite         9,1 eman 9,1 eman 
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Tablo 2.  İnceleme alanındaki sıcak ve mineralli suların fiziko-kimyasal analiz sonuçları 
KAYNAK ADI Seydişehir-Ilıca T.S-1 Seydişehir-Kavakköy S-2 Ilgın sondaj Ilgın Çavuşcugöl Cihanbeyli Ilıca Kaynak 

  mg/l Meq/l %meq/l mg/l Meq/l %meq/l mg/l Meq/l %meq/l mg/l Meq/l %meq/l mg/l Meq/l %meq/l 
Ca++ 91 4,55 51,65 155 7,72 29,03 118 5,9 49,4 76,8 3,84 52,45 674 34,8 48,62 
Mg++ 39 3,17 35,98 53 4,36 16,4 37 3,08 0,25 33,12 2,76 37,7 245 22,5 29,43 
Na+ 21,5 0,93 10,55 280 12,18 45,81 62 2,69 22,56 14,95 0,65 8,87 335 7,52 21 
K+ 6,2 0,16 1,82 91 2,33 8,76 10 0,25 2,09 2,73 0,07 0,95 25 0,62 0,92 
Cl- 128 3,6 34,91 24,6 0,69 2,18 25,5 0,71 5,68 28,04 0,79 11,9 517 14,1 21,1 

SO4
-- 4 0,08 0,78 65 1,35 4,25 125 2,6 20,8 62,88 1,31 19,8 1629 33,9 49,14 

HCO3
- 405 6,63 64,31 1812 29,7 93,57 561 9,19 73,52 335,5 5,5 83,3 1252 20,52 29,7 

CO3
- <10     <10                       

B <0,1     3,3                       
SiO2 11     32     30                 

F- <0,1     0,9     1,34                 
NO2

- <0,01     <0,01                       
NO3

- <0,1     <0,1                       
PO4

- <0,1     <0,1                       
Sıcaklık°C 32 42 42 29 28 
Ph 7,3 7,1 6,8 7,6 6,6 
EC.mmho-cm 710 2555 1470 896 3400 
Debi l/sn 1,3   130 3 12 
Top.Sertlik (AS) 21,6 33,8 29,18 18,48 151,4 
SAR 0,47 4,95 1,26 0,35 2,79 
% Na 0,1 0,45 0,22 0,09 0,21 
Toplam Mineral 706 2517 969   4154 
Radyoaktivite 20 eman - 191 eman  - - 
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ALADAĞ KARSTİK AKİFERİNDE İZOTOP UYGULAMALARI 

ISOTOPE APPLICATIONS IN THE ALADAG KARSTIC AQUIFER, TAURIDS-TURKEY 
 

N.Nur ÖZYURT ve C.Serdar BAYARI 

Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Ankara   
nozyurt@hacettepe.edu.tr – serdar@hacettepe.edu.tr  
 

ÖZ 
Aladağ karstik akifer sistemi hidrojeolojik yapısının aydınlatılması amacıyla çeşitli izotoplardan 
yararlanılmıştır. Helyum-3 ve helyum-4 izotopları bireysel kaynakların akım derinliği hakkında 
bilgi sağlamaktadırlar. Toplam helyum içinde atmosferik, radyojenik ve primordiyal bileşenlerin 
ayırtlanması ile beslenimde etkili koşullar karşılaştırılmıştır. Çözünmüş element izotopları 
beslenimde sıcaklık değişimleri ve yüzeysel kırıntılı malzeme getirimi hakkında bilgi 
vermektedirler. Trityum ve duraylı izotop zaman serileri yıl içinde kaynakların beslenime verdikleri 
tepkinin anlaşılması açısından önem taşımaktadır.  Karstik akımın advektif ağırlıklı olması trityum-
tritiyojenik helyum-3 yöntemi ile mutlak yeraltısuyu yaşının belirlenmesine izin vermiştir. Duraylı 
izotoplar ile asal gaz izotopları beslenim alanı yükseltisi ve sıcaklığının tahmin edilmesinde 
kullanılmışlardır. Birden fazla izotopik izleyicinin çıkan akım kalibrasyonlu dengesiz tümsel 
modellerde kullanılması yeraltısuyu geçiş süresi dağılımının güvenilir biçimde belirlenmesini 
sağlayarak akiferin hidrolik özelliklerine ilişkin güvenilir bilgiler sunmuştur.   
Anahtar Kelimeler: Trityum, tritiyojenik helyum-3, asal gaz, çoklu izleyici 

 
ABSTRACT 
Various isotopes were utilized to investigate the hydrogeology of Aladag karstic aquifer system. 
Helium-3 and helium-4 isotopes provided information on the groundwater’s circulation depth. 
Separation of atmospheric, radiogenic and primordial components of total helium allowed 
investigation recharge conditions. Solute isotopes provided information on recharge temperature 
changes and detritic matter input to aquifer. Annual time series of tritium and oxygen-18 provided 
information on the response of springs to recharge events. Advection dominant flow in the karstic 
system allowed tritium-tritiogenic helium-3 technique be utilized to determine absolute 
groundwater ages.  Stable isotopes were used together with noble gas isotopes to determine 
groundwaters’ recharge temperature and elevation. Use of multi tracers in outflux calibrated 
unsteady lumped parameter model allowed reliable determination of groundwaters’ residence time 
that provided information of aquifer’s hydraulic properties. 
Keywords: Tritium, tritiogenic helium-3, noble gas, multi tracer  

 

GİRİŞ 

Karstik sistemler, heterojen yapıları nedeni ile hidrojeolojik özelliklerin belirlenmesinin oldukça 
güç olduğu sistemlerdir. Bu sistemlerin aşırı heterojen yapısı granüler sistemlerde olduğu gibi akifer 
özelliklerinin doğrudan ölçümlerle belirlenmesine izin vermez. Karstik akiferlerde akım erime 
kanalları ile kırık/çatlak bağlantılarını içeren akım yollarının oluşturduğu hiyerarşik bir düzene 
bağlı olarak gerçekleşir. Bu açıdan karstik akifer hidrojeolojisi, granüler sistemlere uygulanan 
Darcy yasası temelli klasik hidrojeolojik yaklaşımdan çok akarsulardan oluşan yüzey drenaj 
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sistemlerinin hidrolojisine benzerlik göstermektedir. Ayrıca, granüler yeraltısuyu akım 
sistemlerinden farklı olarak karstik sistemlerde gerçekleşen sürekli ve hızlı çözünme yeni akım 
yollarının oluşması-kapanması nedeniyle akım sisteminin sürekli bir biçimde yeniden organize 
olmasına neden olmaktadır. Bu açıdan, karstik akiferler sürekli değişim içinde olan canlı 
organizmalara benzetilebilirler. 
Bu denli heterojen ve karmaşık bir akım sisteminin ve sistemdeki akış dinamiğinin anlaşılması 
izotopik ve diğer izleyicilerin kullanımını zorunlu kılmaktadır. Bu çalışmada, Aladağ karstik 
akiferinde çeşitli izotop ve diğer izleyicilerin kullanımı özetle sunulmakta, bu araçlar ile sistem 
hakkında ne tür bilgiler elde edilebileceğini gösteren kısa örnekler verilmektedir. Sunulan bilgilerin 
ayrıntıları Özyurt (2005)’de yer almaktadır. 
 

ALADAĞ KARSTİK AKİFERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ 
Aladağ Karstik Akifer Sitemi; Adana-Niğde-Kayseri illeri arasında Doğu Toros kuşağında yaklaşık 
1900km2 alan kapsamaktadır. Çalışma alanı, 450-3750 m aralığında değişen kot dağılımı ile dağlık 
özellikler taşımaktadır. Akiferi oluşturan karstik kireçtaşları bölgenin jeolojik yapısını oluşturan 
napların ana bileşenidir. Napların üst seviyesinde yer alan geçirimsiz ofiyolitli birimler ise bir çok 
yerde karstik yeraltısuyunun boşalım noktalarının oluşmasına neden olmaktadır. Çalışma alanının 
genelleştirilmiş jeoloji haritası Şekil 1 de verilmiştir. Bölgesel yeraltısuyu akım yönü kuzey batı-
güney doğu yönlüdür. Kireçtaşı-ofiyolit dokanağında yer alan karstik kaynaklar Seyhan Nehrinin 
iki ana kolundan biri olan Zamantı Nehrini beslemektedir. Zamantı Nehri dışında çalışma alanı 
içinde dikkate değer sürekli bir yüzey akışı oluşmamaktadır. Kaynakların yıllık toplam boşalımı 
yaklaşık 970 Mm3’dür. Bölgenin hidrojeolojik yapısı Bayarı, 1991 tarafından ortaya konulmuştur. 
Daha sonra yapılan ayrıntılı hidrokimya ve izotop çalışmaları ile yeraltısuyu akım dinamiği bir çok 
açıdan aydınlatılmıştır (Özyurt, 1998; Bayarı and Günay, 1995). Aladağ Karstik Akiferi kaynakları 
fiziksel ve kimyasal özellikleri ile genelleştirilen bölgesel akım yolu boyunca sığ ve derin dolaşımlı 
boşalımlar olarak gruplandırılmaktadır. Boşalım noktalarının bölgesel akım yolu boyunca 
dağılımları Şekil 1’de verilen basitleştirilmiş kesit üzerinde gösterilmiştir. 
Bu çalışmada kapsamında yapılan izleyici uygulamaları Soğukpınar, Barazama, Göksu, Kapuzbaşı, 
Yerköprü-1, Yerköprü-2 ve Yerköprü-3 kaynaklarını kapsamaktadır. Bu kaynaklardan Barazama 
dışındakilerin tümünde sürekli akış gözlenmektedir. Yerköprü olarak adlandırılan kaynaklarının 
tümü karakteristik olarak traverten çökeltmektedir. Çalışma kapsamında kullanılan izleyici verileri 
1988-2002 yılları arasında yapılan farklı çalışmalardan derlenmiştir (Bayarı, 1991, Özyurt ve 
Bayarı, 1998, Özyurt, 2005) .    
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Şekil 1: Aladağ Karstik Akiferi genelleştirilmiş jeoloji haritası ve bölgesel akım yolu kesiti 
 
İZOTOP UYGULAMALARI 
Helyum İzotopları İle Akım Sistemi Özelliklerinin Belirlenmesi 

Asal bir gaz olan helyumun 3 ve 4 numaralı izotopları akım sisteminin derinliği ve/veya uzunluğu 
konusunda bilgiler sunarlar. Helyum izotoplarının başlıca kaynakları atmosfer ile  yerkabuğu ve 
mantodan gerçekleşen gaz sızıntılarıdır. Helyum, hafif bir gaz olması nedeniyle sürekli olarak 
atmosfere, buradan da uzaya kaçma eğilimindedir. Yerkürenin oluşumu sırasında mevcut bulunan 
ve halen mantodan sızmakta olan helyum ilksel (primordiyal) helyum olarak adlandırılır. Diğer 
yandan, yerkabuğunda bulunan uranyum serisi elementlerin radyoaktif bozunması ile de 
(radyojenik) helyum izotopu üretilmektedir. Atmosferik, radyojenik ve primordiyal helyum-3 ve 
helyum-4 izotoplarının farklı oranlara sahip olmaları, akım sisteminin jeolojik-tektonik yapısı 
hakkında bilgi edinilmesini sağlamaktadır. 
Helyum izotoplarının hidrojeolojide kullanımına bir örnek olarak Şekil 2’de Aladağ karstik akiferi 
bölgesel akım yolu üzerinde bulunan kaynaklara ait toplam 3He ve toplam 4He derişimleri 
gösterilmektedir. Bir akım sisteminde toplam 3He ve toplam 4He derişimlerinin birbirleriyle orantılı 
biçimde artması akım yolu boyunca sisteme düzenli biçimde radyojenik ve/veya primordiyal 
helyum girişinin göstergesidir. Sismik açıdan duraylı bir görünüm sunan araştırma alanında 
primordiyal helyum katkısı pek olası görülmediğinden, toplam helyum derişimlerindeki artışın 
büyük oranda, karstik akiferin altında yer aldığı varsayılan magmatik birimlerce üretilen radyojenik 
helyumdan kaynaklandığı düşünülmektedir (Şekil 3). Genel olarak magmatik kayaç kaynaklı bir 
element olan lityumun yalnızca Yerköprü-1 ve Yerköprü-2 gibi derin dolaşım kaynaklarında  
saptanmış olması da bu görüşü desteklemektedir.   
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Helyum izotoplarının belirtilen ve diğer türden bilgiler sunarak hidrojeolojik araştırmalarda önemli 
avantajlar sağlamalarına karşın bu amaçla yapılması gereken örnekleme çalışmaları güç ve analizler 
pahalıdır (500-1000 ABD Doları).  
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Şekil 2: Bölgesel yeraltısuyu akım yolu boyunca 3He-4He değişimi 
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Şekil 3: Karstik kaynakların helyum içeriğinin kökenlerine göre dağılımı 
 
Çözünmüş Element İzotop Oranları İle Akım Dinamiğinin İncelenmesi 

ICP-MS teknolojisinde yaşanan gelişmeler ve bu cihazların gittikçe artan sayıda laboratuvarda yer 
alması yeraltısuyu bünyesindeki majör, minör ve iz element derişimlerinin belirlenmesinin yanısıra 
bu elementlere ait izotop derişimlerinin belirlenmesini de mümkün kılmaktadır. Mevcut teknoloji 
ile tek bir su örneğinde yer alan 70 kadar elementin izotop derişimlerinin ve bireysel element izotop 
oranlarının ölçümü bir kaç dakika içinde gerçekleştirilebilmektedir. Hidrojeolojik araştırmalarda 
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artan bir yere ve öneme sahip olması beklenen bu teknolojinin en büyük avantajlarından birisi de 
ölçümlerin ucuz olmasıdır (örğ. 75 YTL/örnek). 
 
Çözünmüş element izotop oranlarının karst hidrojeolojisi araştırmalarında kullanımına ilişkin iki 
örnek Şekil 4 ve 5’te verilmiştir. Aladağ akiferi bölgesel akım yolu kaynaklarından Ağustos 2002 
ile Temmuz 2003 arasında derlenen örneklerin 26Mg/24Mg oranlarının gösterildiği Şekil 4’ten “sığ 
dolaşımı” temsil eden Kapuzbaşı ve Göksu kaynaklarının bazı dönemlerdeki boşalımlarında izotop 
oranlarının belirgin değişim gösterdiği izlenmektedir. Magnezyum izotoplarının çözünme/çökelme 
reaksiyonlardaki kinetik davranışı hakkında bilgiler sınırlı olmakla birlikte izotop oranlarındaki 
değişimin sıcaklıkla ilişkili olduğu düşünülebilir. Negatif sapmaların nispeten sıcak, pozitif 
sapmaların ise soğuk dönemlerde gözlenmesi bu görüşü desteklemektedir.  Element izotop 
oranlarındaki bu gibi değişimlerin incelenmesi ufuktaki yeni hidrojeolojik araştırma konularından 
birisidir. 
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Şekil 4: Bölgesel akım yolu kaynaklarında 26Mg/24Mg oranları. 
 
Aynı zaman serisine ait Barazama ve Kapuzbaşı “sığ dolaşım” kaynaklarına ait örneklerin 232Th ve 
238U izotop oranlarının değişik zamanlarda anomaliler verdikleri gözlenmektedir.  Magnezyum 
izotop oranlarında olduğu gibi, kaynakların bu elementlere ait izotop oranlarında da ters fazlı 
(antiphase) bir değişim görülmektedir. 232Th/238U oranının Göksu kaynağında azalması 
Kapuzbaşı kaynağındaki artış ile karşılanmakta, Göksu kaynağındaki artış durumunda ise 
Kapuzbaşı kaynağında azalma gözlenmektedir. Bu davranış değişikliklerinin nedeni kesin olarak 
bilinmemektedir. Toryum elementinin genellikle yüzeysel beslenimin içerdiği kırıntılı malzeme ile 
bağlantılı olduğu düşünüldüğünde, artan izotop oranlarının beslenim dönemlerine karşılık geldikleri 
düşünülebilir. Bununla birlikte, fiziksel-kimyasal ve izotopik özellikler açısından pek çok benzer 
özelliğe sahip bu iki kaynakta anılan izotop oranının ters fazlı değişimi açıklanamamaktadır.    
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Şekil 5: Bölgesel akım yolu kaynaklarında 232Th/238U oranları 
 
Trityum ve Duraylı İzotop Serileri İle Akım Dinamiğinin İncelenmesi 

Karstik akiferlerde trityum izotopunun başlıca kullanım alanı yeraltısuyu geçiş süresinin 
belirlenmesine yönelik modellerdir. Bu amaçla uzun yıllara ait gözlemlere gereksinim duyulmakta 
ve bu gözlemler de genellikle kurak dönemde derlenen örneklerden elde edilmektedir. Şekil 6’da 
Aladağ akiferi “derin dolaşım” sisteminin en uç noktasında bulunan Yerköprü-3 kaynağına ait 
Ağustos 2002 – Temmuz 2003 dönemini kapsayan özgül elektriksel iletkenlik (ÖEİ) ve trityum 
zaman serileri sunulmuştur. Dikey çubuklar Adana DMİ istasyonuna ait yağış olaylarını belirtmekte 
olup, kabaca bu yağışların araştırma alanında da etkili oldukları düşünülebilir. ÖEİ'liğin 
başlangıçtaki yatay seyri yeni beslenim etkisinden uzak bir akış sistemini göstermektedir. Sonbahar 
aylarında gözlenen ÖEİ artışı olasılıkla bu dönemdeki yağışların sistemdeki iyonik bileşimce 
zengin, yaşlı suyu ötelemesinden kaynaklanmaktadır. Bu dönemde ÖEİ'nde gözlenen negatif yönlü 
pik güncel beslenimin kimyasal seyrelmeye neden olabildiğini göstermekte olup, güçlü bahar 
beslenimi ile ÖEİ'te belirgin azalma yaşanmaktadır. Yıllık trityum gözlemleri de genel olarak ÖEİ 
ile benzer bir davranış sergilemekle birlikte, güçlü bahar besleniminin trityum içeriğinde önemli 
salınımlara neden olduğu anlaşılmaktadır. İlginç olan stratosferik enjeksiyon ile trityumca 
zenginleşen bahar besleniminin zaman zaman oldukça düşük değerler alabilmesidir. Gözlenen 
salınımlar, trityum ölçüm hatasının çok ötesinden olup, yaklaşık 2TU dolayındadır. Bu değişimler, 
Aladağ akiferi gibi oldukça büyük karstik sistemlerde bile hızlı akım kanallarının sistemin uç 
noktalarına kadar ulaşabildiği göstermesi açısından da önem taşımaktadırlar. 
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Şekil 6: Yerköprü-3 kaynağında elektriksel iletkenlik ve 3H değişimi 

Yerköprü-3 kaynağına ait Ağustos 2002 – Temmuz 2003 dönemini duraylı izotop zaman serilerinde 
de özgül elektriksel iletkenlik (ÖEİ) ve trityum zaman serilerine benzer değişimler izlenmektedir 
(Şekil 7). Gözlenen salınımlar ilgili izotopların ölçüm hatası üzerinde olup, bu değişkenlerin de 
akım dinamiğinde özellikle beslenime bağlı değişimlerden hızla etkilendiğini belirtmektedir. 
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Şekil 7: Yerköprü-3 kaynağında elektriksel iletkenlik, 18O ve 2H değişimi  
 
Trityum ve Tritiyojenik Helyum-3 İzotopları İle Mutlak Yeraltısuyu Yaşının 

Belirlenmesi 

Helyum izotop ölçümlerinin yaygınlaşması ile birlikte yeraltısuyu yaş tayin yöntemlerinden birisi 
olan “trityum-helyum-3 yöntemi”nin kullanımı da yaygınlaşmaya başlamıştır. Yeraltısuyuna 
beslenim sonucu giren 3H izotopu radyoaktif bozunma sonucu 3He izotopuna (tritiyojenik helyum 
3, 3He*) dönüşmektedir (Solomon et.al.,1992; Özyurt vd., 2000). Örneğin, beslenim anında 10 TU 
birimi 3H içeren bir suyun 0 TU düzeyindeki 3He* içeriği, ilksel trityumun bütünüyle 3He*’a 
bozunması sonucunda 10 TU olmaktadır.   
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3H/3He* yaş tayin yönteminde beslenimden sonra herhangi bir anda suyun atmosferle ilişkisinin 
kesildiği süre (yaş); t3H/3He: 3H/3He yaşı (yıl); λ ; 3H bozunma katsayısı (ln2/3H yarı ömrü= 
ln2/12.43 yıl); 3He*: yeraltısuyunun tritiyojenik helyum-3 içeriği (TU) ve, 3H:  yeraltısuyunun 
trityum içeriği (TU) olmak üzere aşağıdaki eşitlikle belirlenmektedir.  

t3H/3He = λ-1ln(3He*/3H + 1)                                                                 (1) 
Yöntemin uygulanmasında önce bakır boru içinde atmosferden izole edilen suyun 3He içeriği 
ölçülmekte, daha sonra örnek bakır balon içinde 4-6 hafta bekletilerek 3H’un bozunması sonucu 
oluşan 3He tekrar ölçülmektedir. İçsel büyüme (ingrowth) sonucu oluşan 3He içeriğinden örneğin 
3H içeriği belirlenmekte ve bu değer Eşitlik 1’de yerine konularak örneğin 3H/3He* yaşı 
hesaplanmaktadır. Eşitlik 1’de kullanılan 3He* değerinin belirlenmesi için örnekte ölçülen toplam 
helyum derişiminden atmosferik, radyojenik ve manto kaynaklı helyum miktarlarının çıkartılması 
gereklidir.  
Aladağ karstik akiferi bölgesel akım yoluna ait kaynaklardan ait  3H/3He* yaşları Çizelge 1’de 
gösterilmiştir. Bu değerler ölçülen toplam helyum derişiminden Şekil 3’te gösterilen “radyojenik + 
primordiyal” helyum katkıları çıkartılarak belirlenen 3He* miktarları kullanılarak belirlenmiştir. 
Belirtilen değerlerin 1 ila 2.5 yıl düzeyinde hata içerebileceği düşünülmektedir. Örnekleme, analiz 
ve değerlendirme aşamalarındaki güçlüklere ve yüksek analiz maliyetine (500-1000 ABD Doları) 
rağmen, özellikle advektif akım ağırlıklı yeraltısuyu sistemlerinde hesaplanan 3H/3He* yaşları 
mutlak (absolute) yeraltısuyu geçiş süresini vermeleri nedeniyle büyük önem taşımaktadırlar. Aşırı 
gelişmiş Alp/Toros tipi karstik sistemlerde akımın ağırlıklı olarak advektif karakterde 
düşünüldüğünde, elde edilen değerlerin mutlak (gerçek) yeraltısuyu yaşını temsil ettikleri sonucuna 
varılmaktadır.  
 
Çizelge 1: Bölgesel akım yolu kaynaklarının 3H/3He* yaşları  

Kaynak Örnekleme Dönemi 3H/3He* yaşı (yıl) 
Soğukpınar  Ekim 02 0.00 
Kapuzbaşı  Ağustos 02 22.22  
Kapuzbaşı  Ekim 02 24.10 
Göksu  Ekim 02 17.76 
Yerköprü-1  Ağustos 02 19.91 
Yerköprü-1  Ekim 02 21.18 
Yerköprü-2  Ağustos 02 20.54 
Yerköprü-2  Ekim 02 23.41 

 
Duraylı İzotoplar İle Beslenim Yükselti ve Sıcaklığının Belirlenmesi 

Yeraltısuyunun 18O içeriğinin beslenim sıcaklığı açısından değerlendirilmesi için 18O-OYHS 
(Ortalama Yıllık Hava Sıcaklığı) ilişkisinin belirlenmesi gerekir. Hesaplanan beslenim 
sıcaklıklarına karşılık gelen beslenim yükseltileri ise hava sıcaklığının yükselti ile değişiminden 
hareket ile belirlenir. Bu yaklaşımda başlıca  varsayımlar, i) 18O içeriğinin yağışın oluştuğu 
dönemdeki hava sıcaklığı ile izotopik denge içinde oluştuğu ve ii) 18O içeriğinin diğer süreçlerce 
değiştirilmediği şeklindedir. 
Aladağ karstik akiferi bölgesel akım yolu boşalımlarının beslenim sıcaklık ve yükseltisinin 18O 
yaklaşımıyla belirlenmesi için Ağustos ve Ekim 2002 aylarında 18O ve asal gaz örnekleri 
alınmıştır. Yağışın izotopik ve fiziksel özellikleri Ankara, Adana ve Antalya istasyonlarının 1963-
2001 arasındaki gözlem dönemi için IAEA’nın GNIP veri tabanından derlenmiştir 
(http://www.iaea.org.inis).  
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Bu istasyonların uzun süreli yağış ağırlıklı O18 içerikleri ile bu gözlemlere karşılık gelen hava 
sıcaklığı verilerinden oluşturulan O18-OYHS ilişkisi aşağıda gösterilmiştir. 

99.0r      817.12)(4673.018 2o =−⋅= CTOd                         (2) 
Bu eşitlikle tahmin edilen beslenim sıcaklıklarına karşılık gelen beslenim yükseltinin belirlenmesi 
için Aladağlar dolayındaki 9 meteoroloji istasyonunun uzun süreli gözlemlerine dayalı OYHS-
Yükselti ilişkisi kullanılmıştır (Şekil 9). 
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Şekil 9: Aladağ karstik akiferi dolayında OYHS-Yükselti ilişkisi 
 

Aladağ Karstik Akiferi Kaynaklarının Beslenim Sıcaklık ve Yükseltileri
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Şekil 10: Bölgesel akım yolu kaynaklarında 18O yöntemi ile hesaplanan beslenim sıcaklık ve 
yükseltileri (1988-2002 verileri) 
18O ve sıcaklık ölçümlerindeki belirsizlikler dikkate alındığında anılan eşitlikler ile belirlenen 
beslenim sıcaklığının +/-0.43oC, +/- 46m hata içerdiği düşünülmektedir. Bu değerler olası minimum 
hata düzeyini yansıtmaktadır. Şekil 10’da belirtilen değerlerden 18O içeriğine dayalı beslenim 
sıcaklık ve yükselti tahminlerinin bireysel boşalımların farklı dönemlerinde farklı değerler aldığı 
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görülmektedir. Bu farklılıklar beslenim koşullarındaki değişimin yanısıra olası hesaplama 
hatalarının ortak yansımasından kaynaklanmaktadır. 
 
Asal Gaz İzotopları İle Beslenim Yükselti ve Sıcaklığının Belirlenmesi 

Karst hidrojeolojisi araştırmalarında izotopların bir diğer kullanım alanı yeraltısuyu asal gaz izotop 
içeriklerinden hareketle beslenim yükselti ve sıcaklığının tahmin edilmesidir. Bu konunun 
ayrıntıları bir başka tebliğde (Özyurt, 2005a) açıklandığından burada sadece, asal gaz ve 18O 
tekniklerine dayalı olarak belirlenen beslenim sıcaklık ve yükseltilerinin karşılaştırılmasına 
değinilmektedir. 
Şekil 11’de bölgesel akım yolu kaynaklarının aynı dönemdeki örneklerine ait asal gaz (AG) ve 18O 
beslenim sıcaklıkları gösterilmiştir. Öncelikle göze çarpan, Ağustos (a) ve Ekim (e) aylarına ait 18O 
beslenim sıcaklıklarının genel olarak farklı olmasıdır. Ekim ayı 18O sıcaklıkları her zaman Ağustos 
sıcaklıklarından 1-3oC kadar yüksektir. Bu durumun, i) kurak dönemin ileri aşamalarında boşalım 
içindeki genç beslenim katkı oranının azalması, ii) eski beslenimin daha uzun süreli jeotermal ısı 
akısından dolayı daha çok ısınması gibi nedenlerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Diğer yandan, 
aynı örneklerde asal gaz sıcaklıkları daha dağınık bir görünüm sergilemektedir. Aynı döneme ait 
asal gaz sıcaklıkları ile 18O sıcaklıkları arasında 4oC’ye varan farklılıklar oluşabilmektedir. 
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Şekil 11: 18O ve asal gaz verilerinden hesaplanan beslenim sıcaklıklarının karşılaştırılması (T: 
beslenim sıcaklığı, AG: asal gaz, 18O: oksijen-18, a:Ağustos, e:Ekim) 
 
Aynı örneklere ait asal gaz ve 18O teknikleri ile belirlenen beslenim yükseltileri Şekil 12’de 
gösterilmiştir. Burada da Ağustos (a) ve Ekim (e) aylarına ait 18O beslenim yükseltileri sistematik 
olarak birbirlerinden farklılık göstermektedir. Olasılıkla bölgesel hidrolik yükteki azalmaya bağlı 
olarak Ekim ayı 18O beslenim yükseltisi Ağustos ayı için belirlenen değerin 100-400m kadar 
altında kalmaktadır. Bu durum akifer için genel hidrolik yük azalmasının boyutunu vurgulaması 
açısından oldukça önemlidir. Asal gaz beslenim yükseltileri 18O eşdeğerlerine benzer bir seyir 
izlemekle birlikte daha fazla salınım göstermektedir. Bazı noktalarda asal gaz Ekim beslenim 
yükseltisinin Ağustos yükseltisinden daha yüksek değerler alması asal gaz tekniğinin içerdiği hata 
düzeyi açısından önemli bir gösterge oluşturmaktadır. 
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Şekil 12: 18O ve asal gaz verilerinden hesaplanan beslenim yükseltilerinin karşılaştırılması 
 
Çoklu İzleyici Yaklaşımı İle Yeraltısuyu Geçiş Süresi ve Akifer Hidrolik Özelliklerinin 
Belirlenmesi 
Karst hidrojeolojisi araştırmalarında önemli amaçlardan biriside yeraltısuyu geçiş süresi dağılımının 
ve akifer hidrolik özelliklerinin çevresel izleyiciler kullanılarak belirlenmesidir. Son yıllarda 
izotopik olmayan çevresel izleyiciler (örğ. CFC) kullanılmakla birlikte, izotopik izleyiciler akım 
sistemi içinde daha korunumlu olduklarından tercih edilmektedirler.  Karstik akiferlerin aşırı 
heterojen yapısı,  bunlara ait jeohidrolojik, hidrolik verilerin temsil edici biçimde temin 
edilmesindeki güçlük ve akımın zaman zaman türbülanslı karaktere bürünmesi dağınık parametreli 
modellerin bu gibi sistemlerde kullanımını kısıtlamaktadır. Bu nedenle, alternatif bir yaklaşım 
olarak karstik akiferlerde tümsel parametreli modeller yaygın olarak kullanılagelmiştir. Bununla 
birlikte, kullanılan tümsel parametreli modellerin dengeli akım koşullarına göre tasarlanmış olması 
bunlardan elde edilen sonuçların değerlendirilmesini güçleştirmektedir. Bu nedenle, Aladağlar 
karstik akiferine yönelik çalışmada dengesiz akım koşullarına uygun bir tümsel model paketi 
geliştirilmiştir. 
Şekil 13’te Aladağ karstik akiferi Kapuzbaşı kaynağına ait bu tür bir modelin sonuçları 
sunulmaktadır. Uygulamada model geçerliliğinin kontrol edilmesi amacıyla birden fazla (çoklu) 
izleyici kullanılmıştır.  Şekilden izlendiği üzere tüm izotopik izleyicilerin hesaplanan ve gözlenen 
değerleri arasında iyi bir uyum bulunmaktadır. Özellikle, karstik akım sisteminin advektif karakteri 
nedeniyle mutlak yeraltısuyu yaşını verdiği düşünülen 3He* izotopu ile iyi bir çakışmanın 
sağlanmış olması dikkat çekicidir. Düşük zamansal çözünürlüğe sahip olan 18O izotopu ile bile 
tatmin edici bir çakışma sağlandığı görülmektedir.   
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Şekil 13: Kapuzbaşı kaynağı için hesaplanan ve gözlenen 3H, 3He* ve 18O içerikleri 
  
Şekil 14’te çoklu izotop kullanımı ve çıkan akım kalibrasyonuna dayalı olarak uygulanan dengesiz 
tümsel model sonuçlarından Aladağ karstik akiferi bölgesel akım yolu kaynakları için elde edilen 
eksponansiyel ve piston akım hacimleri gösterilmektedir. Eksponansiyel ve piston hacimler 
sırasıyla matriks ve kanal akımını karakterize ettiklerinden, elde edilen model sonuçlarından akifer 
sisteminde karstik kanal akımının daha büyük ağırlığa sahip olduğu anlaşılmaktadır. Modellerce 
belirlenen ortalama yeraltısuyu geçiş süresi (yaklaşık 20 yıl), kaynakların beslenim alanına olan 
ortalama uzaklıkları ve boşalım kotları  kullanılarak belirlenen yeraltısuyu akım hızı ve hidrolik 
iletkenlik değerleri Çizelge 2’de gösterilmiştir. Aktif yeraltısuyu ve öngörülen akifer kütlesel (bulk) 
hacmi kullanılarak Aladağlar akifer için efektif porozite % 0.86 olarak belirlenmiştir. Bu değer 
kireçtaşı için literatürde verilen değer aralığı (% 0.1 - % 5; Domenico and Schwartz, 1990) içinde 
bulunmaktadır. 
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Şekil 14: Aladağ karstik akifer kaynaklarının aktif hacimleri. 
Yukarıdaki değerlendirmelerden görüldüğü gibi karstik akiferlerde çoklu izotop kullanımını içeren 
model uygulamaları akifer hakkında başka yollarla elde edilmesi mümkün olmayan önemli 
bilgilerin üretilmesini sağlamaktadır. 
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Çizelge 2: Aladağ karstik akiferi hidrolik özelliklerinin üretilmesi. 

 
Beslenim 
alanına 
uzaklık 

Yeraltısuyu 
akım hızı 
 

Ort. Doygun 
yeraltısuyu 
seviyesi  

Kaynak 
boşalım 
kotu 

Hidrolik 
Eğim 

Hidrolik 
iletkenlik 

 km m/gün m m  m/gün 

Yerköprü-3 40 5.57 1100 450 0.016 343.03 

Göksu 20 2.79 1100 650 0.023 123.87 

Kapuzbaşı 15 2.09 1100 750 0.023 89.59 

Yerköprü-1/2 25 3.42 1100 800 0.012 284.82 
 
 
SONUÇLAR 
 
Aladağ gibi büyük ve aşırı gelişmiş karstik sistemlerde hidrojeolojik yapının aydınlatılmasında 
izotopların kullanımı önemli ve diğer araçlarla elde edilmesi mümkün olmayan bilgiler 
sağlamaktadır. Helyum-3 ve helyum-4 izotoplarının birlikte değerlendirilmesi bireysel kaynakların 
akım derinliği hakkında ek bilgiler sağlamaktadır. Toplam helyum içinde atmosferik, radyojenik ve 
primordiyal bileşenlerin ayırtlanması ile bireysel kaynak beslenimde etkili koşullar 
karşılaştırılabilmekte, akiferi altlayan jeolojik birimlerin türü ve tektonik etkinlik hakkında bilgi 
edinilmektedir. Çözünmüş element izotopları beslenimde sıcaklık değişimleri ve yüzeysel kırıntılı 
malzeme getirimi hakkında ipuçları sunmaktadır. Trityum ve duraylı izotop zaman serilerinin 
incelenmesi yıl içinde kaynakların beslenime verdikleri tepkinin ve akım dinamiğinin anlaşılması 
açısından önem taşımaktadır.  Karstik akımın advektif ağırlıklı olması nedeniyle trityum-tritiyojenik 
helyum-3 yaşları mutlak yeraltısuyu yaşının belirlenmesi açısından oldukça önemli bir araç olarak 
öne çıkmaktadır. Duraylı izotoplar ve asal gaz izotopları ile beslenim alanı yükseltisi ve sıcaklığı 
güvenilir biçimde tahmin edilebilmekte, bu araçların birlikte kullanımı ile sonuçların kontrolu 
mümkün olmaktadır. Birden fazla izotopik izleyicinin çıkan akım kalibrasyonlu dengesiz tümsel 
modellerde kullanılması yeraltısuyu geçiş süresi dağılımının güvenilir biçimde belirlenmesini 
sağlamaktadır. Bu yolla akiferin hidrolik özelliklerine ilişkin güvenilir bilgiler üretilebilmektedir. 
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ÖZ 
 
Bu çalışmada, güneyde Toroslardan kuzeyde Tuz Gölü’ne uzanan ve yaklaşık 80,000 km2’lik alana 
yayılan bölge Konya Kapalı Havzası (KKH) olarak adlandırılmıştır. Komşu havzalardan 
gerçekleştirilen yüzey suyu aktarımı dışında havzanın başlıca su kaynağını oluşturan yeraltısuyunda 
yaş dağılımının belirlenmesi gerek beslenim zamanının ve gerekse akım dinamiğinin anlaşılması 
açısından önem taşımaktadır. Bu çalışmada, KKH yeraltısuyunda karbon-14 yaş dağılımının 
belirlenmesi amacıyla beslenim alanını oluşturan Toroslardan olası boşalım alanı olan Tuz Gölü’ne 
uzanan bir hat boyunca 8 noktada yeraltısuyu 14C model yaşları belirlenmiştir. Sonuçlar, KKH 
yeraltısuyu karbon-14 yaşlarının Torosların eteklerinden yeraltısuyu akım yolunun sonunda yer alan 
Tuz Gölüne doğru düzenli bir biçimde 40,000 yıla değin arttığını göstermektedir. Karbon-14 
yaşlarının ana beslenim alanını oluşturan Toroslardan itibaren doğrusal biçimde artması yeraltısuyu 
akım hızının (3m/yıl) KKH genelinde oldukça homojen olduğuna işaret etmektedir. 14C model 
yaşları üretim kuyularından belirlenen medyan hidrolik iletkenlik değeri kullanılarak hesaplanan  
kinematik (hidrolik) yaşlarla uyumlu bulunmuştur. 14C model yaşlarına karşılık gelen  yeraltısuyu 
oksijen-18 içeriği Würm buzul dönemi süresince sürekli biçimde devam eden 6oC dolayında bir 
soğumaya işaret etmektedir. 
 
Anahtar Sözcükler: Konya Kapalı Havzası, Karbon-14, yeraltısuyu yaşı 
 
GROUNDWATER’S CARBON-14 AGE DISTRIBUTION IN THE KONYA CLOSED 
BASIN  
 
ABSTRACT 
The Konya Closed basin extending from Taurids at the south toward Salt Lake at the north covers 
and area of 80,000 sq.km. Apart from the surface water transfer from neighboring basins, 
groundwater is the only potable water resource in this area where determination of groundwater age 
is crucial in view of  understanding of the timing or recharge and flow dynamics. 14C model ages at 
8 drilling wells scattered along the regional flow path extending between Taurids and Salt Lake 
were determined. Results indicate that groundwater age increases progressively from recent to ca. 
40 ky BP along the flow path. This linear increase with distance from recharge area suggests a 
homogenous groundwater velocity distribution (3m/year) in the basin. 14C model and hydraulic 
(kinematic) ages are in agreement. 18O content of groundwater points out a steady decrease of 
recharge temperature (up to 6oC) throughout the Wurm glacial period. 
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GİRİŞ 
Bu çalışmada, güneyde Toroslardan kuzeyde Tuz Gölü’ne uzanan ve yaklaşık 80,000 km2’lik alana 
yayılan bölge Konya Kapalı Havzası (KKH) olarak adlandırılmıştır. Havza yaklaşık olarak orta 
kesimi boyunca, kabaca doğu-batı yönünde uzanan  Bozdağ-Obruk Platosu-Karacadağ yükseltisi ile 
morfolojik olarak kuzeyde Tuz Gölü ve güneyde Konya alt havzalarına ayrılmaktadır. Konya ve 
Tuz Gölü alt havzalarında topografik yükselti sırasıyla 1100 ve 900m dolayındadır. Bu alanlar 
büyük oranda gölsel kökenli Pliyo-kuvaterner çökellerle kaplı, düşük eğimli ova yüzeyleri 
oluştururlar.  
Güncel koşullarda yıllık  yağıştan yeraltısuyu besleniminin pratik olarak ihmal edilebilir düzeyde 
bulunduğu KKH genelinde uzun dönem yağış miktarı 300mm/yıl, potansiyel buharlaşma-terleme 
ise 1400mm/yıl  dolayındadır. KKH’nın güney bölümünde sulama suyu gereksiniminin bir bölümü 
Beyşehir-Suğla havzalarından gerçekleştirilen yüzey suyu aktarımı ile desteklenmektedir. Diğer 
alanlarda ise sulama ve diğer amaçlı su talebinin ana kaynağı yeraltısuyudur. Havzada yeraltısuyu 
taşıyan başlıca birimler Neojen ve Mesozoyik yaşlı gölsel ve denizel kökenli karbonatlı kaya 
birimleridir. Yüzeyde kırıntılı karakterdeki genç çökellerce örtülen bu birimler ileri düzeyde 
karstlaşmış olmalarına bağlı olarak oldukça verimli bir akifer sistemi oluştururlar. KKH’nın hemen 
her yerinde, 50-100m derinliğindeki sondajlarla bu birimlerden gereksinilen miktarda yeraltısuyu 
üretilebilmektedir. Özellikle sulu tarıma geçişin bir sonucu olarak geçtiğimiz on yıllar boyunca 
KKH’nda yeraltısuyu üretiminde üstel bir artış oluşmuş; bu durum sonucunda bölgesel yeraltısuyu 
seviyesinde sürekli bir alçalma eğilimi başlamıştır. Yeraltısuyu seviyesinde 1970-2005 yılları 
arasında gözlenen alçalma  kabaca 1m/yıl düzeyindedir.  
 
Komşu havzalardan yüzey suyu aktarımı dışında havzanın başlıca su kaynağını oluşturan bu 
yeraltısuyu rezervinde yaş dağılımının belirlenmesi gerek beslenim zamanının ve gerekse akım 
dinamiğinin anlaşılması açısından önem taşımaktadır. Yoğun yeraltısuyu kullanımının henüz 
başlamadığı 1960’lı yılların sonlarında, Şentürk (1969) tarafından Konya alt havzasında 
gerçekleştirilen bir çalışmada yeraltısuyunun bazı bölgelerde beklenenin altında trityum içeriğine 
sahip olduğu belirlenmiştir. Yeraltısuyunun onlarca yıldan daha yaşlı olabileceği düşüncesi ile 
çalışmanın ileriki aşamasında karbon-14 yaş tayini amacıyla örnekleme ve analizler yapılmıştır 
(Şentürk 1969). Anılan çalışmada elde edilen karbon-14 aktivitelerinin oldukça düşük olması 
yeraltısuyunun binlerce yıllık bir beslenim sonucu oluştuğuna işaret etmekle birlikte, o dönemde 
eldeki verilerin yetersizliği ve değerlendirmede gerekli kuramsal bilgi temellerinin henüz 
oluşturulmamış olması gibi nedenlerle yeraltısuyunun mutlak karbon-14 yaş değerleri 
belirlenememiştir. Benzer şekilde Günay vd. (1987) çalışmasında da ölçülen karbon-14 
aktivitelerinin ayrıntılı bir değerlendirmesi yapılmamıştır. 
 
Bu çalışmada, KKH yeraltısuyunda karbon-14 yaş dağılımının belirlenmesi amacıyla potansiyel 
beslenim alanını oluşturan Toroslardan olası boşalım alanı olan Tuz Gölü’ne uzanan bir hat 
boyunca 8 noktada örnekleme yapılmıştır. Aşağıda bu noktalardan elde edilen verilerin genel bir 
değerlendirmesi ve hesaplanan karbon-14 yaşları ile bu yaşlar temelinde ulaşılan başlıca sonuçlar 
sunulmaktadır. Çalışma hakkında daha ayrıntılı bilgiler Bayarı ve Özyurt (2005)’ta verilmektedir.  
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Şekil 1: Konya Kapalı Havzası, eski göl sınırları ve karbon-14 örnekleme noktaları.  
(Karbon-14 örnekleme noktaları; A: Ambar, Y: Yenisu, K: Karapınar, Ç: Çıralı, Ac: Acıkuyu, E: 
Eskil,  T: Taşpınar) 
 
ÖRNEKLEME NOKTALARI 
 
Çalışma kapsamında incelenen su noktalarının tamamı konumları Şekil 1’de gösterilen derin sondaj 
kuyularından oluşmaktadır. Bu noktalardan Ambar kuyusu beslenim alanındaki güncel 
yeraltısuyunu, Yenisu kuyusu beslenim alanı yakınlarındaki KKH yeraltısuyunu temsil 
etmektedirler. Akım yolunun ileriki bölümlerinden sırasıyla Karapınar, İslik ve Acıkuyu kuyuları 
yer almaktadır. Obruk Platosu üzerinde bulunan Çıralı kuyusu, KH ve TH arasında kabaca D-B 
yönünde uzanan Bozdağ ara-beslenim bölgesindeki yeraltısuyunu temsil etmek üzere seçilmiştir. 
Akım yolunun daha ileriki bölümü ise Tuz Gölü yakınlarında bulunan Eskil ve Taşpınar 
kuyularınca temsil edilmektedir. 
  
VERİLER VE YÖNTEM 
 
Örneklenen noktaların tümünde sıcaklık, özgül elektriksel iletkenlik (ÖEİ), pH yerinde ölçülmüş, 
çözünmüş oksijen ölçümleri sonda arızası nedeniyle gerçekleştirilememiştir. Sıcaklık, ÖEİ ve pH 
ölçümlerinin doğruluğu sırasıyla +/- 0.1 oC, +/- %4 ve +/- 0.01 pH birimidir. Kimyasal analiz 
amaçlı örnekler 250 ml’lik plastik şişelere alınmış; standart yöntemlerle korunan örneklerde anyon 
ve katyon analizleri Yüksek Performanslı İyon Kromatografi tekniği ile gerçekleştirilmiştir. Tüm 
örneklerde elektronötralite <%5 olup, ölçülen kimyasal türler için ölçüm doğruluğu +/- %5 
dolayındadır. Oksijen-18, Döteryum ve Karbon-13 su örnekleri için 100 ml’lik, Trityum analizi için 
500 ml’lik plastik şişeler kullanılmıştır. Akifer kayaç(lar)ının Oksijen-18 ve Karbon-13 içeriklerinin 
belirlenmesi amacıyla da farklı noktalardan el örnekleri alınmıştır. Duraylı izotop ölçümleri standart 
örnek hazırlama yöntemleri uygulanarak İzotop Oranı Kütle Spektrometresinde gerçekleştirilmiştir. 
Oksijen-18, Döteryum ve Karbon-13 ölçümlerinde doğruluk sırasıyla +/- 0.15 permil V-SMOW, +/- 
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1 permil V-SMOW ve +/- 0.2 permil PDB düzeyindedir. Trityum analizleri ön damıtma, alkali 
elektrolitik zenginleştirme ve art damıtma sonrasında Sıvı Parıldama Sayıcısında ölçülmüşlerdir. 
Ölçümlerin doğruluğu, örneğin trityum içeriğine bağlı olarak +/- 0.25-0.36 TU (1 standart sapma) 
düzeyindedir. 
 
Karbon-14 analizi amaçlı örneklemede 120 litrelik plastik çöktürme bidonun ve buna bağlı 2 litrelik 
plastik toplama kavanozu kullanılmıştır. Örnekle yıkandıktan sonra tamamen doldurularak 
atmosferle teması kesilen çöktürme kabına ortamın bazikleştirilmesi (pH>10) amacıyla gerekli 
miktarda karbondioksitsiz derişik NaOH eklenmiştir. Karbonat çökelimi örneğe BaCl2 çözeltisi 
eklenerek başlatılmış, BaCO3 kristallerinin topaklaşma yoluyla çökeliminin hızlandırılması için 
çözeltiye ayrıca 20 ml Praestol eklenmiştir. Tüm örneklerde çökelim 30-45 dakikada 
gerçekleşmiştir. Her bir su noktasında, Karbon-14 analizi için yeterli miktarda (yaklaşık 3 gram C)  
karbon elde edilecek biçimde örnekleme işlemi tekrarlanmıştır. Karbon-14 ölçümleri benzen 
(C6H6) formuna dönüştürülmüş BaCO3 şeklindeki örneklerin aktivitelerinin sıvı parıldama 
sayıcısında sayılmaları yoluyla gerçekleştirilmiştir. Karbon-14 ölçüm doğruluğu örneğin 
aktivitesine ve diğer faktörleri bağlı olarak +/- 0.61 ile 1.94 pmc (per cent modern carbon, pmc 
1950) düzeyindedir. 
 
KARBON-14 YAŞ TAYİNİNİN KURAMSAL TEMELLERİ  
 
Karbon yerkürede yaşamın temel yapıtaşı olan elementlerden birisidir. Karbon elementinin karbon-
12 (12C) ve karbon-13 (13C) adlı izotopları duraylı, karbon-14 (14C) olarak adlandırılan izotopu 
radyoaktiftir. Atmosferik karbondioksit (CO2) bu izotopların tümünü belli oranlarda içerir. 
Atmosferik CO2 ile ilişkide bulunan canlılar da bu izotopları bünyelerinden içermektedirler. 14C 
izotopu atmosferin üst kesimlerinde kozmik partiküllerin özellikle 14N izotopları ile çarpışması 
sonucu üretilir ve zaman içinde radyoaktif bozunma sonucu yeniden 14N izotopuna dönüşür. Bu 
izotopun üretilme ve bozunma süreçleri arasında oluşan doğal denge sonucunda atmosferik CO2’in 
14C akitivitesi 100 pmc (per cent modern carbon: yüzde modern karbon) düzeyindedir. Bu değer 
jeolojik zaman ölçeğinde değişim göstermekle birlikte bu ayrıntıya burada değinilmeyecektir. 
 
Atmosferik CO2 ile ilişkide bulunan tüm canlıların bünyelerinde karbon izotoplarının tümü 
bulunur. Radyoakitf bozunma sonucu bünyede tüketilen 14C atmosferik CO2 kullanılarak yenilenir. 
Canlının ölmesi durumunda, yenilenme işlemi de sürdürülemediğinden bünyedeki 14C miktarı 
radyoaktif bozunma sonucu azalmaya başlar. Radyoaktif bozunma olarak adlandırılan bu süreç 
birinci dereceden kinetik bir reaksiyon olup, sürecin bir bidondaki suyun ya da bir kaynaktaki 
yeraltısuyunun boşalmasından bir farkı yoktur. Bir madde içindeki herhangi bir t zamanındaki 14C 
miktarı (Nt), başlangıçtaki (t=0) 14C miktarına (No), başlangıçtan itibaren geçen zamana (t) ve 
bozunma (azalma) hızı katsayısına (L) bağlıdır.   
 
Nt=No*exp(-L*t)          (1) 
 
Başlangıçtaki 14C miktarının yarıya inmesi için geçen süre “yarılanma süresi” (t1/2) olarak 
adlandırılır ve aşağıda gösterildiği gibi bozunma hızı katsayısı ile ilişkilidir. 
 
L=Ln(2)/t1/2           (2) 
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14C izotopunun yarılanma süresi 5730 yıldır. Diğer bir deyişle atmosferik CO2 ile denge sonucu 
başlangıçta 100 pmc 14C (Ao) içeren bir canlının ölümünden sonra bünyedeki 14C içeriğinin yarıya 
(50 pmc) inmesi için geçmesi gereken süre aşağıda gösterildiği gibi 5730 yıldır. 
 
T= -8267 * Ln(50/100) = 5730 yıl       (3) 
 
Yeraltısuyunda karbon elementinin başlıca kaynakları i) atmosferik CO2, ii) süzülme zonundaki 
organik faaliyetler sonucu üretilen biyolojik CO2, iii) jeojenik CO2 ve iv) karbonatlı minerallerin 
çözünmesi ile suya geçen karbonat (CO3) iyonlarıdır. Jeojenik CO2in başlıca kaynakları karbonatlı 
kayaçların metamorfizması ve yer kabuğu-mantodan CO2 kaçışıdır. Atmosferik ve biyolojik 
kökenli CO2in 14C içermesine karşın, jeojenik ve çözünme kökenli CO2 hiç 14C içermez. 
Yeraltısuyuna söz konusu CO2 kaynaklarınca sağlanan karbon elementi Toplam Çözünmüş 
İnorganik Karbon (TÇİK) olarak adlandırılır. Yeraltısuyu 14C yaş tayin çalışmalarında çoğunlukla 
TÇİK kökenli 14C kullanılmakla birlikte, çözünmüş organik karbon içeriğine dayalı yaş tayini de 
mümkündür. Bu çalışmadaki yaş tayinleri TÇİK üzerinden gerçekleştirilmiştir. 
 
Yeraltısıyundaki TÇİKun farklı CO2 kaynaklarınca sağlanması ve bu kaynakların bir kısmının 14C 
içermemesi beslenim sırasında 14C aktivitesinde seyrelmeye neden olur. Su tablasına henüz ulaşmış 
bir yeraltısuyu örneğindeki CO3 iyonlarının yarısının süzülme zonundaki biyolojik CO2ten 
(14C=100 pmc), diğer yarısının ise karbonatlı minerallerden (14C= 0 pmc) sağlanması durumunda 
örneğin ölçülen 14C aktivitesi 50 pmc olacaktır. Yeraltısuyuna 14C içermeyen kaynaklardan 
sağlanan karbon girişi “ölü karbon katkısı” olarak adlandırılır. Gerçek yaşı sıfır yıl olan yukarıdaki 
su örneğinde ölü karbon düzeltmesi yapılmaksızın eşitlik 3’ün uygulanması durumunda “ham” 14C 
yaşı 5730 yıl olarak hatalı biçimde belirlenmiş olacaktır.  Bu nedenle yeraltısuyu 14C yaş tayin 
çalışmalarında TÇİK içeriğine katkıda bulunan kaynakların etkilerini içeren düzeltmelerin 
yapılması zorunludur. Farklı kaynakların TÇİK içeriğine olan katkılarının belirlenmesinde bu 
kaynakların  d13C oranından yararlanılır. Bu metnin ileriki bölümlerinde d13C, 13C olarak 
kullanılacaktır. Yeraltısuyunun TÇİK içeriğine katkıda bulunan atmosferik, biyolojik, jeojenik vd 
kaynaklardan gelen karbonun 13C değerleri farklıdır (Şekil 2). 
  
Yeraltısuyu “gerçek” 14C yaşının belirlenmesi konusunda günümüz literatüründe pek çok yaklaşım 
önerilmektedir (örğ. Plummer vd., 1991). Bu yaklaşımların tümünde “ölü karbon etkisi” vb gibi 
gerçek 14C aktivitesinin değişmesine neden olan süreçlerin etkilerinin giderilmesi/düzeltilmesi  
amaçlanmaktadır. Anılan  amaçla günümüzde kullanılabilecek en etkin araç NETPATH 
hidrojeokimyasal modelleme programıdır (Plummer vb). Bu bilgisayar kodu dikkate değer 
düzeltme yaklaşımlarının tamamını içermekte,  akım sistemi boyunca yerlatısuyunun 
hidrojeokimyasına etkiyen süreçleri dikkate alarak gözlenen 14C aktivitesi üzerinde düzeltmeler 
yapmaktadır. Bununla birlikte, söz konusu programın etkin kullanımı derin bir hidrojeokimya 
bilgisinin yanısıra, incelenen akifere ait kayaçlar ile yeraltısuyu hakkında ayrıntılı kimyasal/izotopik 
verilere gereksinim duymaktadır. Bu çalışmada da yeraltısuyu gerçek 14C yaşlarının 
hesaplanmasında NETPATH  bilgisayar programından yararlanılmıştır. 
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Şekil 2: KKH TÇİK_yas örnekleri ile TÇİK içeriğine katkıda bulunan olası karbon kaynaklarının 
13C değerleri. 
 
BÖLGESEL AKIMYOLU BOYUNCA FİZİKSEL, KİMYASAL VE İZOTOPİK 
ÖZELLİKLERİN DEĞİŞİMİ 
 
Hidrojeokimyasal modelleme tekniği ile “14C model yaşlarının” belirlenmesinden önce modelce 
gereksinilen süreçlerin doğru biçimde tanımlaması, bunun için de akım yolu boyunca fiziksel, 
kimyasal ve izotopik verilerdeki değişimlerin olası nedenlerinin araştırılması gerekmektedir. Doğru 
kimyasal süreçleri içermeyen bir hidrojeokimyasal modelin doğru reaksiyon tanımlamaları yapması 
mümkün değildir. Gerçekçi olmayan bir hidrojeokimyasal model ile de güvenilir 14C model yaşları 
üretilemez.   
Bu araştırmanın temel çalışma hipotezlerinden birisi KKH havzasında yeraltısuyu akımının -ana 
beslenim bölgesi olan- Toroslardan Tuz Gölü’ne doğru gerçekleştiği şeklindedir Bu varsayımın 
geçerli olması durumunda gerek yeraltısuyu 14C yaşlarının ve gerekse  yeraltısuyu kimyasal 
bileşiminin akım yolu boyunca beslenim alanından uzaklıkla orantılı biçimde artması 
gerekmektedir. Suyun yeraltında kalış süresi arttıkça su-kayaç temas süresinin uzaması daha fazla 
jeokimyasal reaksiyon gerçekleşmesini ve kimyasal bileşimde zenginleşmeyi sağlamaktadır. Benzer 
şekilde yeraltında kalış süresinin ve dolaşım derinliğinin artması da jeotermal ısı girdisine daha 
fazla maruz kalınması nedeniyle yeraltısuyu sıcaklığının da artmasına neden olmaktadır.  
 
Şekil 3’te incelenen su noktalarına ait sıcaklık ve özgül elektriksel iletkenlik (ÖEİ) değerlerinin 
öngörülen bölgesel akım yolu boyunca değişimi gösterilmektedir. Yeraltısuyu kimyasal 
bileşimindeki zenginliğin göstergesi olan ÖEİ ile sıcaklığın Toroslar ile Bozdağ ara beslenim alanı 
arasında düzenli bir artış göstermesi, bu kesimde akım sisteminin pliyo-kuvaterner yaşlı geçirimsiz 
çökellerce örtülmüş basınçlı bir akifer oluşturmasından kaynaklanmaktadır. Ara beslenim 
bölgesinden Tuz Gölüne uzanan kesimde ise akiferin neojen karbonatlarından oluşan bölümü 
yüzeysel beslenime açıktır. Bu nedenle, sıcaklık ve ÖEİ, Obruk Platosu’nda bulunan Çıralı 
noktasından başlayarak akışaşağıya doğru azalmaktadır. Ara beslenim alanının akışaşağısında 
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sıcaklık ve ÖEİ arasındaki paralel değişimin bozulması ise bu kesimde, akışaşağı kesime göre farklı 
karakterde jeokimyasal reaksiyonların gerçekleştiğine (ek NaCl çözünmesi) işaret etmektedir.  
 
Bölgesel akım yolu boyunca pH ve CO2 kısmi basıncının değişimi ÖEİ ve sıcaklık ile benzer bir 
eğilim sergilemektedir (Şekil 3). Akım yolu boyunca pH’ın azalması buna karşılık logPCO2’de 
gözlenen artış sistem içinde sürekli bir proton (H+) girişinin varlığını göstermektedir. Yeraltısuyu 
sistemlerinden asiditenin başlıca kaynağını karbonik asit ve bunun oluşumunu sağlayan CO2 
girdisidir. KKH’na ait bölgesel akım sisteminde pH değerinin düzenli biçimde azalması ve bununla 
paralel olarak CO2 derişiminde gözlenen artış, yeraltısuyuna sürekli biçimde CO2 sağlandığını 
göstermektedir. Bu gibi sistemlerde sürekli CO2 girdisinin olası iki kaynağı akım yolu boyunca 
gerçekleşen redoks reaksiyonları ve/veya jeojenik (yerkabuğu-manto kökenli) CO2 getirimidir. 
Süzülme zonundan yeraltısuyuna katılan ve/veya akifer kayaçlarında mevcut organik madde (örğ. 
kerojen, linyit, turba vs) redoks reaksiyonlarının başlıca nedenini oluşturur. Yeraltısuyunda redoks 
reaksiyonları organik madde gibi elektron vericilerin yanısıra çözünmüş oksijen (O2), nitrat, MnO2, 
Fe(OH)3 ve SO4 gibi elektron alıcı türlerin varlığına gereksinim duyar. Bölgesel akım yolu 
boyunca NO3 ve NH4’ın tüketilmemiş olması, her su noktasında bol miktarda SO4 iyonu ile 
karşılaşılması akifer sistemindeki redoks tepkimelerinin amonifikasyon süreci ötesine geçemediğini 
göstermektedir. Bu durum, KKH akım sisteminde sürekli CO2 kaynağının sınırlı düzeydeki redoks 
reaksiyonları dışındaki süreçlerden kaynaklandığını göstermektedir. Bu çıkarsama, su noktalarının 
hesaplanan Eh (redoks potansiyeli) değerleri ile de uyuşmaktadır (bkz. Çizelge 1). 
 
Akiferlere jeojenik gaz getiriminin başlıca göstergelerinden birisi yeraltısuyu asal gaz 
derişimleridir. Özellikle 3He/4He derişimindeki artış bu konuda güvenilir bir kanıt oluşturmaktadır. 
Sıcak, mineralli su çıkışları ile bunlarla bağlantılı fay-çatlaklarda gerçekleştirilen asal gaz ve 
13C_CO2_gaz ölçümleri (örğ. Ercan vd., 1995; Güleç, 2002) ile soğuk karstik yeraltısularında 
gerçekleştirilen asal gaz ölçümleri (Özyurt, 2005) kabuksal, manto kökenli ve derinlerdeki 
karbonatlı kayaçların metamorfizmaya uğraması ile ilgili gaz getirimlerinin Anadolu genelinde 
yaygın olduğunu göstermektedir. KKH’nın doğu ve batısında yer alan sıcak-mineralli su 
noktalarının anılan belirtileri göstermesi (Ercan vd, 1995), sismik açıdan bağıl duraylı bir alan 
olmasına karşın KKH içinde yapılan sondajlarda sıcak su ile karşılaşılması (örğ. Öktü vd., 1992) 
bölgesel akım yolu boyunca yeraltısuyuna jeojenik kökenli CO2 girişinin mevcut olduğunu 
göstermektedir. KKH batısında yer alan Ilgın ve doğusunda yer alan Bor-Aksaray ile orta kesimde 
bulunan Karapınar dolayındaki sondajlarda yoğun CO2 çıkışları ile karşılaşılması havza genelinde 
jeojenik gaz getiriminin önemli bir süreç olduğuna kanıtlamaktadır. Öte yandan, Çumra 
yakınlarındaki Çatalhöyük neolitik yerleşimi (günümüzden 8000 bin yıl öncesi) duvar resimlerinde 
–olasılıkla- Hasandağ volkanik aktivitesinin gösterilmiş olması, jeojenik gaz getiriminde etkili bir 
süreç olan volkanizmanın yakın geçmişteki  varlığını kanıtlamaktadır. 
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Şekil 3: Bölgesel akım yolu boyunca, sıcaklık, ÖEİ, pH ve Log_PCO2 değişimi. 
 
Bölgesel akım yolu boyunca yeraltısuyunun iyon derişimleri de ÖEİ değişimine benzer bir seyir 
izlemektedir (Şekil 4). Majör iyonlar arasında en yüksek derişim alkalinitede (HCO3+CO3) 
gözlenmekte, bunu sırasıyla Ca, Mg ve SO4 izlemektedir. Alkalinite ile birlikte Ca ve Mg 
derişimlerinde gözlenen uyumlu değişim akım sisteminde karbonat minerali (kalsit, CaCO3; 
dolomit, CaMg(CO3)2) çözünmesinin etkili bir jeokimyasal süreç olduğuna işaret etmektedir. 
Benzer biçimde, SO4 derişimlerindeki artış jips (CaSO4), Na ve Cl derişimlerindeki artış halit 
(NaCl) ve K derişimindeki artış silvit (KCl) minerallerinin sistemde mevcut olduğu yönünde 
göstergeler oluşturmaktadır. Akım sisteminin Bozdağ güneyindeki bölümünde tüm elementler 
açısından düzenli bir artış izlenirken, Bozdağ dolayında ara beslenim etkisinden dolayı derişimlerde 
bir seyrelme oluşmaktadır. Bu etki daha akışaşağıda ek mineral çözünmeleri ile yerini yeniden 
zenginleşmeye bırakmaktadır.  Eskil dolayında gözlenen NaCl zenginleşmesi ile  Taşpınar 
dolayında gözlenen NaCl fakirleşmesi bu mineralin bolluk dağılımında yerel değişimler olduğunu 
göstermektedir.  
 
Akım sisteminde yer alan başlıca minerallere göre doygunluk indislerinin akım yolu boyunca 
değişimi (bkz. Şekil 4) yukarıdaki değerlendirmeler ile uyumlu bir değişim sergilemektedir.  
Şekilden akım yolu boyunca tüm mineraller için doygunluk indisi değerlerinin düzenli bir artış 
içinde olduğu gözlenmektedir. Bu artış Bozdağ ara beslenim bölgesindeki girdiden dolayı akım 
yolunun kuzey bölümünde farklı bir davranış göstermektedir. Akım yolunun güney kesiminde kalsit 
doygunluk indisinin Acıkuyu dolayında doygunluk sınırına ulaştığı, daha sonra Çıralı dolayında 
gözlenen seyrelmeyi takiben Tuz Gölü yakınlarında kalsit açısından aşırı doygunluğa ulaşıldığı 
gözlenmektedir. Diğer bir deyişle, Acıkuyu, Eskil ve Taşpınar dolaylarında yeraltısuyu akım 
sisteminde kalsit çökelimi beklenen reaksiyonlar arasındadır. Bu konuya ileriki bölümlerde yeniden 
değinilecektir. 
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Şekil 4: Bölgesel akım yolu boyunca majör iyon ve mineral doygunluk indislerinin değişimi. 
 
Yeraltısuyu toplam çözünmüş inorganik karbon (TÇİK) içeriğinden gözlenen 13C_TÇİK, 
18O_TÇİK ve 14C_TÇİK değerlerinin bölgesel akım yolu boyunca değişimi Şekil 5’te 
gösterilmiştir. 13C_TÇİK ve 18O_TÇİK  izotoplarının akım yolu boyunca değişimi birbiriyle 
uyumlu bir değişim göstermekte olup, akiferdeki karbonatlı kayacın çözünmesine bağlı olarak 13C 
değerlerinde zenginleşme, 18O değerlerinde ise fakirleşme görülmektedir. KKH akiferinin ağırlıklı 
olarak, Bozdağ’ın güneyinde Torosları oluşturan denizel karbonatlı kayalar ile Bozdağ’ın kuzeyinde 
bunları üzerleyen Neojen gölsel karbonatlarından oluştuğu düşünülmektedir. Toroslara ait 
mesozoyik yaşlı denizel karbonatlı kayalar rekristalize dolomit ve dolomitik kireçtaşlarından 
oluşmaktadır. Bu kayaçlarda ölçülen 13C_kayaç ve 18O_kayaç değerleri sırasıyla +4.21 %o V-
PDB ve –8.39 %o V-PDB olup, anılan değerler dolomitik kayaçlar için literatürde belirtilen 
değerler ile (örğ. Clark and Fritz, 1997) uyumludur. Bu durumda, akım yolunun başlangıcında –7 
%o / -8 %o V-PDB dolayında olan 13C_TÇİK ve 18O_TÇİK değerlerinin sırasıyla daha pozitif ve 
daha negatif 13C_kayaç ve 18O_kayaç değerlerine sahip olan denizel karbonatlı minerallerin 
çözünmesi sonucu değişime uğradıkları anlaşılmaktadır. TÇİK içeriğinin dikkate değer bir 
bölümünün akım yolu boyunca artan biçimde karbonatlı mineral çözünmesince karşılanması 
gözlenen 14C_TÇİK aktivitelerinin de bu durumdan etkilendiğini göstermektedir. Diğer bir deyişle, 
beklendiği gibi akım yolu boyunca 14C_TÇİK aktivitesinde gözlenen azalma radyoaktif 
bozunmanın yanısıra ölü karbon katkısından da kaynaklanmaktadır. 
 
Bölgesel akım yolu boyunca 14C_TÇİK ve 3H_yas’un değişimi birbiriyle uyumludur (bkz. Şekil 
5). Akım yolunun Yenisu akışaşağısındaki bölümüne ait örnekler 3H_yas içermediklerinden ölçülen 
değerler negatif büyüklüktedir ve pratik olarak 3H_yas= 0TU değerine sahiptirler.  Tüm akım 
sisteminde minimum 14C_TÇİK aktivitesi Acıkuyu örneğinde gözlenmektedir. Bozdağ ara 
beslenim bölgesinde (Çıralı) ve akış aşağısında (Eskil, Taşpınar) gözlenen 14C_TÇİK aktiviteleri 
ise bağıl olarak genç Bozdağ ara beslenimi katkısından dolayı Acıkuyu örneğine göre daha büyük 
değerlere sahiptirler. Ara beslenimin Bozdağ’ın akışaşağısına uzanan bölümde, Tuz Gölü’ne doğru 
süreklilik göstermesi 14C aktivitesinin belirli bir düzeyde sabit kalmasını sağlamaktadır. 
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Şekil 5: Bölgesel akım yolu boyunca TÇİK’un 13C, 18O ve 14C içeriği ile 3H_yas içeriğinin 
değişimi. 
 
Bölgesel akım yolu boyunca yeraltısuyunun izotopik  bileşimine ilişkin ilginç gözlemlerden birisi, 
18O_yas içeriğinin Toroslardan Tuz Gölüne doğru düzenli bir fakirleşme eğilimi içinde olmasıdır 
(Şekil 6). Bölgesel akım yolundaki örneklerin tümünün benzer beslenim yükseltisi aralığına sahip 
olmaları beklenmektedir. Bu durumda, 18O_yas değerlerindeki fakirleşme beslenim alanındaki 
ortalama hava sıcaklığının azalması anlamına gelmektedir ve geçmiş iklim koşullarının 
günümüzden farklı olduğunun güçlü bir göstergesini oluşturmaktadır.  
 
Su örneklerinin 18O/2H grafiğindeki konumlarının değişimi de bu görüşü destekleyen bir diğer 
kanıt oluşturmaktadır. KKH’nda günümüzde gerçekleşen yağışlar döteryum fazlası +10 olan 
Küresel Meteorik Su Doğrusu (KMSD) üzerinde yer alırken, incelenen su örnekleri beslenim 
alanından uzaklıkları ile orantılı biçimde, döteryum fazlası +16 olan günümüz Antalya Meteorik Su 
Doğrusu’na (AMSD) doğru yaklaşmaktadırlar.  Belirli bir beslenim alanına ait örneklerin 18O_yas 
içeriği artan beslenim yükseltisi ve dolayısıyla azalan beslenim sıcaklığı ile orantılı olarak gittikçe 
negatifleşen değerler alırlar. Bununla birlikte, yağışa kaynaklık eden nemin kökeni değişmedikçe bu 
örneklerin 18O/2H grafiğindeki konumları ilgili yağışa ait meteorik su doğrusu üzerinde yer alır. 
Konya KKH yeraltısuyu örneklerinin beslenim alanından uzaklık arttıkça +10 değerli doğrudan + 
16 değerli doğruya doğru kayması yeraltısuyunun uzak geçmişte Akdeniz kökenli yağışlarca 
beslendiğini, yakın geçmişe doğru ise günümüzde etkili olan karasal kökenli yağışların beslenimde 
baskınlaştığını göstermektedir. Uzak geçmişteki yağışların daha negatif izotopik değerlere sahip 
olması ise, bu beslenimlerin günümüzden daha soğuk iklim koşullarında gerçekleştiğini 
göstermektedir. Bu öngörüler, geçmiş buzul dönemlerinin gerek Türkiye genelinde ve gerekse 
Toroslarda günümüze değin düşünülenden daha etkili olduğu yönündeki güncel bulgularla da 
uyumlu bulunmaktadır. Güncel araştırmalar Erken Holosen Soğuması olarak adlandırılan küresel 
yaygınlıkta fakat zayıf şiddetteki soğuma döneminin bile Toroslarda kalın buz takkelerinin 
oluştuğunu göstermektedir (Zreda vd., 2005).   
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KKH 14C MODEL YAŞLARININ HESAPLANMASI 
 
Hesaplama Yaklaşımı 
 
KKH yeraltısuyu 14C yaşlarının hesaplanmasında NETPATH hidrojeokimyasal modelleme 
programından yararlanılmıştır. NETPATH ters-modelleme (inverse-modeling) tekniğine dayalı bir 
programdır. Bu yaklaşımda, a) önce aynı akım yolu üzerinde bulundukları varsayılan iki su 
noktasına ait kimyasal bileşimler arasındaki fark belirlenmekte, b) bu farka neden olabilecek tüm 
olası reaksiyonlar kullanıcı tarafından önerilen çözünme/çökelme fazları dikkate alınarak 
belirlenmektedir. Bu aşamada, seçilen reaksiyon set(ler)inin geçerliliğini kontrol etmek için 
çözünen/çökelen fazlarla ilgili izotopik bileşimlerden (örğ. 13C_TÇİK) yararlanılır. Doğru bir 
reaksiyon seti tarafından akışaşağı su örneği için hesaplanan izotopik bileşimler ile gözlenen 
değerler belirsizlik sınırları içinde birbirleriyle uyumlu olmak zorundadır. Öte yandan, NETPATH 
ile birden fazla suyun karışımını kapsayan modellerin oluşturulması da mümkündür. Bu durumda, 
karışım oranlarının belirlenmesi için genellikle duraylı bir izotop olan 18O_yas içeriğinden  
yararlanılmaktadır.  
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Şekil 6: Bölgesel akım yolu boyunca 18O_yas içeriğinin değişimi ve yeraltısuyu ile öngörülen 
geçmiş yağış örneklerinin  18O/2H grafiği. 
 
Akışyukarı ve akışaşağı örnekler arasında yeraltısuyunun jeokimyasal evrimini gerçekçi biçimde 
tanımlayan bir model ile suyun TÇİK izotopik bileşimine etkiyen tüm çözünme ve çökelme 
reaksiyonlarının 14C aktivitesi üzerindeki etkileri giderilmiş olur. Bu şekilde belirlenen 14C 
aktivitesi akışyukarı örneğin ilksel 14C aktivitesini (Ao) yansıtır. Bu değer ile akışaşağı örneğin 
gözlenen 14C aktivitesi değerinin Eşitlik 3’e uygulanması ile bu yeraltısuyu örneğinin ölü karbon 
vb etkilerden arındırılmış 14C model yaşı elde edilmektedir. Herhangi bir düzeltme yapmaksızın 
akışyukarı (Ao) ve akışaşağı (At) örneklerin gözlenen 14C aktivitelerinin Eşitlik 3’e uygulanması 
ile elde edilen 14C yaşları ise bu çalışmada “14C ham yaşı” olarak adlandırılmıştır. 14C ham yaşları 
gerekli düzeltmeleri içermediklerinden gerçektekinden büyük değerler verirler. 
 
Çalışma kapsamında oluşturulan reaksiyon modellerinde yeraltısuyunun Ca, Mg, Na, K, Cl, SO4, 
NO3, NH4 ve TÇİK (CO2, CO3, HCO3) derişimleri kullanılmıştır. Akım sisteminde 
çözünen/çökelen fazlar ise kalsit (CaCO3), dolomit (CaMg(CO3)2), jips (CaSO4), halit (NaCl), 
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silvit (KCl) mineralleri, organik madde (CH2O) ve CO2-N2 gazları ile temsil edilmişlerdir. Akım 
sistemi boyunca katı ve sıvı fazlar arasındaki iyon (Ca, Mg ve Na) takası (ion exchange) ilgili 
iyonların sıvı fazdaki bollukları kullanılarak hesaplanmıştır. Organik madde akım sistemine 
yüzeyden ya da kayaçlardan katılan oksitlenmemiş organik molekülleri temsil etmektedir. Süzülme 
zonundan ve/veya diğer kaynak(lar)dan sisteme giren CO2 gazı ise CO2gaz tarafından temsil 
edilmektedir. Çalışmada incelenen su noktalarının tümünde kalsit ve dolomit doygunluk indislerinin 
diğer minerallere göre yüksek olması, bölgesel akım yolunda bu minerallerin hakim olduğunu 
göstermektedir. Bu nedenle, akım sisteminin ağırlıklı olarak mesozoyik karbonatlarından oluştuğu 
düşünülmüş, karbonat fazının 13C_TÇİK değeri olarak +4 %o V-PDB değeri kullanılmıştır. Bu 
değer KKH dolomitik kireçtaşında ölçülen 13C_kayaç değerine (+4.21 %o) yakındır. 
 
Yeraltısuyu beslenim alanının oluşturan Torosların güncel ve geçmiş iklim koşulları dikkate 
alındığında bölgedeki bitki örtüsünün ister sınırlı, ister yaygın yayılıma sahip olsun C3 tipi 
bitkilerden oluşması gerektiği anlaşılmaktadır. Bu duruma uygun olarak modellerde sisteme giren 
organik maddenin 13C değeri olarak –23 %o V-PDB, bitki örtüsü altında yer alan süzülme zonuna 
ait CO2gaz 13C değeri olarak ise –15.8 %o V-PDB  kullanılmıştır. Bölgesel akım yolunun Ambar 
ve Yenisu noktaları dışındaki bölümlerine ait modellerde kullanılan 13C_CO2gaz değeri jeojenik 
CO2 katkısı dikkate alınarak deneme-yanılma ile belirlenmiştir.  
 
Literatürde ölü karbon vb etkilerden arındırılmış  ilksel 14C aktivitesinin belirlenmesine ilişkin, 
birbirlerinden kısmi farklılıklar içeren çeşitli yaklaşımlar bulunmaktadır. Bunlardan NETPATH 
programı tarafından da içerilen başlıcaları “Vogel”, “Tamers”, “Ingerson ve Pearson”, “Mook”, 
Fontes ve Garnier” ve “Eichinger” yaklaşımlarıdır. NETPATH’in hesaplama yaklaşımı ise 
akışaşağı ve akışyukarı sular arasında kütle dengesinin (mass balance) kurulmasına dayanmakta 
olup, Tamers yaklaşımına benzemektedir. Bu çalışmadaki 14C model yaşları kütle dengesi 
yaklaşımı temel alınarak hesaplanmışlardır. Ambar, Yenisu, İslik, Karapınar ve Acıkuyu 
noktalarına ait jeokimyasal modellerde başlangıç suyu olarak hipotetik yağış suyu değerleri 
kullanılmıştır (bkz. Çizelge 1). Diğer jeokimyasal modellerde Çıralı örneğinin yağış suyu ve 
Acıkuyu karışımından, Eskil ve Taşpınar örneklerinin ise Çıralı ve yağış suyu karışımından 
oluştukları kabul edilmiştir. Karışım oranlarının belirlenmesinde 18O içeriklerinden 
yararlanılmıştır. Geçmiş yağış suyu 18O içeriği yenisu, Karapınar ve Acıkuyu 18O içeriklerinin 
uzaklıkla değişimini içeren bir yaklaşımla belirlenmiştir (Bayarı ve Özyurt, 2005). 
 
BÖLGESEL AKIM YOLU HİDROJEOKİMYASAL SÜREÇLERİNİN GENEL 
DEĞERLENDİRMESİ 
 
14C model yaşı hesaplamalarını temel oluşturan jeokimyasal modellerce belirlenen katı-sıvı-gaz 
fazlar arası kütle transferlerinin bölgesel akımyolu boyunca değişimi (Şekil 7)  genel hidrojeolojik 
yapı ile uyumlu bir görünüm sergilemektedir. Akımyolu boyunca kütle transferi değişimi Ambar-
Yenisu, İslik-Karapınar-Acıkuyu ve Çıralı-Taşpınar-Eskil bölümlerinde farklı davranış 
göstermektedirler. Akımyolunun başlangıcında, Mesozoyik karbonatlarının atmosferle temas 
halinde olduğu bölümde yer alan  Ambar ve Yenisu noktaları dolomit ve kireçtaşı çözünmesinin 
atmosferik ve C3 bitki örtüsü kökenli karbondioksit tarafından sürdürüldüğü bölümde yer 
almaktadırlar. Bu bölümün akışaşağısında, jeojenik karbondioksit girdisi artmakta, ve karbonatlı 
minerallerin çözünmesi artan karbondioksit girdisi ile artış göstermektedir. Akımyolunun bu 
bölümüne kadar olan kesiminde jips çözünmesince desteklenen dolomit çözünmesi 
(dedolomitizasyon) ve buna bağlı artan kalsit doygunluğu (ve çökelmesi) hakim reaksiyonları 
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oluşturmaktadır. Daha akış aşağıda, Bozdağ ara beslenim bölgesinde ve özellikle bu bölgenin Çıralı 
kuyusunun bulunduğu Obruk platosu kesiminde, akiferin yüzeysel beslenime açılması nedeniyle 
jeokimyasal reaksiyonların yoğunluğu değişmektedir. Gerek jeojenik karbondioksit katkısının 
devam etmesi ve gerekse yüzeysel beslenimin düşük iyon içeriği Çıralı dolayında kalsit 
çözünmesinde önemli bir artışa neden olmaktadır. Bu alanda, kalsit çözünmesi kısmen 
dedolomitizasyonun önüne geçmektedir. Çıralı kuyusu dolayında (Obruk Platosu) yer alan sayıları 
yüzü aşkın obruğun oluşumunda olasılıkla bu süreç tarafından belirlenmektedir.  Bozdağ 
arabeslenim bölgesinde yüzeylenen mesozoyik karbonatlarının yanısıra  Çıralı ve akışaşağısında 
kalan bölümde Neojen karbonatlarının yüzeylenmesi, akımyolunun Tuz Gölü’ne uzanan kesiminde 
yüzeysel süzülme kaynaklı beslenimin sürekliliğini sağlamaktadır. Bozdağ arabeslenimin Çıralı 
dolayında gözlenen seyreltici etkisi akışaşağıya doğru sürmekte olan mineral çözünmesi nedeniyle 
dedolomitizasyonun yeniden hakim reaksiyon olmasını sağlamaktadır. Tuz Gölü’ne yakın konumda 
bulunan Eskil dolayında halit çözünmesinin artmasının ise Tuz Gölü’nün en azından yakın jeolojik 
geçmişteki daha geniş bir yayılıma sahip olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.  
 
Bölgesel akımyolu boyunca 13C_TÇİK değerlerinin değişimi de kavramsal hidrojeolojik model ve 
öngörülen jeokimyasal süreçler ile uyumlu bir değişim izlemektedir (Şekil 7). Akımyolunun 
başlangıcında, Ambar ve Yenisu’da gözlenen 13C_TÇİK değerleri atmofer+C3 bitki örtüsü kökenli 
karbondioksitçe özellikle dolomitik kayaçlardan oluşan (yüksek 13C değerli) karbonatlı bir akiferin 
çözünmekte olduğunu göstermektedir. İslik-Karapınar-Acıkuyu kesiminde gözlenen 13C değerleri 
ve jeokimyasal model sonuçları gerek jeojenik kökenli karbondioksit girdisinin varlığına ve gerekse 
dolomitik kayaçların, pliyo-kuvaterner örtü altında,  Toroslardan- Bozdağa doğru uzanmakta 
olduğuna işaret etmektedir. Çıralı-Taşpınar-Eskil  hattında 13C_TÇİK değerlerinde gözlenen 
düzenli artış ise jeojenik karbondioksit girdisi ile akiferdeki dolomitik kayaçların Tuz Gölü’ne 
doğru uzanmakta olduğuna işaret etmektedir.   
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Şekil 7: Bölgesel akım yolu boyunca yeraltısuyu mineral kütle transferi ve 13C_TÇİK_hesaplanan 
ve  13C_TÇİK_gözlenen değişimi. 
BÖLGESEL AKIMYOLU YERALTISUYU HİDROLİĞİNE İLİŞKİN ÖNGÖRÜLER 
 
Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere, 14C model yaşları, bir kısmının doğrudan kontrolu 
olanaksız olan pek çok değişkene bağlı olarak hesaplanmaktadır. Bu değişkenlerin başlıcaları i) 
yeraltısuyunu besleyen karbondioksit kaynağı (atmosfer, süzülme zonu, kabuksal-mantosal gaz 
getirimi), ii) bu kaynağın 13C değeri, iii) suyun temasta olduğu katı fazın (mineraller) 13C değeri 
ve iv) su-kayaç arası reaksiyonların miktarlarıdır. Bu değişkenler arasında en büyük belirsizlik 
taşıyan mineral-TÇİK arasındaki izotopik takas reaksiyonu olup, ayrıntılı gözlemler ve deneysel 
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çalışmalar olmaksızın bu reaksiyon oranının güvenilir biçimde belirlenmesi oldukça güçtür. 
Bununla birlikte, bu reaksiyonun büyüklüğü izotopik gradyanca kontrol edildiğinden, fazlar arası 
izotopik bileşimlerin küçük olduğu durumlarda önemli boyutlara ulaşması beklenmemelidir. 
 
14C model yaşlarının kontrolu (validation) amacıyla genellikle hidrolik (kinematik) yaşlardan ve 
paleoiklim göstergelerinden yararlanılmaktadır. Bu yaklaşımların sonuçları hesaplanan 14C 
yaşlarından bağımsız biçimde belirlendiklerinden, bulguların uyumlu olması durumunda 14C model 
yaşlarının geçerli olduğu sonucuna varılmaktadır. Hidrolik yeraltısuyu yaşı (Goode, 1996), akiferin  
mevcut hidrolik gradyan ve etkili gözeneklilik  değerlerine bağlı olarak, suyun belirli bir uzaklığı 
katetmesi için gerekli süredir. Doğru bir 14C model yaşı belirleme uygulamasında bu değerlerin 
hidrolik yaşlar ile uyumlu olması beklenir. Paleoiklime dayalı yaklaşımda ise, 14C model yaşları ile 
ilgili 18O_yas değerlerinin yeraltısuyunu besleyen yağışın geçmiş iklim koşulları ile uyumlu olup 
olmadığı incelenmektedir.  Günümüzden iki (üç ?) milyon yıl öncesine uzanan dönemde buzul 
dönemleri ile karakterize olan soğuk iklim koşullarının varlığı bu dönemlere ait 18O_y değerlerinin 
günümüze göre daha negatif değerler almasını gerektirmektedir.   
 
14C Model Yaşları ile Hidrolik Yaşların Karşılaştırılması: 
 
KKH’nda yeraltısuyu işletmeciliğinin başladığı 1960’lı yılların ortasından günümüze değin hidrolik 
yükün havza genelinde ortalama 1m/yıl hızla alçalmakta oluşu, akım sisteminin dış stres 
faktörlerine (beslenme ve boşalım oranlarındaki değişimler) her yerde benzer şekilde tepki verdiğini 
göstermektedir. Bu durum yeraltısuyu akımında etkili hidrolik parametrelerin havza genelinde 
homojen bir dağılıma/davranışa sahip olduğunu göstermektedir. Öte yandan, 14C model yaşlarının 
ana beslenim alanı olan Toroslardan yaklaşık 150 km uzaklıkta bulunan Tuz Gölü’ne doğru olan 
değişimi doğrusal bir davranış sergilemesi bu görüşü desteklemektedir (Şekil 8). Bu doğrusal 
ilişkiye göre yeraltısuyu her 1 km’lik uzaklığı yaklaşık 325 yıl içinde katetmekte olup, “gerçek” 
yeraltısuyu akım hızı 3.25 m/yıl (V, yaklaşık 1 cm/gün) düzeyindedir. Öte yandan, pompaja bağlı 
stresin oluşmadığı 1960’lı yıllara ait hidrolik yük dağılımı dikkate alındığında akım sisteminin 
başlangıcında yer alan (ana beslenim alanı) Toroslar ile sonunda yer alan Tuz Gölü arasında 
hidrolik yükün sırasıyla 1020m ile 905 arasında değiştiği anlaşılmaktadır. Bu durumda, 150 km’lik 
bölgesel akım yolu boyunca hidrolik eğimin (i) binde 0.67 düzeyinde olduğu, 14C model yaşlarına 
dayalı bölgesel ölçekteki hidrolik iletkenliğin (K/ne= V/i) ise 12.6 m/gün (4612 m/yıl) dolayında 
olduğu anlaşılmaktadır. 
 
KKH yeraltısuyu akım sistemine ait hidrolik yaşların belirlenmesi için genel hidrolik iletkenlik 
değerinin bilinmesine gerek duyulmaktadır. Bu amaçla, KKH’nda DSİ’nce (örğ. Ağacık vd., 1975; 
Tuzcu vd. 1971) gerçekleştirilen pompalama deneylerinden elde edilen hidrolik iletkenlik (K) 
değerlerinden yararlanılmıştır. Çakıl, marn, konglomera, serpatin ve kalker türü litolojileri kesen 
kuyulardan elde edilen minimum, maksimum ve (aritmetik) ortalama K değerleri sırasıyla 0.6 
m/gün, 526 m/gün ve 79 m/gün şeklindedir (K değerlerinin frekans dağılımına göre K_medyan 
(gözlemlerin %50’sine karşılık gelen K) değeri 14.3 m/gün’dür (5220 m/yıl).  Bu değer ve 
örnekleme noktalarının beslenme alanına uzaklıkları dikkate alınarak hesaplanan hidrolik yaş 
değerleri bu noktalara karşılık gelen yeraltısuyu 14C model yaşları ile yüksek bir uyum 
sergilemektedirler (bkz. Şekil 8). K_medyan değerine dayalı hidrolik yaşlar 14C model yaşlarından 
ortalama %11.3 düzeyinde büyük olup, aradaki fark her iki K değerinin belirlenmesine etkiyen hata 
faktörlerince açıklanabilecek düzeydedir. Sonuç olarak, 14C model yaşları ile hidrolik yaşların 
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beklenen hata sınırları içinde uyumlu oldukları, 14C model yaşlarının hesaplanmasında öngörülen 
ve varsayılan süreçlerin geçerli oldukları düşünülmektedir.  

14C_model yaşı (yıl) = 
325.25 x Uzaklık (km) - 154.19
r2 = 0.9847
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14C Model Yaşı (yıl)  = 
1.1318 x Hidrolik Yaş (yıl) - 154.19
r2 = 0.9847
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Şekil 8: 14C model yaşlarının Toroslardan uzaklıkla değişimi ve 14C model yaşları ile hidrolik 
yaşların karşılaştırılması. 
 
14C Model Yaşlarının Paleoiklim Verileriyle Karşılaştırılması: 
Bu çalışma kapsamında belirlenen 14C yaşları ile  ilgili yeraltısuyu örneklerine kaynak oluşturan 
yağışların 18O_y değerleri  Şekil 9’da “14C-Model_YAĞIŞ” değişkeni olarak gösterilmiştir. 
“14C_Model_YAS” değişkeni aynı yaşlara karşılık gelen yeraltısuyu 18O_yas değerini 
göstermektedir. “SPECMAP” kutuplardaki buzullardan ve okyanus çökellerinden belirlenen 
kompozit bir tarihsel 18O değişim grafiğidir (Shackleton et al, 1985; 1995). SPECMAP eğrisi 
kabaca küresel hava sıcaklığındaki değişimin bir göstergesi olup, günümüz ikliminden (yatay çizgi) 
düşey yönde uzaklaşma soğuk-nemli dönemlere işaret etmektedir. “Würm” ve “Riss” klasik Alpler 
buzulbilim literatürüne göre  geçmiş buzul dönemlerinin etkili oldukları süreleri; “DİD” (deniz 
izotop dönemi= marine isotope stage) ise derin deniz çökellerinden belirlenen buzul-buzul arası 
dönemleri göstermektedirler. Günümüz iklimine karşılık gelen durum yatay çizgi ile gösterilmiştir. 
“Konya Gölleri” değişkeni, KKH’nın Konya ile Ereğli yerleşimleri arasında uzanan Konya Havzası 
bölümünde Kuvaternerde oluşan-kuruyan-oluşan göllerin oluşma dönemlerini göstermektedir. 
Kuzucuoğlu vd’ne (1998) göre Konya havzasında günümüzden 65-23 bin yıllar arasında 40,000 
km2’lik alana yayılan bir göl oluşmuş, bu göl 3 kez kuruyarak yeniden oluşmuştur. Günümüzden 
önce  23-17 bin yıllar aralığında ise derinliği 12-20m (günümüz 1012-1020m kot aralığı, Torosların 
etek seviyesi) arasında değişen 3 göl oluşma-daralma dönemi yaşanmış, bu süreç 17 bin yıl önce ani 
bir kuruma ile sonlanmıştır. Aynı çalışmaya göre günümüzden 13.5-11 bin yıl önce bir diğer sığ göl 
oluşmuş, 11-9 bin yıllar arasında yaşanan kurak bir süreçten sonra, 9-8 bin yıl aralığında yeniden 
nemli bir döneme geçilmiştir. Benzer gözlemler KKH’nın Tuz Gölü kesiminde de saptanmıştır. Bu 
gelişmeler Şekil 9’da “Konya Gölleri” değişkeni ile belirtilmiş olup, yatay çizgide 20 bin yıl 
düzeyinde gözlenen alçalma “Konya Paleogölü” seviyesindeki derinleşmeyi göstermektedir.  Konya 
paleogölü seviye değişimi küresel iklim değişimini yansıtan SPECMAP  ile uyumlu bir değişim 
sergilemektedir. Gölün günümüzden önce 20 bin yıl öncesinde yaşanan, “Son Buzul Maksimumu 
(Last Glacial Maximum, LGM)” döneminde en derin seviyesine ulaştığı anlaşılmaktadır. Tüm bu 
bulgular KH’nda paleoiklimin günümüzden daha nemli ve daha soğuk olduğuna işaret etmekte; 
Konya paleogölünün Würm buzul döneminin soğuk ve nemli iklim koşullarının bir sonucu 
olduğunu göstermektedir.   
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Bu çalışmada, 14C model yaşlarına karşılık gelen 18O_y  değerlerinin değişimi de geçmiş 
beslenimlerin günümüzden daha soğuk koşullarda gerçekleştiğini belirtmektedir.  Bununla birlikte, 
öngörülen 18O_y değerlerinin değişimi ne SPECMAP eğrisi ne de “Konya Gölleri” seviye değişimi 
ile birebir uyumlu değildir. SPECMAP eğrisi 20 bin yıl  öncesinden geriye dönük hafif bir ısınma 
eğilimi içermesine karşılık  14C model yaşlarına karşılık gelen 18O_y değerleri soğumanın devam 
ettiğini göstermektedir.  Bu durum, beslenme alanını oluşturan Torosların yüksek kesimlerinde 
soğuk iklim koşullarının devam etmekte olduğunun bir göstergesi olabileceği gibi, ilgili 14C model 
yaşlarındaki hatadan da kaynaklanabilir. Şekil 9’da “İzotop Takası” değişkeni KKH örneklerinin 
Gonfiantini ve Zuppi (2003) tarafından önerilen bir yaklaşımla (GZ) hesaplanmış 14C_GZ 
yaşlarına karşılık 18O_y değişimini göstermektedir. 14C-GZ yaşlarına bağlı 18O_y değişimi 
SPECMAP eğrisine daha iyi yakınsamakla birlikte GZ yaklaşımının tartışmaya açık olduğu bu 
yaklaşımı önerenlerce de kabul edilmektedir (bkz. Gonfiantini and Zuppi, 2003). Bu çalışmada 
belirlenen 14C model yaşlarının 14C_GZ yaşlarına yakınsaması için yapılan denemelerden, 
olağandışı 13C_CO2_gaz ve izotop takas değerleri (>50 mmol/kgH2O) kullanılmasına karşın 
beklenen sonuç alınamamıştır. Öte yandan, SPECMAP eğrisi genel küresel iklim değişimini 
yansıtmakla yerel olarak bu eğriden önemli sapmalar gözlenebilmektedir. Bu nedenle, KKH’nda 
paleoiklimin tamamen SPECMAP eğrisine uyan bir değişim geçirdiğini düşünmek doğru 
olmayabilir. KKH’nde paleoiklim koşullarının belirlenmesi için özellikle mağara çökellerinin 
paleoiklim sinyallerine  dayalı ek araştırmalara gereksinim vardır. 
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Şekil 9: KKH  14C model yaşına karşılık gelen 18O_y değişiminin paleoiklim göstergeleri ile 
karşılaştırılması ve KKH’nda öngörülen paleosıcaklık değerlerinin zamanla değişimi. 
Yağışın kütle ağırlıklı 18O içeriği ile ortalama yıllık hava sıcaklığı (OYHS) arasında doğrusal bir 
ilişki bulunmaktadır (Clark and Fritz, 1997).  Rozanski vd. (1993) tarafından gerçekleştirilen 
ayrıntılı bir değerlendirme ilk kez Dansgaard (1964) tarafından öne sürülen bu ilişkinin ise yerel 
ölçekte değişimler içerebildiğini göstermiştir. Öte yandan, Özyurt (2005) tarafından IAEA Ankara, 
Adana ve Antalya istasyonlarının uzun süreli verilerine dayanarak Türkiye için aşağıdaki eşitlik 
önerilmiştir. 
 
OYHS (oC)= (18O_y + 12.82) / 0.4673        (4) 
 
KKH örneklerinin 14C model yaşlarına karşılık gelen 18O_y değerlerinin Eşitlik 4’e 
uygulanmasıyla elde edilen KKH beslenim alanı paleosıcaklık değerlerinin zamansal değişimi Şekil 
9’da gösterilmiştir. Bu değişimden KKH paleosıcaklık değerlerinin günümüzden 40 bin yıl önce 
6oC’ye kadar azaldığı anlaşılmaktadır. Bu değer, son buzul dönemi ile günümüz arasında yerküre 
genelinde belirlenen sıcaklık azalması bulguları ile (5-6oC) ile uyumludur.  Bununla birlikte, 
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yerküre genelinde en büyük sıcaklık düşüşleri Son Buzul Maksimumu (SBM) için belirlenmiştir. 
KKH’nda ise paleosıcaklılığın SBMu öncesinde de azalmaya devam ettiği anlaşılmaktadır.  Küresel 
paleosıcaklık değişimi ile KKH için öngörülen değişim arasındaki farklılığın nedenlerinin 
belirlenmesi için daha ayrıntılı çalışmalara gereksinim vardır. Şekil 9’da gözlenen ilgi çekici bir 
diğer durum ise 7 bin yıl dolayında (İslik örneği) gözlenen ani sıcaklık düşüşüdür. Bu düşüş kabaca 
Erken Holosen Soğuması (EHS) olarak adlandırılan döneme karşılık gelmektedir. SBM sonrasında 
küresel sıcaklıktaki artış EHS döneminde küresel ölçekte yaygın olarak gözlenen fakat, kısa süreli 
bir azalmaya dönüşmüştür. Son yıllarda, Aladağlarda gerçekleştirilen araştırmalarda (Zreda vd., 
2005) buzul çökelleri ve aşınma yüzeylerinden alınan örneklerin 36Cl izotop içeriğinden elde edilen 
yaşlar (7-9 bin yıl)  EHSnın Anadolu’da beklenenden çok daha şiddetli bir buzullaşmaya neden 
olduğunu göstermiştir. Anılan çalışmanın bulguları EHS süresince kalıcı buz sınırının 1500m 
kotuna kadar alçaldığını göstermekte; Toroslarda bu kotun  üzerindeki alanlarda vadi ve takke 
buzullarının yaygınlığına işaret etmektedir.  Bu sonuçlar, 14C model yaşı hesaplamalarında Ambar 
ve Yenisu dışındaki noktalar için kullanılan karbondioksit kaynağının süzülme zonu bitki örtüsü ile 
ilişkisi bulunmadığı şeklindeki önerme ile de uyumlu bulunmaktadır. Kalıcı buz sınırının 1500m 
kotuna kadar alçalması ve OYHSnda gerçekleşen azalma olasılıkla KKH beslenme alanındaki bitki 
örtüsünü büyük oranda ortadan kaldırmış olmalıdır (örğ. Eastwood vd., 1999). Sonuç olarak, 
belirlenen 14C model yaşlarının KKH paleoiklimi ile genel bir uyuma sahip olduğu anlaşılmaktadır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SONUÇLAR, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 
 
Bu çalışmada ulaşılan başlıca sonuçlar şu şekildedir; i) KKH yeraltısuyu günümüzden binlerce yıl 
öncesine ait beslenimden oluşmaktadır, ii) bölgesel hidrolik gradyan ile uyumlu olarak 14C yaşları 
Toroslar’dan Tuz Gölü’ne doğru artmakta, bu durum ana beslenim bölgesinin Toroslar olduğunu 
göstermektedir, iii) KKH’nın orta bölümünde kabaca D-B doğrultusunda uzanan Bozdağ-Obruk 
Platosu hattı bu bölgeden kuzeye uzanan ikincil bir ara beslenim bölgesi oluşturmaktadır, iv) 
bölgesel akım yolu boyunca yeraltısuyu 18O içeriği geçmişe uzandıkça beslenimin günümüze göre 
daha soğuk iklim koşullarında gerçekleştiğini göstermektedir, v) günümüz besleniminde Orta 
Anadolu kökenli yağışların etkin olmasına karşın, geçmişte beslenim Akdeniz kökenli yağışlarca 
sağlanmıştır, vi) geçmiş beslenimin sağlandığı buzul (Würm) döneminde ortalama hava sıcaklığı 
günümüzden 5-6oC kadar daha düşüktür, vii) jeojenik (kabuk+manto) kökenli karbondioksit 
getirimi bölgesel akım yolunun İslik-Karapınar kuzeyine uzanan bölümünde etkili görünmektedir, 
viii) Hotamış gölü çukurluğunun ve obruk platosundaki karstik çöküntülerin jeojenik karbondioksit 
girdisi ile  hızlanan, sürekli bir çözünme sürecinin sonucu olmaları olasıdır, ix) çalışmada elde 
edilen 14C yaşları ile hesaplanan hidrolik (kinematik) yaşlar birbiriyle uyumlu bulunmuştur, x) 14C 
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ve hidrolik yaş değerleri KKH’nda bölgesel yeraltısuyu akım hızının 3m/yıl dolayında olduğunu 
göstermektedir, xi) 1970’li yıllardan günümüze KKH’nda yeraltısuyu seviyesi ortalama 1m/yıl gibi 
yüksek bir hızla alçalmaktadır, Kullanılmakta olan yeraltısuyu yaşlı, güncel beslenim sınırlıdır. Bu 
koşullar altında KKH’nda daha tutumlu su kullanım politikalarının acilen uygulanması ve zorunlu 
nedenler dışında yeraltısuyu kullanımının sınırlandırılması gerektiği anlaşılmaktadır. 
 
Çalışma kapsamında elde edilen 14C yaşlarının güvenilirliği büyük oranda jeokimyasal 
reaksiyonlara atfedilen 13C değerlerinin geçerliliğine bağlıdır. Bölgesel akım yolu boyunca 
izotopik takasın öngörülenden daha etkili olması durumunda bu değerlerin azalması olasıdır. 
“Gonfiantini/Zuppi” yaklaşımı ile elde edilen yaşlar çalışmada hesaplanan yaşlardan %50 oranında 
daha küçük olup, bu yaşlara karşılık gelen yeraltısuyu 18O değerleri SPECMAP paleosıcaklık 
trendine daha iyi yakınsamaktadır. Bununla birlikte, bu yaklaşımın geçerliliği uluslararası alanda 
henüz genel kabul görmüş değildir ve bu konuda daha kapsamlı çalışmalara gereksinim vardır.  
 
Çalışmada ulaşılan sonuçların  ek gözlemlerle genişletilmesi gereklidir. Bu amaçla, bölgesel ölçekte 
yeraltısuyu ve toprak karbondioksit gazında 13C ölçümlerinin yapılması, yeraltısuyunda asal gaz 
kompozisyonunun belirlenmesi gelecekte yürütülmesi gereken başlıca çalışmalardır.  
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Çizelge 1: Çalışmada kullanılan girdi ve hesaplanan sonuç değerleri. 
Örnekleme Noktası Ambar Yenisu Karapınar İslik Acıkuyu Çıralı Taşpınar Eskil Yağış
Örnekleme Tarihi 08.28.03 08.30.03 08.30.0308.28.0308.30.0308.26.03 08.29.03 08.29.03  
DSİ Kuyu No./Ad 25233 40059 37245 43755 S.Coşar Yayla M.TömekSöğütlük  
Boylam_X (UTM) 554807 469159 537411 527245 517361 536830 517644 536612  
Enlem_Y (UTM) 4146794 4135339 4174327415837941712564198461 4248804 4244480  
Toroslardan uzaklık (km) 0 5 20 30 60 90 110 130  
Log_PCO2 (atm) -2.238 -1.851 -1.356 -1.282 -1.060 -0.946 -1.356 -1.486  
Dİ_Kalsit -0.125 -0.222 -0.108 -0.123 -0.045 -0.216 0.165 0.051  
Dİ_Dolomit -0.695 -0.895 -0.410 -0.578 -0.219 -0.769 0.113 -0.130  
Dİ_Jips -2.332 -2.379 -1.599 -1.541 -1.372 -1.676 -1.628 -1.671  
Dİ_Anhidrit -2.581 -2.627 -1.845 -1.791 -1.613 -1.922 -1.875 -1.920  
Dİ_Florit -2.676 -2.161 -1.962 -1.355 -1.151 -1.491 -1.113 -1.185  
Sıcaklık (oC) 15.10 15.46 16.29 14.50 18.47 16.80 16.07 15.06 5.00
pH 7.46 7.16 6.92 6.84 6.75 6.60 7.01 7.06 5.50
ÖEİ 440 721 1090 1110 1400 1217 1233 1269 100
F (mmol/kgH2O) 0.141 0.229 0.278 0.491 0.687 0.424 0.675 0.655 0.051
Cl (mmol/kgH2O) 6.960 8.207 31.075 34.271 33.383 43.289 37.910 74.845 1.878
NO2-N (mmol/kgH2O) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.040
NO3-N (mmol/kgH2O) 1.429 1.998 0.000 0.036 0.213 0.560 1.548 1.465 0.288
NH4-N (mmol/kgH2O) 0.114 0.347 0.313 0.017 0.548 0.642 0.741 0.722 0.516
SO4 (mmol/kgH2O) 20.791 15.442 88.905 84.694 137.843 60.232 72.254 73.391 1.112
CO3 (mmol/kgH2O) 20.290 26.087 14.493 17.400 14.493 14.493 8.696 0.000 0.000
HCO3 (mmol/kgH2O) 173.864 212.173 424.346 444.974 568.742 527.486 542.220 459.708 0.000
Li (mmol/kgH2O) 0.003 0.023 0.060 0.070 0.098 0.092 0.087 0.080 0.000
Na (mmol/kgH2O) 6.475 11.440 26.737 24.168 47.330 36.318 36.616 60.393 1.452
K (mmol/kgH2O) 0.791 0.000 5.015 5.128 5.946 3.973 12.097 5.606 0.359
Mg (mmol/kgH2O) 11.279 14.663 37.114 35.618 53.150 34.975 45.659 37.710 0.120
Ca (mmol/kgH2O) 50.912 68.168 98.302 121.246 131.116 131.425 127.018 104.798 0.639
Alkalinite  194.492 238.695 439.081 427.293 583.476 542.220 551.061 459.708 1.200
13C_TÇİK (%o V-PDB) -7.11 -5.73 -2.57 -3.54 -2.5 -2.13 -1.12 -1.41  
18O_ TÇİK (%o V-PDB) -8.35 -7.13 -6.88  -11.22  -10.7 -10.34  
14C_ TÇİK (pmc) 53.71 38.08 14.49 21.50 4.79 18.69 10.29 8.89  
14C_ TÇİK _hata (pmc) 1.31 1.44 0.88 0.61 1.79 1.94 0.78  
3H_yas (TU) 4.83 2.53 -0.56 0.34 -0.14 -0.41 -0.37 -0.42  
3H_yas_hata (TU) 0.36 0.32 0.24 0.27 0.25 0.25 0.26 0.25  
18O_yas_+/- 0.15  
(%o V-SMOW) -11.01 -8.71 -9.22 -9.88 -9.79 -10.28 -10.30 -10.64  
2H_yas_ +/- 1.0  
(%o V-SMOW) -74.10 -61.82 -62.29 -67.25 -66.61 -70.14 -70.24 -71.11
Ham 14C Yaşı (yıl) 5139 7982 15969 12707 25120 13865 18799 20008  
Bayarı vd (2004) (yıl) 142 2100 12350 ** 21000 32000 39000 37000  
14C Model yaşı  (yıl) -426 1749 9546 6737 19009 26168 39187 41261  
14C Model yaşı _a (yıl)      8749 13368 15244  
14C Model yaşı _b (yıl)      7159 13019 15093  
Jeojenik katkı (%) 0 0 25.00 34.38 21.88 29.22 54.38 54.38  
14C_jeojenik_Düzeltilmiş   75.00 65.63 78.13 70.78 45.63 45.63  
Bozdağ Ara Beslenim 
 Katkısı (%)      71.01 42.35 45.53  
18O_y Bozdağ Ara  
Beslenim (%o V-SMOW)      -10.48 -11.07 -11.07  
18O_y (%o V-SMOW) -8.34 -8.71 -9.22 -9.88 -9.79 -10.48 -11.07 -11.07  

Çizelge 1: Çalışmada kullanılan girdi ve hesaplanan sonuç değerleri (devam ediyor).   
Örnekleme Noktası Ambar YenisuKarapınar İslik Acıkuyu Çıralı Taşpınar Eskil Yağış
13CO2_gas_ilksel (%o V-
PDB) -15.8 -15.8 -4.8 -4.2 -5 -4.53 -2.92 -2.92  
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13CH20 (%o V-PDB) -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23  
13C_jeojenik (%o V-PDB) ** ** 0 0 0 0 0 0  
13C_Cc (%o V-PDB) 4 4 4 4 4 4 4 4  
13C_Do (%o V-PDB) 4 4 4 4 4 4 4 4  
Eh (volt) 0.265 0.248 0.217 0.000 0.221 0.000 0.279 0.262
Kütle transferleri  
Kalsit (mmol/kgH2O) 0.609 1.000 0.046 0.712 -0.226 1.331 -0.049 -0.310  
Dolomit (mmol/kgH2O) 0.471 0.634 1.599 1.493 2.434 0.814 1.201 0.841  
Jips (mmol/kgH2O) 0.205 0.149 0.915 0.871 1.425 0.203 0.406 0.418  
Halit (mmol/kgH2O) 0.132 0.166 0.705 0.792 0.747 0.860 0.131 1.340  
CO2_gaz (mmol/kgH2O) 1.467 2.097 5.308 5.407 7.898 6.664 0.903 -0.069  
Silvit (mmol/kgH2O) 0.011 0.013 0.119 0.122 0.143 0.051 0.250 0.084  
İyon Takası (mmol/kgH2O) 0.043 0.134 0.198 0.098 0.626 0.039 0.287 0.200  
CH2O (mmol/kgH2O) 0.375 0.125 0.375 0.375 0.359 0.294 0.171 0.171  
Hesaplanan 13C_TDIC_a     -3.12 -2.55 -1.24 -1.48  
İzotop Takası
(mmol/kgH2O) 0 0 0 0 0 2.50 0.40 0.15  
Hesaplanan 13C_TDIC_b -7.09 -6.07 -2.60 -2.05 -2.53 -2.14 -1.12 -1.42  
Gözlenen 13C_TDIC -7.11 -5.73 -2.57 -2.04 -2.50 -2.13 -1.12 -1.41  

 
Açıklamalar: 
Dİ: Doygunluk indisi, ÖEİ: özgül elektriksel iletkenlik, TÇİK: Toplam çözünmüş inorganik karbon, 
yas: yeraltısuyu, y: yağış, hata: analitik ölçüm hatası, Eh: redoks potansiyeli, CH2O: organik 
madde, Alkalinite: mmol/kgH2O olarak HCO3 olarak HCO3+CO3 toplamı), Bayarı vd (2004): 
anılan yayında belirtilen, bu çalışmadaki düzletmeleri içermeyen önceki yaş hesaplama sonuçları, 
14C Model yaşı_a: İzotop takası içermeyen yaş değeri, 14C Model yaşı_b: izotop takası içeren yaş 
değeri, 14C Model yaşı: Örneğe ait sonuç yaş değeri, Jeojenik katkı: toplam çözünmüş CO2_gaz 
içinde jeojenik katkı yüzdesi, 14C_jeojenik_Düzeltilmiş: Jeojenik CO2 katkısı sonucu örneğin 
radyoaktif bozunma içermeyen “ilksel” 14C aktivitesi, Bozdağ Ara Beslenim Katkısı: Bozdağ ara 
beslenimince yüzeyden süzülme ile mevcut yeraltısuyuna olan % katkı miktarı, 18O_y Bozdağ Ara 
Beslenim: Bozdağ arabesleniminin öngörülen 18O_y içeriği, 18O_y: örneğin 18O içeriğine karşılık 
gelen yağıştan beslenime ait 18O içeriği, 13CO2_gas_ilksel: jeokimyasal reaksiyonlarda kullanılan 
akışyukarı bileşene ait CO2’in 13C içeriği, 13C_jeojenik: jeojenik CO2’in 13C içeriği, 13C_Cc: 
Kalsit mineralinin 13C içeriği, 13C_Do: Dolomit mineralinin 13C içeriği, Kütle transferleri: 
başlangıç ve sonuç sular arasında gerçekleşen kimyasal reaksiyon miktarları (+ değer çözünme, - 
değer çökelme gösterir), Hesaplanan 13C_TDIC_a: jeokimyasal modelce hesaplanan ve  izotop 
takası içermeyen sonuç su 13C içeriği, Hesaplanan 13C_TDIC_b: jeokimyasal modelce hesaplanan 
ve  izotop takası içeren sonuç su 13C içeriği, İzotop Takası: TÇİK-kalsit arası 13C değişim miktarı, 
Yağış: hipotetik yağış suyu kompoziyonu. 
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ÖZET 
 
Bu çalışma, Dikili Çamur, Kaynarca ve Kocaoba jeotermal sistemlerinin hidrojeolojik açıdan 
incelenmesini kapsamaktadır. Bu kapsamda, belirtilen jeotermal alanlardaki sıcak ve soğuk suların 
kimyasal ve izotop analizleri çeşitli hidrojeokimyasal yöntemlerle, karşılaştırmalı olarak 
değerlendirilmiştir. İnceleme alanı içerisinde temeli oluşturan Tersiyer yaşlı Yuntdağ volkaniti-I, 
jeotermal sistemlerin akiferidir. Bu birimi örten Demirtaş piroklastikleri geçirimsiz olduklarından 
örtü kayaç özelliğindedir. İnceleme alanı içerisinde soğuk yeraltı suları açısından akifer olma 
özelliği taşıyan önemli bir birim de alüvyondur. 

 
Çevresel izotop (18O, 2H, 3H) ve kimyasal analiz sonuçları, sıcak suların meteorik kökenli ve derin 
dolaşımlı olduklarını göstermektedir. Suların döteryum içeriklerinden hesaplanan beslenme alanı 
yükseklikleri, Kocaoba ve Kaynarca kaynaklarında 112-412m arasında, Dikili Çamur kaynaklarında 
ise 48-372m arasında değişmektedir. Sıcak sular Dikili Çamur, Kaynarca ve Kocaoba’da sırasıyla 
Na-HCO3-SO4, Na-SO4-HCO3 ve Na-Ca-SO4 tipindedir. Bölgedeki soğuk sular ise sıcak sulardan 
farklı fasiyes özelliklerine sahiptir ve Na+2, Ca+2, HCO3¯ ve SO4¯ iyonları egemendir. İnceleme 
alanındaki sıcak sular, karbonat minerallerini (kalsit, aragonit ve dolomit) çökeltici özelliktedir. Bu 
nedenle, jeotermal suların kullanımı sırasında kuyularda ve iletim hatlarında kabuklaşma 
problemleriyle karşılaşılabilir.  
 
ABSTRACT  
 
This study contains hydrogeological investigation of the Dikili Çamur, Kaynarca and Kocaoba 
geothermal systems. For this scope, chemical and isotopic analyses of the thermal and cold waters 
in aforementioned geothermal areas were comparatively evaluated by using various 
hydrogeochemical methods. In the studied areas, the oldest Yuntdağ volcanic-I is the aquifer of the 
geothermal systems. It is covered by Demirtaş pyroclastics that are the of cap rocks of the systems 
because of their low permeabilities. Quaternary alluvium is an important aquifer to yield cold 
ground waters in the study areas. 
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Environmental isotopes (18O, 2H, 3H) and water chemistry analyses show that thermal waters are of 
meteoric origin and have deep circulation. Altitudes of recharge area that were calculated by using 
deuterium contains of waters, change between 112 to 412m in Kocaoba and Kaynarca springs and 
48-372m in Dikili Çamur springs. The types of thermal waters are Na-HCO3-SO4, Na-SO4-HCO3 
and Na-Ca-SO4 in Dikili Çamur, Kaynarca and Kocaoba respectively. Chemical characteristics of 
the cold waters in the geothermal areas are clearly different from the thermal waters. They are 
dominated by Na+2, Ca+2, HCO3¯ and SO4 ions. Mineral equilibrium studies show that the carbonate 
minerals (calcite, aragonite and dolomite) are the most problematic scaling minerals in studied 
areas.  
 
Keywords: Thermal waters, geothermal systems, hydrogeochemistry, hydrogeology.  
 
1. GİRİŞ 
 
İnceleme alanı, Batı Anadolu’da, İzmir İli’nin yaklaşık 100 km kuzeyindedir (Şekil 1). Volkanik 
kayaçların yaygın olduğu alanda soğuk ve sıcak su kaynakları bulunmaktadır. Çalışma alanında 
bulunan sıcak su kaynakları göreceli olarak yüksek sıcaklıklı termal sular olup, tektonizma 
tarafından kontrol edilmektedir. Bu çalışmada, yeraltı suyu taşıyan birimlerin hidrojeolojik 
özellikleri incelenmiştir. Alandaki sıcak ve soğuk sulara ait mevcut izotopik ve kimyasal veriler 
kullanılarak suların kökeni, yeraltındaki dolaşım süreleri, beslenme alanı yükseklikleri saptanmıştır. 
PhreeqCi (Parkhust and Appelo, 1999) kimyasal türleştirme programı kullanılarak sıcak suların 
akifer kimyası ve mineral doygunlukları incelenmiştir.   

 
2. JEOLOJİ VE HİDROJEOLOJİ 
 
İnceleme alanında gözlenen volkanik kayaçlar Yuntdağ volkanitleri olarak adlandırılmış ve üçe 
ayrılmıştır (Tyu1, Tyu2, Tyu3). Bu volkanik kayaların yaşı Miyosen–Pliyosen olarak tahmin 
edilmiştir (Akyürek ve Sosyal, 1978). İnceleme alanı içerisinde en yaşlı birim Tersiyer yaşlı 
Yuntdağ volkaniti-I (Tyu1)’dir. Bu kayaçlar genel olarak hornblend andezit ve biyotit hornblend 
andezit türündedir. Çoğunlukla hidrotermal alterasyon etkisindedir (Şekil 1). Bu birimi örten 
Tersiyer yaşlı Demirtaş piroklastikleri altere olmamış felsik piroklastikler, dasitik lav, andezit, 
ignimbirit ve volkanik çakıllar içerir. Bu birim Yuntdağ volkanitlerinden kolayca ayırt edilebildiği 
için bölgenin jeolojik yapısını ve jeolojik gelişimini açıklayan bir anahtar tabakadır (Şekil 1). 
Yuntdağ volkaniti-II, Demirtaş piroklastikleri üzerinde uzanır ve Yuntdağ volkaniti-III tarafından 
örtülürler. Bu kayalar koyu-kompakt bazaltik ve piroksen andezitik lav içerirler. Çok ender 
hidrotermal damar gözlenebilir. Bu birimin bulunduğu alan lav domu şeklinde bir topoğrafya 
sunmaktadır. Bununla beraber sıkça gözlenen hidrotermal damarlar boyunca zayıf ve orta dereceli 
alterasyonlar görülmektedir. Belirli bir yönde uzanım göstermeyen kuvars ve kalsit dolgulu 
damarlar jeotermal aktivitenin Dikili lavı sonrası oluştuğunun bir göstergesidir (MTA-JICA, 1986). 
Alanının en geç birimi alüvyon, tüm birimleri uyumsuz olarak üstler. Kum, çakıl, kil boyutunda 
kırıntılı malzemeler içerir. Alüvyon inceleme alanının ovalık kesiminde yer almaktadır (Şekil 1). 



 

 171

Şekil 1. İnceleme alanının jeoloji haritası (MTA-JICA, 1987) ve su noktalarının yeri. 
 
Batı Anadolu plakasının güney batıya hareketiyle Miyosen ve Pliyosen dönemlerinde açılma ve 
gerilme hareketleri sonucu Batı Anadolu’da oluşan grabenler ile tektonik zonlarda önemli jeotermal 
sistemler oluşmuş olup, Dikili, Kaynarca ve Kocaoba jeotermal sistemleri de bu graben sistemleri 
içinde yer alan önemli jeotermal alanlardandır (Yılmazer, 1984; Doglioni vd., 2002). Yapılan 
araştırmalara göre bir graben üzerinde bulunan Kaynarca jeotermal kaynaklarının yüzeylemesi 
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faylanmalar boyunca olmaktadır. İnceleme alanında genel olarak KB-GD doğrultulu normal faylar 
gözlenmektedir (MTA-JICA, 1987); (Şekil 1).  
 
İnceleme alanı içerisinde yer alan Yuntdağ volkaniti-I, yaygın alterasyona uğradığından bu 
kayaçların çatlaklarında silis, kalsit ve jips dolguları bulunmaktadır. Tektonik zonlarda ikincil 
gözeneklilik ve geçirgenlik arttığı için bu kayalar akifer özelliği kazanmışlardır. Bu birimi üstleyen 
Demirtaş piroklastikleri altere olmamış dasit, ignimbirit, felsik piroklastik kayalardan oluşmaktadır. 
Geçirimsiz olmaları nedeniyle örtü kaya özelliğindedirler. İnceleme alanı içerisinde çok fazla 
yaygınlık göstermeyen Yuntdağ volkaniti-II, tektonik hatlar boyunca akifer oluşturabilir. Bölgede 
yaygın olarak gözlenen Yuntdağ volkaniti-III akifer özelliği göstermez. Ancak, altere zonlar bu 
birimin etrafında bulunmaktadır. Alüvyon, çalışma alanı içerisinde soğuk yeraltı suları açısından 
akifer özelliği taşıyan en önemli birimdir. Yörede sulama sularının büyük bir bölümü alüvyondan 
temin edilmektedir. 

 
İnceleme alanı içerisindeki jeotermal sistemleri Dikili Çamur, Kaynarca ve Kocaoba jeotermal 
sistemleri olarak üç grupta incelemek olasıdır. Bu sistemler içerisindeki sıcak sular yöredeki halk 
tarafından kaplıca ve termal tedavi amaçlı kullanılmaktadır. Bu alandaki sıcak suların kaynak çıkış 
sıcaklıkları 30-100ºC arasında olup, toplam debisi yaklaşık 200 m3/s’dir. Dikili Çamur, Kaynarca ve 
Kocaoba jeotermal alanlarında 1977’den günümüze MTA (Maden Tetkik Arama) tarafından değişik 
tarihlerde jeotermal amaçlı sondajlar açılmıştır. Sondajlardan elde edilen en yüksek rezervuar 
sıcaklığı 130ºC’dir (Özen 2002; Özen vd., 2005).  
 
3. ÇEVRESEL İZOTOP VERİLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ 
 
Bu bölümde, inceleme alanı ve çevresinde yer alan kaynaklara ait mevcut çevresel izotop (18O, 2H, 
3H) analiz sonuçları kullanılarak çalışma alanı içersindeki suların kökeni ve yeraltındaki dolaşım 
süreleri aydınlatılmaya çalışılmıştır. Çalışma alanı içerisindeki suların mevcut izotop analiz 
sonuçları Çizelge 1’de kaynakları ile birlikte verilmiştir. Suların  δ18O-δD diyagramı üzerindeki 
dünya meteorik su doğrusu ile Akdeniz meteorik su doğrusuna göre konumları, meteorik kökenli 
olduklarını göstermektedir (Şekil 2). Kaynak sularının beslenme yükseltileri ve akifer içinde kalış 
süreleri arasındaki ilişkiyi yansıtan 18O-3H diyagramına göre Dikili ve Kaynarca jeotermal 
sistemleri içerisindeki sular genel olarak derin dolaşımlı ve yeraltında uzun  kalış süresine sahiptir. 
Kocaoba kaynağının dolaşım derinliği ve yeraltında kalış süresi Dikili ve Kaynarca kaynaklarına 
göre daha azdır. 10, 33 ve 34 no’lu sular diğer sulara göre sığ dolaşımlı ve yeraltında kalış süreleri 
kısa olan sulardır. 
 
Döteryum değerleri ile beslenme alanı yüksekliği arasındaki ilişkiyi veren aşağıdaki formül ile 
suların beslenme alanı yüksekliklerini hesaplanmak mümkündür (Tarcan, 1995).  
 
      
 

                                            
100

)(5.2 mhD =∆  

 
∆D = D1 - D2 
D1 = Soğuk suyun döteryum konsantrasyonu (‰δ) 
D2 = Sıcak suyun döteryum konsantrasyonu (‰δ) 
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h  = Beslenme alanı yüksekliği (m) 
 
Çizelge 1. İnceleme alanındaki suların izotop analiz sonuçları (Örnek numaraları Şekil 1 ile 

aynıdır). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No Location δ18O 
(SM0W) 

δD 
(SM0W) 

3H 
(TU) Reference 

1 Dikili Çamur -6.3 -41.5 <0.3 MTA-JICA, 1987 
2 Dikili Çamur -5.8 -44.4 <0.3 MTA-JICA, 1987 
8 Dikili Çamur -6.4 -43.5 0.7 Jeckelman, 1996 
9 Dikili Çamur -5.9 -41.5 1.1 Jeckelman, 1996 
10 Dikili Çamur -6.4 -45.0 8.7 Jeckelman, 1996 
11 Dikili Çamur -6.3 -45.9 0.9 Jeckelman, 1996 
12 Dikili Çamur -6.5 -47.1 - Jeckelman, 1996 
13 Dikili Çamur -4.7 -39.0 1.1 Jeckelman, 1996 
14 Dikili Spa -5.2 -31.7 - Jeckelman, 1996 
15 Dikili yakını -5.9 -33.8 - Jeckelman, 1996 
16 Sülüklü çeşme -5.4 -32.6 - Jeckelman, 1996 
17 Dikili yakını -6.2 -46.8 - Jeckelman, 1996 
22 Kaynarca -6.3 -39.3 1.5 MTA-JICA, 1987 
23 Kaynarca -4.9 -37.4 - MTA-JICA, 1987 
24 Kaynarca -6.1 -39.3 - MTA-JICA, 1987 
26 Kaynarca -6.1 -39.3 0.8 MTA-JICA, 1987 
27 Kaynarca -6.4 -43.0 <0.3 MTA-JICA, 1987 
28 Kaynarca -4.8 -37.5 - MTA-JICA, 1987 
31 Kaynarca -5.9 -41.8 <1.1 Jeckelman, 1996 
32 Kaynarca -4.8 -38.2 0.8 Jeckelman, 1996 
33 Kaynarca -5.6 -35.5 7.6 Jeckelman, 1996 
34 Kaynarca doğusu -5.0 -30.7 9.9 Jeckelman, 1996 
35 Kaynarca batısı -5.7 -34.7 - Jeckelman, 1996 
41 DG-1, kuyu -5.9 -39.2 <0.8 MTA-JICA, 1987 
42 DG-3, kuyu -5.4 -35.5 <0.8 MTA-JICA, 1987 
45 Kocaoba -7.5 -46.3 - Jeckelman, 1996 
46 Kocaoba yakını -6.4 -37.0 3.3 Jeckelman, 1996 
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 Şekil 2. Meteorik su ve doğal sularda 18O ve D (2H) ilişkileri. Akdeniz meteorik su  doğrusu 

(IAEA, 1981); dünya meteorik su doğrusu (Craig, 1961). 

 
Şekil 3.  İnceleme alanındaki suların δ3H- δ18O diyagramındaki yeri. 
Çalışma alanınından alınan su örneklerinin yukarıdaki bağıntıya göre hesaplanan beslenme alanı 
yükseklikleri Çizelge 2’de verilmiştir. Çizelgeden de görüleceği gibi inceleme alanındaki suların 
beslenme alanı yükseklikleri Dilkili Çamur kaynakları için 48-372m, Kaynarca ve Kocaoba 
kaynakları için 112-412m arasında değişmektedir. Şekil 3’deki suların δ3H- δ18O diyagramındaki 
konumları da bu sonuçları destekler niteliktedir.   
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Çizelge 2.   İnceleme alanındaki su örneklerinin beslenme alanı yükseklikleri. 
 

No Örnekleme Yeri δD(sıcak) 
(SM0W) 

δD(soğuk) 
(SM0W) 

∆D h (m) 

1 Dikili Çamur -41.5 -37.8 -3.7 148 
2 Dikili Çamur -44.4 -37.8 6.6 264 
8 Dikili Çamur -43.5 -37.8 5.7 228 
9 Dikili Çamur -41.5 -37.8 3.7 148 

10 Dikili Çamur -45 -37.8 7.2 288 
11 Dikili Çamur -45.9 -37.8 8.1 324 
12 Dikili Çamur -47.1 -37.8 9.3 372 
13 Dikili Çamur -39 -37.8 1.2 48 
14 Dikili Çamur -31.7 -37.8 -6.1 244 
22 Kaynarca -39.3 -32.7 6.6 264 
23 Kaynarca -37.4 -32.7 4.7 188 
24 Kaynarca -39.3 -32.7 6.6 264 
26 Kaynarca -39.3 -32.7 6.6 264 
27 Kaynarca -43 -32.7 10.3 412 
28 Kaynarca -37.5 -32.7 4.8 192 
31 Kaynarca -41.8 -32.7 9.1 364 
32 Kaynarca -38.2 -32.7 5.5 220 
33 Kaynarca -35.5 -32.7 2.8 112 
41 DG-1, kuyu -39.2 -32.7 6.5 260 
42 DG-3, kuyu -35.5 -32.7 2.8 112 
45 Kocaoba  -46.3 -37 9.3 372 

4. JEOKİMYA 
 
İnceleme alanı içerisindeki sıcak ve soğuk suların mevcut kimyasal analiz sonuçları ve AIH 
(Uluslararası Hidrojeologlar Birliği)’ne göre suların sınıflaması Çizelge 3’de verilmiştir. AIH, 
(1979) sınıflamasına göre, mek/l olarak suda % 20’den fazla çözünmüş başlıca iyonlar, (anyon ve 
katyonlar ayrı ayrı olmak üzere) su tipini belirtmektedir. İnceleme alanındaki sıcak sular Dikili 
Çamur, Kaynarca ve Kocaoba’da sırasıyla Na-HCO3-SO4, Na-SO4-HCO3 ve Na-Ca-SO4 tipindedir. 
DG–3 kuyusunun suyu (35 no’lu su örneği) Na–Ca–Cl su tipinde olup hafif tuzlu su sınıfına 
girmektedir. Bölgedeki soğuk sular ise sıcak sulardan farklı fasiyes özelliklerine sahip olup, Na+2, 
Ca+2, HCO3¯ ve SO4¯ iyonlarının egemen olduğu sulardır. 

 
Piper Diyagramı anyon ve katyonların % mek/l olarak ayrı ayrı gösterildiği iki ayrı üçgenden ve 
tüm iyonların ortaklaşa gösterildiği bir dörtgenden oluşmaktadır. Üçgen diyagramlar suların fasiyes 
tiplerinin görülmesinde, dörtgen ise suların sınıflamasında ve karşılaştırılmasında kolaylık 
sağlamaktadır. İnceleme alanındaki suların Piper (Üçgen) Diyagramı’nda gösterimi Şekil 4’de 
verilmiştir. Bu diyagrama göre Dikili Ilıcaları sıcak suları genellikle 9 no’lu alana (iyonların hiçbiri 
% Çizelge 3. İnceleme alanına ait su örneklerinin kimyasal analiz sonuçları (Örnek numaraları Şekil 
1 ile aynıdır). 
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No Örnekleme Yeri ToC pH EC Na K Mg Ca Cl SO4HCO3SiO2 B Fe F Su Tipi
1-a Dikili Çamur 65 7.3 2900 660 42 7.4 37 97.7 564 1090 9912.5 1 5.8 Na-HCO3-SO4
2-a Dikili Çamur 40 7.3 2900 570 41 8.6 43 102.5 481 1140 10911.0 5 5.5 Na-HCO3-SO4
3-a Dikili Çamur 40 7.3 2900 585 43 6.9 47 103.4 481 1140 10110.6 2.7 5.4 Na-HCO3-SO4
4-a Dikili Çamur 66 7.1 2800 555 38 6.9 42 87.1 465 1040 9910.4 1.1 4.9 Na-HCO3-SO4
5-a Dikili Çamur 65 7.0 2800 545 38 6.4 50 88.1 473 1060 10910.9 1.4 5.3 Na-HCO3-SO4
6-a Dikili Çamur 73 7.2 2600 540 40 6.2 46 89 477 1040 9910.4 1.5 3.7 Na-HCO3-SO4
7-a Dikili Çamur 34 7.4 3600 820 35 8.3 41 96.7 565 1620 10911.9 0.5 - Na-HCO3-SO4
8-b Dikili Çamur 72 6.2 2560 570 34.6 0.1 48.9 88.7 480 1035 77 - 0.9 - Na-HCO3-SO4
9-b Dikili Çamur 41 6.7 2670 493.7 35.7 0.4 49.4 100.1 537 1159 78 - 0.8 - Na-HCO3-SO4
10-b Dikili Çamur 36 6.4 2540 505.1 38.4 0.2 46.9 103.7 445 1007 - - 1.7 - Na-HCO3-SO4
11-b Dikili Çamur 65 6.8 2600 552.4 38.9 0.2 48.6 84.3 431 1074 - - 1.5 - Na-HCO3-SO4
12-b Dikili Çamur 30 6.6 3030 567.8 41.4 0.8141.7 89.3 437 1489 141 7.6 6.8 - Na-Ca-HCO3-SO4
13-b Dikili yakını 32 7.9 3200 525.9 31.2 0.1 53.0 111.6 580 1403 9412.3 1.2 - Na-HCO3-SO4
14-b Dikili Çamur 18 7.2 1150 132.2 1.6 32.2 70.6 91.4 106 482 39 0.4 1.4 -Na-Ca-Mg-HCO3-Cl
15-b Dikili yakını 24 6.7 495 52.4 7.9 7.6 34.6 48.4 12.4 159 123 0.1 0.0 - Na-Ca-HCO3-Cl
16-b Sülüklü çeşme 24 7.2 631 445.1 7.0 18.2 76.6 37.2 17.5 299 49 0.1 0.0 - Na-Ca-Mg-HCO3
17-b Dikili yakını 18 7.4 1987 445.1 10.0 26.1 45.9 263.7 27.4 1037 69 6.5 4.1 - Na-HCO3-Cl
18-c Agrobay-1, kuyu 93 6.9 2140 415 32 4.7 62 74 661 356 102 - * - Na –SO4-HCO3
19-c Agrobay-2, kuyu 89 6.8 2150 424 32 13 63 76 665 322 102 - 0.4 - Na –SO4-HCO3
20-c Dikili deniz su. 18 8.156200 12050 2051390 542 22952 3000 102 4.3 - 0.2 - Na-Cl
21-a Kaynarca 42 8.1 2700 570 36 1.4 33 72.8 786 598 168 4.7 0.1 7.6 Na-HCO3-SO4
22-a Kaynarca 82 7.7 2500 530 36 <0.5 32 68.9 735 586 226 5.1 0.1 7.2 Na-HCO3-SO4
23-a Kaynarca 48 8.0 2700 570 37 3.8 37 72.8 774 598 193 5.0 0.1 7.4 Na-HCO3-SO4
24-a Kaynarca 53 7.7 2500 540 34 0.5 39 71.8 753 586 226 5.0 0.1 7.6 Na-HCO3-SO4
25-a Kaynarca 80 7.8 2600 530 33 3.3 44 70.9 735 598 241 5.1 0.2 7.2 Na-HCO3-SO4
26-a Kaynarca 74 7.4 2600 540 34 0.5 37 70.9 781 604 215 5.1 1.1 7.4 Na-HCO3-SO4
27-a Kaynarca 99 8.6 2500 540 33 0.5 33 69.9 744 610 203 5.3 0.1 6.8 Na-HCO3-SO4
28-a Kaynarca 46 8.4 2600 570 34 1.0 33 72.8 743 610 165 5.3 0.1 7.6 Na-HCO3-SO4
29-a Kaynarca 83 7.4 2600 520 33 <0.5 21 69.9 615 543 266 4.9 0.1 6.7 Na-HCO3-SO4
30-a Kaynarca 76 7.4 2700 530 39 <0.5 36 70.9 482 586 178 - 0.1 6.8 Na-HCO3-SO4
31-b Kaynarca 88 7.4 2530 522.8 36.6 2.4 34.2 61.2 615 561 - - 0.6 - Na-SO4-HCO3
32-b Kaynarca 41 7.8 2623 515.1 29.8 3.0 42.2 67.9 796 555 194 6.0 0.1 - Na-SO4-HCO3
33-b Kaynarca batısı 70 7.1 2560 464.5 29.1 2.5 40.5 65.0 747 574 99 5.7 0.0 - Na-SO4-HCO3
34-b Kaynarca batısı 32 7.4 1901 240.8 15.6 63.4238.8 245.5 656 465 241 0.6 0.0 - Ca-Na-SO4-HCO3
35-b Kaynarca batısı 19 7.3 3921 33.8 30.3 127281.9 910.3 677 635 72 0.6 0.2 - Na-Ca-Cl -SO4
36-b Kaynarca 18 7.0 1640 148.8 3.3 60.4107.9 69.2 436 397 149 0.8 0.2 - Na-Ca-SO4-HCO3
37-b Kay. kaynak 79 7.6 410 491 41 1 39.6 80 706 283 287 - - - Na-SO4-HCO3
38-c Kay-1, kuyu 67 6.9 2040 375 24 7.8 67.2 225 641 181 115 - 1.4 - Na-SO4-Cl
39-c Kay-3, kuyu 87 8.2 2360 495 38.2 4.6 22 79 743 322 178 - * - Na-SO4-HCO3
40-c Kaynarca petrol 68 7 2320 432.8 32.1 7.8 68.4 82 701 334 146 - 0.8 - Na-SO4-HCO3
41-a DG-1, kuyu 98 9 1800 363 32.1 2.3 10.8 51.2 553 282 363 1.7 6.9 4.2 Na-SO4-HCO3
42-a DG-3, kuyu 45 7.7 5500 737 87.0 63.0 3.3 1530 131 251 737 1.0 1.0 0.3 Na-Ca-Cl
43-c Kocaoba deresi 16 8.6 2360 18.8 2.7 18.5 73.6 30 124 134 26.7 - * - Ca-Mg-SO4-HCO3
44-c Kocaoba 52 7.4 1763 259 13.9 2.2 119 54 765 122 75.5 - 0.2 - Na-Ca-SO4
45-b Kocaoba 54 7.2 1430 232.6 15.5 6.1117.7 34.7 696 159 63.1 0.5 0.4 - Na-Ca-SO4
46-b Near Kocaoba 17 7.3 1901 183.4 11.0 34.5148.7 131.8 524 354 62.6 0.4 0.9 - Ca-SO4-HC03-Cl
a: MTA-JICA (1987)’den alınmıştır, b:Jeckelman (1996)’dan alınmıştır, c: bu çalışmada yapılan analiz sonuçları. T (oC): Suların 
kaynak çıkışlarından ölçülen sıcaklıkları; EC: Elektriksel kondüktivite (µS/cm); *limit değerin altında ölçüldüğünü göstermektedir. 
 
 
50’yi geçmeyen, karışık suların bulunduğu alana) düşmektedir. Kaynarca ve Kocaoba sıcak suları 
ise çoğunlukla 7 no’lu (karbonat olmayan alkalinitesi %50’den fazla olan suların bulunduğu) alana 
düşmektedir. Seçilen soğuk su örnekleri ise pek fazla baskın iyon içermeyen karışık su tipindedirler.  
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Çizelge 3’den de görüleceği gibi özellikle Dikili Çamur jeotermal sistemindeki sıcak suların bor 
derişimleri yüksek değerdedir. Bu jeotermal suların kullanımı sonrasında   hem atık suların yüksek 
bor içeriğinden dolayı çevreye olabilecek etkilerinin giderilmesi hem de rezervuarın beslenmesi 
açısından jeotermal alanlarda reenjeksiyon yapılması yararlı olacaktır.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 4. İnceleme alanındaki suların Piper Üçgen Diyagramı’ndaki dağılımı (Örnek  numaraları 

Şekil 1 ile aynıdır). 
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5. SULARIN MİNERAL DOYGUNLUKLARININ İNCELENMESİ 
 

Doygunluk indeksi (SI),  log (Q/K) veya log (IAP/K) şeklinde gösterilebilen logaritmik bir 
kavramdan oluşur. Her mineral için özellikle sıcaklık ve kısmen de basınçla değişen değerler içerir. 
Termodinamik yöntemlerle hesaplanan mineral doygunluk indeksi sonuçları  kısaca aşağıdaki gibi 
yorumlanır (Tarcan, 2002). 

 
SI (Q/K) = 0 ise su ilgili mineral ile dengededir (doygundur). 
SI (Q/K) > 0 ise su ilgili mineralle aşırı doygundur (mineral çökeltici özelliktedir). 
SI (Q/K) < 0 ise su ilgili mineralle doygun değildir (mineral çözündürücü özelliktedir). 
 
İnceleme alanına ait sıcak su örneklerinin kimyasal analiz sonuçları, PhreeqCi (Parkhust and 
Appelo, 1999) bilgisayar programında değerlendirilmiştir. Bu program yardımıyla sıcak suların 
100°C’de kaynama sıcaklığı varsayımına göre ölçülmüş sıcaklığı ve 30°C ile 200°C arasında 
seçilmiş sıcaklıklardaki akifer kimyası hesaplamaları elde edilmiştir. Bu sıcaklık değerlerine 
karşılık gelen doygunluk indeksi değerleri en çok çökel ürünü olarak rastlanabilecek mineraller 
dikkate alınarak “Sıcaklık-Mineral Denge” diyagramları oluşturulmuştur (Şekil 5). İnceleme 
alanındaki Kocaoba, Kaynarca sıcak kaynaklarında genel olarak kalsit minerali aşırı doygun özellik 
göstermektedir. Diğer sıcak kaynaklarda ise belli bir sıcaklık derecesinin üstünde doygundur. 
Aragonit minerali de kalsit minerali ile benzer eğilimdedir. Kocaoba, Kaynarca sıcak kaynakları 
anhidrit mineralini çökeltici özelliktedir. Ancak DG-3 kuyusu sıcak suyu bu minerali her sıcaklıkta 
çözündürücü özelliktedir. Kuyulardan alınan örnekler hariç sıcak sular dolomit mineralini 
çözündürücü özelliktedir. Kuvars mineralinin çözünürlüğü, DG-3 kuyusu hariç 120-190ºC arasında 
değişmektedir. Kalsedon minerali de kuvars minerali gibi benzer eğilimde olup kuvars mineraline 
göre çözünürlüğü daha düşük sıcaklıklarda değişmektedir. Tüm sular jips mineralini çözündürücü 
özelliktedir. Dikili Çamur, Kocaoba ve Kaynarca-1 kuyusu sıcak kaynaklarında amorf silis aşırı 
doygundur. Diğer sıcak kaynaklarda amorf silisin çözünürlüğü 60-170ºC arasında değişmektedir. 
Bu diyagramlardan da görüleceği gibi inceleme alanındaki sıcak sular karbonat minerallerini (kalsit, 
dolomit, aragonit) çökeltici özelliktedir. Bu durum sıcak suların kullanımı sırasında kuyularda ve 
iletim hatlarında kabuklaşma problemlerine neden olmaktadır.         
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Şekil 5.  İnceleme alanına ait sıcak suların “Mineral Denge-Sıcaklık” diyagramları . 
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SONUÇLAR 

1. İnceleme alanında gözlenen Miyosen-Pliyosen yaşlı Yuntdağ volkanitleri üçe ayrılmıştır. En 
yaşlı birim Tersiyer yaşlı Yuntdağ volkaniti-I’dir. Bunun üzerine sırasıyla Tersiyer yaşlı 
Demirtaş piroklastikleri, Yuntdağ volkaniti–II, Yuntdağ volkaniti-III ve Kuvaterner yaşlı 
alüvyon gelir. 

 
2. İnceleme alanında bulunan Yuntdağ volkaniti–I’de yaygın alterasyon gözlenir. Tektonik 

zonlarda ikincil gözeneklilik ve geçirgenlik arttığı için bu kayalar jeotermal sistemlerin akiferini 
oluşturmaktadırlar. Geçirimsiz olmaları nedeniyle ise Demirtaş piroklastikleri örtü kaya 
özelliğindedir. Soğuk yeraltı suları açısından akifer özelliği taşıyan alüvyondan yöredeki sulama 
sularının büyük bölümü temin edilmektedir. Suların  δ18O-δD diyagramı üzerindeki dünya 
meteorik su doğrusu ile Akdeniz meteorik su doğrusuna göre konumları, meteorik kökenli 
olduklarını göstermektedir. 

 
3. İnceleme alanında bulunan Yuntdağ volkaniti–I’de yaygın alterasyon gözlenir. Tektonik 

zonlarda ikincil gözeneklilik ve geçirgenlik arttığı için bu kayalar jeotermal sistemlerin akiferini 
oluşturmaktadırlar. Geçirimsiz olmaları nedeniyle ise Demirtaş piroklastikleri örtü kaya 
özelliğindedir. Soğuk yeraltı suları açısından akifer özelliği taşıyan alüvyondan yöredeki sulama 
sularının büyük bölümü temin edilmektedir. Suların  δ18O-δD diyagramı üzerindeki dünya 
meteorik su doğrusu ile Akdeniz meteorik su doğrusuna göre konumları, meteorik kökenli 
olduklarını göstermektedir. 

 
4. Kaynak sularının beslenme yükseltileri ve akifer içinde kalış süreleri arasındaki ilişkiyi yansıtan 

18O-3H diyagramına göre Dikili ve Kaynarca jeotermal sistemleri içerisindeki sular genel olarak 
derin dolaşımlı ve yeraltında uzun  kalış süresine sahiptir. Kocaoba kaynağının dolaşım derinliği 
ve yeraltında kalış süresi Dikili ve Kaynarca kaynaklarına göre daha azdır. 10, 33 ve 34 no’lu 
sular diğer sulara göre sığ dolaşımlı ve yeraltında kalış süreleri kısa olan sulardır. 

 
 
5. Kaynak sularının beslenme yükseltileri ve akifer içinde kalış süreleri arasındaki ilişkiyi yansıtan 

18O-3H diyagramına göre Dikili ve Kaynarca jeotermal sistemleri içerisindeki sular genel olarak 
derin dolaşımlı ve yeraltında uzun  kalış süresine sahiptir. Kocaoba kaynağının dolaşım derinliği 
ve yeraltında kalış süresi Dikili ve Kaynarca kaynaklarına göre daha azdır. 10, 33 ve 34 no’lu 
sular diğer sulara göre sığ dolaşımlı ve yeraltında kalış süreleri kısa olan sulardır. 

 
6. İnceleme alanındaki suların beslenme alanı yükseklikleri Dilkili Çamur kaynakları için 48-

372m, Kaynarca ve Kocaoba kaynakları için 112-412m arasında değişmektedir. Suların δ3H- 
δ18O diyagramındaki konumları da bu sonuçları destekler niteliktedir.  

 
7. İnceleme alanındaki sıcak sular Dikili Çamur, Kaynarca ve Kocaoba’da sırasıyla Na-HCO3-

SO4, Na-SO4-HCO3 ve Na-Ca-SO4 tipindedir. DG–3 kuyusu sıcak suyu (35 no’lu su örneği) 
Na–Ca–Cl su tipinde olup hafif tuzlu su sınıfına girmektedir. Bölgedeki soğuk sular ise sıcak 
sulardan farklı fasiyes özelliklerine sahip olup, Na+2, Ca+2, HCO3¯ ve SO4¯ iyonlarının egemen 
olduğu sulardır. Piper Üçgen Diyagramı’na  göre, Dikili Ilıcaları sıcak suları genellikle 9 no’lu 
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alana (iyonların hiçbiri % 50’yi geçmeyen, karışık suların bulunduğu alana) düşmektedir. 
Kaynarca ve Kocaoba sıcak suları ise çoğunlukla 7 no’lu (karbonat olmayan alkalinitesi 
%50’den fazla olan suların bulunduğu) alana düşmektedir. Seçilen soğuk su örnekleri de pek 
fazla baskın iyon içermeyen karışık su tipindedirler.  

 
8. Dikili Çamur jeotermal sistemindeki sıcak suların bor derişimleri yüksek değerdedir. Bu 

jeotermal suların kullanımı sonrasında   hem atık suların yüksek bor içeriğinden dolayı çevreye 
olabilecek etkilerinin giderilmesi hem de haznenin beslenmesi açısından jeotermal alanlarda 
kullanılan atık suların hazneye geri basılması (reenjeksiyonu) yararlı olacaktır.  

 
9. İnceleme alanındaki sıcak sular karbonat minerallerini (kalsit, dolomit, aragonit) çökeltici 

özelliktedir. Bu durum sıcak suların kullanımı sırasında kuyularda ve iletim hatlarında 
kabuklaşma problemlerine neden olmaktadır.     
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ASAL GAZ İZOTOPLARI İLE YERALTISUYU BESLENİM SICAKLIĞI VE 
YÜKSELTİSİNİN BELİRLENMESİ  

USE OF NOBLE GAS ISOTOPES TO DETERMINE GROUNDWATER’S 
RECHARGE TEMPERATURE AND ELEVATION  

N.Nur ÖZYURT  
Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Ankara  
nozyurt@hacettepe.edu.tr  

ÖZ  
Asal gazlar yeraltısuyu araştırmalarında, diğer amaçların yanısıra, beslenim yükseltisi ve 
sıcaklığının belirlenmesi için kullanılmaktadır. Hidrojeolojik çalışmalarda yaygın olarak kullanılan 
asal gazlar Helyum (3He-4He), Argon(40Ar), Neon (20Ne), Kripton (84Kr), Ksenon (Xe)’dur. 
Akım sisteminde kimyasal reaksiyonlara girmeyen bu gazların atmosferik bollukları bilinmekte ve 
atmosferik gazların çözünme dışındaki kaynaklarıayırt edilebilmektedir.  
Diğer katkılar dışında yeraltısuyunun örnekleme noktasındaki asal gaz derişimi, suyun su 
tablasındaki sıcaklığı ve atmosferik basınç tarafından belirlenmektedir. Böylece, bu değişkenlerden 
birinin bilinmesi durumunda asal gaz derişimi kullanılarak diğerinin tahmin edilmesi mümkündür. 
Bilinen bir beslenim yükseltisine karşılık gelen asal gaz beslenim sıcaklığı genellikle +/-0.5

o

C 
hassasiyetle tahmin edilmektedir.   
Asal gaz uygulamalarında gaz derişiminin iki parametreye (sıcaklık ve yükselti) bağlı olmasından 
kaynaklanan güçlüğün ortadan kaldırılması için çok sayıda olasılığı birlikte değerlendiren bilgisayar 
kodları kullanılmaktadır. Bu çalışmada, Aladağ (Kayseri-Adana) karstik akiferi boşalımlarının asal 
gaz beslenim yükselti ve sıcaklıkları tahmin edilmesi için bu amaçla geliştirilen NOBLE 
adlıbilgisayar kodu kullanılmıştır. Asal gaz verilerine göre Aladağ karstik akiferi boşalımlarının 
1600-2000m yükselti aralığından beslenmekte, beslenim sıcaklığı 3-7

o

C arasında değişmektedir. 
Asal gaz beslenim sıcaklıkları genel olarak ortalama yıllık hava sıcaklığından 2.5

o

C’ye varan 
düzeyde düşük bulunmuşlardır. Bu durum yeraltısuyu beslenim zamanlaması ve 
mekanizmasıaçısından kaynaklar arasında farklılıklar olduğunu göstermektedir.    

Anahtar Kelimeler: Asal gaz, beslenim sıcaklığı, beslenim yükseltisi, Aladağ karstik akiferi  

ABSTRACT  

Among other objectives, noble gases are used in groundwater research to determine recharge 
elevation and temperature. Commonly used noble gases and their isotopes include Helium (3He-
4He), Argon(40Ar), Neon (20Ne), Krypton (84Kr), Xenon (Xe). Noble gases are chemically inert, 
their abundances in atmosphere is well known, their potential sources besides atmosphere is limited 
and, if exist, they can be separated.  

Excepting other sources, groundwater’s equilibrium noble gas composition is determined by water 
temperature and atmospheric pressure at the water table. One of these variables can be estimated 
from noble gas composition provided that the other variable is known accurately. For a known 
recharge elevation, the corresponding noble gas recharge temperature can be estimated within +/- 



 

 184

5% precision.  
Computer codes accounting for all variables affecting concentration are used to evaluate the noble 
gas composition data. In this study, the recharge temperature and elevations of the discharges of 
Aladağ Karstic Aquifer were calculated with the computer code NOBLE, developed for this 
purpose. Based on the noble gas evaluations, the discharges of Aladağ karstic aquifer were found to 
be fed from a recharge elevation interval of 1600-2000m where recharge temperatures were 3-7

o

C. 
Noble gas recharge temperatures are up to 2.5

o

C lower than mean annual atmospheric temperature 
corresponding to noble gas recharge elevations. This suggests that differences exist in the timing 
and behaviour of recharge among different springs.  
Keywords: Noble gas, recharge temperature, recharge elevation, Aladağ karstic aquifer  
 
GİRİŞ 
 
Asal gazlar; yeraltısuyu akım sistemi içinde kimyasal reaksiyonlara girmemeleri, atmosferdeki 
bolluklarının bilinmesi ve atmosferik gazların çözünmesi dışında başka kaynaklarının 
olmamasıve/veya olası bu kaynakların katkılarının belirlenebilmesi nedeniyle farklı amaçlar ile 
yeraltısuyu uygulamalarında kullanılmaktadır. Yeraltısuyu çalışmalarında yaygın olarak kullanılan 
asal gazlar ve izotopları; Helyum (3He-4He), Argon(40Ar), Neon (20Ne), Kripton (84Kr), Ksenon 
(Xe) dur. Asal gazların başlıca uygulama alanları; yeraltısuyu beslenim koşullarının (yükselti ve 
sıcaklık)belirlenmesi (Özyurt, 2005;  Manning and Solomon, 2003), geçmiş akifer beslenimine 
ilişkin paleosıcaklığın tahmini (Stute et al., 1992) ve kabuksal hareketlerin izlenmesi (Güleç et al., 
2002) gibi çalışmaları kapsamaktadır.  
 
Genellikle, yeraltısuyu beslenim sıcaklığının yıllık ortalama hava sıcaklığına eşit olduğunun kabul 
edilmesine karşın, asal gazlara dayalı güncel çalışmalar bu değerin yıllık ortalama hava sıcaklığının 
2

o

C kadar altında olduğunu göstermektedir (Manning and Solomon, 2003). Olasılıkla yeraltısuyu 
besleniminde soğuk aylardaki katkıların daha büyük ağırlığa sahip olmasından kaynaklanan bu 
durumun farklı akifer sistemleri için değişik değerler alabileceği anlaşılmaktadır. Bu bakımdan, asal 
gaz derişimlerinin özellikle, doygun olmayan bölgenin genel kabullerden daha kalın olduğu, 
beslenimin yıl boyunca farklı yükseltilerde ve dönemlerde gerçekleşebildiği dağlık, karstik 
akiferlerde beslenim dinamiğinin belirlenmesi açıdan önemli bir araç olabileceği düşünülmüştür. 
Yeraltısuyu beslenim sıcaklık ve yükseltisinin saha gözlemleri ve jeolojik, hidrojeolojik, topografik, 
meteorolojik, duraylı izotopik vb bilgilerin birlikte değerlendirilmesi ile tahmini mümkündür 
(Mazor, 1972). Bununla birlikte, söz konusu yaklaşımlar beslenimin zamanlaması ve dinamiği 
hakkında her zaman sağlıklı bilgi üretmekten uzaktırlar.  
Bu yazıda asal gazların örneklenmesi, analizi ve çözünürlükleri ile ilgili temel prensiplerin kısa bir 
açıklamasının ardından, beslenim koşullarının belirlenmesi ile ilgili değerlendirme 
yaklaşımıaçıklanmaktadır. Son bölümünde ise Aladağ Karstik Akiferi boşalımları için belirlenen 
beslenim sıcaklık ve yükseltileri değerlendirilmektedir.   
Yeraltısuyunda Asal Gaz Örneklemesi ve Analizi  

Mevcut teknoloji ile yeraltısuyu asal gaz derişimlerinin belirlenmesi için en az 40 cm
3

 suya 
gereksinim duyulduğundan 60cm

3

 dolayında örnek alınmasıgenellikle tercih edilen bir yaklaşımdır. 
Suyun atmosferle teması yeni bir kimyasal dengenin kurulmasına ve dolayısıyla gaz derişimlerinin 
değişmesine neden olmaktadır. Bu yüzden, yeraltısuyu asal gaz örnekleri 60 cm’lik 1 cm çaplıbakır 
borular içine uçları kıskaçla kapatılarak alınarak, atmosferden izole edilmektedir. Örnekleme 
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sırasında boru içerisinde kalabilecek mm
3

 hacmindeki küçük bir hava kabarcığı bile analiz 
sonuçlarının hata içermesine neden olabilmektedir. Bu nedenle, yeraltısuyu uygulamalarında 
olasıbir kirlenmenin belirlenmesi amacıyla aynı noktadan en az 2-3 örnek alınması yaygın bir 
uygulamadır. Yakın zamanda, yeraltısuyunda asal gaz örneklemesinde difüzyon tüplerinin 
kullanılmasından da başarılı sonuçlar alınmıştır (Sanford et al., 1996). Anılan teknikte, difüzyon 
tüpü örneklenecek su içinde en az 24 saat bekletilerek tüp atmosferi ile yeraltısuyu gaz içeriğinin 
dengeye gelmesi sağlanmaktadır. Bu teknik ayrıca, yeraltısuyu toplam çözünmüş gaz basıncının 
ölçülmesini de gerektirmektedir. Bu çalışmada, bakır boru içine alınan örnekler kullanılmıştır.  
Yeraltısuyunda çözünmüş asal gazların analizi de, örneklemesi kadar dikkate ve özen gerektiren bir 
süreçtir. Analiz yöntemi, çözünmüş gazların sudan ayrıştırılması (extraction), krayojenik 
(croyogenic) olarak diğer gazlardan arındırılması ve kuadropol (quadrupole) ve manyetik sektör 
kütle spektrometreleri ile analiz edilmeleri aşamalarını kapsamaktadır. Azot, neon, argon ve kripton 
gazları kuadropole, helyum-3 ve helyum-4 gazları ise manyetik sektör kütle spektrometresinde 
ölçülmektedir (Bayer et.al, 1989). Asal gaz analiz sonuçları standart sıcaklık ve basınç koşullarında 
(STP: 0

o

C ve 1 atm basınç) birim su kütlesinde çözünmüş gaz hacmini gösterecek şekilde 
(cm

3

STP/g H2O) ifade edilmektedirler. Analiz hassasiyetleri laboratuvarlar arasında küçük 
farklılıklar göstermekle birlikte genellikle %2-3 arasında değişmektedir (Manning and Solomon, 

2003).  

 

Şekil 1. Asal gaz örneklemesi ve Utah Üniversitesi Asal Gaz Laboratuvarından görünüm. 

Asal Gazların Çözünürlüğü  
Asal gazlar, atmosferde homojen olarak dağılım göstermekte ve atmosferik bollukları (kısmi 
basınçları) güvenilir düzeyde bilinmektedir (Andrews, 1992). Bu gazların sudaki çözünürlükleri 
sıcaklık, toplam atmosferik basınç ve suyun iyon içeriğine bağlıolarak değişmektedir. Asal gazların 
sudaki denge çözünürlükleri (Henry ve Bunsen katsayıları) anılan etkilerin tümünü dikkate alan 
ampirik eşitlikler ile hesaplanırlar. Asal gazların çözünürlükleri ile ilgili farklı yaklaşımlar ve ilgili 
eşitliklerin ayrıntıları Andrews (1992) ve Ozima and Podosek (1983) tarafından verilmektedir.  
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Yeraltısuyu çalışmaları kapsamındaki sıcaklık ve basınç aralığında asal gazların çözünürlükleri 
sıcaklıkla ters orantılıdır. Sıcaklık ile çözünen gaz miktarının artış/azalışı büyük kütleli gazlarda 
düşük kütleli gazlara oranla daha belirgin olmaktadır (Şekil 2). Gazların sıcaklık ile çözünürlükleri 
arasındaki bu ilişki “Asal gaz termometresi” olarak adlandırılan beslenim sıcaklığı tahmini 
yaklaşımının temelini oluşturmaktadır. Asal gaz termometresi yaklaşımına göre, bir örneğin 
çözünmüş asal gaz içeriği suyun doygun yeraltısuyu seviyesine ulaştığınoktadaki sıcaklık ve basınç 
koşullarınca belirlenmektedir. Asal gaz termometresi yaklaşımı ile yeraltısuyu beslenim 
sıcaklığıgünümüz teknolojik altyapısıile +/-0.5

o

C hassasiyetle tahmin edilebilmektedir (Stute and 
Schlosser, 1993). Çözünmüş asal gaz derişimi üzerinde gaz molekülü kütlesinin önemli bir etkiye 
sahip olmasınedeniyle, yeraltısuyu beslenim koşullarının belirlenmesine yönelik çalışmalarda düşük 
kütleli helyum izotoplarıyerine 40Ar, 84Kr ve Xe gazları öncelikle tercih edilmektedir.   

 
0 5 1015202530  

Sıcaklık (°C)  

Şekil 2: Asal gaz çözünürlüklerinin sıcaklık ile değişimi.  
Asal gazların çözünürlüğü sıcaklığın yanısıra basınç ile de doğru orantılı olduğundan, beslenim 
sıcaklığının yüksek hassasiyetle belirlenmesi ancak, yeraltısuyu beslenim yükseltisinin (basıncının) 
bilindiği durumlarda mümkündür. Buna karşın, karmaşık yapıya sahip olan hidrojeolojik 
sistemlerde beslenim yükseltisinin kesin biçimde belirlenmesi de her zaman mümkün 
olmamaktadır. Bu güçlüğü ortadan kaldırmak için çok sayıda olasılığı birlikte değerlendiren 
bilgisayar kodları kullanılarak çalışma alanı için en gerçekçi beslenim sıcaklığı ve yükseltisi çifti 
belirlenmeye çalışılmaktadır (Aeschbach-Hertig et.al, 1999; Özyurt, 2005). Bazı yeni 
uygulamalarda ise Monte-Karlo ve inversiyon (inversion) tekniklerinin kullanıldığı da 
görülmektedir (Manning and Solomon, 2003). Bu çalışmada ise anılan amaç  için oluşturulan ve 
NOBLE olarak adlandırılan bilgisayar kodu kullanılmıştır 
(http://www.sukimyasilab.hacettepe.edu.tr/english/software.shtml). 

 
Beslenim Sıcaklığı ve Yükseltisinde Asal Gazların Kullanımı_NOBLE  
Ölçülen asal gaz derişimlerinden beslenim koşullarının belirlenmesi için kullanılan bilgisayar 
kodlarında ana yaklaşım, i) gaz çözünürlüğüne etkiyen tüm parametrelerin farklı 
kombinasyonlarıile kuramsal gaz  derişim serilerinin oluşturulması ve ii) bu seriler ile gözlenen 
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derişim serisinin karşılaştırılma aşamalarını içermektedir. Bu yolla, kullanıcı sübjektif yargısını da 
kullanarak en gerçekçi senaryoyu belirlemektedir. Veri giriş ekranıŞekli 3’de verilen NOBLE 
programı bu amaçla iki grup veri girişine gereksinim duymaktadır. İlk grupta gaz çözünürlüğe 
etkiyen değişkenler (sıcaklık, yükselti, iyon içeriği, yoğunluk) yer alırken ikinci grupta ise 
yeraltısuyu örneğinin gaz derişimleri tanımlanmaktadır. Hesaplamalar için kullanılacak beslenim 
yükseltisi aralığı kullanıcı tarafından çalışma alanındaki en düşük (örnekleme ve/veya boşalım 
noktası) ve en yüksek topografik yükselti değerleri kullanılarak tanımlanmaktadır. Bu iki değer 
arasındaki hesaplama adımlarının sıklığı da benzer şekilde kullanıcı tarafından tanımlanır. Beslenim 
sıcaklığıiçin kullanıcıdan sadece olası maksimum beslenim sıcaklığı ve hesaplama adımını 
tanımlamasıbeklenmektedir. Minimum sıcaklık 0

o

C olarak atanmaktadır.  
NOBLE’ın kullanıcıya olası durumları sınırlandırmak için sağladığı bir diğer seçenek ise çalışılan 
bölgeye ait “atmosferik sıcaklık yükselti ilişkisinin” kullanılmasıdır. Bu yaklaşım ile, çalışma 
alanıiçin gerçekleşmesi mümkün olmayan sıcaklık yükselti çiftleri elenmektedir. Örneğin yıllık 
ortalama hava sıcaklığına göre oluşturulan atmosferik sıcaklık yükselti ilişkisinin 3000m de 0

o

C 
olduğu durumda 3000m için 10

o

C için gaz çözünürlüğü hesaplamalarının yapılmasına gerek yoktur.  
Yeraltısuyunda gaz çözünürlüğü üzerinde etkili olan yeraltısuyu iyon içeriği klorür derişimi 
kullanılarak tanımlanmaktadır. Benzer şekilde suyun yoğunluğu da çözünen gaz 
miktarınıdeğiştirmektedir. İyon içeriği ve yoğunluk yalnızca mineralli sular kapsamına giren yüksek 
değerlerde gaz çözünürlüğü üzerinde belirgin etkiye sahiptir. Tatlısular için bu etkiler ihmal 
edilebilecek düzeydedir.  

 
Şekil 3. NOBLE kodunun veri giriş ekranı.  
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NOBLE kullanıcı tarafından tanımlanan aralıktaki tüm sıcaklık-yükselti çiftleri için çözünürlük 
hesaplamalarını yapar ve sonuçları grafik ekranında gösterir (Şekil 3). Kod aynı zamanda 
farklıbeslenim koşulları için hesaplanan gaz çözünürlüklerini yeraltısuyu örneğine ait değerler ile 
karşılaştırarak hesaplanan ve gözlenen gaz çözünürlük serileri arasındaki farkı aşağıdaki eşitlik ile 
belirlemektedir.  

n 
2 

Fark= ∑(CHesaplanani* − C
Ölçülen i

*) nEşitlik 1i=1  

 

“Fark” değerinin düşük olması gözlenen değerlere yakın bir kuramsal çözünürlük serisinin 
bulunmuş olması anlamına gelmektedir. Bu gaza ait kuramsal çözünürlük serisinin 
oluşturulmasında kullanılan sıcaklık ve basınç değerleri ise yeraltısuyunun beslenim sıcaklığı ve 
yükseltisine karşılık gelmektedir.   

 
Şekil 4. NOBLE asal gaz çözünürlük grafiği.  
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NOBLE gaz çözünürlüğü üzerinde etkili olan tüm bu parametrelerin yanı sıra yeraltısuyunda 
çözünmüş gaz miktarında artışa neden olan “fazla hava” (excess air) etkisini de dikkate almaktadır. 
Fazla hava etkisi yeraltısuyu beslenimi sırasında su içinde kalan hava kabarcıklarının 
çözünmesinden kaynaklanmaktadır. Örneğin içermesi olası fazla hava miktar aralığı diğer 
parametreler gibi kullanıcı tarafından tanımlanır ve program çözünürlük serilerini sıcaklık ve 
basıncın yanısıra fazla hava etkisini  
de dikkate alacak biçimde hesaplar. 
   
 
Aladağ Karstik Akiferi Uygulaması 
Bu çalışmada, yeraltısuyu asal gaz içerikleri ile beslenim koşullarının belirlenmesi ile ilgili 
uygulama örnekleri olarak Aladağ karstik akiferinin bazı boşalımlarına ait veriler kullanılmıştır. 
Aladağ karstik akifer sistemi Orta Toros Kuşağında Kayseri-Adana illeri arasında yaklaşık 1900 
km

2

’lik bir alanı kapsamaktadır. Akifer 400-3750m yükselti aralığında değişen topografyası ile 
dağlık bir morfolojiye sahiptir. Akiferin yüzeysel beslenime açık bölümünün ortalama yükseltisi 
1964m’dir. Bölgesel yeraltısuyu akım yönü kuzey doğu-güney batı yönlüdür; yeraltısuyu 
boşalımıbüyük oranda ZamantıNehri ile Topaktaş Dere yan kolu üzerindeki kaynaklarca 
sağlanmaktadır.  
Akiferin dolayındaki meteoroloji istasyonlarının uzun süreli gözlemlerine göre ortalama yıllık hava 
sıcaklığı(OYHS) ile yükselti arasında aşağıdaki ilişki belirlenmiştir.  

OYHS (
o

C) = -0.007 x Yükselti(m) + 19.477 (r
2

= 0.944) Eşitlik 2  

Bu durumda, akifer ortalama yüzey yükseltisine (1964 m) karşılık gelen OYHS 5.7
o

C’dir. Bununla 
birlikte, akifer yüzeyinde beslenimin ağırlıklı olarak kar yağışınca sağlanması ve beslenim 
zamanının kar erimesine bağlıolarak yağış zamanından farklılık göstermesi gibi nedenlerle bireysel 
kaynak boşalımları için OYHS’nın ortalama beslenim sıcaklığını temsil edip etmediğine karar 
vermek oldukça güçtür. Benzer şekilde, ortalama yükselti değerinin tüm boşalımlar için ortalama 
beslenim yükseltisine karşılık geldiğini kabul etmek ise, karstik sistemin heterojen yapısı nedeni ile 
belirsizlikler içermektedir. Bu koşullar altında beslenim yükseltisi ve sıcaklığı değerlerinin 
belirlenmesi için 18O-sıcaklık-yükselti ilişkisinden yararlanılması mümkün olmakla birlikte (örğ. 
Özyurt, 2005) yağış 18O içeriğinin yağışın gerçekleştiği ay ve yükseltiye bağlı olarak değişim 
göstermesi de değerlendirmelerde belirsizliklere neden olmaktadır.  
Akifer sisteminin beş farklı boşalım noktasından 2002 yılında alınan örneklerin asal gaz 
içerikleriUtah Üniversitesi Asal Gaz Laboratuvarlarında ölçülmüştür. 20Ne, 40Ar ve 84Kr analiz 
sonuçlarıkullanılarak NOBLE kodu ile hesaplanan beslenim koşulları Çizelge 1’de verilmiştir. 
İncelemeye konu kaynaklardan Soğukpınar bu uygulama için kontrol noktasıdır. Soğukpınar, 
çalışma alanında en yüksek konumda yer alan sürekli bir boşalımdır. Kaynağın hidrojeolojik 
yapısına ilişkin gözlemlerden ve kimyasal-izotopik özelliklerinden yakın dolaydan beslendiği ve 
kısa geçiş süresine sahip olan bir boşalımı temsil ettiği sonucuna varılmıştır (Özyurt, 2005). Bu 
durumda kaynak beslenim alanının kaynak boşalım yükseltisine yakın ve kaynak boşalım sıcaklığı 
ile beslenim sıcaklığı arasındaki farkın düşük olması beklenmektedir. Çalışmada değerlendirilen 
diğer kaynaklar bölgesel akım sisteminin sığ ve derin dolaşım bölgelerini temsil edecek şekilde 
seçilmiştir. Göksu ve Kapuzbaşı kaynakları sığ dolaşımı; Yerköprü-1 ve Yerköprü-2 kaynakları ise 
derin dolaşımıtemsil eden boşalımlardır.  
Asal gaz verileri kullanılarak yapılan beslenim koşulu analizlerine göre i) karstik kaynakların 
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bireysel beslenim sıcaklık ve yükseltilerinin birbirleri arasında farklılık gösterdiği, ii) genel olarak 
beslenim yükseltisinin 1600-2000m, beslenim sıcaklığının 3-7

o

C aralığında değiştiği 
anlaşılmaktadır. Asal gaz termometresi uygulamasında kontrol noktası olarak seçilen Soğukpınar 
kaynağı için hesaplanan beslenim yükseltisi kaynaktan 200m yüksek, beslenim sıcaklığıise boşalım 
sıcaklığından 1.43

o

C daha düşüktür. Bu değerler, yerel beslenim alanına sahip, kısa geçiş süreli bir 
boşalımdan beklenen aralıkta olup, asal gaz yaklaşımı ile elde edilen sonuçların güvenilir 
olduğunun göstergesi olarak değerlendirilmektedir.   
 

 

 

 

 

Çizelge 1. Aladağ Karstik kaynakları için asal gazlar ile hesaplanan beslenim koşulları ve gözlenen 
boşalım koşulları.  

Kaynak      OYHS  
Kaynak  Boşalım  Beslenim  Beslenim  Sıcaklık  İlişkisi  
Yükseltisi  Sıcaklığı Yükseltisi Sıcaklığı Yükselti Farkı Sıcaklığı 

(m)  (oC)  (m)*  (oC)*  Farkı(m)  (oC)  (oC)  

A  B  C  D  C-A  D-B   
 

Soğukpınar  1800  4.43  2000  3.00  200  1.43  5.5  
Göksu  650  7.72  1800  5.53  1150  2.19  6.9  
Kapuzbaşı 750  7.45  1900  3.60  1150  3.85  6.2  
Yerköprü-1  800  13.93  1900  6.60  1100  7.33  6.2  
Yerköprü-2  750  13.81  1600  7.38  850  6.43  8.3  

 
*NOBLE kodu ile 20Ne, 40Ar, 84Kr gazları kulanılarak hesaplanmıştır.  
 
Tüm kaynaklara ait asal gaz beslenim yükseltisi dikkate alındığında (yaklaşık 1900m) bu değerin 
ortalama beslenim topografik yükseltisi (1964m) dolayında olduğu görülmektedir. Bu durum, ilk 
bakışta asal gaz uygulamasının basit saha gözlemleri ve ortalama yükselti hesaplamalarına göre bir 
avantaj sağlamadığına işaret etmekle birlikte, asal gaz beslenim sıcaklıklarında farklılıklar 
gözlenmesi ilgi çekicidir. Ayrıca, asal gaz beslenim sıcaklığı ile OYHS-yükselti ilişkisinden 
belirlenen sıcaklık değerleri karşılaştırıldığında, asal gaz sıcaklıklarının 2.5

o

C’ye varan oranda daha 
düşük oldukları görülmektedir. Bu durum, OYHSnın beslenim sıcaklığına eşit olduğu şeklindeki 
klasik önermenin geçerli olmadığını göstermektedir. Manning ve Solomon’un (2003) Utah Wasatch 
dağlarındaki gözlemleri ile de uyumlu olan bu farklılık beslenimin zamanlamasına ve dinamiğine 
ilişkin ipuçları içermektedir. Aladağ akiferi örneğinde, asal gaz beslenim sıcaklıklarının kestirilen 
beslenim yükseltisine karşılık gelen OYHSndan daha düşük olmasının olasılıkla ağırlıklı beslenimin 
hava sıcaklığının düşük olduğu erken kar erimesi döneminde gerçekleşmesinden 
kaynaklandığıdüşünülmektedir. Asal gaz beslenim sıcaklığının OYHSna yakın olduğu boşalımların 
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besleniminde ise kar erimesi ve yağmur şeklindeki karışımın ağırlıklı olmasının etkili olduğu 
sonucuna varılmıştır. Yukarıda da belirtildiği gibi Yerköprü-1 dışındaki tüm örneklerde beslenim 
sıcaklığıOYHSndan daha düşüktür. Yerköprü-1 kaynağında asal gaz beslenim sıcaklığının 
OYHSndan daha yüksek olmasının ise bu kaynağın besleniminde bahar yağışlarının daha büyük 
ağırlığa sahip olmasından kaynaklandığıdüşünülmektedir.    
 
Kaynakların asal gaz temelli beslenim sıcaklıkları/yükseltileri ile boşalım sıcaklıkları/yükseltileri 
arasındaki ilişki Şekil 5’de gösterilmiştir. Bu şekilden, sığ dolaşımı temsil ettikleri düşünülen 
Kapuzbaşı ve Göksu kaynaklarının derin dolaşımı temsil eden Yerköprü-1 ve 2 kaynaklarına göre 
daha düşük beslenim sıcaklığına sahip oldukları görülmektedir. Buna karşın, derin dolaşım 
kaynaklarındaki sıcaklık artışıdiğerlerine göre daha yüksektir. Söz konusu farklılık “derin dolaşım” 
kaynaklarının dolaşım derinliğindeki artışa bağlı olarak daha fazla jeotermal ısı girdisine sahip 
olmalarından kaynaklanmaktadır. Tüm kaynakların benzer dolaşım derinliğine sahip 
olmalarıdurumunda “derin dolaşım” kaynaklarının daha uzun geçiş süresine sahip olması da 
yeraltısuyunun daha fazla ısınmasına neden olacaktır. Bununla birlikte, çoklu izleyici kullanımına 
dayalı geçiş süresi hesaplamaları tüm kaynakların benzer geçiş süresine sahip olduklarını 
göstermiştir (Özyurt, 2005). Bu durumda, sığ ve derin dolaşım kaynaklarında gözlenen sıcaklık 
artışının dolaşım derinliği ile ilişkili olduğu anlaşılmaktadır. Diğer bir deyişle, Aladağlar karstik 
akiferine ait bu boşalımlarda beslenim yükseltisi benzer aralıkta olmakla birlikte, bireysel dolaşım 
derinlikleri bir diğerinden farklı olabilmektedir.  Bu çalışmaya konu kaynakların bölgesel 
hidrojeolojik yapı içindeki konumları değerlendirildiğinde, sığ dolaşım Divrik Dağı antiklinalince 
kontrol edildiği anlaşılmaktadır. Antiklinalin yükselimi çekirdekte yer alan geçirimsiz Triyas 
şeyllerinin yükselmesine neden olduğundan Kapuzbaşı ve Göksu kaynaklarından karstik 
yeraltısuyunun derinlere inmesi engellenmektedir.    

 
Şekil 5: Karstik kaynakların asal gaz beslenim ve boşlaım sıcaklık ve yükseltileri. 
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Sonuç ve Tartışma  
Asal gaz termometresi yaklaşımı yeraltısuyu beslenim dinamiğine ilişkin başka araçlar ile elde 
edilmesi güç ek bilgiler sağlamaktadır. Ayrıca, saha gözlemleri, meteorolojik veriler ve 
duraylıizotoplardan elde edilen beslenim yükseltisi ve sıcaklığı tahminleri bu yaklaşımla kontrol 
edilebilirler. Bu çalışma kapsamında asal gaz beslenim sıcaklıklarından elde başlıca genel sonuç, 
yeraltısuyu beslenim sıcaklığının OYHSna eşit olduğu şeklindeki klasik önermeyi tartışmaya 
açmasıdır. Bu konuda daha kesin sonuçlara ulaşılabilmesi için başka akiferlerde ek gözlemlere 
gereksinim vardır. Ek gözlemlerle bu sonucun kesinleştirilmesi paleosıcaklık/paleoiklim öngörüleri 
açısından da büyük önem taşımaktadır. Büyük bölgesel akiferlerde (örğ. Büyük Macar Ovası, 
Macaristan (Stute et al., 1992); Büyük Artezyen Havzası, Avustralya (Beyerle et al., 1999)) asal gaz 
sıcaklığına dayalı paleosıcaklıklar doğrudan paleo-OYHSna eşit kabul edilmektedir. Aladağ ve 
Wasatch Dağları akiferlerinden elde edilen sonuçların genel olarak geçerli olması durumunda 
önceki çalışmalarda belirlenen paleo-OYHS değerlerinin bir kaç 

o

C yukarı çekilmesi gerekecektir.  
Bu çalışma kapsamında elde edilen veriler, benzer beslenim yükseltisine sahip karstik kaynakların 
beslenim biçimlerinin farklı olabileceğini göstermektedir. Bazı durumlarda erken kar erimesine 
bağlı düşük, bazı durumlarda ise olasılıkla kar erimesi-yağmur karışımından kaynaklanan yüksek 
beslenim sıcaklıklarıile karşılaşılmıştır.  
Sağladığı ek bilgilerin getirdiği avantajlara karşın asal gaz termometresi uygulamaları önündeki en 
büyük güçlükler, i) örnekleme ve analiz işlemlerinin güçlüğü, ii) analiz altyapısının pahalı 
olmasınedeniyle analiz ücretlerinin yüksekliği (örğ. 500-1000 ABD Doları) ve iii) mevcut 
teknolojik düzeyin daha hassas sıcaklık belirlemelerine izin vermemesidir.   
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ÖZET 
 
Kapullu hamamı kaynağı, Beypazarı granitoid plutonunun güney ucunda bulunmaktadır. Bu pluton 
genel olarak; granit, granodiyorit, monzonit ve kuvars monzonit bileşimindeki kayaçlardan 
oluşmaktadır. Bütün bu alt birimler diorit, kuvars diyorit, monzodiyorit bileşiminde ve boyutları 1 
cm den 40 cm’ye kadar varan mafik magmatik mikrogranular anklavlar içermektedir. Kapullu 
hamamı kaynağı başlıca monzonit bileşimli anakayadan boşalmaktadır. Sakarya Nehri genel olarak 
Beypazarı Granitoid plutonunun güney ucunu kesecek şekilde yeralmaktadır. Monzonitlerde 
yapılan petrografik incelemelerle, anakayanın başlıca K-feldispat, oligoklaz, amfibol, biyotit ve az 
oranda kuvars ve piroksen içerdiği belirlenmiştir. Kırbaşı’ndan Kapullu hamamına yaklaştıkça 
sırasıyla holokristalin tanesel, kataklastik ve mörter doku özelliği sergilediği tesbit edilmiştir. 
Plütonda yapılan süreksizlik ölçümleri ve petrografik determinasyonlar sonucunda Kapullu 
kaynağının Sakarya nehri üzerinde yeralan ve KD-GB doğrultusunda uzanan, sıkışma rejimine bağlı 
normal bir fay üzerinde yer aldığı tesbit edilmiştir.   
 
Kapullu hamamı kaynağı 40,5 oC sıcaklığında, yaklaşık 10 l/s debiye sahiptir. Kapullu Hamamı 
Fayı dinamik lokal  metamorfizmaya bağlı, normal atımlı bir fay olduğu ve buna bağlı olarak da 
jeotermal kaynağını oluştuğu belirlenmiştir. Kaplıca kaynağının elektriksel iletkenliği yaklaşık 6500 
µS/cm, hidrokimyasal fasiyesi Na+ ve SO4

2- tan oluşmaktadır. Monzonitlerden boşalan diğer soğuk 
su kaynaklarının ise elektriksel iletkenlikleri 340-700 µS/cm arasında, baskın iyonları Ca2+ ve 
HCO3

- tır. İzotopik veriler Kapullu hamamı kaynağının derin dolaşımlı ve meteorik kökenli 
olduğunu göstermektedir. Kapullu hamamı kaynağı kaptajının yapılması durumunda daha sıcak ve 
sağlıklı termal su elde etmek mümkün olabilecektir. 
 

Anahtar Kelimeler: Beypazarı Plutonu, Monzonit, Kapullu hamamı kaynağı, izotop, 
hidrojeokimya, Kapullu Fayı 
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ABSTRACT 
 
Kapullu spring is located to the southern edge of Beypazarı Granitoid pluton. Granite, granodiorite, 
monzonite and quartz monzonite are formed the main lithology of the Beypazarı Granitoid. All 
these subunits have mafic magmatic microgranular enclaves ranging in size from 1 cm up to 40 cm 
in the composition of diorite, quartz diorite and monzodiorite.  Kapullu spring run out from the 
monzonitic rocks of Beypazarı Granitoid at southern edge of the study area on the Sakarya River.  
The monzonite mostly composed of K-feldspar, oligoclase, amphibole, biotite, with rare amount of 
quartz and pyroxene. The microscopic textural features of the monzonite around Kapullu is 
changing from the holocrystalline granular texture to cataclstic texture and the to the mortar texture 
towards the Kapullu spring in the region. The results of the structural discontinuities and the 
microscopically textural features of the region reveal that the Kapullu bath spring is located on the 
compressed normal fault at the direction of NE-SW.  

Kapullu bath spring has a temperature of 40.5 0C with the 10 l/s flow yield.   The results of 
the determination show that Kapullu bath geothermal spring formed because of dynamic local 
metamorphism along a normal fault on the Sakarya River. The electrical conductivity of Kapullu 
bath spring is around 6500 µS/cm with the Na+ and SO4

2- hydrochemical facies. The electrical 
conductivity of other cold springs is between 340-700 µS/cm with the Ca2+ and HCO3 ions 
overpowering. The isotopic data indicate that the Kapullu bath spring has derived from deep 
circulation with meteoric origin fluids. The developing of the Kapullu bath spring may cause to 
increase the quality and the temperature of the spring.  
 
Key Words: Beypazarı Granitoid, Monzonite, Kapullu bath spring, isotope, hydrochemistry, 
Kapullu Fault 
 
GİRİŞ 
 
İnceleme alanı Beyapazarı’nın yaklaşık 40 km güneyinde Sakarya Nehri dolayında yer almaktadır. 
Çalışmaya konu olan Kapullu hamamı kaynağı, nehrin kuzey kıyısında, yaklaşık 10 m uzağındadır 
(Şekil 1).  
İnceleme alanı İç Anadolu ikliminin etkisi altındadır. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve 
yağışlıdır. Yağışlar genelde yağmur şeklinde olmaktadır. Yükseltinin fazla olmaması nedeniyle kar 
yağışı kısa süreli örtü oluşturur. Beypazarı Meteoroloji İstasyonu’ndan alınan verilere göre yıllık 
ortalama yağış 405,83 mm dir. Ortalama sıcaklık ise 12.9ºC’dir.  
Bölgede, Kapullu hamamı kaynağı dışında granitik kayaçlardan boşalan düşük debili soğuk su 
kaynakları da yer almaktadır. Beypazarı granitik kayaçlarının çok yaygın olduğu bu sahada ayrışmış 
granit kumlarının yaygın olması da bir başka özelliğidir.  
Kapullu Hamamı kaynağı suları erkekler ve kadınlar hamamı olarak yanyana yapılan kubbe 
şeklinde iki adet kaplıca içindeki havuzlarla hizmet vermektedir. Hamamın kullanım suları Sakarya 
Nehri’ne boşalmaktadır. 
Bölgede hidrojeoloji çalışması Mohr (1956) tarafından yapılmıştır. Bu tarihten itibaren Kapullu 
hamamı kaynağı ile ilgili herhangi bir hidrojeoloji çalışması yer almamaktadır. Bu çalışmada da 
kaynak noktasına, jeolojik kesit üzerinde muhtemel bir fay işareti koymakla yetinilmiştir. Bölgede 
granitik kayaçlar ve sedimanter kayaçlarla ilgili çok sayıda jeolojik ve jeokimyasal çalışmalar 
bulunmaktadır (Helvacı ve Bozkurt, 1994; Karadenizli, 1995; Ünal, 1997; Zoroğlu, 2001; Zoroğlu 
ve Kadıoğlu, 2003; Kadıoğlu, 2004).      
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Bu çalışmanın amacı jeolojik, hidrokimyasal, izotopik,  petrografik ve jeokimyasal çalışmalardan 
yararlanarak Kapullu hamamı kaynağının oluşumunu, hidrokimyasal ve izotopik özelliklerini 
belirlemektir.     
 
JEOLOJİ  
 
Beypazarı Granitoyidi 
Oymaağaç ve çevresindeki granitlerin petrolojisini  Helvacı ve Bozkurt (1994) tarafından 
çalışılmıştır. Oymağaç, Kırbaşı, Yalnızçam ve Gürsöğüt çevresinde yüzlek veren ve genel olarak 
granit, granodiyorit, monzonit ve kuvars monzonit bileşimindeki bu kayaçların aynı kökene bağlı 
olduğu ve tek bir intruzif kütlesi içerisinde oluşmasından topluca “Beypazarı Granitoidi” şeklinde 
Kadıoğlu (2004) tarafından adlandırılmıştır. Çalışma alanı Beypazarı Granitoidinin bir parçasını 
oluşturmakta olup, Kapullu, Gürsöğüt, Kırşıhlar arasında ve Sakarya nehri boyunca yüzlek veren 
granitik birimlerden oluşmaktadır (Şekil 1). Bu birimin topoğrafik yapısı Sakarya Nehri kıyısı 
boyunca sarp kayalıklar halindedir. Diğer alanlarda ise günlenmeye bağlı olarak ayrışmış granit ve 
kumullarından oluşmuştur.   
Bu birimin topoğrafik yapısı Sakarya Nehri kıyısı boyunca sarp kayalıklar halindedir. Diğer 
alanlarda ise bozunmaya bağlı olarak granit kumları oluşmuştur.   
Beypazarı granitoyidi genelde koyu gri renk tonlarında gözlenmektedir. Yaygın olarak gelişen 
soğuma eklemleri nedeniyle granitoyidler için tipik olan çuval yapıları çok iyi gelişmiştir. 
Granitoyidlerin içerisinde, genel görünümlerini bozan, onlara heterojenlik kazandıran anklavları sık 
sık gözlemek mümkündür. Anklavlar ana kütleye oranla daha koyu renkleri, elipsoidal ve/veya 
dairesel şekilli olup ve daha çok mafik ve felsik magma karışım ürünleri olduğu belirlenmiştir 
(Zoroğlu ve Kadıoğlu, 2003). Beypazarı Granitoidinin üzerine transgresif olarak Orta Eosen yaşlı 
gölsel çökellerden oluşan birimler gelmektedir (Şekil 1). 
 
Genç Örtü Birimleri 
İnceleme alanının batısında yüzlek veren Kızılbayır Formasyonu’nun genç örtü birimleri tipik 
kırmızı renkli görünümüyle diğer birimlerden kolayca ayrılmaktadır. Genelde çakıltaşı ve kumtaşı-
kiltaşı ardalanması şeklinde izlenmektedir (Şekil 1).  
Bu formasyonu marnlar, iri ve ince taneli karbonatlı kumtaşları, kumlu kireçtaşları, irili ufaklı, 
farklı kökenli çakıltaşı ve breşler oluşturur. Bunlar birkaç santimetreden birkaç metreye kadar 
değişen kalınlıklarla ardalanmalıdır. Birimin toplam kalınlığı en fazla 200 m’dir ve içerisindeki 
marnların kalınlığı ise 30 m kadardır (Mohr, 1956). 
Çakıltaşı ve kumtaşları genellikle Formasyonun alt kısımlarında, marnlar ise üst kısımlarında yer 
alır. Marnlar içerisinde jips tabaka ve damarları bulunmaktadır. Bu kısımda barit ve kalsit kristalleri 
gözlenmiştir.  
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ACIKLAMA

 Şekil 1. İnceleme alanı yer bulduru ve jeoloji haritaları 
 
Bu birim üzerine gelen kiltaşı, jips ve daha az olarak çamurtaşlarından oluşan ve 265m kalınlığında 
olan kısma Kirmir Formasyonu denilmektedir (Yağmurlu vd., 1988). İnceleme alanının kuzeyinde 
Kırşıhlar köyü civarında ve Kapullu’nun güney batısında yer almaktadır (Şekil 2). Kırşıhlar köyü 
civarında tipik olarak jips gülleri içermektedir. Formasyon killi kireçtaşları ve jipsli killerden 
oluşmaktadır. Kirmir Formasyonu inceleme alanında yer yer uyumsuz seri olarak granitoyidlerin 
üzerine gelmektedir (Ünal, 1997). Bu birimler stratigrafik olarak  akarsu ve Sakarya nehri boyunca 
yüzlek veren Alüvyonlar üzerlemektedir.  
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PETROGRAFİK ÇALIŞMALAR  
 
Çalışma alanındaki granitik kayaçlar Sakarya nehrine paralel ve dik olmak üzere örneklenmiştir 
(Şekil 2). Bu kayaçlar genel olarak fanaritik doku özelliği göstermektedir. El örneğinde amfibol, 
kuvars ve alkali feldispat içerdiği gözlenmektedir. Amfiboller yer yer prizmatik olup tane boyutu 1-
0,7 mm aralığındadır. Çalışma alanındaki kayaçlar Sakarya Nehri tarafından kesilmektedir. Kapullu 
dolayında Nehrin kuzey yamacından itibaren kayaçların içermiş olduğu amfibol mineralleri 
açısından fakirleşme ve buna karşılık kuvars, alkali feldispat ve plajioklazlar (açık renkli 
mineraller) oransal olarak bir artış göstermektedir. Granitoidlerin petrografik ve modal mineralojik 
bileşimlerine göre üç ayrı bileşimde olduğu tespit edilmiştir. Bunlar granodiyorit, kuvars monzonit 
ve monzonit şeklindedir. Monzonitik birimler Sakarya nehrinin güney kıyısından kuzeye doğru 
(Kapullu’ya) gidildikçe tedrici dokanakla sırasıyla kuvars monzonit ve granodiyorite geçiş yaptığı 
gözlenmektedir. Çalışma sahasının Kapullu Hamamı’nın yer aldığı bölge itibariyle yaklaşık olarak 
KD-GB istikametinde monzonitik birimlerin faylandığı belirlenmiştir (Şekil  1). 
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Şekil 2. kayaç ve su örnekleme haritası (açıklamalar için Şekil 1’ e bakınız) 
 
Bu fay zonu boyunca alınmış olan sistematik örneklerin petrografik analiz sonuçları kayaçların 
dinamik bir deformasyonun etkisi altında kaldığını göstermektedir (Şekil 3a). Kayaç içerisindeki 
kuvars, alkali feldispat ve plajiyoklazların bir kısmı dinamik hareketlerin etkisiyle  kataklazma 
dokusu sergilemektedir (Şekil 3b). Bu kataklazma dokuları Kapullu hamamına doğru gidildikçe bir 
hat boyunca artmakta ve az da olsa yer yer mörter dokulara doğru geçiş göstermektedir (Şekil 3c). 
Kataklazma doku etkisi Kapullu hamamının kuzeyine doğru ve faydan uzaklaştıkça azaldığı ve 
yaklaşık 1 km mesafeden sonra görülmediği ve kayacın tipik olarak holokristalin tanesel doku 
sergilediği belirlenmiştir (Şekil 3-a, b, c).  
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Şekil 3-a, b, c: KD-GB Fay doğrultusu boyunca yeralan kayaçların dinamik deformasyona bağlı 
göstermiş oldukları dokular (a: Holokristalin tanesel, b: Kataklastik dokusu ve c: Mörter dokusu); 
(Pl: plajiyoklaz, Q: kuvars, Or: ortoklaz, Bi: biyotit). 
 
GRANİTOİDLERİN SÜREKSİZLİĞİ 
  
Granodiyoritlerde, Sakarya Nehri boyunca, Kapullu hamamı kaynağı dolayını da kapsayacak 
şekilde 7 farklı bölgede 250’ den az olmamak üzere süreksizlik ölçümü çalışmaları yapılmıştır. 
Süreksizlik ölçümlerinin stereonet üzerindeki izdüşümlerinin çok geniş bir alanda yayılım 
göstermesine rağmen belli başlı bölgelerdeki yoğunlaşma genel süreksizlik sistemlerinin 
çıkarılmasına yönelik çalışmaları kolaylaştırmıştır.  
 
Bu süreksizlik sistemlerinin çıkarılmasında global ölçekli plaka tektoniğinin bölgesel tektonizma 
üzerindeki etkisi göz önünde tutulmuştur.  
 
Süreksizlik ölçümünün yapıldığı çalışma alanının 7 ayrı bölgesindeki veriler bölgede yaklaşık D-B 
yönlü bir sıkıştırmanın ve bundan dolayı K-G yönlü bir çekmenin varlığını ortaya koymuştur (Ek 
1). Örneğin inceleme alanında bulunan granit kütlesi Üst Kreatese – Paleosen yerleşim yaşlı olup, 
yerleşimi takip eden yaklaşık 65 milyon yıl içerisinde birden fazla tektonik rejim etkisinde 
kalmıştır. Doğası gereği gevrek olan ve dolayısıyla stres altında enerjiyi şekil değiştirmeden çok 
yeni kırılmalarla harcayan granit, karşılaştığı tektonik rejim karşısında yeni sıkışma ve çekme 
eklemleri oluşturarak günümüze kadar gelmiştir. Bu şartlar altında ölçülen süreksizlik 
sistemlerinden kesin yargılara ulaşmak çoğu zaman imkansızdır. Ancak bölgede yapılan ölçümlerin 
yukarıda da belirtildiği üzere yoğunluk gösterdiği alanlar esas alınarak üretilen sistemler genel 
durumu yansıtması açısından değerli bulunmaktadır. Bu bağlamda çekme eklemi olarak kabul 
edilen ve sıcak suyu taşıdığı öngörülen sistem stereonetler üzerinde de görüldüğü gibi yaklaşık D–B 
doğrultulu (KD – GB) düşeye yakın eğimli olanlardır (Ek 1). Sıcak su taşıyan eklemlerin bu 
yaklaşık K – G yönlü çekme eklemleri olduğu düşünülmektedir.    
 
Değerlendirmeye alınan yaklaşık 1750 süreksizlik ölçümünün stereonet üzerindeki çok düzenli 
olmayan dağılımı daha çok bölgedeki kaya kütlesinin kökeni ile açıklanabilir. Çalışma alanındaki 
kayaç mağmatik kökenlidir. Bundan ötürü kayaç kütlesel (masif), aşırı rijit veya gevrek 
karakterlidir. Bu özellikler kayacın tektonik gerilmeler etkisinde tortul kayaçlara oranla farklı bir 
şekil değiştirme eğiliminde olmalarına neden olmaktadır. Buna göre kayaç tektonik gerilmelere dik 
ve dike yakın eğimli ve birbirinden çok farklı doğrultulu olabilen rastgele süreksizlikler oluşturacak 
şekilde cevap verebilmektedir (Ek 1; Çizelge 1).     
 

a b c 

Kataklastik Doku Mörter Dokusu 
Q 

Q 
Pl 

Or 

Or Bi 
Or 

Pl 
Pl 

Q 
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Kayacın özellikle gevrek karakterde olmasından dolayı karşılaşılan rastgele süreksizlikler, 
kinematik analizlerin yapılması sırasında güçlükler ortaya koymuştur. Ancak ölçüm sayısının 
çokluğu ve genel tektonizmayla uyumlu yoğunlaşmaların stereonet üzerinde seçilebilmesi aşağıda 
sunulan bölgelere göre yorumların yapılabilmesine olanak sağlamıştır.  
 
1. Bölge: Konturlama metodu uygulanarak bulunan ortalama eğim miktarı ve yönü değerleri tespit 
edilerek  süreksizlikler çizilebilmiştir (Çizelge 1).  
 
  Çizelge 1. Bölgelere göre eğim miktarı ve yönleri 

 1.Bölge 2.Bölge 3.Bölge 4.Bölge 5.Bölge 6.Bölge 7.Bölge 
1 73/254 73/265 76/246 76/267 82/244 79/242 84/249 
2 72/81 78/89 81/81 79/81 76/52 80/49 83/66 
3 82/327 78/313 73/311 76/332 77/337 79/339 70/338 
4 71/142 75/160 79/144 80/156 75/159 81/154 71/169 
5 62/185 52/199 47/185 57/197 31/307 50/308 39/300 

 
Yukarıda anlatılan bakış açısı doğrultusunda değerlendirildiğinde 1.Bölgenin 1 ve 2 numaralı 
süreksizliklerinin yaklaşık D – B yönlü sıkıştırmanın ürünü, 3 ve 4 numaralı süreksizliklerinin ise 
yaklaşık buna dik yönde gelişmiş çekme eklemleri oldukları öngörülmüştür. 5 numaralı süreksizlik 
sisteminin ise bölgedeki tüm süreksizlik ölçümleri arasında en fazla yoğunluk gösteren rastgele 
süreksizlik olarak değerlendirilmesi uygun görülmüştür (Çizelge 1; Ek 1). 
 
2. Bölge: Benzer şekilde bu bölgede de yaklaşık D – B yönlü sıkıştırma doğrultusuna dik gelişmiş 
sıkıştırma eklemlerinin 1 ve 2 numaralı eğim yönü ve miktarı değerleri ile temsil edildiği 
görülmektedir. Sıkıştırma doğrultusuna dik gelişen çekme eklemlerinin çok karakteristik olmamakla 
birlikte 3 ve 4 numaralı süreksizliklerle temsil edildiği düşünülmektedir. 5 numaralı rastgele 
süreksizlik ise önceki bölgedekiyle oldukça benzer bir eğim yönü ve miktarı değeri vermektedir. 
Söz konusu süreksizliğin her iki bölgede de tespit edilebilmiş olması dikkat çekicidir (Çizelge 1; Ek 
1). 
 
3. Bölge: Süreksizliğinin genel durumu 1. Bölgede alınan ölçümlerle çok büyük benzerlik 
göstermektedir. K – G doğrultulu sıkıştırma eklemleri (1 ve 2) ve yaklaşık buna dik gelişmiş çekme 
eklemleri (3 ve 4) oldukça karakteristik görünmektedir ve yine 5 numarayla gösterilmiş rastgele 
süreksizlik 1 ve 2. bölgeyle uyum içindedir (Çizelge 1; Ek 1). 
 
4. Bölge: Bir önceki 3. bölgeyle tamamen uyum içindedir (Çizelge 1; Ek 1). 
 
5. Bölge: Eğim yönlerinde 15º ye yakın bir farklılık olmasına karşın sıkıştırma ve çekme süreksizlik 
sistemlerinin önceki bölgelere benzerlik gösterdiği açıktır. Yine kayacın gevrek tabiatı gereği eğim 
yönlerinde bu tür oynamaların olması doğal karşılanmıştır, öyle ki birbirine dik iki süreksizlik 
sisteminin tanımlanabilmiş olması ve bunların bir öncekilerle yaklaşık benzer konumda olmaları 
tesadüf değildir. Buradaki göze çarpan önemli farklılık 5 numaralı rastgele süreksizlik sisteminin 
daha önceki bölgelerdekinden farklı olmasıdır. Daha önceki bölgelerde yaklaşık KB – GD 
doğrultusundaki süreksizlik sistemi burada KD – GB doğrultusunda olup iki doğrultu arasındaki dar 
açı yaklaşık 60º’ dir. Bu ilginç sonuç daha önce rastgele süreksizlik olarak tanımlanan bu sistemin 
aslında eşlenik sistemin bir parçası olabileceği yaklaşımını ortaya koymaktadır. Eşlenik süreksizlik 
sistemi tanımı gereği; sıkıştırma ekseni ile yaklaşık 30º ve birbirleriyle yaklaşık 60º açı yapan, 
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genellikle düşey eğimli, sıkıştırmanın ileri safhalarında ise doğrultu atımlı fay oluşturabilecek 
süreksizlik sistemleridir. Ancak bunlar kapalı ve küçük ölçekli oldukları için kolay belirlenemezler. 
İlk dört bölgede bu sistemin eğim yönü GB’ ya olan kanadı tespit edilmişken 5 ve geri kalan 
bölgelerde eğim yönü yaklaşık KB olan ve aynı sistemin diğer kanadı olduğu düşünülen süreksizlik 
sistemi ile karşılaşılmıştır (Çizelge 1; Ek 1). 
 
6. Bölge: 5. Bölge ile tamamıyla aynı sonuca ulaşılmış sıkıştırma, çekme ve eşlenik eklem 
sistemleri yukarıda verildiği numaralarla tespit edilmiştir (Çizelge 1; Ek 1). 
 
7. Bölge: Yeteri sayıda ölçüm olması sayesinde ve buraya kadar yapılmış analizlerle uyum 
içerisinde olması sebebiyle bu bölgede elde edilen sonuçların diğer bölgelerle fakat özellikle de 5. 
ve 6. bölgeyle aynı karakterde olduğunu söylemek mümkündür (Çizelge 1; Ek 1). 
 
HİDROJEOLOJİ 
 
İnceleme alanının  tek ve önemli akarsuyu Sakarya Nehri’dir. Nehrin bütün kollarını kuru dereler 
oluşturmaktadır. Nehir bölgesel olarak D-B doğrultusunda, batıya doğru akmaktadır.  
Bölgede su noktalarını, tek sıcak su kaynağı olan ve Sakarya Nehri kenarından boşalan Kapullu 
Hamamı kaynağı ve granitlerin ayrışmamış dokanağından çıkan sığ dolaşımlı soğuk su kaynakları 
oluşturmaktadır.  
 
Soğuk su kaynak noktalarına çeşmeler yapılmıştır. Kapullu Köyü girişinden Sakarya Nehri’ nin 
kenarı boyunca sekiz adet kaynak tespit edilmiştir. Genellikle granitlerin ayrışmamış dokanağından 
çıkmakta olan sığ dolaşımlı kaynaklardır. Bu kaynakların sıcaklıkları 15-21 ºC arasında 
değişmektedir. Debileri belirli hacim yöntemiyle hesaplanmış olup, 0,4-14 l/dak. arasında 
değişmektedir.  
 
Kapullu Hamamı kaynağı Sakarya Nehri’nin yaklaşık 10 m kuzey kenarında, alüvyon granitoyid 
dokanağından çıkmaktadır (Şekil 1). Kaynak noktasında erkekler ve kadınlar hamamı olmak üzere 
bitişik olarak yanyana iki hamam yapılmıştır. Kaynağın boşalımı iki hamam arasından taş örme 
duvar içinden çıkarak her iki hamama da yaklaşık eşit olarak dağılmaktadır. Kaynakta ölçülen en 
yüksek sıcaklık 40,5 oC (11 Ekim 2003) ile erkekler hamamında olmuştur. Bundan sonraki ölçüler 
de aynı hamamda yapılmıştır. En düşük sıcaklık 39,5 oC’ dir (Mayıs 2005).  7 Mayıs 2004 tarihinde  
40,4 ºC ölçülmüştür (Çizelge 2). Kapullu termal kaynağı kaplıca olarak kullanılmaktadır. Ayrıca 
kaplıca havuzunda yıkanan insanlar granit kumları üzerinde ve kum içine gömülerek şifa bulmaya 
çalışmaktadırlar. Kapullu hamamı civarında konaklamaya müsait tek yer hamama ait olan 10 oda 
kapasiteli misafirhanedir.  Kaynağın debisinin yaklaşık 10 l/s olduğu tahmin edilmektedir.  
 
Birimlerin hidrojeoloji özellikleri 
İnceleme alanındaki birimlerin litoloji, yapısal, su kaynakları, çatlaklılık, hidrokimya ve izotopik 
özelliklerinden yararlanılarak hidrojeolojik özellikleri belirlenmeye çalışılmıştır. 
 
Beypazarı granodiyoriti inceleme alanında Kapullu, Gürsöğüt, Kırşıhlar arasında ve Sakarya nehri 
boyunca yüzlek vermektedir. Beypazarı granitoyidi genelde koyu gri renk tonlarında 
gözlenmektedir. Yaygın olarak gelişen soğuma çatlakları görülmektedir. Granit sokulumu 
birbirleriyle ilişkili çok sayıda süreksizlik içermektedir. Granit sokulumunun çok sayıda damar 
(dayk ve siller) içeriyor olduğu göz önünde bulundurulduğunda hidrolik ilişkinin kurulabileceği 
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herhangi bir noktasında, süreksizlik yüzeyleri veya fay kuşakları boyunca sıcak suya ulaşmak 
mümkün olabilecektir. Bu da genellikle geçirimsiz olan birimin fay kuşakları ve diğer süreksizlik 
yüzeyleri boyunca geçirimli olduğuna işaret etmektedir.  
Beypazarı granitoyidinin iklim değişmesine karşın yer yer dokusal özellikleri kimyasal ve fiziksel 
olarak ayrışmakta, bu ayrışma ile birlikte kum haline gelmektedir. Bu ayrışmış granitler 
geçirimlidir. Genelde soğuk su kaynakları bu ayrışmış granitlerden süzülerek  aynı birimin 
ayrışmamış dokanağından çıkmaktadır.  
 
Kızılbayır Formasyonu genelde çakıltaşı ve kumtaşı-kiltaşı ardalanması şeklinde izlenir. Bu 
formasyonu sarı, kırmızı, mor, yeşil, gri ve beyaz marnlar, iri ve ince taneli karbonatlı kumtaşları, 
kumlu karbonatlı, irili ufaklı, farklı kökenli çakıltaşı ve breşler oluşturur. Burada marn ve kiltaşları 
geçirimsiz, kumtaşı ve çakıltaşları ise geçirimli birimlerdir.  
 
Kirmir Formasyonu inceleme alanının kuzeyinde Kırşıhlar köyü civarında ve Kapullu’nun güney 
batısında yer almaktadır. Kiltaşı, jips ve daha az olarak çamurtaşlarından oluşmaktadır. Kirmir 
Formasyonu inceleme alanında yer yer uyumsuz seri olarak granitoyidlerin üzerine gelmektedir.  
Jipsler ve kiltaşları geçirimsiz, çamurtaşları ise geçirimlidir.  
 
Alüvyonlar genel olarak Sakarya Nehri boyunca ve nehire bağlanan dereler boyunca 
gözlenmektedir. Çakıl, kum, silt ve kil boyutu tanelerden oluşmaktadır. Sakarya Nehri kenarındaki 
alüvyonlar akarsuyun taşıyarak biriktirdiği malzeme ile yamaçlardan gelen granit kumları ve diğer 
litolojilerden gelen taneli malzemelerin karışımıyla oluşmuştur.  
 
Hidrokimyasal Değerlendirme 
İnceleme alanında soğuk su kaynakları ve Kapullu hamamı kaynağında yerinde pH, EC, T ve TÇM 
parametreleri, Ca+2, Mg+2, Na+, K+, HCO3

-, SO4
-2

 ve Cl- parametreleri de laboratuvarda analiz 
edilmiştir (Çizelge 2).  
 
Çizelge 2. İnceleme alanındaki suların hidrokimyasal analiz sonuçları (mg/l) (KH:Kapullu hamamı 
kaynağı, SN: Sakarya Nehri, ÇK: Soğuksu kaynağı) 
 

 Ca+2 Mg+2 Na+ K+ Cl- SO4
-2 HCO3

- T 
(oC) 

pH EC 
(µS/cm) 

TÇM 
 

Debi 
(l/dak) 

KH (13.10.2003) 156,0 26.68 1560 10,00 960 2134 211 40,5 - 6720 - 600 
KH (18.05.2004) 158,4 28,19 1650 10,00 1086 1968 305 40,4 7.50 6240 - - 
KH (14.05.2005) - - - - - - - 39,5 7,20 6820 - - 
ÇK-3 (13.10.2003) 58,4 6,63 5,00 1,20 2,96 21,06 188 19,1 - 345 200 2,64 
ÇK-6 (13.10.2003) 76,0 29,30 38,70 3,80 11,00 53,30 393 20,8 - 674 451 11,54 
ÇK-1 (13.10.2003) - - - - - - - 15,0 - 594 399 1,70 
ÇK-1 (18.05.2004) - - - - - - - 12,5 - 595 396 - 
ÇK-1 (14.05.2005) - - - - - - - 14,7 7,52 608 389 - 
SN (13.10.2003) - - - - - - - 16,7 - 1209 809 - 
SN (18.05.2004) - - - - - - - 20,0 7,50 1325 876 - 
SN (14.05.2005) - - - - - - - 20,2 7,81 1430 - - 

 
 
Soğuk su kaynaklarından  ÇK-3 Ca+2 ve HCO3

- fasiyesinde, ÇK-6 kaynağı ise Ca+2,  Mg+2, Na+, 
HCO3

- fasiyesindedir. Kapullu hamamından iki farklı dönemde alınan numunelerde, mevsime bağlı 
farklılık göstermemektedir. Her iki dönemde de sular Na+  ve SO4

-2 fasiyesindedir.  
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Şekil 4. Piper diyagramı  Şekil 5. Schoeller diyagramı 
 
Doygunluk İndisi Değerlendirmeleri 
 
Yeraltı sularının minerallere doygunlukları phreeqcy bilgisayar programı ile hesaplanmıştır. Su 
numunelerinin anhidrit, aragonit, kalsit, dolomit, jips ve halit minerallerine doygunlukları 
araştırılmıştır (Çizelge 3).  
 

Çizelge 3. İnceleme alanındaki suların doygunluk ve log pCO2 değerleri 
KH1           

(13-10-2003)
KH2           

(18-05-2004)
ÇK3          

(13-10-2003)
ÇK6           

(13-10-2003)
Anhidrit -0.74 -0.76 -2.51 -2.14
Aragonit 0.2 0.38 0.53 0.87
Kalsit 0.34 0.51 0.67 1.02
Dolomit 0.33 0.7 0.75 1.98
Jips -0.6 -0.63 -2.29 -1.92
Halit -4.59 -4.51 -9.39 -7.96
logpCO2 -2.08 -1.92 -2.66 -2.35  

 
Kapullu Hamamı kaynağı, ÇK-3 ve ÇK-6 nolu soğuk su kaynakları aragonit, kalsit ve dolomite aşırı 
doygun, anhidrit, jips ve halite doygun değildir. LogpCO2 değeri tüm numunelerde birbirlerine 
yakın değerlerdedir. Kapullu hamamı kaynağının, granitlerin ayrışmamış dokanağından çıkan sığ 
dolaşımlı soğuk su kaynaklarına göre jipse doygunluğu daha yüksektir. Kapullu hamamı kaynağının 
Na-SO4 fasiyesi gözönünde bulundurulduğunda buradaki SO4’ın kökeni granitlerin içerisinde 
bulunan pirit olabileceği gibi granitler üzerinde örtü kayacı olarak bulunan Kirmir Formasyonu’nun 
jipsleri de olabilir. Buna göre granitlerden boşalan derin dolaşımlı Kapullu kaynağının jipslerle 
ilişkisi araştırılması gereken bir konudur.      
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Jeotermometre Uygulamaları 
Kapullu hamamı kaynağı Giggenbach üçgen diyagramında kısmen denge durumunda olan sular 
grubunda çıkmaktadır. Bu nedenle silis jeotermometreleriyle birlikte katyon jeotermometreleri de 
uygulanmıştır. Silis jeotermometrelerine göre rezervuar sıcaklığı ortalama 68,45 oC iken katyon 
jeotermometrelerine göre ortalama 61,75 oC dir. Her ikisinin genel ortalaması ise 65 oC dir. 
 
İzotop Verilerinin Değerlendirilmesi 
Kapullu hamamı ve bazı soğuk su kaynaklarında Ekim 2003 ve Mayıs 2004 olmak üzere izotop 
amaçlı örnekleme yapılmıştır. Değerlendirmede Beypazarı trona sahasındaki meteorik kökenli 
olduğu bilinen soğuk su akiferlerine ait izotop verileri de kullanılmıştır (Apaydın, 2002). 
 
Kapullu hamamı kaynağında trityum değerleri Ekim 2003 de 7,80 ± 1,80 T.U. iken Mayıs 2004 
tarihindeki örneklemede 0,00±1,90 T.U.  değeri elde edilmiştir. Sığ dolaşımlı soğuk su kaynağında 
(ÇK-6) Ekim 2003 döneminde 23,70 ± 1,90 T.U. elde edilmiştir (Çizelge 4). Bu verilere göre kesin 
bir yorum yapmak zor olsa da Kapullu hamamı kaynağının yaklaşık olarak 40 yıllık bir beslenme 
süresinden söz edilebilir. ÇK-6 ise mevsimlik veya yıllık beslenimleri boşaltan bir kaynaktır.  
 
Oksije-18/döteryum grafiğinde jeotermal kaynakların (Kapullu, Ayaş ve Dutlu) meteorik su 
doğrusuna yakın olmaları nedeniyle meteorik kökenli oldukları, benzer dolaşım sürelerine sahip 
oldukları görülmektedir. Sakarya Nehri ve soğuk su kaynaklarının bir bölümü buharlaşma 
doğrusu üzerinde yer almaktadır (Şekil 6).   
 
Çizelge 4. İzotop analiz sonuçları 

Tarih δ18O δD T (Trityum)

7.80+1.80

7.80 -1.80

SN-1 -9.45 -70.77 -

ÇK-1 -8.87 -69.02 -

23.70+1.80

23.70-1.80

ÇK-7 -7.93 -65.08 -

ÇK-8 -7.29 -59.24 -
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SONUÇLAR 
 
Beypazarı plutonu genel olarak; granit, granodiyorit, monzonit ve kuvars monzonit bileşimindeki 
kayaçlardan oluşmaktadır. Beypazarı granitoid plutonu Üst Kretase döneminde Mesozoyik yaşlı 
Eskişehir metamorfitlerine sokulmaktadır. 
 
Monzonitlerde yapılan petrografik incelemelerle, anakayanın başlıca K-feldispat, oligoklaz, 
amfibol, biyotit ve az oranda kuvars ve piroksen içerdiği belirlenmiştir. Kırbaşı’ndan Kapullu 
hamamına yaklaştıkça sırasıyla holokristalin tanesel, kataklastik ve mörter doku özelliği 
sergileyerek tektonik deformasyon hareketlerin egemen olduğunu göstermektedir. 
 
Kapullu hamamı kaynağının, dinamik lokal  metamorfizmaya bağlı olarak, yaklaşık KDD-GBB 
doğrultusundaki sıkışma ve KKB-GGD doğrultusunda gelişen çekme gerilmeleri sonucunda oluşan 
normal faydan çıktığı tesbit edilmiştir. Fayın adı Kapullu Fayı olarak adlandırılmıştır. Kapullu 
Fayına paralel genellikle olarak monzonitlerde oluşmuş çok sayıda süreksizlik düzlemi tesbit 
edilmiştir.  
 
Kapullu hamamı kaynağı 40,5 oC sıcaklığında, yaklaşık 10 l/s debiye sahiptir. Kaplıca hamamı 
kaynağının elektriksel iletkenliği yaklaşık 6500 µS/cm, hidrokimyasal fasiyesi Na+, SO4

2- ve Cl- 
den oluşmaktadır. İzotopik veriler Kapullu hamamı kaynağının derin dolaşımlı ve meteorik kökenli 
olduğunu göstermektedir. Kaynağın derin dolaşımlı ve sülfat bakımından baskın olması havzadaki 
jipslerden beslenebileceği şeklinde yorumlanmıştır.    
 
Monzonitlerin ayrışma kuşağından süzülerek yine monzonitlerin ayrışmamış dokanağından boşalan 
soğuk su kaynaklarının elektriksel iletkenliklerinin 340-700 µS/cm arasında değişmesi ve baskın 
iyonlarının Ca2+ ve HCO3

- olması da, bu kaynakların sığ dolaşımlı olduğunu göstermektedir.  
 
Silis ve katyon jeotermometre uygulamalarının yapıldığı Kapullu hamamı kaynağının kaptajının 
yapılması durumunda en az 65 oC sıcaklıkta jeotermal akışkan elde edilebileceği ve kaplıcanın 
suyunun daha hijyenik olması beklenmektedir. Çünkü kaynağın suyunun Sakarya Nehri suları ile 
Cl- bakımından kısmen kirletilmiş ve soğutulmuş olabileceği tahmin edilmektedir.  
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Ek 1. İnceleme alanındaki granitik kayaçlarda yapılan süreksizlik ölçüm sonuçlarının stereonetlerde 
gösterimi 
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ÖZET 
 
Hamamboğazı kaplıcası Banaz’ın 7 km kuzeydoğusunda, E-23 nolu devlet karayolunun 
kenarındadır. Rakımı 970 m.’dir. Banazda 36 yıllık ortalama yağış miktarı 672,3 mm’ dir.  
İnceleme alanında Miyosen ve Kuvaterner yaşlı oluşuklar yüzeyler. Miyosen,göl fasiyesinde 
çakıltaşı, kumtaşı, silt, kiltaşı, killi kireçtaşı ve marn ile bunlarla ardalanan tüf ve tüfitten oluşur. 
Birimin, Miyosen gölünde depolanması sürecinde volkanizmanın fasılalarla sürdüğü 
anlaşılmaktadır. Hatta, bölgede volkanik aktivite Kuvaternerde de devam etmiştir.  
Kuvaterner alüvyon, birikinti konisi, yamaç molozu ve travertenden ibarettir. Derin sıcak su 
sondajlarında 300 m den sonra serpantin, radiyolarit çört vb den oluşan yeşil kayalar kesilmiştir. 
Hamamboğazı vadisinin sol yamacı faylı olup, alandaki sıcak ve mineralli sular bu faylar boyunca 
çıkmaktadır. Kaplıcalarda sondaj çalışmaları MTA tarafından 1994 yılında başlamıştır. Yapılan 4 
sondajda toplam 125 l/s debi ve 62 – 73ºC arasında değişen sıcaklıkta akışkan elde edilmiştir. Bu 
sular AIH sınıflamasına göre” sodyumlu, mağnezyumlu, bikarbonatlı, sülfatlı, borlu, silisli sıcak ve 
mineralli su”  olup bol CO2 gazı içermektedir.  
Bu çalışmada Banaz Hamamboğazı sıcak ve mineralli su kaynaklarının oluşumu, beslenme ve 
fiziko–kimyasal nitelikleri aydınlatılmaya çalışılmıştır. Suların kökenini araştırmada izotop 
analizlerinden yararlanılmıştır. Sudaki iyonların kökenleri araştırılmıştır. Katyonların iyonik 
formülü rNa+rK>rMg>rCa iken, anyonların iyonik formülü rHCO3+CO3>rSO4>rCl tarzında dizilim 
sunar. Sıcak suların akifer sıcaklıkları türlü jeotermometreler kullanarak 110-130°C hesaplanmıştır. 
Bunların yapılan izotop analizinde değerler birbirine yakındır. Yalnız 4 nolu sondaj kuyusunun 
trityum değerleri, belki de örnekleme hatasından 10.35 TU gibi bir değer almaktadır. Banaz 
mineralli suyu δ18O- 3H ilişkisine göre sığ dolaşımlı, düşük kotlardan güncel yağışla beslenen sular 
olup, çok az derin dolaşımlı bir su karışmış olmalıdır. Sıcak ve mineralli sular yüksek iletkenliğe 
sahip, δ18O bakımından negatif değerler alan,yüksek kotlardan beslenen derin dolaşımlı sulardır. 
Belediye tarafından jeotermal akışkan ile Banaz şehrinin ısıtılması, seracılık, sportif ve yeni turistik 
termal tesislerin yapılması planlanmaktadır. 
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1.GİRİŞ 
 
İnceleme alanı, Uşak-Banaz-Hamamboğazı Kaplıcası ve dolayı  olup,1/25000 ölçekli Uşak K23-b4 
paftasında  yaklaşık  16   km2 lik alanın jeoloji incelemesi yapılmıştır. 
 
Hamamboğazı kaplıcası Banaz’ın 7 km kuzeydoğusunda, Hamamboğazı dere vadisinin doğu 
yamacındadır. İzmir’i Anadolu’ya bağlayan E-23 nolu uluslar arası karayolu ve demiryolu  
kaplıcanın 200 m batısından geçer. Kaplıca  tesisleri basit barakalardan ibaret olup, çam 
ormanlarının içine doğal güzelliği etkileyici bir tepenin üzerine kurulmuştur. Tesis alanında 970 m 
olan rakım, 2.5 km güneybatıda Hamam dere vadisinde, inceleme alanının en düşük noktasında 935 
m’ye inmektedir. Alandaki en yüksek noktalar doğuda Dibektaşı tepe ( 1226), kuzeybatıda Noşu 
tepe ( 1196 m) ve güneyde Kakış tepe ( 1034 m ) dir. 
 
Banaz’ da 36 yıllık ortalama yağış 672,3 mm, yıllık sıcaklık ortalaması   11.1 °C’ dir. 
 
2. JEOLOJİ  
 
Banaz dolayında Paleozoyik Mesozoyik  ve Tersiyer yaşlı kayalar yüzeyler. Temeli, metamorfik 
türlü şistler oluşturur. Bunlar Menderes masifinin kuzeydoğu uzantılarıdır. Banaz’in 8 km 
güneyinde ve 15 km kuzeyinde Murat dağının güney eteklerinde yüzeyler. Bunlar çoğu yeşil şist 
fasiyesinde olup, üzerlerine Üst Paleozoyik – Alt Mesozoyik yaşlı mermerler gelir. Şist ve 
mermerler Banaz’in 4 km batı ve kuzeybatısında yüzeyleyen Üst Mesozoyik yaşlı yeşil ultrabazik 
karmaşık istifle devam eder. İstifi türlü kireçtaşları, radyolarit, çört ile çoğunlukla serpantin, 
peridotit vb oluşturur. Yaşlı oluşuklar, Banaz dolayında geniş alanları kaplayan Neojen yaşlı göl 
çökelleri ile örtülmüşlerdir( Şekil 1 ).  
 
Kaplıcalar dolayında da, Hamam dere vadisini dolduran alüvyon dışında, tüm çalışma alanında göl 
çökelleri yüzeyler. Göl çökelleri çakıltaşı, kumtaşı, türlü kireçtaşı, silttaşı, kiltaşı ve marn ile 
bunların ardalanmasından oluşur. Arada bunlarla ardalanan tüf ve tüfit seviyeleri vardır. Kimi 
seviyeleri de jips içerir. Göl çökelleri genellikle fazla killi, sarımsı bej ve taba renkli olup, çakıltaşı 
ve kumtaşında kırıntıların bağlayıcısı bazen kireç(CaCO3), çoğunlukla da kildir. Kırıntılar bazen iri 
blok boyutunu aşarlar. Kalınlığı Hamamboğazı kaplıcalarında yapılan sondajlarda 300 m yi 
geçmektedir. Güzel tabakalanma sunarlar. Tabakalar tülü yönlere 12°- 30° eğimlidirler. Kaplangi 
köyü dolayında ince taneli kumtaşı ve silttaşlarında kaval ve oygu dolgu yapıları gözlenmektedir. 
Kaplıcalar dolayından geçirilen jeoloji enine kesiti ile yukarda açıklanan olası istif, bölgenin yer altı 
jeoloji yapısı göz önüne alınarak sunulmuştur( Şekil 2).  
 
Hamam dere vadisini dolduran alüvyon 20 – 25 m kalınlıktadır. Bunlar, dar alanlarda yamaç 
molozu ve derelerin vadiye ulaştıkları yerlerde birikinti konileri ile karışmıştır. Kaplıca alanında, 
Hamam dere vadisinin sol yamacında tepeden vadiye doğru basamak şeklinde eğim atımlı çekim 
fayları oluşmuştur. Eğim atımı, sondaj logları ve arazi incelemelerinden en çok 100 m dolayında 
hesaplanmıştır. Vadinin sağ tarafında da yine bir çekim fayı mevcuttur. Mostradaki oluşukların 
sünümlü olması burada mevcut fayların izlenmesini güçleştirmektedir. Ancak sıralı sıcak ve 
mineralli kaynakların varlığı, topografyada bazı yerlerdeki ani dikleşmeler ve tabaklardaki 
devamsızlıklar buradaki fayların belirtileridir. 
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Bölgede genç volkanizma Miyosende başlayıp Kuvaterner’e kadar fasılalarla sürmüştür. Kaplıcanın 
10 km doğusunda ve kuzeydoğusundaki volkanizma ile Banaz’in 15 km batısındaki Elmadağ 
andezitleri volkanizmanın bölgedeki etkinliğini vurgulamaktadır. Ayni bölgede Kuvaterner yaşlı   
( Ercan, 1979) Uşak – Kula volkanizması ile özellikle Salihli- Köprübaşı yakınında, volkan külleri 
üzerindeki insan ayak izleri güncel volkanizmanın en önemli kanıtıdır. 
 
 

 
 
Şekil 1. Çalışma Alanının Yer Belirleme ve Sıcak Su Noktalarının Yerleşim Haritası 
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Şekil 2. Çalışma Alanının Yer belirleme Haritası (Detaylandırılmış) 
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Şekil 3. Banaz Hamamboğazı  Kaplıcası Dolayının Hidrojeoloji Kesiti 
    
3. HİDROJEOLOJİ 
 
Hamamboğazı Kaplıcasında sıcak ve mineralli sular, kuzeydoğu-güneybatı yönlü çekim fayları 
boyunca yeryüzüne çıkmaktadır. Banaz’a 7 km mesafede olan bu sulardan şehrin jeotermal enerji 
ile ısıtılması da düşünüldüğünden, akışkan potansiyelini belirlemek amacıyla 2003 yılı sonuna 
kadar 4 adet  sıcak su  sondajı  yapılmıştır. Sondajlar kaynak sularının debisini çok azaltmış, kimi 
kaynaklar da kurumuştur. Ayrıca 1 nolu kuyu açıldığında fışkıran artezyen suyu verirken, 2 nolu 
kuyu açılınca 1 nolu kuyunun basınç yüzeyi yeryüzünden aşağıya inmiştir(Ölmez, 1998).   
 
Kaplıcalar dolayında, faylardan çıkan sıcak ve mineralli kaynakların oluşturduğu travertenler 
yaklaşık 50 bin m2 lik bir alanda yüzeyler. Bunlar bej ve açık kahve renkli olup, kalınlıkları 75-80 
m dolayındadır. Oluşumları halen devam etmektedir. Faylardan çıkan sular batıya yani Hamam 
boğazı dere vadisine doğru akmışlardır. Tabakalanma seçik olup, doğrultu ve eğimleri değişkendir. 
Genelde eğimleri batıya 30-60 ° arasında değişmektedir.  
 
3.1. Sıcak ve Mineralli Kaynakların Oluşumu 
 
Kaplıcayı besleyen kaynaklar meteorik kökenli suların yerin derinliklerine süzülüp, 12-14 bin metre 
derinliğe yerleşen olası bir mağma ocağının yaydığı sıcaklıkla ısınıp, çekim fayları boyunca 
yükselerek yeryüzüne ulaşmaktadır( Şekil 3).  
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Şekil 3. Sıcak ve Mineralli Kaynakların oluşum şeması 
 
Faylar, yükselen sıcak ve mineralli sular için hidrotermal oluk görevi yapmaktadır. Kaynaklarda 
sıcaklık 30°C - 44°C arasında değişirken 293 m derinliğe inen 3 nolu sondajda fışkıran arteziyen 
suyunun sıcaklığı 72,5°C ye ulaşmaktadır. Kaplıcalar dolayındaki sondajlarda gözlenen ofiyolit 
karmaşığı , göl çökelleri altında varlığı düşünülen Paleozoyik yaşlı metamorfik şistler ile bunların 
üzerine gelen mermer ve kireçtaşları ikincil gözeneklik ve geçirimliliğinin daha da arttığı fay 
kuşakları, sıcak ve mineralli su için iyi bir akifer özelliğindedir. O halde, burada yapılacak 
sondajların, göl çökellerinin altında varlığı düşünülen, farklı potansiyelde akifer özelliği sunan 
metemorfik şist, mermer, kireçtaşı veya ofiyolit karmaşığına girmesi sürpriz olmayacaktır( Şekil 2). 
Göl çökelleri geçirimsiz  olma özellikleri, 250 – 400 m arasında değişen kalınlığı ile bu sıcak su  
akiferinin örtü kayasını oluşturur. Böylece derinlerde meteorik sular depolanırken kalın örtü 
nedeniyle ,sıcaklıkta  fazla bir düşüş olmamaktadır. Yapılacak daha derin sondajlarda kuyu dibi 
sıcaklığının 100°C ve daha yüksek değerlere ulaşabilmesi mümkündür. 
 
4.Suların Kimyası ve Kökeni 
4.1 Suların  Örneklenmesi  ve Analizi 
 

 Banaz Hamamboğazı sıcak ve mineralli su kaynakları ile kuyu sularının  kimyasal ve izotopik 
özelliklerini incelemek üzere Temmuz 2003 tarihinde  alanda bulunan tüm sıcak ve soğuk sulardan 
örnekler alınarak bunlarda  Ca, Mg, Na, K, Cl, SO4, HCO3, B, F, SiO2, Fe, toplam çözünmüş 
madde miktarı (TDS),  elektriksel iletkenlik (EC) analizleri yaptırılmıştır.  Suların tüm analizleri 
Ankara, DSİ Genel Müdürlüğü Teknik araştırma ve Kalite kontrol Daire Başkanlığı  kimya ve 
izotop laboratuvarında yaptırılmıştır (Tablo 1 ve Tablo 2). 
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Tablo 1. Banaz Hamamboğazı sıcak sularının kimyasal analiz sonuçları (Örnekleme tarihi 3.Temmuz.2003) 

 

Numune yeri Gazos kaynağı Gazos kaynağı Yayla mineralli 
su 

Hamamboğazı 
deresi 

kuyu -1 kuyu -2 kuyu -3 kuyu -4 Sarıkız kaynağı Sarıkız 
kaynağı 

F. Çuhadur 
soğuk su 
kaynağı 

tarih 27.07.2003 12.09.1950 27.07.2003 27.07.2003 27.07.2003 27.07.2003 27.07.2003 27.07.2003 27.07.2003 12.09.1950 27.07.2003 

Ca 133,8 364,2 108,6 80,20 90 113,4 114,8 125,4 113,4 347,9 121 

Mg 192,5 125,7 243 81,2 182,4 243,2 237,5 194,2 200,9 115,2 101,2 

Na 445 288,7 202 8,4 552 412 437 532 416 284,3 11,8 

K 95 112,9 47 3,2 98 98 93 92 84 108,1 2,9 

Cl 131 11,6 81,3 19,5 125,7 126 122 129 111,5 11,2 28,4 

SO4 624 1111,3 142 118,5 670 604 896 635,6 634 1081 221 

HCO3 1691,5 1106,9 1839,1 494,1 1745 1828 1506 1887 1596 1155 586 

SiO2 84 40,3 11,8 18,8 86,8 77,7 83 87,5 74,5 38,3 15,1 

B 12,8 n.m 5,6 0 13 12,2 12,4 12,2 12,5 n.m 0 

F 8,9* n.m 0,35 0 9,4* 2,73 3,31 2,82 3,18 n.m 0 

As 0,56* n.m     2,44*         6.16*   

Fe 0,12 0,09 0,02 0,04 0,28 0,28 0,06 0,01 0,52 0,12 0,03 

 T(°C)  42 22 18,1   64,5 65,5 72,5 72 54 37 16,4 

pH( 25o C) 6,5 6,7 6,3 7,5 6,9 6,9 7 6,9 6,8 6,9 7,1 

EC (µS/cm) 4410   3520 1040 4540 4560 4330 4660 4210   1404 

TDS (mg/l) 2822,40 4589,8 2253 666 2906 2918,4 2771 2982 2694 3805 899 

Toplam Alkalinite 1386,5   1507,7 405 1430 1498,5 1234,5 1547 13008 1308 480 

Water class.(AIH) 

Na, Mg, HCO3, 
SO4 ,H2SiO3,  B, 
CO2 Sıcak ve 
mineralli su 

Na, Mg, HCO3, 
SO4 ,H2SiO3,  B, 
CO2 Sıcak ve 
mineralli su 

Mg, Na, HCO3, 
CO2 Mineralli su          _ 

Na, Mg, 
HCO3, SO4 
,H2SiO3,  As, 
B, CO2 Sıcak 
ve mineralli 
su 

Na+K, Mg, 
HCO3, SO4 ,B, 
H2SiO3, CO2 
Sıcak ve 
mineralli su 

Na+K, Mg, 
HCO3, SO4 ,B, 
H2SiO3,  CO2 
Sıcak ve 
mineralli su 

Na, Mg, 
HCO3, SO4 ,B, 
H2SiO3,  CO2 
Sıcak ve 
mineralli su 

Na, Mg, HCO3, 
SO4 ,B, H2SiO3, 
CO2 Sıcak ve 
mineralli su 

Ca,Na, Mg, 
SO4, HCO3, 
Br, CO2 Sıcak 
ve mineralli 
su 

      _ 

*As ve F değerleri MTA nın aynı noktada 2000 yılında yaptığı tahlilden alınmıştır        
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Tablo 2. Banaz Hamamboğazı sıcak sularının izotop analiz sonuçları (Örnekleme tarihi 
3.Temmuz.2003) 

Gözlem Noktaları Tarih pH EC 
(µmho cm-1) 

Cl 
(mg/l) 

δ18O (‰) δD 
 (‰) 

Trityum 
 (TU) 

Gasoz sp. 27.07.2003 6.5 4410 131 -10.09 -77.12 00.00±1.50 
Banaz mineralli 
su 

27.07.2003 6.3 3520 81.3 -9.65 -69.65 8.35±1.80 

Hamambogazi  27.07.2003 7.5 1040 19.5 -9.18 -65.86 8.85±1.80 
Kuyu -1 27.07.2003 6.9 4540 125.7 -10.84 -74.99 0.00±1.55 
Kuyu -2 27.07.2003 6.9 4560 126 -11.16 -79.37 0.00±1.65 
Kuyu -3 27.07.2003 7 4330 122 -10.87 -73.21 0.00±1.55 
Kuyu -4 27.07.2003 6.9 4660 129 -11.27 -85.22 10.35±1.75 
Sarikiz. 27.07.2003 6.8 4210 111.5 -10.59 -75.89 2.70±1.60 
F.cuhadar soğuk 
su 

27.07.2003 7.1 1404 28.4 -9.23 -63.8 6.40±1.75 

 
 
4.2 Hidrojeokimyasal Değerlendirme 
 
Banaz Hamamboğazı sıcak ve mineralli suların toplam çözünmüş madde  miktarı 2982 ile 2694 
mg/l arasında değişmektedir. Sıcak sular kokusuz olup CO2 gazı içermektedir. Bu suların  Sıcaklık, 
pH ve EC değerleri sırasıyla 42-73°C, 6.5–7.1 ve  4460-4210 µS/cm arasında değişmektedir. Banaz 
Kaplıcasını besleyen kaynak ve sondaj kuyularının 27. 07.2003 tarihinde yapılan debi ve sıcaklık 
ölçümleri aşağıdadır( Tablo 3)  
 
Tablo 3:  
 

 Gazos 
kaynağı 

Sarıkız 
kaynağı 

Banaz 
kuyu-1 

Banaz 
kuyu-2 

Banaz 
kuyu-3 

Banaz 
kuyu-4 

Yayla 
mineralı su 
kaynağı.  

Debi ( l/s) 0,86 0,675 4,155 37,7 
 

38 45 0,034 

sıcaklık(°C) 42 54 65,5 65,5 72,5 72 18 

derinlik(m)   - - 245 405 293 480 - 
 
2003 analiz sonuçlarına göre Banaz Hamamboğazi sıcak ve mineralli su kaynakları ve tüm sondaj 
suları benzer kökenli olup, bu sular yerel yağışlardan beslenip aynı kimyasal bileşime sahip 
akiferden veya kayaçlardan geldiği anlaşılmaktadır. (Şekil 3). Bunlar, Uluslararası Hidrojeologlar 
Birliğinin  sınıflamasına göre: “ Na,Mg, HCO3, SO4, B, SiO2, F, ve  CO2   gazı içeren sıcak ve 
mineralli sular”   dır  (AIH, 1979).                                                                                                                            
 
2003 yılı tahlillerinde Schoeller diyagramında  Gazos kaynak ve 4 nolu sondaj sularının değerleri 
birbirine çok yakın olduğu, Sarkız kaynağının da bunlara Na + K değeri dışında benzerlik gösterdiği 
ayrıca, Sarıkız kaynağının 1948 tahlil sonuçları (Çağlar, 1950) ile 2003 yılı tahlil sonuçları arasında 
belirgin değişimler olduğu gözlenmektedir(Şekil 4).  
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Şekil 4. Kaynakların Schoeller Diyagramı 
 
2003 yılında kalsiyum, potasyum ve sülfat iyon yüzdelerinde azalma, magnezyum, sodyum, klor, 
bikarbonat yüzdeleri ile silisyum değerinde önemli artışlar olmuştur. Bazı iyonların kökeni aşağıda 
açıklanmıştır. 
 
 
Kalsiyum(Ca): 
Göl çökelleri az miktarda karbonatlı kayaları içerirler. Kalsiyum,daha çok altta varlığı düşünülen 
mermer ve kireçtaşlarının CO2 ile etkileşmesi sonucu suya geçmiştir.  Katyonların toplam 
milliekivalen değerlerinin %9,79 - %15 ini oluşturur.  
 
Mağnezyum (Mg) : 
 Sondajlarda kesilen serpantin ve peridotit gibi ultrabazik kayaları oluşturan olivin, ojit, hornblend 
vb minerallerin bozuşması ile bünyelerindeki mağnezyum suya geçmiştir. Katyonların toplam 
milliekivalen değerlerinin %32,89 - %43,72 dir.  
 
Sodyum(Na): 
Bölgedeki göl çökellerinin evaporitik karakteri bilinmektedir. Bu ortamda sodyumlu  tuzların 
erimesi veya derinlerdeki ultrabazik kayalarla metamorfik şistlerdeki sodyumlu feldispatların 
bozuşması ile sıcak sulara geçmiştir. Katyonların toplam miliekivalen değerlerinin %38,63 - 
%51,93 ini  sodyum oluşturur. 
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Potasyum ( K):  
Potasyumlu feldispatların bozuşması ile sıcak sulara geçmiştir. Katyonların % 4,92 - % 5, 46 sı 
arasındadır.Potasyum,sulu ortamda kil mineralleri tarafından tutulduğundan miktarı azdır. 
 
Klorür(Cl): 
Evaporitik tuzların erimesi veya jeotermal sisteme beslenme bölgesinden giren yağış sularının 
yeraltındaki akımı sırasında klorürce zenginleşmesinden olmalıdır. Sularda anyonların % 7,35 - 
%8,31 ini oluşturur. 
 
Sülfat ( SO4):  
Sıcak sulara geçişi evaporitik ortamdaki jipsin yıkanmasıyla veya oluşuklardaki pirit veya diğer 
sülfürlü minerallerin  oksidasyonu  sonucu yer altı suyuna geçmiştir  
 
Bikarbonat (HCO3): 
Meteorik suların yüzeyden derinlere süzülmesi ve derinlerde dolaşımı sırasında CO2 li ortamlarda  
suların kireçtaşı ve mermerle etkleşmesi sonucu sulara geçer. Katyonların toplam 
milliekivalenlerinin % 52,77 - %65,01 gibi en yüksek değerini  oluşturur.  
 
Bor (B): 
Tüm sıcak sular 12 mg /l nin üzerinde bor içerirler. Kökeni Neojen volkanizması veya serpantinler 
olabilir( Şahinci, 1991). 
 
Silis  
Sıcak sularda  74,5 -87,5 mg/l arasında değere sahiptir. Büyük miktarı çört, mağmatik ve 
metemorfik kayalardaki silikat minerallerinin bozuşması sonucu suya geçmiştir. 
 
CO2: Hamamboğazı  dolayındaki kaynaklarda ve özellikle de  Gazoz suyu kaynağında bol gaz 
çıkışı gözlenir.Ölçülen en eski değeri  1210 mg/ l   dir (Çağlar,K.Ö.,1947). 
 
4.3 Jeotermometrelerle Akifer Sıcaklığı Yorumu 
 
Cl- SO4- HCO3  Giggenbach üçgen diagramına göre (Şekil 5) Banaz sıcak ve mineralli su 
kaynakları ile tüm kuyu suları bikarbonatca zengin sulardır. Bu suların pH ı nötüre yakın, düşük 
klörlü ve major katyon Sodyumdur. Aynı zamanda bu suların sülfat (SO4) konsantrasyonu yüksek 
değerdedir. Bu tip sulardaki Cl ‘in bazen düşük konsantrasyonlarda olmasının sebebi yükselmekte 
olan sıcak akışkanın çıkış yolunda soğuk yeraltısuyu ile karşılaşmasından ileri gelmektedir. Sıcak 
akışkanlardaki azalan Cl ve artan HCO3 , su / kaya reaksiyonunu işaret eder (Giggenbach and 
Glover, 1992). Aynı ortamda bulunan SO4 ün kökeni ise yine ortamda bulunan H2S in farklı 
seviyelerde oksijenle reaksiyona girmesi  ve/veya jips vb sülfürlü minerallerin çözünmesi sonucu  
olabilir. Bu arada Cl konsantrasyonu azalır ve HCO3 artar. Banaz Hamamboğazı sıcak ve mineralli 
suların  yüksek bikarbonat konsantrasyonları ise CO2 ce zengin suların katettiği yol boyunca 
karşılaştığı karbonatlı kayalarla  reaksiyonu sonucu ortaya çıkmaktadır. Ayrıca yüksek bikarbonat 
ve çözünmüş CO2   kapsayan jeotermal akışkanlar, yüksek sıcaklıklı jeotermal alanların 
kenarlarında veya bu sistemlerin yükselmeleri sırasında yüksek kotlarda soğuk su ile karıştıkları 
yerler olan sistemin üst, yani yeryüzüne yakın kısımlarında, kaynama sıcaklıklarının çok altında 
bulunurlar.  Bu suların,  çökelttikleri ana ürün kalsittir (Brown, 1991).Ayrıca Giggenbach 
diyagramına bakıldığında, Banaz sıcak ve mineralli su kaynakları ile kuyu suları olgun olmayan 
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sular gurubunda yer aldıkları görülmektedir. Bu nedenle katyon jeotermometreleri ile hesaplanan 
akifer sıcaklıkları gerçeğe yakın değerler vermeyeceğinden   kullanılmamıştır (Giggenbach, 1988).    
Akifer sıcaklıklarının hesaplanmasında silis jeotermometresi kullanılmıştır. (Tablo 4). Kuvars 
jeotermometresi ile hesaplanan hazne kaya sıcaklıkları  110- 130˚ C arasında değişmektedir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 5. Giggenbach denge diyagramı (1988) 
 
Tablo  4: Banaz Hamamboğazı sıcak ve mineralli sularına ait çeşitli jeotermometrelerle hesaplanan 
hazne kaya sıcaklığı 
 

 
 
 
 
 

Geothermometer   Gazoz 
kaynağı 

kuyul-1 kuyu-2 kuyu-3 kuyu-4 Sarıkız  
kaynağı 

Kaynaklar 

 T (°C) 42 64,5 65,5 72,5  72 54 Ölçülen 
SiO2 (Quvars, 
buhar kaybı yok) 

128 130 124 127 130 122 Fournier et al, 1973 

SiO2 Quvars, max 
buhar kaybı)  

125 126 121 124 127 120 Fournier et al, 1973

SiO2 (Quvars, 
buhar kaybı yok) 

118 120 114 117 121 111 Arnorsson et al, 1983 

SiO2 Quarts, max. 
Buhar kaybı) 

124 125 120 123 126 118 Arnorsson et al, 1983

SiO2 (Kalsedony, 
buhar kaybı  yok) 

100 102 96 99 103 93 Fournier et al, 1973 

SiO2 (Kalsedony 
max. buhar kaybı) 

100 102 96 100 102 94 Fournier et al, 1973 

SiO2 Kalsedony, 
buhar kaybı yok) 

99 101 95 99 102 93 Arnorsson et al, 1983 

SiO2 Kalsedonyy 
max. Buhar kaybı) 

100 101 97 100 102 95 Arnorsson et al, 1983 
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4.4 İzotop Analizlerinin Değerlendirilmesi 
 
Yer altı sularının  çevresel izotop içeriklerinden, bu suların kökeni,beslenme alanı,yüzey ve yer altı 
suları arasındaki ilişkileri ve hidrodinamik yapının aydınlatılması amacıyla yararlanılmaktadır.Bu 
çalışma kapsamında alanda yer alan sıcak su kaynakları ile kuyuların ve soğuk suların döteryum, 
oksijen-18 ve trityum izotop analizleri için 3/7/2003 tarihinde su örnekleri alınmış ve analiz 
sonuçları  Tablo 3’ te verilmiştir. Örneklerin analizi DSİ Genel Müdürlüğü  TAKK  Daire  
Başkanlığı, İzotop Laboratuarında gerçekleştirilmiştir.Bu analiz verileri kullanılarak  δ18O-δ2H  
grafı çizilmiştir (Şekil 6). 
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Şekil 6. İncelenen suların O18-Döteryum grafı 
 
İnceleme alanı için  yağışlara ait doğru denklemi olarak Ankara’nın yağış doğrusu alınmış, buda 
DSİ tarafından  δ2H=8.δ18O +10.6  AMD olarak belirlenmiştir (Mesut Sayın’la sözlü görüşme).  
Noktaların bu doğru üzerinde veya çok yakınında yer alması nedeniyle tüm sular meteorik 
kökenlidir. Bunlar, derinlere fay, çatlak vb boyunca süzülüp jeotermal gradyanla ısınarak, uygun 
geçirimli kuşaklar boyunca tekrar yeryüzüne dönen sulardır. Banaz sıcak ve mineralli suları diğer 
soğuk su kaynaklarına göre daha negatif değerler almaktadır. Bu da sıcak suların yüksek kotlara 
düşen kıtasal yağışlardan etkilendiğini göstermektedir. Banaz mineralli   suyu ile Fevzi Çuhadar  
soğuk su kaynakları meteorik doğrunun sağ tarafında yer almaları nedeniyle bu kaynakları besleyen 
yağışlar buharlaşmaya uğrayan sular olarak yorumlanabilir. Çünkü  alanda geçirimsiz kayalar düşük 
kotlarda geniş alanlar kaplarlar. Ayrıca  ortam daha sıcak olup,süzülmeden önce buharlaşma 
doğaldır.Ayrıca,karbonatlı kayaçlardaki CO2 içeriğinde bulunan oksijenin sıcak sulardaki oksijen 
molekülleri arasındaki iyon alış verişi sonucunda  oksijen-18  izotop içeriğinin daha negatif değerler 
almasından dolayı da olabilmektedir (Clark-1997). Sıcak suların O-18 ve döteryum içeriklerine 
bakılarak  bunların benzer bir beslenme alanına sahip ve ayni akiferden beslendiği anlaşılmaktadır. 
Sıcak suların izotop içerikleri  4 nolu sondaj kuyusu hariç hemen hemen birbirine yakın değerler 
alarak grafta ayni bölgede toplanmaktadırlar. .O halde bunlar ayni beslenme alanına sahip, kuzeyde 
Murat dağları ,güneyde de belki  Çatmalı dağ gibi yüksek kotlardan beslenen sulardır. 
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4 nolu kuyuda belki örnekleme hatasından trityum 10,35  TU gibi bir değer almaktadır. Ayrıca 
Oksijen-18 ve döteryum içeriği bakımından da daha negatif değerdedir. 
 
Sıcak suların özellikle de Gazoz sıcak kaynağının daha negatif Oksijen-18 değeri aldığı ve meteorik 
doğrudan sapma göstererek sağ tarafta yer aldığı görülmektedir. Bu durum soğuk sularla karışım, 
akiferin farklı kaya tipinden oluşması ve  sıcak suların yüksekte farklı beslenme kotuna (1500-2300 
m) sahip olmalarından kaynaklanabilir.  
 
δ18O-3H ilişkisi yer altı sularının hidrodinamik yapısı, beslenme alanı yükseltisi ve yer altı sularının 
geçiş süreleri hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. 
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Şekil 7. İncelenen suların O18-Trityum grafı 
 
Bu çalışmada suların izotop içerikleri sınırlı olmasından dolayı, yeraltı sularının doğal dolaşım 
sistemlerini tam olarak söylemek zordur. Buna göre alanda bulunan tüm suların geçiş süreleri, 
örnekler arasındaki dolaşım sistemleri ve beslenme alanı yükseltisine bağlı olarak üç farklı dolaşım 
sistemi ayırt edildi. 
 
Birinci grupta, Banaz mineralli suları trityum içeriği bakımından  8,35 TU değer almasından dolayı 
sığ dolaşımlı sular olup, yeraltındaki geçiş süreleri kısa, düşük kotlardan ve güncel yağışlardan 
beslendiği söylenebilir.Ayrıca  sudaki  toplam çözünmüş madde miktarının nispeten yüksek olması, 
EC, Cl ve izotop değerlerinin birlikte yorumundan bu kaynağa  derinden gelen sıcak ve mineralli 
suların karışabileceği de söylenebilir (Şekil 8, Şekil 9 ve Şekil 10 ). Mineralli suda  CO2 daha bol 
olduğundan, karbonatlı oluşuklara etki sonucu suda Ca ve HCO3 artmıştır.  
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Şekil 8. İncelenen suların Cl-EC grafı 
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Şekil 9. İncelenen suların O18-Cl grafı 
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Şekil 10. İncelenen suların T-Cl grafı 
 
İkinci grupta yer alan sular, kıtasal yağışlardan veya mineralli sulara nazaran daha yüksek kotlardan 
beslenen, izotopik değerleri daha düşük ve daha uzun bir yer altı geçiş süresine sahip, ancak EC, Cl 
ve izotopik  değerlerine göre sıcak ve mineralli sularla kıyaslanırsa bunlar yer altı geçiş süresi kısa  
sulardır. Fevzi Çuhadar kaynağı bu gruba girmektedir. 
 
Üçüncü grupta yer alanlar, incelenen sıcak ve mineralli su kaynakları ile kuyular bu gruba 
dahildir.Bu suların trityum içeriği  0-2.7  TU arasında değişen,yüksek elektriksel iletkenliğe 
sahip,Oksijen-18 bakımından daha negatif değerler alan,1500-2300 m gibi yüksek kotlardan 
beslenen, akiferle uzun süre temas eden,yeraltında geçiş süreleri uzun olan derin dolaşımlı,daha 
yaşlı suları temsil etmektedir.Sarıkız  kaynağında döteryum azalması ve trityum değerinin diğer 
sıcak su noktalarında  sıfır olup,burada  2,7( TU)değerinde olması, buna çok az yüzey suyu karışımı 
ile açıklanabilir.    
 
5. SONUÇLAR 
 
1. Kaplıcalar dolayındaki sondajlarda gözlenen ofiyolit karmaşığı ile Paleozoyik yaşlı metamorfik 

şistler ve bunlarla ardalanan ve üzerlerine gelen mermer ve kireçtaşları ikincil gözeneklik ve 
geçirimliliğin arttığı kuşakları  sıcak ve mineralli su için iyi bir akifer özelliğindedir. 

2. Suların ısınması jeotermal gradyanla olmaktadır. 

3. Hamam boğazı Kaplıcasında sıcak ve mineralli sular, kuzeydoğu-güneybatı yönlü çekim fayları 
boyunca yeryüzüne çıkmaktadır 

4. Hamamboğazı Kaplıca suları AIH ya göre “Na,Mg,HCO3,SO4,B,SiO2 li sıcak ve mineralli su “ 
dur. 

5. Sıcak ve mineralli sular, izotop içeriklerine göre, yüksek kotlara düşen yağışla beslenen, geçiş 
süreleri uzun, derin dolaşımlı sulardır. 
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6.ÖNERİLER 
 
İncelenen jeotermal alanın potansiyeli Banaz’in ısıtılmasına yeterli görünmektedir. Eşanjörlerden 
çıkan jeotermal akışkanın türlü yönden değerlendirilmesi için Banaz dolayı çok uygundur. 
Hamamboğazı kaplıcalarında tesisler bulundukları yerden kaldırılmalıdır. Bu alanda sıcak akışkanın 
alınması, gerekirse de depolanması dışında hiçbir yapılaşmaya izin verilmemelidir. Burası, 
sondajlarla derinlerden sıcak akışkanın alınacağı bir kaptaj alanı olarak düşünülüp 
değerlendirilmelidir. Mevcut tesislerle Banaz arasında ve Hamam dere vadisinin her iki 
yamaçlarında yeniden modern kaplıca tesisleri kurmaya çok daha uygun alanlar vardır. E-23 nolu 
karayoluna en çok 1-2 km mesafede kurulacak tesisler, gelir düzeyleri farklı insanları memnun 
edecek tarzda planlanmalıdır. 
 
Banaz ovası jeotermal enerji seracılığı için de ideal bir bölgedir. Geniş ve verimli toprakların 
varlığı, uygun iklim koşulları, Ankara ve İzmir gibi iki büyük kentin ortasında bulunması burada 
seracılığın gelişmesini sağlayacaktır.   
 
Ayrıca Banaz’in İzmir, Ankara, Eskişehir, Denizli vb kentlerin ortasında bulunması, sıcak ve 
mineralli suların bolluğu, ormanları, yaylaları ve dağları ile doğanın çok büyük bir çekicilik 
sunduğu bölgeye gerekli ve yeterli tesisler yapıldığında burada termal, spor ve sağlık turizmi çok 
fazla gelişecektir.  
 
Yayla mineralli suyu, içenlerin beğendiği bir lezzet sunmaktadır. Kimyasal bileşimi “ Mg, Na, 
HCO3 ve CO2 ’li mineralli su” vasfında olan ve halen boşa akan bu kaynağın kaptajı yenilenip  bir 
an önce şişelenerek mineralli su olarak piyasaya sunulmalıdır. Bu girişim Banaz yöresindeki 
şişelemeye uygun diğer mineralli kaynakların da ülke ekonomisine kazandırılmasını teşvik 
edecektir.  
 
Banaz yöresinde sıcak su ile ilgili tesislerin geliştirilip yaygınlaştırılması, şüphesiz Kaplıcalar 
dolayında daha pek çok ve daha derin sondajların yapılarak sıcak su miktarının birkaç misli daha 
artırılmasına bağlıdır.  
 
İnceleme alanında böyle bir potansiyel mevcut olup, önerilen yatırımlara plan- proje dahilinde bir 
an önce başlanması gerekmektedir. 
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ÖZET 

 Sarıot Kaplıcası Mudurnunun kuzeybatısında,ve 28 km mesafededir. Elmacık dağlarının güney 
eteklerinde  bulunan inceleme alanı oldukça sarp ve engebelidir. Kaplıcada topoğrafik rakım 540 m 
dir. Halk, küçük ve basit tesislerden yararlanmaktadır. Burada bir esas kaynak ve üç kaçak su 
kaynağı vardır. Kaplıca dolayında temeli yeşil şist fasiyesindeki kayalarla mağmatik kayalar 
oluşturur. Bunların üzerine uyumsuz olarak Kaplıcanın güneydoğusunda Üst Kretase kireçtaşı, 
güneybatısında Paleosen kireçtaşı, güneyde ise Pliyosen göl çökelleri  ve Kuvaterner oluşukları 
gelir. Sarıot Kaplıca kaynakları,Kuzey Anadolu Fay Kuşağına ait ikincil bir fay boyunca çıkar. 
Sıcak ve mineralli su akiferini diyorit,apinit,tonalit,amfibolit, diyabaz vb gibi ayırtlanmamış kayalar 
oluşturur. Bunlar kimyasal bileşimlerine göre yaklaşık değerler olarak, % 45- %65 arasında SiO2, 
çok daha düşük ve değişen yüzdelerde Al, Na, Ca ile kayaca göre değişen ortalama %2-%5 
oranında Fe ve Mg içerirler. İkincil gözeneklik ve geçirimliğe sahiptirler.Sıcaklık ana kaynakta 63 
ºC olup, debi 1.7 l /s’dir. Bunun güney batısındaki ikincil kaynaklarda debi ve sıcaklık çok daha 
azdır. Bu sular meteorik kökenli olup, derinlere inişi sırasında  jeotermal gradyanla giderek 
ısınmakta fay, yarık, çatlak ve kendisine hidrotermal oluk görevi yapan diğer  süreksizlik 
düzlemleri boyunca yükselerek yeryüzüne ulaşmaktadır. Sular AIH ya göre” Na, Ca, SO4,SiO2  li 
sıcak ve mineralli su ‘lardır. Suların kökenleri ve ilişkileri kurak ve yağışlı döneme ait kimyasal ve 
izotop analizleri ile incelenmiştir. Ana kaynakta Kasım ayında döteryumda zenginleşme olmuştur. 
Zenginleşme, yazın buharlaşmaya uğramış yağışla beslenmesinden veya süzülen  suyun, yüksek 
sıcaklıkta O-18’ ce zengin minerallerle etkileşimi sonucudur. Sıcak suların beslenme bölgesi yüksek 
kotlardan olmaktadır. Bunlar daha az ağır izotop içerirler. Ana kaynak ve Çökeklik kaynağı, yüksek 
kotlardan beslenmiş, yüksek trityumlu, geçişleri ve kayaçla temas süreleri kısa olan sığ dolaşımlı 
meteorik suları temsil etmektedir. Aşağıköy kaynak suyunun yeraltında dolaşımı, diğerlerinden 
daha uzun süreli olmalıdır. Kaçak su kaynaklarına farklı miktarda yüzey suyu karışmaktadır. 
 
1. GİRİŞ 

Sarıot Kaplıcası Bolu - Mudurnu ilçesinin kuzeybatısındaki, Taşkesti beldesinin 7 km batısındadır. 
Kaplıca, Ilıca köyünün doğu girişindedir. Alan, Elmacık dağlarının güney eteklerinde olup oldukça 
sarp ve engebelidir. Kaplıcalarda topografik rakım 540 m’dir. Alandaki, Osmanlı dönemine ait 
küçük bir hamam ile  Özel İdare tarafından yaptırılan özel banyolu küçük bir otel vardır. Kuzey 
Anadolu Fay Kuşağında (KAFK)  bulunan Kaplıcalar ve dolayı bundan morfolojik olarak da çok 
etkilenmiştir. Sarıot Kaplıca suyu Kuzey Anadolu Fay Kuşağındaki  ikincil bir fay boyunca 
çıkmaktadır. Çalışma alanında karasal iklim hakim olup, kışlar soğuk, yazlar kurak ve sıcak 
geçmektedir. Mudurnu’da  31 yıllık rasat suresinde yıllık sıcaklık ortalaması  9°,2C , yağış  560,4 
mm dir. Sıcak su yıkanma ve tedavi amaçlı kullanılmaktadır. Bu çalışmada, Sarıot sıcak ve 
mineralli sularının köken, fiziko- kimyasal nitelikleri, sıcak suyun debi ve sıcaklığını artırma 
olanakları  ile turistik önem kazanmasını sağlayacak olanakların araştırılması amaçlanmıştır. 
Kaplıca dolayında 20 km2 lik bir alanın 1/25000 ölçekli jeoloji haritası yapılmıştır( Şekil -Şekil 2 ) . 
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Şekil 1. Mudurnu-Sarıot Kaplıcası Dolayının Jeoloji Haritası 
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Şekil 2. Sarıot Kaplıca Kaynağından Geçen Jeoloji Kesiti 
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 2. JEOLOJİ 

İnceleme alanında Paleozoyik, Mesozoyik ve Tersiyer yaşlı kayalar yüzeyler. Bölge Kuzey 
Anadolu Fay Kuşağında olması nedeni ile çok eskiden beri yerbilimciler tarafından incelemiştir. 
MTA  tarafından da türlü maden prospeksiyonları yapılmıştır.  
 

2.1. Paleozoyik 

Kristalen temeli oluşturan türlü mağmatik ve metemorfik kayalardan oluşmuştur. Bunlar diyorit, 
tonalit, diyabaz, amfibolit ve metamorfize olmuş türleridir. Yeşil şist fasiyesinde metemorfize 
olmuş bu kayaçlar çok çatlaklı, parçalanmış bazen ezilmiş durumdadırlar. Aralarında kuvars 
damarları vardır. Koyu yeşil ve nefti renktedirler.Tüm seri yer yer bazik damarlarla ve apinitlerle 
kesilmiştir. Derlenen örneklerin ince kesitleri Kadıoğlu,Y. tarafından tanımlanmıştır. Bunlar 
metadiyorit, diyorit, tonalit, amfibolit, apinit vb olup, çoğu holokristalen taneli dokulu, ileri 
derecede basınç etkisinde yüksek metamorfizma derecesine  maruz kalmış, çoğunlukla killeşmiş 
plajioklas, amfibol, ikincil olarak kuvars, muskovit, epidot, titanit ve opak mineral içerir. 

Kayaçlarda çatlaklı yapı gelişmiştir. Kayaçların parçalanmasına, ezilme ve çatlaklı yapı 
kazanmasına   alanın içinden  yaklaşık doğu batı yönünde geçen Kuzey Anadolu Fay Kuşağı  etkili 
olmuştur. Kristalen temelin üzerinde, alanın doğusunda  Alt Devoniyen yaşlı fosilli şist ve 
mermerler bulunur (Abdüsselamoğlu, Ş ,1959). Kristalen temelin yaşının, karşılaştırma yolu ile Alt 
Paleozoyik veya Prekambriyen olabileceği düşünülmektedir. 
 

2.2. Mesozoyik                

İnceleme alanının güney ve batısında gözlenen Mesozoyik yaşlı kireçtaşı mostraları yaygın değildir. 
Batıdaki mostrası, Bektemurlar köyünün 500 m güneyinden başlar ve Mudurnu Çayına kadar 
devam eder. Mostrada, bej ve yeşilimsi kireçtaşı, grimsi marnla ardalanmaktadır. Kireçtaşı faylarla 
parçalanmış, ezilmiş, breşoit ve milonitik yapı kazanmıştır. Alınan örnekte  Sirel, E. tarafından, 
Globotruncana Linneiana (d’ Orb), Globotruncana tricarinata (Que) fosilleri tayin edilmiş ve kayaca 
Üst kretase (Koniasiyen-Kampaniyen) yaşı verilmiştir. Alanın güneyindeki mostrası Hisar 
tepededir. Burada da kireçtaşı ve killi kireçtaşı faylarla tamamen parçalanmış ve milonitik bir yapı 
kazanmıştır. Burada açılan malzeme ocağında  farklı yönlerde faylanmalar ve parçalanmalar 
görülmektedir. Alt seviyeler bej renkli üste doğruda kırmızımsı sarımsı renktedirler. Alt seviyeden 
alınan  örnekte Sirel,E.: Pseudocuzillierina Sireli ( İnan), Micellenea primitiva ( Rahagli) fosillerini  
tayin ederek  Daniyen, Tanesiyen arası “Selandiyen” yaşı, üst seviyelerden alınan örnekte, 
Planorbulina cretae ( Majzon)   fosili ile  kayaca Paleosen yaşını  vermiştir. 
 

2.3.Tersiyer 

Tersiyer oluşukları inceleme alanının güneyinde, Mudurnu Çayı vadisinin her iki yamacında ve 
düşük kotlarda mostradadır. Göl fasiyesinde olup tabakalanma genellikle seçik ve yataydır. Sarımsı 
bej renkli ve gri, yeşilimsi killi siltli, alt seviyelerde çakıllı ve kumlu oluşuklar ardalanır. Mostraları, 
Hisar Tepe ile Mudurnu Çayı arasından alanın batı sınırına kadar devam eder. Oluşuklarda yaş 
tayini için fosil bulunamazken,  karşılaştırma yolu ile Pliyosen olarak yaşlandırılmıştır. 
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2.4. Kuvaterner 

Buraya Mudurnu çayının eski alüvyonlarının oluşturduğu taraçalar, akarsu tabanındaki güncel 
çökeller, birikinti konileri ve yamaç molozları dahildirTaraçalar Mudurnu çayının  her iki tarafında 
mostradadır. Pliyosen göl çökelleri üzerine gelen blok, çakıl kum, silt, ve kil ile bunların 
ardalanması şeklindedir. Yanal geçişler ve çapraz tabakalanmalar gözlenir. İnceleme alanını 
güneyde, doğudan batıya kat eder. Genişliği birkaç on metreden bin metreye kadar ulaşır. Kalınlığı 
30m–40m dolayındadır. Türlü boydaki kırıntılar sıkılaşmamıştır. Hisar tepenin kuzeyinde, Mudurnu 
çayının hemen kuzeyinde heyelanlı bir yapı sunarlar. Akarsuların tabanında biriken 20m-25m 
kalınlıkta ve türlü boydaki kırıntılar güncel çökelleri oluşturur .En yaygınları Mudurnu çayının 
tabanındadır. Bunlar akarsu yatağını doldurmuştur. Ilıca dere ve Karacasu tabanında bazen  birikinti 
konisi ve yamaç molozu ile karışık alüvyon, sıkılanmamış durumdadır. Özellikle sulu ve kuru 
derelerin ağızlarında türlü boydaki köşeli malzeme yakından taşınarak birikinti konisi olarak 
depolanmıştır. Dik yamaçlardan dökülen kırıntılar eğimin azaldığı ortamlarda toplanmışlardır.  
 
2.5. Mağmatik Faaliyet 

İnceleme alanında tonalit, diyorit, piroksenit, apinit vb pluton kayaları mostra vermektedir. Geniş 
alanlarda yaygındır. Diyoritler daha çok amfibolitlerle beraber bulunurlar. Bazik mağmatik kayaçlar 
genellikle basınç etkisinde bazende aşırı derecede metemorfize olmuş ve değişmişlerdir.   
 
2.6. Tektonik 

İnceleme alanının güneyinden geçen Kuzey Anadolu Fay Kuşağının etkisi ile alandaki tüm 
kayaçlarda çatlaklı yapı gelişmiş, faylar, ezilmeler, breşoit ve milonitik yapılar gözlenmektedir. 
Kayaçlarda yoğun çatlak sistemleri gelişmiştir. Mağmatik ve metemorfik kayalar çok çatlaklı olup,  
yol yarmaları, vadi yamaçları ve temel kazılarında ezilme ve ufalanmalar gözlenmektedir. 
Çatlakların içi genellikle boş olup, bir kısmı ikincil mineral çökelimi ile doludur. Alanda, Mudurnu 
çayı vadisine doğru kayaçlarda parçalanmalar daha da artmaktadır. Doğrultu atımlı sağ yönlü 
Kuzey Anadolu Fayı alanın güneyinden yaklaşık doğu-batı doğrultusunda geçer. Taşkesti ve civarı, 
bir çek-ayır havza görünümündedir. Mudurnu çayı vadisinde bu fayın düşey atımları da 
gözlenmektedir. Burada farklı seviyelerde taraçalar gelişmiştir. Sıcak suyun çıkışına neden olan 
Kaplıcalar  fayı önce  K 65° D yönünde  devam eder. Alanda bununla uyumlu ve verev gidişli pek 
çok fay tespit edilerek haritalanmıştır. 
 
3. HİDROJEOLOJİ 

İnceleme alanında sıcak ve mineralli suların akiferi, çok kırıklı ve çatlaklı mağmatik ve metamorfik 
kayalardır. Bunlar ikincil gözenekliliğe ve geçirimliliğe sahiptirler. Akışkanın depolandığı 
seviyenin üzerindeki kayalar bozuşarak veya bazı kuşaklarda çatlaklar türlü maddelerle 
doldurularak  bu akiferin örtüsünü oluşturmuştur. Sarıot Kaplıca suyu ikincil bir fay boyunca 
çıkmaktadır. Kaplıca kaynağının güneybatısında ve 600 m uzaklıkta üç adet sıcak ve mineralli su 
kaynağı daha vardır. Bunlar Çökeklik, Çeltiklik ve Aşağı Köy kaynaklarıdır. Bunların oluşumu 
benzer olup, aynı fay boyunca çıkmakta ,ancak debi ve sıcaklıkları farklıdır ( Şekil 1 - 2 ). 
 
Sarıot Kaplıcası  Ana kaynak: Tarihi hamamın 115 m doğu – kuzeydoğusundadır. Betondan 3.5m x 
2 m boyutunda dikdörtgene benzer kaptajı yapılmıştır . Kaptajda su derinliği yaklaşık 0,70 m dir. 
Sıcak su kaptajın ortasından  ve dipten birkaç noktadan  kaynayarak çıkmaktadır.  Sıcaklığı 63ºC 
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olup, debisi 1,709 l/s dir. 
 Çökeklik kaynağı: Ana kaynaktan sonraki en önemli kaynaktır. Su çıkışı iki noktadan olup, ikisi 
arasında 3,20 m mesafe vardır. Sıcaklığı 42ºC olup debisi 1,526 l/s dir. Kaplıcalar fayından 
yükselen sıcak su, Ilıca Köyü önündeki alüvyon içinde dağılmakta, bir miktarda alüvyondaki soğuk 
su buna karışmaktadır. 
 
Çeltiklik kaynağı: Çökeklik kaynağının 97,5 m güney batısında olup Gicik hamamı da denmektedir. 
Su çıkışı  birbirine yakın pek çok noktadan olmaktadır. Burası bir kaynak alanıdır. Sıcaklığı 38ºC 
olup, debisi 0,253 l/s dir.  
 
Aşağı Köy kaynağı: Kaplıcalar Fayının uzantısında, ana kaynağın yaklaşık 600 m güney 
batısındadır. Burası da  bir kaynak alanı olup su,  pek çok noktadan çıkmaktadır. Debisi 0,476 l/s 
dır. Sıcaklığı 30ºC’ tır. Kaynağın  oluşumu Çökeklik kaynağı gibidir.  
 
4. SULARIN KİMYASI VE KÖKENİ 

4.1 Kimyasal Verilerin değerlendirmesi 

Sarıot kaplıca suyunun kimyasal  özelliklerini incelemek amacıyla Temmuz ve Kasım 2002  de 
alınan  örneklerin analizleri DSİ, TAKK Daire Başkanlığı Laboratuvarında yaptırılmıştır. Bu 
analizlerin sonuçları ile daha önceki yıllarda bazı araştırıcılar tarafından (Çağlar, 1949; MTA, 1970; 
ve Akademi, 2001) yapılan Sarıot Ana kaynağı tahlil sonuçları Tablo 1’de verilmiştir. Kaynak 
sıcaklıklarında ve başlıca çözünmüş iyon miktarlarında zamana bağlı belirgin bir değişme 
gözlenmemiştir. Suların yarılogaritmik (Schoeller,H.,1962) diyagramında iyonların miliekivalen 
değerlerini birleştiren doğrular birbirine çok yakın geçmektedir. Bu, suların benzer bileşimli  
olduğunu göstermektedir ( Şekil 3 ve 4 ).  
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Şekil 3. Sarıot Ana kaynağının Schoeller diyagramı        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 4. Sarıot kaynaklarının Schoeller diyagramı   
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Tablo 1-Sarıot sıcak ve mineralli kaynakların kimyasal bileşimleri (mg/l) 
 

 Kaynakadı No Tarih T 
ºC 

pH 
(25º

Ca Mg Na K Cl SO4 HCO3 CO3 CaCO SiO2 B Fe F TDS 

Ana kaynak 1 23.11.02 63 8.8 146 0.01 204 4.7 14.2 740 0 15 25 19.9 2.4 0 1. 1008 

  12.7.02  8.8 164 15.8 147.4 3.7 24.8 704 12.2 15 35 17.2 1.1 <0. 1. 1014

 Akademi  2001   9.16 145.5 1.68 223.1 3.9 26.62 774.2 6.1 3.0  45 1.8 0 n. n.m 

  22.7.970  8.92 114.2 3.12 287.37 4.02 17 735.1 97.6 36  44.85 n.m 0.9 0. n.m 

  4.4.1970  7.82 142.5 n.m 228.51 4.07 39.21 707.5 23.18 6  47 1.6 0.1 0. n.m 

  1949  8.2 154.5 6.7 220.6 3.9 17.7 782.6 61 10  64.4  0.0 n. n.m 

Çökeklik  
Kaynak

2 23.11.02 42 6.8 120 16.4 140.4 4.1 21.3 542 94.6 0 77.5 19.2 1.8 0 0. 830.

  12.7.02  7 120 26.1 78.5 2.8 19.5 441 118.9 0 97.5 17 0.6 <0. 0. 662.

Köyüstü 
Soğuk Çeş.

3 23.11.02 13 7.2 48 41.9 10.6 0.12 14.2 14 335.5 0 277.5 16.6 0 0.0 0. 398.

  12.7.02  7 53 40.7 8.4 0.1 8.5 18.5 344.6 0 282.5 14.1 >0. <0. 0. 334.

Ilıca dere 4 12.7.02  7.7 32 26.7 4.1 1.3 6.4 16.7 210.4 0 172.5 12.7 >0. <0. < 204.

Aşağıköy 
kaynağı

5 23.11.02 30 7.6 116 10.3 193.5 5 21.3 632.2 82.3 0 67.5 18.3 2.4 <0. 1. 953.

  12.7.02  7.8 150 15.8 140.8 4.1 17.7 666 39.6 0 32.5 16.5 0.9 <0. 1. 956.
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Suların pH’ı 7- 9,1, elektriksel iletkenliği ( EC) 1035-1740 µS/cm, toplam sertliği 33,29 – 49 FSº 
arasında değişir. Sarıot sıcak suları Uluslararası Hidrojeologlar Birliğine (AIH, 1979) göre  “Na, 
Ca, SO4 ,SiO2 li , sıcak ve mineralli sular”dır. Na ve Ca inceleme alanındaki mağmatik kayaçların 
içindeki feldispatların  bozuşmasından, SO4  da yine aynı kayalar içindeki pirit ve diğer sülfürlü 
minerallerin sulu ortamda oksidasyonu ile sıcak sulara geçmiş olmalıdır. 
 

4.2 İzotopik Verilerin Değerlendirilmesi 

 Tablo 2. Sarot kaplıcasına ait izotop verileri 
   

NO NUMUNENİN ADI ALINMA 
TARİHİ 

EC 
µ(mho/c
m) 

T(C )  
δ 18 O 
(o/oo) 

 
δ D 
(o/oo) 

 
T 
(TU) 

1 Sarot ana kaynak (No:1) 12.07.2002 1585 63 -14,33 -103,36 2,55±1,80 

 No:1 Sarot Ana Kaynak 23.11.2002 1575  -11,39 -86,09 3,25±1,90 

2 Çökeklik kaynağı (No:2) 12.07.2002 1035 42.3 -13,38 -95,24 6,40±1,90 

 No:2 Çökeklik Sıcak Kaynak 23.11.2002 1298  -13,6 -92,78 4,85±1,75 

3 Köyüstü dere çeşmesi (No:3) 12.07.2002 552 13.3 -12,50 -87,06 11,50±2,10 

 No:3 Köyüstüdere Çeşmesi(Eski 
Muhtar) –soğuk su 23.11.2002 622  -11,16 -78,52 12,30±1,95 

4 Deresuyu  ( No:4) 11.07.2002 320  -12,19 -84,26 5,30±2,10 

5 Aşağıköy Sıcaksu (No:5) 11.07.2002 1490 30 -13,98 -97,78 3,00±1,70 

 No:5 Aşağıköy Sıcaksu 23.11.2002 1494  -13,71 -97,09 0,00±1,55 

 
 
Sarıot Kaplıcasındaki sıcak ve soğuk suların kimyasal özelliklerini ve birbirleri ile ilişkilerini 
belirlemek amacı ile Temmuz 2002 ve Kasım 2002 de olmak üzere iki dönem alınan su örneklerinin 
kimyasal ve izotopik analizleri yaptırılmıştır (Tablo:2). δ18O ve δ2H, kaynakların beslenme 
yüksekliklerinin, 3H  ten ise geçiş sürecinin yani bağıl yaşın belirlenmesinde yararlanıldı.δ18O - δ2 H   
grafında Ana Kaynakta δ18O zenginleşmesi, yüksek sıcaklıkta δ18O‘ce zengin minerallerle etkileşim 
sonucu olmuştur(Clark & Fritz,1997). İki dönem arasında eşitli izotoplarda görülen farklılık 
mevsimsel etkiden olmalıdır (Şekil 5). 
 
İnceleme alanı için  yağışlara ait doğru denklemi olarak Ankara’nın yağış doğrusu alınmış buda DSİ 
tarafından  δ2H=8.δ18O +10.6  AMD olarak belirlenmiştir (M.Sayın’la sözlü görüşme). İncelenen 
sular Ankara yağışlarına ait doğru üzerine düşmektedir (Şekil 5). Bu, suların meteorik kökenli 
olduğunu kanıtlar. Sıcak sulardan Ana kaynak veAşağıköy kaynağına daha az, Çökeklik kaynağına 
daha çok yüzey suyu karışmıştır. EC-3H grafında,her iki dönemde de sıcak sular yeraltında daha 
uzun zaman kaldığından EC değerleri artarken, 3H değerlerinde azalma olmuştur (Şekil 6). 
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İnceleme Alanı için Kullanılan Ankara Yağışlarına ait 
O18-Döteryum Doğrusu
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Şekil 5. Sarıot Sıcak Sularının O18-Döteryum grafı 
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Şekil 6. İncelenen suların EC-Trityum grafı 
 
Dere suyunun izotop ve Cl tahlilleri  birlikte yorumlanırsa  bunlar, yüksek kotlardan, yoğun kış 
yağışları ile beslenen, çok sığ ve kısa dolaşımlı sulardır. Köyüstü çeşmede, yeni yağış suları kısa 
dolaşımla  ve  kısa sürede kaynağa ulaşmıştır. Çökeklik sıcak kaynağına  yüzey suyu karışmış, δ18O 
azalmış ve 3H yükselmiştir. 
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Şekil 7. İncelenen suların O18-Trityum grafı 
 
 
Ana Kaynağa da çok az yüzey suyu karışmıştır. Aşağıköy Kaynağında 3H sıfıra ulaşmıştır. Bu 
suların yeraltında dolaşımı diğerlerinden daha uzun sürmüş veya yüzey suyu karışımı çok daha az 
olmuştur. Sarıot sıcak su kaynaklarında 3H azalırken klorür zenginleşmiş olup, bunlar yüksek 
kotlardan beslenen, geçiş süreleri kısa ve akiferle kısa süre temas eden sığ dolaşımlı sulardır. 
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Şekil 8. İncelenen suların Cl-Trityum grafı 
 

 
5. SICAK ve MİNERALLİ SULARIN ÇOĞALTILMASI 

Sarı ot Kaplıcasının kuzeyindeki yüksekliklere  düşen yağıştan,uygun geçirimli kuşaklar boyunca 
derinlere süzülen sular, jeotermal gradyanla ısınarak tekrar yer yüzüne çıkmaktadır. Sıcak suların 
geldiği derinlik için bir yaklaşım şu formülle hesaplanabilir:      D= (Sk- So) jg + Yüzey kuşağı 
(Canik, 1982). 
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Burada,  D sıcak suyun geldiği derinlik (m), Sk incelenen kaynağın sıcaklığı (°C),  So inceleme 
alanının yıllık ortalama sıcaklığı (°C), Jg alanın jeotermik gradyanı (ºC/45m) ve yüzey kuşağı 
atmosferik olaylar nedeniyle jeotermal gradyan artışının izlenemediği derinliktir(m). Mudurnunun 6 
yıllık ortalama sıcaklığı 10,1 °C olup,  jeotermal gradyanı kristalen temellerde yaklaşık 45 m,  
Yüzey kuşağı kalınlığı da yaklaşık 75 m alınarak, sıcak suyun geldiği derinlik 2450 m  
bulunmuştur. Fakat sıcak suyun  bu derinlikten yükselirken soğuk yer altı suyu ile karışabileceği 
düşünülürse,  hesaplanan  bu derinliğin daha fazla olması gerekmektedir. Sıcak ve mineralli suların 
olası akifer sıcaklığı silis jeotermometrelerle 70- 100° C arasında hesaplanmıştır. 
 
Sarıot Kaplıcasında halk görenek ve sorgulayarak derdine çare aramaktadır. Bu sular SO4 li sular 
olup, CO2 gazı içermediğinden daha çok böbrek ve idrar yolları hastalıkları üzerinde etkili olduğu 
söylenmektedir. Yörede turizm canlılığı için Kaplıca dolayında  yeni kurumların meydana 
getirilmesi gerekmektedir. Sıcak ve mineralli suların miktarlarının  artırılması, yapılacak sondajlara  
bağlıdır. Yapılan incelemelere göre Kaplıcalarda, sıcak su alınabilecek iki sondaj yeri önerilmiştir. 
Açılacak kuyuların derinliğide 200 ± 25m olmalıdır. Her iki sondajın teknik özellikleri aynı olup, 
1.nci nokta Kaplıca otelinin kuzey doğu köşesinin 13 m doğusunda yer almalıdır. 2.nci nokta Sarıot 
Kaplıcası Ana kaynağının yaklaşık 8m kuzeydoğusundadır(Şek. 9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 9. Sarıot Kaplıcası Sıcaksu Sondajının Olası Özellikleri 
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6.SICAK ve MİNERALLİ SULARDAN YARARLANMA 

 Sondajlardan alınan su, Ana kaynağın 700 m güneyinden geçen 82 nolu Ankara-Adapazarı devlet  
kara yolu ile Mudurnu çayı arasında kalan alana yapılacak tesislerde değerlendirilmelidir.Bu alan 
250m-300m genişlikte, 1000m den fazla uzunlukta, az eğimli, Mudurnu çayı vadisine hakim, 
temaşa noktası gibi konumu, tesis kurmaya uygun jeolojik ve jeomorfolojik yapısı ile son derece 
önemlidir. Tesis alanının batıya doğru çok daha fazla genişletilmesi de mümkündür. Bu alanda yerli 
ve yabancı turistlerin yararlanmasına yönelik tesisler inşa edilmelidir. Bu tesislerde suyun 
değerlendirileceği  türlü tedavi üniteleri, çamur banyoları,sauna, yüzme havuzu ile yöredeki 
ormanda yürüyüş parkurları   yapılması gereken tesisler olup, bunlara alanın doğal güzelliği de 
eklenince Sarıot  tesisleri, Ülkemizin önemli bir sağlık, spor ve rehabilitasyon merkezi olarak 
ünlenecektir. 
 

7. SONUÇLAR 

1- Kaplıca dolayında 20 km2 lik bir alanın  1/25000 ölçekli jeoloji haritası yapılmış, sıcak ve 
mineralli su kaynaklarının özellikleri  belirlenmiştir .  
2. Sarıot kaplıca kaynakları fay boyunca yükselen 63ºC sıcaklıktaki düşük enthalpili, sığ dolaşımla 
oluşmuş, kökeni meteorik olan suların yer altına, ikicil gözeneklik ve geçirimliliği gelişmiş olan 
kuşaklara kadar süzülüp, burada jeotermal gradyanla ısınarak, tekrar yer yüzüne yükselmeleri ile 
oluşmuşlardır.   
3. Silis jeotermometre sonuçları, alanda  düşük entalpili  70-100ºC  arasında akışkan  içeren bir 
sistemin varlığını göstermektedir. 
4-İncelenen sıcak ve mineralli sular,yüksek kotlardan beslenen,geçiş süreleri kısa ve akiferle kısa 
süre temas eden sığ dolaşımlı sulardır. Bunlara farklı miktarda  yüzey suyu da karışmıştır.  
4. Kaplıcalarda, sıcak su alınabilecek iki sondaj yeri önerilmiştir. 
5. Yeni kaplıca tesislerinin, ana kaynağın 700 m güneyinde bulunan devlet karayolu ile Mudurnu 
çayı arasındaki alana kurulması gelişmesini hızlandıracaktır. 
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SEBEN (BOLU) – PAVLU KAPLICA KAYNAKLARININ HIDROJEOLOJI VE 
HIDROJEOKIMYASAL İNCELEMESI 

 
Baki  CANİK     -Suzan  PASVANOĞLU 

1Ankara Üniversitesi, Müh.Fak. Jeoloji Müh. Böl. Emekli Öğretim Üyesi -Ankara 
2Kocaeli Üniversitesi, Müh.Fak. Jeoloji Müh. Böl. Öğretim Üyesi-  Kocaeli 

 
ÖZET 
Pavlu Kaplıcası Seben’in yaklaşık 10 km güneyindedir. Seben’de  40 yıllık sıcaklık ortalaması 
11°,6 C, yağış 471,3 mm’ dir. Kaplıcada rakım 720 m dir. Bolu’nun 50 km güneyinde bulunan 
Kaplıca alanı Bolu için de önemli bir sıcak su potansiyelidir. Kaynakların dolayında Üst Kretase 
yaşlı karbonatlı, kırıntılı ve killi kayaçlar çoğunluktadır. Bunlar Üst Jura-Alt Kretase yaşlı, sıcak su 
içeren kireçtaşı akiferinin geçirimsiz tavanını oluştururlar.Tabanda metamorfik şistler bulunur. 
 
Sıcak ve mineralli sular, Kuzeybatı-Güneydoğu yönlü çekim fayları boyunca Hamamboğazı 
vadisinin tabanında sekiz farklı noktadan çıkmaktadır. Sıcaklıkları 41° C - 78° C, toplam  debileri 
35 l/s dir. Alanda suyunun sıcaklığı 60° C,debisi  5  l/s  olan MTA’nın bir de  sondajı vardır. Sıcak 
su taşıyan faylar alüvyonun altında gömülüdür. Kaynaklar, Hamamboğazı deresinin doğusunda ve 
batısında olmak üzere iki gruptur. Bu sular eskiden beri basit tesislerde yıkanma ve terapöti amaçlı 
kullanılmaktadır. Vadinin sağında Selçuklulardan kalma tarihi bir hamam da bulunmaktadır. 
Kaynaklardan, kurak ve yağışlı dönemde alınan örneklerin kimyasal ve izotopik tahlilleri  
yapılmıştır. Kimyasal tahlillere göre sıcak ve mineralli sularda katyonlar  rNa+rK > rCa > rMg  ve 
anyonlar  rHCO3 > rSO4  > r Cl   tarzında sıralanmıştır .İzotopik tahlillerde ise  Oksijen-18, 
Döteryum(H2) ve Trityumun(H3)  analiz sonuçları değerlendirilmiştir .Grafiklerin de 
incelenmesinden  Pavlu sıcak ve mineralli sularının meteorik kökenli, yüksek kotlardan beslenen 
derin dolaşımlı sular oldukları, sondaj  kuyusunun daha yüksek  beslenme  kotuna sahip olduğu, 
derinlerde bulunan magmatik bir sokulumdan kondüksiyonla ısınan suların faylar boyunca 
yeryüzüne yükseldiği akifer sıcaklığının 90°C-100°C dolayında olduğu anlaşılmaktadır. 
Hamamboğazı vadisinde yapılacak 4-5 adet  sıcak su sondajından elde edilecek suların sıcaklığı 80° 
C tan yüksek ve toplam debisinin  100  l/s  veya daha fazla olabileceği düşünülmektedir. Bu suların 
Seben ile beraber Bolu’nun da bir kısmının ısıtılmasında ve sıcaklığı 45° C nin altına düşen suların 
yeni yapılacak  termal tesislerde kullanılması, bölgede termal turizmin de gelişmesini sağlayacaktır.   
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1-Giriş 
Inceleme alanı, Bolu ilinin 45 km güneyindeki Seben ilçesinin 10-km güney batısında, 1/25000 
ölçekli Bolu-H27 – a4 paftası içindedir.  Buradaki tüm sıcak ve mineralli su kaynakları Seben, 
Pavlu (Kesenözü)  Kaplıcası olarak adlanır (Şekil 1). 

 
Şekil 1. Çalışma Alanının Yer belirleme Haritası 
 
Sıcaklıkları 41 – 78°C arasında değişen bu kaynaklar 8 farklı noktadan çıkmaktadır. Alanda, 
sıcaklığı 60°C olan bir fışkıran sondaj kuyusu bulunmaktadır. Pavlu’da topografik rakım 720 m dır. 
Çevredeki yükseklikleri doğuda Tuzla tepesi ( 830), batıda Bozalan tepesi ( 1034 m ) ve kuzeyde 
Sağrek tepe ( 1000m ) oluşturur.  
 
Sebende 40 yıllık rasat suresinde yıllık sıcaklık ve yağış ortalaması 11.6 °C ve 471.3 mm dır. 
Çalışma alanında karasal iklim hakimdir. Seben, Pavlu (Kesenözü) Kaplıcasında sıcak ve mineralli 
sular yıkanma ve terapöti amaçlı kullanılmaktadır. Ayrıca, burada önerilen sondajlardan yeter 
miktarda ve yüksek sıcaklıkta akışkan elde edilirse bu akışkanın seracılıkta ve Bolu ilinin 
ısıtılmasında kullanılması amaçlanmıştır.  
 
2-Jeoloji 
İnceleme alanı ve dolayında  Wedding ( 1954), Becker ( 1956), Abdüsselamoğlu, (S-1954), 
Kalafatcioglu, A-Uysalli, H., (1964), Turkunal, S., (1963), Unlu, R., Balkas, O., (1975), Canik, B., 
(1980), tarafından türlü amaçlı  jeoloji ve hidrojeoloji çalışmaları yapılmıştır.  
 
Alanda Üst Kretase yaşlı sedimanlar mostradadır . Alanın dışında, güneyde Üst Jura-Alt Kretase 
kireçtaşı ,kuzey ve doğuda ise Tersiyer yaşlı sediman ve volkanik kayalar bulunur(Şekil-2).  
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İşaretler: 
Qal :Alivyon -Kuvaterner 
Krü :Çakıltaşı -Kumtaşı,marn,kireçtaşı-üst kretase 
                  

                 Fay (Olası vb.) 
                 Sıcak ve Mineralli Su Kaynağı 
                 Sıcak su sondajı 
                 Önerilen sıcak su sondajları 
                 Tabaka doğrultu ve eğimi 
                 Soğuk su kaynağı 
 
Şekil 2. Pavlu Kaplıcası dolayının Jeoloji Haritası 
 
Üst Kretase, inceleme alanında altta çakıltaşı kumtaşı ve kireçtaşı ile başlar, üste doğru marn, killi 
kireçtaşı ve ince taneli kumtaşı ile devam eder. Bunlar ` Kesenözü formasyonu`` olarak adlanır. 
Kumtaşı ve kireçtaşı ince ve orta kalın tabakalardır. Tabakaların eğimleri 15°-38° arasında ve türlü 
yönedir. Çakıltaşı ve kumtaşı gri renkli olup, türlü metamorfik şist, gnays, kuvarsit, boynuz taşı ve 
mermer kırıntıları karbonatlı çimento ile tutturulmuştur. Marn, gri yeşilimsi olup, kumtaşı ve killi 
kireçtaşı ile ardalanır. Hamambogazı vadisinde marnlar İnoceramus, Globotruncana vb fosilleri 
içerirler. Üst Kretase oluşuklarının tümü fliş fasiyesinde gelişmiştir. Kalınlığı jeoloji enine kesitinde 
800 m yi geçmektedir.  
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Alüvyon, alanın güneyinde, batıdan doğuya akan Gökpınar çayı ile bunun kolu olan Hamam boğazı 
dere yatağında kırıntıların depolanması ile oluşmuştur. Bunlar gevsek tutturulmuş çakıl, kum, silt ve 
kilden oluşur. Yatay ve düşey doğrultuda gecişler gözlenir. Kalınlığı 25 m kadardır.  
 
 İnceleme alanının dışında volkanizma gelişmiş olup doğu ve kuzeyde geniş alanlara yayılan volkan 
kayalarını andezitik ve bazaltik lavlarla, bunların tüf, tüfit ve aglomeraları oluşturur. Seben–Bolu 
yolunda mostralar ve volkanik kaya türlerinin değişmeleri belirgindir. Volkanizma bölgede en çok 
Miyosen ve Pliyosen `de yaygındır. Volkanik kayalar, Kızılcahamam Eğri ova ve daha batı güney 
batıdaki Mahya tepe gibi çapları birkaç km yi bulan kraterlerden ve yarıklardan çıkarak 
yayılmışlardır. İnceleme alanındaki en önemli fay, Hamamboğazı dereyi takiben kuzey kuzeybatı - 
güney güneydoğu yönünde uzanan Kaplıcalar fayıdır. Litolojinin genelde sünümlü olması fayın 
kimi belirtilerini silmiştir. Ancak vadi içinde breşleşmeler ve tabakalarda terslenmeler, sıralı sıcak 
su kaynakları gözlenir. Kaplıcalar fayı doğrultu atımlı sol yönlü olup, düşey atımı da vardır.  
 
3. Hidrojeoloji 
 
Pavlu Kaplıcasında önemli dört sıcak ve mineralli kaynak bulunmaktadır (Şekil 2). Bunlardan bir 
tanesi Hamambogazi deresinin batısında bulunan Kubbeli hamam kaynağı, diğer üç tanesi de 
derenin doğusunda bulunan Hokok, Koko ve Camlı hamam kaynaklarıdır. Derenin her iki tarafında 
yapılan keson kuyulardan da pompa ile sıcak ve mineralli su alınmaktadır. Ayrıca, MTA’nın 
yapmış olduğu derin kuyuda suyun sıcaklığı 60°C olup, debisi 5 l/s dır. Sıcak ve mineralli sular 
derinlerden kaplıcalar fayı boyunca yükselir. Doğudaki kaynakların toplam debisi 19 l/s, sıcaklıkları 
60 – 78° C arasında değişmektedir. Batıdaki kaynakların toplam debisi 16 l /s, sıcaklıkları ise 56-
70°C arasında değişmektedir.  
Alanda sıcak ve mineralli su potansiyelini belirleyebilmek için, derinlerde suyun ısınma koşulu,  
gözenekli ve geçirimli bir akifer seviye ile geçirimsiz bir örtü tabakasının varlığı araştırılmıştır .  
 Kaplıcanın doğu ve kuzeyinde, yaygın olan  volkanik aktivite, Üst Kretase oluşukları içinde, 
özellikle Pavlu Kaplıcası dolayında hidrothermal bozuşmalara ve limonitleşmelere neden olmuştur  
 
3.1.Akiferin Litolojisi ve Beslenmesi 

İnceleme alanının 12 km güneyinde ve 15 km kuzey batısında Üst Jura – Alt Kretase yaslı akifer 
özellikli kireçtaşı geniş alanlarda  yüzeyler. Bunlar metamorfik şistlerin üzerine uyumsuz olarak 
gelmektedir ( Şekil 3). Kalın tabakalı , masif, beyaz, bazende bej renkli ve  özellikle bol kırıklı ve 
çatlaklı olup,  ikincil gözeneklilik ve geçirimlilikleri gelişmiştir. Kimi yerde karstlaşmalar sunarlar 
Mikroskop altında kripto kristalin dokulu olup, karakteristik Ammonit fosilleri içermektedir 
(Kalafatcioglu- Uysalli, 1964). Akiferin bu mostralardan beslenmesi %20 dolayındadır.Seben 
formasyonu ile sınırı faylıdır.  Üst Kretase çakıltaşları üzerine düşen yağıştan da  beslenme 
mümkündür. Ayrıca beslenme, Kaplıca alanının birkaç km doğusundan başlayıp, doğuya ve 
kuzeydoğuya doğru binlerce km2 lik alana yayılan, yarık çatlak gözenekliği yüksek olan Miyosen 
volkanik kayaları üzerine düşen yağışla  da olmaktadır. 
 

3.2.Örtü Tabakası ve Kaynakların Oluşumu 

Karageris formasyonu üzerine gelen çoğu marn, kil ve killi kireçtaşının ardalanmasından oluşan Üst 
Kretase yaşlı Kesenözü formasyonu, sıcak akifer modelin örtü kayasını oluşturur. Kalınlığı 800 
metreyi  geçmektedir. Geçirimsiz olarak yorumlanabilir. 
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Bölgede çok yaygın olan Miyosen  volkanizmasına ilişkin,  yaklaşık 6-14 km derinlerde gömülü, 

henüz soğumakta olan bir kupolun (Lakolit gibi) varlığı düşünülmelidir. Bu,kondüksiyonla 

akiferdeki suyu ısıtmakta, buraya  kadar inen fay veya etkili çatlaklardan da sıcak akışkan kaynak 

şeklinde yeryüzüne ulaşmaktadır(Şekil-3).  

Krü: Üst Kretase fliş              Jkr :Üst Jura-Alt Kretase  kireçtaşı 

Şekil-3 :Sıcak ve mineralli su kaynaklarının oluşum  modeli  (Ölçeksiz) 
 
Bu volkanik alanda başka noktalardan da sıcak ve mineralli su çıkışları vardır.Pavlu Kaplıca 

kaynaklarının etrafında çökeller oluşmaktadır. Bu çökellerin çoğunluğu CaCO3 bileşimli olup,%8 - 

% 10 da SiO2 içerirler. 

4. Hidrojeokimyasal  ve  İzotopik Çalışmalar 
4.1. Hidrojeokimyasal ve İzotopik Analiz Yöntemleri 
 
İnceleme alanındaki yağış sularının kaynak üzerindeki etkilerini araştırmak amacıyla alanda 
bulunan tüm kuyu ve kaynaklardan, Ekim 2000 ve Nisan 2000 tarihlerinde su örnekleri 
toplanmıştır. Kurallarına uygun şekilde alınan örneklerin kimyasal (Ca, Mg, K, Na, Cl, SO4, HCO3, 
CO3, Fe, As, B, F, pH, Elektrik Konduktivite, Sertlik, TDS( Toplam çözünmüş madde) ve İzotop ( 
[Oksijen–18, Döteryum( H2), Trityum( H3)] analizleri Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teknik 
Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Kimya ve İzotop laboratuvarında yaptırılmıştır 
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(Tablo1,Tablo2). Sıcaklık arazide kaynak başında, pH hem kaynak başında, hem de laboratuvarda 
ölçülmüştür. Yine inceleme alanından toplanan  su örneklerinin IAEA tarafından belirlenen 
örnekleme kuralları dikkate alınmıştır. Oksijen -18 ve Döteryum analizi için 100 ml’lik plastik 
şişelerle örneklemeler yapılmıştır.. Plastik şişeler ve kapakları her örnekleme sırasında örneğin 
alındığı su ile en az üç kez çalkalanmış ve üzerinde hava kalmayacak şekilde tamamen 
doldurulmuştur. Şişelerin tıpası ve kapağı sıkca kapatılarak, güneş görmeyen serin bir yerde analize 
gidene kadar saklanmıştır. Oksijen -18 ve döteryum analizleri için izotop oranlayıcı tip kütle 
spektrometresi (IRMS) kullanılmıştır. Su örnekleri uluslararası standard olarak kabul edilen SMOW 
(Standart Mean Ocean Water) standardına göre ölçülmüştür.İzotop ölçüm çalışmalarında δ18O/δ16O 
oranları saptanmış ve δ18O(%) olarak gösterilmiştir. Doğal trityum( TU) ölçümlerinde ise başlıca iki 
teknik kullanılmaktadır. Bunlar sıvı sintilasyon ve orantılı gaz sayma teknikleridir. Doğal sularda 
trityum konsantrasyonu oldukça düşük olduğu için zenginleştirme yöntemi ve düşük seviyeli sıvı 
sintilasyon sayma tekniği kullanılmaktadır. 
 
Tablo :1: Seben-Kesenözü sıcak su kaynakları ile soğuk sularına ait izotop değerleri 

Location  Sample 
No 

Date T(0C) Ec 
(Mmho/cm)

18O 
( %o) 

D 
( %o) 

T(TU) Trityum 
error 
(TU) 

Hokok spring 1 29.10.200
0 

78 1926 -11.92 -80.39 0.85 0.6 

15.4.2001  2210 -11.96 -88.53 0 0.6 
Koko spring 2 29.10.200

0 
59 1901 -11.68 -79.24 0.65 0.5 

15.4.2001  2140 -11.41 -83.57 0 0.65 
Cold water 
spring 

3 29.10.200
0 

15 937 -8.46 -59.77 9.95 0.9 

15.4.2001  1091 -8.76 -66.98 9.2 0.7 
Camli Hamam 
spring 

4 29.10.200
0 

42 1818 -11.12 -75.39 0.7 0.5 

15.4.2001  2160 -11.65 -86.81 1.7 0.65 
Drillhole 5 29.10.200

0 
60 1959 -12.16 -80.82 0 0.5 

15.4.2001  2260 -12.05 -89.76 1.55 0.65 
Kubbeli Hamam 
spring 

6 29.10.200
0 

60 1917 -11.89 -77.51 0.7 0.5 
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Tablo 2: İnceleme alanındaki suların Kimyasal analiz sonuçları  (mg/l)  
Num. 
Adı 

No   Tarih T 
(ºC) 

pH 
(25ºC)

Ec 
(µmho/cm)

Ca Mg Na K Cl SO4 HCO3 Toplam 
Alkalinity

SiO2 B F NH4 TDS 

Hokok 
kay. 

1 4.4.1970  8.12  45 6.5 445 33.2 30 140 1182 0 78 5.4 5.8 0.61 1440

  29.10.2000 78 8.8 1926 33 5.5 410 27.7 69.3 62.5 1037 850 75 5 3.2 0.2 1923
  15.4.2001  6.9 2210 68 22 282 28.7 47.9 121.6 1144 937.5 68.5 6.4 2.9 0.17 1414
Koko 
kay. 

2 29.10.2000 60 6.8 1901 36 12 405 26.1 60.3 132.4 1013 830 71 4.6 3 0.33 1216

  15.4.2001  6.7 2140 68 22 373 27.1 56.8 120.5 1095 897.5 61.5 6 2.5 0.17 1369
Soğuk 
su kay  

3 29.10.2000 15 7 937 100 33 68.4 4.8 14.2 297.6 256 210 13 0 0.4 0.02 600 

  15.4.2001  6.8 1091 110 35 67.9 4.9 14.2 345 244 200 11.7 0 0.1 0.02 698 
Camli 
Hamam 
Kay. 

4 29.10.2000 41 7.3 1818sp2a 20 9.7 420 26.8 62.1 106.5 1025 840 70.6 4.7 3.1 0.03 1163

  15.4.2001  6.7 2160 64 21 365 27.2 62.1 135 1098 900 71.5 6 2.7 0.12 1382
W-1 
Kuyusu 

5 29.10.2000 60 6.4 1959 24 14 431 28.4 63.9 117.2 1071 925 70.5 4.4 3.1 0.8 1254

  15.4.2001  6.4 2260 75 23 373 29 65.7 112.4 1129 877.5 65.5 6.3 2.9 0.17 1446
Kubbeli 
Hamam 
kay. 

6 29.10.2000 60 6.6 1917 24 15 415 27.5 63.9 76.7 1080 885 69.5 4.1 3.2 0.07 1227

  15.4.2001  6.4 2200 72 24 362 26.7 62.1 130 1077 882.5 64 6.2 2.9 0.13 1408
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4.2. Suların Hidrojeokimyasal Değerlendirilmesi  
 
İnceleme alanındaki Sıcak su kaynakları faylanmaya bağlı olarak çok sayıda noktadan açığa 
çıkmaktadır( Şekil 2). Çalışma dönemine ait suların analiz sonuçları toplu halde tablo 1 de 
verilmiştir. pH sonuçları laboratuvarda  ve kaynak başında yaklaşık bir birim  farklılık göstermiştir. 
(pH lab > pH arazi). İncelenen tüm suların hidrojeokimyasal açıdan yorumlanması için su 
örneklerinin fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları kullanarak, çökelme ortamlarında bulunabilecek 
kalsit, dolomit, jips, aragonit, halit ve anhidrit  kuvars, vb gibi minerallerin doygunluk indeksleri 
Watch ( 1994) bilgisayar programı yardımıyla hesaplanmıştır. Sıcak sularda toplam çözünmüş 
madde 1160-1920 mg/l arasında değişmektedir. Tablo 1’ de görüldüğü gibi sulardaki hakim iyon 
sodyum (Na) ve bikarbonat (HCO3) tır. Sıcak sular  CO2 gazı çıkışlıdır Aktığı yerde beyaz kireç ve 
kırmızımsı  demiroksit çökeli gözlenir. Na, alanda bulunan volkanik kayaçlardaki Na’lu  
plajıoklasların bozuşması ile yer altı suyuna geçmiş olabilir. Ayrıca kil mineralleri Ca ile Na un yer 
değiştirmesini sağlarlar. HCO3 iyonu CaCO3 bileşimli kayaların CO2’ li sularla etkileşimi sonucu 
yeraltısuyuna geçmektedir. 
 

Sıcak suların tahlil sonuçları diyagramlarla sunularak birbiriyle karşılaştırılması ve kimi kimyasal 
özelliklerinin belirlenmesi sağlanmıştır. Bu amaçla suların yarı logaritmik Schoeller diyagramı 
çizilmiştir.1970 ve 1974 yılında MTA nin bu sulardan yaptığı tahliller, 2000 ve 2001 yıllarında 
yapılan tahlillerle karşılaştırılmıştır. Hokhok Kaynağı’nın kimyasal bileşiminde uzun yıllardan beri 
önemli bir değişiklik olmamıştır (Şekil-4) 
 

Pavlu Kaplıca sındaki tüm sıcak ve mineralli sular eşit kökenli olup, iyonların sıralanışı aşağıdaki 
gibidir.  Na+K > Ca >Mg ve HCO3 > SO4 >Cl. Bu da suların beslenme alanı ve dolaşım yolundaki 
kayaçların kimyasal bileşimi ile uyuşmaktadır. Soğuk sulardaki iyonların sıralanışı: 
Ca > Na +K>Mg ve SO4 > HCO3> Cl (Şekil 6) dır. Suların AIH( Uluslar arası Hidrojeologlar 
birliğine) ya (1979) göre sınıfı” Na, HCO3, F, SiO2 li sıcak ve mineralli su”dur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Şekil-4: Hokhok kaynağının 1970- 2001 dönemine ait Schoeller diyagramı 
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Şekil 5:İnceleme alanındaki suların Schoeller diyagramı (15.4.2001) 

 
İncelenen sıcak ve mineralli kaynakların klorür değerleri 30-69,3 mg/l arasında değişmektedir. 
Soğuk su kaynaklarında bu değer 14,2 mg/l dir.İncelenen bölgeye düşen yağışların denize uzaklığı 
göz önüne alınırsa klorür değerleri 5 mg/l nin çok altında olmalıdır. O halde yağıştan süzülen sular, 
yeraltında klorürce zenginleşmeye yetecek uzun bir zaman diliminde, oldukça uzun bir yol almış 
olmalıdırlar. Suların sülfat değerleri de 62,5-140 mg/l arasında değişmektedir. Volkanik kayaların 
kükürt ,prit  vb içerdiği kuşakları, ortamda oksijenin varlığında yıkayan yeraltısuyu hareketi 
sırasında sülfatça zenginleşmiştir. 
 
4.3. Izotop Verilerinin Değerlendirilmesi 
 

Çevresel izotopların hidrojeolojide kullanılmasına yönelik çalışmalar yaklaşık 25–30 yıl önce 
başlamıştır( IAEA, 1981). Yeraltısularının izotopik bileşimi, öncelikle bu suları besleyen yağışların 
izotopik, yerel iklim ve topografya şartlarına bağlıdır (Dinçer ve Payne, 1965). 
 
İnceleme alanında kaynaklardan boşalan sıcak ve soğuk suların yağıştan itibaren süzülme kotları ve 
koşulları ile yeraltında dolaşım süreci ve derinlerde sıcaklıktan etkileşimleri hakkında bilgi 
toplamak için çevresel izotop tekniklerinin kullanılması günümüzde daha da yaygınlaşmıştır. 
 

İnceleme alanındaki sıcak ve mineralli suların araştırılmasında en çok 18O, 2H ve 3H gibi 
izotoplardan yararlanılmıştır. Radyoaktif izotoplardan yarılanma ömrü 12,32 yıl olan 3H, bu 
özelliğinden dolayı yeraltı suyunun bağıl yaşının ve dolayısı ile akiferde bekleme ve kaynaktan 
boşalma sürelerinin belirlenmesinde yararlı olmuştur. 
Suyun yeryüzündeki devinimine bağlı olarak gelişen buharlaşma, yağış, erime, yüzey akış olayının 
her biri oksijen ve hidrojen izotoplarının oranlarını etkiler. Hidrolojik deviniminin karmaşıklığına 
karşın δ 18O ve δ2 H değerleri arasındaki ilişki : δ2 H = 8 δ18 O + 10 bağıntısıyla gösterilmiştir 
(Craig; 1961)  
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Craig’in çizgisi birçok bölgedeki bölgesel yağışların bir ortalamasıdır. Bu nedenle yöresel yağış 
çizgilerinden farklılık sunar. Yöresel yağış çizgileri gerek eğim gerekse de döteryum fazlası değeri 
yönünden farklılık sunabilir. Ancak (Craig (1963) incelediği jeotermal suların 2H içeriklerinin 
yöresel meteorik sularla benzer olduklarını göstermiştir.  
 
İnceleme alanında yer alan sıcak ve mineralli sularla soğuk sulara ait oksijen-18 (δ18 O), döteryum 
(δ2 H) ve trityum (3H) izotop değerleri Tablo 1 de verilmiştir. 
 
 
Ankara yağış gözlem istasyonuna ait 1964–2000 yılları arasında ölçülmüş olan oksijen -18 – 
Döteryum değerleri kullanarak Ankara meteorik doğrusu çizilmiş ve doğru denklemi (AMSD) DSİ 
tarafından δD = 8δ18O + 10,6 olarak belirlenmiştir (Mesut Sayın’la sözlü görüşme) (Şekil 6). 
Sunulan δ18O – δ2H grafiği incelendiğinde sıcak sular, Ankara yağış doğrusu üzerinde yer 
almaktadır. Bu sonuca göre Seben sıcak ve mineralli suları meteorik kökenli olup, yağıştan bir 
kısmı, yerin altına çatlak, kırık ve faylar boyunca sözülmekte ve bu süreçte jeotermal gradyanla 
ısınarak kendisine hidrotermal kanal ödevi gören fay veya etkili çatlaklar boyunca yeryüzüne 
yükselmesi ile oluşmuştur. δ18O değerinde her hangi bir zenginleşme görülmediğinden Seben sıcak 
su kaynaklarının akifer sıcaklığı fazla olmayıp düşük sıcaklıklı kaynaklardır. Farklı 
jeotermometrelerle hesaplanan akifer sıcaklığı 90° C–100° C arasında bulunmuştur.  
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Şekil 6. İncelenen Suların O18-Döteryum İlişkisi 
 
 
 
Bu izotopla elde edilen sonucu desteklemektedir. Kireçtaşı akiferinden gelen bu suların O-18 ve 
döteryum içeriği aynı olup, bu durum  ayni beslenme alanına sahip ve ayni akiferde depolanan sular 
olduğunun belirtisidir. Aynı beslenme alanına sahip olan bu sular δ18O–δ2H grafiğinde birbirine 
yakın gruplanmışlardır. 
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Sıcak sular eksi yönde δ18O izotopu bakımından yerel meteorik doğrusundan çok az bir sapma 
göstermektedirler.  CO2 ’ce zengin kayaçlarla reaksiyona girmek 16O izotopunu zenginleştirmeside 
belki  δ18O izotopunu daha negatif bir değer almasını sağlamış olabilir. Soğuk sularla karışma yine 
O-18 değerinde’de bir farklılık gösterebilir. Ayrıca farklı kayaların etkisi ve sıcak su kaynaklarının 
yüksek kodlarda olması da ( 700 – 1000m) O18 değerine bir etki yapabilir. İnceleme alanında yer 
alan tüm sular aynı yağıştan beslenmekte olup izotop içeriği kurak ve yağışlı mevsimlerde aynı 
olmaktadır. Büyük miktardaki bir beslenme sonucu suların aynı izotop değerlerine sahip olmalarını 
kılmaktadır. Suların trityum değerleri bağıl yaşlarının saptanmasında kullanılabilmektedir. Trityum 
hidrojenin radyoaktif izotopu olup, birimi trityum(TU) olarak gösterilir ve bu trityum birimi 1018 

hidrojen atomu içerisinde 1 (bir) atom (3H) trityum olduğunu belirtir. Yeraltı suyunu besleyen 
yağışın trityum içeriklerinin bilinmesi durumunda, yeraltı suyunun yağışın yeraltına sızmasından 
sonar ne kader uzun bir süre akifer içinde kaldığı belirlenebilir.Yeraltı suyunu oluşturan iyonların 
birbirleriyle karışımından ortaya çıkan düzensizliklerden ve bu suların akifere farklı sürelerde 
ulaşmalarından dolayı yeraltı suyu için gerçek anlamda bir yeraltında kalış süresi belirlemek 
genelde oldukça güçtür. Ancak, yeraltı sularının farklı trityum içerikleri, suların birbirilerinden 
farklı koşulların etkisi altında kaldıklarının önemli bir kanıtıdır. Trityum tahlillerinin yorumunda 
çok genelleştirmemekle birlikte, kuzey yarı küresi ılıman bölgeleri için şu kriterler kabul edilebilir. 
40 yıl önceki suyun bileşenin üstün geldiği trityum değerleri 0-5 TU, yeni yağış sularının belirgin 
olduğu eski sularda trityum değerleri 5-40 TU ve yeni yağış sularının üstünlüğünün gözlendiği 
sularda ise trityum değeri 40’tan fazladır(Margarita vd, 1970). Oksijen–18, trityum ilişkisi genelde 
suların beslenme yükseltileri ile akifer içinde kalış süreleri arasındaki ilişkiyi yansıtmaktadır.  O–18 
değerlerindeki azalma, akiferin beslenme alanı yükseltisinin arttığını, Trityum değerlerindeki sıfıra 
doğru azalma da suyun akifer içinde kalış süresinin arttığını belirtmektedir. Soğuk su kaynağı O-18 
bakımından doğrudan genç yağışın etkisi altındaki genç sulardır. Diğer taraftan Hokok, Koko, 
Camlı hamam ve Kubbeli hamam kaynakları oksijen -18 ve Trityum değeri bakımından benzer sınır 
değerlerine sahip(birbirine yakın konumda) olduklarından dolayı aynı kotlardan beslenen 
kaynaklardır. W-1 MTA sondaj kuyusu ise yüksek bir beslenme kotuna sahiptir (Şekil -7). 
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Şekil 7. İncelenen Suların O18-Trityum İlişkisi 
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5. Sıcak ve Mineralli Su Sondajları 
 
Seben sıcak ve mineralli su kaynakları Bolu bölgesinde yer alan en önemli kaynaklardır. Bolu ili kış 
sporlarının da yapıldığı merkezi bir yerdir. Bunun yanında dağ sporların yapılması için büyük bir 
potansiyele sahiptir. Böylece Seben –Pavlu kaplıcası dolayında, İlçenin yaşantısını ve turizm 
canlılığı artırmak ve parasal gelirlerine daha büyük katkı sağlamak ve yeni kurumların meydana 
getirilmesi, merkezi ısıtma sisteminin gerçekleştirilmesi vb, yeterli sayıda sıcak ve mineralli su 
sondajlarının yapılmasına bağlıdır. Arazi gözlemlerine dayanarak kaplıca merkezinde sıcak ve 
mineralli su alınabilecek iki sondaj yeri önerilmiştir. Bu kuyular Bolu şehrinin ısıtılmasında da 
kullanılabilir.  
 
Yapılacak derin sondajların yeri, jeofizik rezistivite ölçümleri ve 3–4 adet 75–100 m derinliklerde, 
dar çaplı gradiyan sondajları ile belirlenmelidir. Birinci kuyu Camli hamam kaynağının güneyinden 
50 m güneye doğru; ikinci sondaj yeri ise Camlı hamam kaynağının 25 m kuzeyinde olmalıdır. Bu 
kuyu yaklaşık Camlı hamam kaynağı ile Hokok kaynağının arasında yer almaktadır. Sıcak suyun, 
Seben –Pavlu kaplıca kaynaklarından yaklaşık 50 km kuzeydeki Bolu iline minimum sıcaklık kaybı 
ile taşınması günümüzdeki teknolojik imkânlarla güç olmayacaktır. Sondaj kuyularının derinliği Üst 
Jura- Alt Kretase kireçtaşlarını tamamen kesecek kadar olmalıdır. Sıcak ve mineralli suyun akiferi 
bu kireçtaşlarıdır. 700–800 m derinlikte olabileceğini düşündüğümüz bu kuyular 50 – 60 l/s debi ve 
90 – 100°C sıcaklıkta bir jeotermal akışkan potansiyeline sahip olabilecektir. 
 
6. SEBEN ( BOLU) PAVLU KAPLICASININ KORUNMA ALANLARI 
 
Pavlu Kaplıcalarının kullanımı doğrudan doğruya ziyaretçilerin yıkanma şeklinde yararlanması  ile 
gerçekleşmektedir. Anadolu insanı kaplıcalarda yıkanırken bu sulardan ayni zamanda şifa dileyerek 
az veya çok içmektedir. İnsanlar içme veya yıkanma tarzında bu sulardan yararlanırken, kullandığı 
suyun her yönü ile temiz olduğundan emin olmalıdır. Bu nedenle kaplıcaların dolayı jeoloji, 
hidrojeoloji, hidroloji, topografya, koruma hekimliği vb yönleri ile incelenmiş ve iç içe kuşaklar 
şeklinde keyfi ve değişken zararlara karşı 3 koruma alanı önerilmiştir( Bavyera Eyaleti Belgesi). 
 

Alan 1 – Burası birinci derece koruma alanıdır. Belirlenmesinde sıcak suların çıkış koşulları ile 
litoloji gözetilmiştir. Elips şeklindeki alanın uzun ekseni kuzey- güney yönünde yani alüvyon 
akiferdeki yeraltısuyunun hareket doğrultusuna paraleldir. Uzun eksen 15 m, kısa eksen 8 m dır. 
Kaynak noktaları uzun eksen üzerinde ve kuzeyden güneye doğru onuncu metrededir (Şekil 8). 
Sıcak su sondajındaki ise beş metre çaplı daire şeklinde olup, sondaj dairenin merkezindedir. 
Pavlu’da birisi sondaj, üçü de farklı yerlerdeki sıcak kaynaklara ait dört adet birinci derece korunma 
alanı belirlenmiştir. 
 

Birinci derece korunma alanları her çeşit zarar ve kirlilikten mutlaka korunmalıdır. Burada, sıcak 
suyun alınması, kaptajı ve depolanması dışında hiçbir yapıya izin verilmemelidir.  
 

Hamamboğazı çayının geçirimli alüvyonunun oluşturduğu alanda haşere ve bitkilere  kullanılan 
kimyasal ilaç, gübre kullanılamaz ve çöp depolanamaz. Toprak işlenmez, aşınma ve selden  
korunur. Alan içindeki tuvaletler kaldırılmalıdır. Alan çimle kaplanmalı veya naylon örtü 
serilmelidir. Alanda sıcak suyun doğal çıkışını etkileyecek mekanik veya hidrolik hiçbir çalışmaya 
izin verilmemelidir.  
 

Alan 2- Burası ikinci derece korunma alanıdır. Birinci derece korunma alanlarını içine alan ve uzun 
ekseni kuzeybatı- Güneydoğu yönünde uzanan bir elips şeklindedir. Belirlenmesinde alanın litoloji 
ve tektonik özellikleri gözetilmiştir. Alüvyon veya fay kuşaklarındaki suyun 50 günde ulaşabileceği 
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mesafe, sınırın kuzeybatıdaki başlangıcını oluşturmaktadır. Alüvyon oluşukların ortalama 
geçirimliliği 3,52  10 -3 m/s, toplam gözeneklilik 0.18 ve alüvyon akiferin hidrolik eğimi 10 -2 
hesaplanmıştır. Buna göre alanın kuzeybatı ucunun en yakınındaki sıcak kaynağa uzaklığı 850 m 
dır. Elipsin güneydoğu sınırı, Camlı Hamam kaynağının 200 m güneyinden geçer. Böylece uzun 
eksen 1400 m, kısa ekseni 300 m dolayında olan elipsoit alan, belirlenen uçlar arasında alüvyon 
oluşukları içine almaktadır. Alan içinde alüvyondan başka oluşukların genişliğide en az 25 m dır 
(Şekil 8).  
 

Bu alan insanlardan kaynaklanan zararlı çöp ve gübre yığınları, fosseptik çukuru, derin kuyu 
açılması, kirli sularla sulama, hayvan barınağı, ikamet amaçlı çadır kurmak, kum-çakıl ocağı 
açmak, petrol ürünleri depolamak, dinamit patlatılması, oto yıkamak vb gibi kirlenmelere karşı 
kesin korunmalıdır. 
Bu alanda kirli suları alan dışına akıtılması koşulu ile kaplıca tesisleri yapılır. Ayrıca yol, park, 
çocuk bahçesi yapılması da uygundur.  
 

Alan-3 Burası üçüncü derece korunma alanıdır. Bundan önceki iki alanı içine alır. Belirlenmesinde 
hidrojeoloji ve hidroloji koşulları gözetilmiştir. Kaplıca kaynaklarından itibaren türlü yönlere birkaç 
kilometreye kadar yani kaynakların beslenme bölgesine kadar uzanabilir. Ancak, Kaplıca alanının 
güneydoğusunda ikinci derece koruma sınırının 125 m uzağından geçirilmesi yeterlidir. 
 

Bu alanın geçirimli bölgelerinde hayvan leş ve gübresi bulundurulmamalıdır. Rafineri atıkları, 
kimyasal ve radyoaktif kirleticilerden korunmalıdır. Hamamboğazı çayı havzasının, kaplıcalardan 
itibaren memba yönündeki iskan yerlerinden kirletilmemesi için halk bilgilendirilmelidir. Alanın 
özellikle kuzeye yayılımı oldukça geniş olduğundan şekil üzerinde gösterilmemiştir. 
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Şekil 8. Seben-Pavlu Sıcak ve Mineralli Su Kaynaklarının Korunma Alanları 
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7. SONUÇLAR 
1-Pavlu Kaplıcası dolayının 1/25000 ölçekli jeoloji ve hidrojeoloji haritası yapılmış, farklı oluşuklar 
ve istiflenmeleri aydınlatılmıştır. Ayrıca sıcak ve mineralli su kaynaklarının özellikleri 
belirlenmiştir. 
 
2- Sıcak ve mineralli su kaynakları Sıcaklıkları 41 – 78°C arasında değişen 8 farklı noktalardan 
çıkmaktadır. Alanda sıcaklığı 60°C olan bir sıcak su sondaj kuyusu bulunmaktadır.  Kaynaklar,  
kökeni meteorik olan suların, yeraltında ikincil gözeneklik ve geçirimliliği gelişmiş olan kuşaklara 
kadar süzülerek, orada depolanıp,  jeotermal gradyanla ısınarak, tekrar yeryüzüne yükselmeleri ile 
oluşmuşlardır.   
 
3. Alanda bulunan su noktalarının kimyasal ve izotop tahlilleri yapılarak yorumlanmıştır. Sıcak ve 
mineralli sular meteorik kökenli, yüksek kotlardan beslenen derin dolaşımlı sulardır.  
 
4. Alandaki sıcak ve mineralli suların, uzun yıllardan beri kimyasal bileşimlerinde her hangi bir 
değişiklik olmamıştır. 
 
5.Suların kalsedon jeotermometresi ile hesaplanan hazne kaya sıcaklığı, 90 ile 100°C. arasında 
değişen bir akışkan sisteminin varlığını göstermektedir.   
 
6. Kaplıcalarda, sıcak su alınabilecek iki sondaj yeri önerilmiştir. 
 
7. Bolu il merkezinin yaklaşık 50 km güneyindeki Pavlu kaplıcasında sondajlardan elde edilecek 
akışkanın 2ºC- 3ºC sıcaklık kaybı ile Bolu’ya taşınması günümüzdeki teknolojik imkânlarla güç 
olmayacaktır. 
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KAYSERİ İLİ DEVELİ-YEŞİLHİSAR-YAHYALI KAPALI HAVZASINDA YERALTI 
SUYU – YÜZEY SUYU İLİŞKİSİNİN  ÇEVRESEL İZOTOPLARLA BELİRLENMESİ 
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Hasan KIRMIZITAŞ2,  Selami TÜRKİLERİ1 , Nail ÜNSAL3,  Sedat ÇELENK1 Yakup DARAMA 
2 

 
ÖZET 
 
Çalışma alanı Kayseri İli Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı İlçe arazilerini içine alan tüm kapalı havza 
olup bu havzanın drenaj alanı yaklaşık 3200 km2, ova alanı ise yaklaşık 800 km2 ‘dir.Havzanın en 
düşük kotlarında yeralan sulak alanlar (Yay Gölü, Sultansazlığı,Çöl Gölü, Akar Sazlığı) ise yaklaşık 
100 km2 alan kaplamaktadır. Develi Kapalı Havzasında zaman zaman yaşanan kuraklık karşısında 
tarım alanları için sulama suyu ihtiyacı temininde sıkıntılar çekildiği gibi sulak alanlarda yaşayan 
kuş ve diğer canlı türlerinin de yaşam koşullarının tehlikeye girmesi söz konusudur. Bu çalışma ile 
çevresel izotoplardan trityum, döteryum ve oksijen 18 izotopları kullanılarak Sultansazlığı bataklığı 
ile yeraltısuyu akifererinin suyu arasında bir ilişki olup olmadığı araştırılmıştır. 
 
Anahtar Sözcükler : izotop hidrolojisi,  yüzey-yeraltı suları ilişkisi. 
 
 

DETERMINATION OF GROUNDWATER - SURFACE WATER RELATION IN 
KAYSERİ CITY DEVELİ-YEŞİLHİSAR-YAHYALI CLOSED BASIN BY USING 

ENVIRONMENTAL ISOTOPES 
 

ABSTRACT 
 
Project area is the closed basin which covers Yeşilhisar, Develi and Yahyalı districts, its drainage 
area is approximately 3200 km2 and plain area is 800 km2. Wetland area (Yay Lake, Sultansazlığı 
reedfield, Çöl Lake, Akar reedfield) which is found at the lowest elevation of the basin covers 100 
km2 area. Sultansazliği is one of the most important bird habitat of Turkey. There is an irrigation 
water supply problems in the basin; because of the aridity  also aridity is a danger for the lives of 
birds and the other fauna and flora which are living in the wetland. Water level of the reedfield had 
been decreased in the recent years. In this study Surface water- groundwater interaction is analyzed 
by using environmental isotopes;  tritium, deuterium, oxgen18 . 
  
Keywords: isotope hydrology, surface water-groundwater interaction. 
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1. GİRİŞ 
 

Çalışma alanı Kayseri İli Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçe sınırları içinde yayılan bir kapalı 
havzadır. Havzanın drenaj alanı yaklaşık 3200 km2, ova alanı ise yaklaşık 800 km2 dir. Havzanın en 
düşük kotlarında yer alan sulak alanlar (Yay Gölü, Sultansazlığı, Çöl Gölü, Akar sazlığı ) ise 
yaklaşık 100 km2 alan kaplamaktadırlar. Develi Kapalı havzasında zaman zaman yaşanan kuraklık 
(ve gelecekte küresel ısınmaya bağlı olarak yaşanacak kuraklık) karşısında bu havzada tarım 
yapılan alanların sulama suyu ihtiyacının temininde sıkıntılar çekildiği gibi, yeraltı suyunun 
yüzeysuyu dengesine zara verecek biçimde kullanılması da sulak alanlarda yaşayan kuş ve diğer 
canlı türlerinin yaşam ortamlarına zarar verebilecektir. Dolayısıyla, gerek tarımsal faaliyetlerde ve 
gerekse sucul ortam koşullarında sürdürülebilirliğin sağlanacağı su kullanım politikalarının 
uygulanması zorunludur. Güvenilir su kullanım politikalarının oluşturulması için öncelikle yüzey ve 
yeraltısuyu sistemleri arasında olası ilişkilerin nitel ve nicel açıdan belirlenmesi gerekmektedir. 
Havzada, yüzey ve yeraltısuyu sistemleri arasında belirgin bir etkileşimin olması durumunda, 
yeraltısuyu kullanımının sulak alanların beslenimi üzerindeki etkilerinin de dikkate alınması 
gerekecektir. Bu nedenle, yüzey ve yeraltısuyu sistemleri arasında bir etkileşimin olup olmadığının, 
varsa bu etkileşimin dinamik yapısının belirlenmesi önem taşımaktadır. Anılan soruların 
yanıtlanması amacıyla, bu çalışma kapsamında, havzadaki çeşitli yüzey ve yeraltısuyu örneklerinin 
çevresel izotop  (oksijen-18, döteryum, trityum) ve kimyasal bileşimleri incelenmiştir. Makalede 
söz konusu çalışmaların ön bulguları sunulmaktadır. Çalışma Gazi Üniversitesi ve Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü işbirliği ile yürütülen bir ortak araştırma projesidir.  

 

Havzada yer alan ve yaklaşık 100 km2 alan kaplayan tüm sulak alanlar “Sultansazlığı” olarak 
adlandırılmaktadır. Türkiye’nin yedi sulak alanından birisi olan Sultansazlığı ülkemizin ikinci 
önemli kuş cennetidir. Ayrıca Doğu Avrupa ve Ortadoğu’nun önemli sulak alanlarındandır. 
Sultansazlığı RAMSAR sözleşmesi kapsamında korunması gereken Türkiye’deki önemli sulak 
alanlardan birisini oluşturmaktadır. Bu nedenle, Sultansazlığı  ve dolayındaki su kullanımı, tarımsal 
faaliyetler vb. yakından izlenmektedir.        
 

2. KONUM 
Erciyes Dağı’nın güneybatısında bulunan Sultansazlığı Kızılırmak Havzasının Develi kapalı alt 
havzasında, en alçak kesimlerde yer alır. Denizden yüksekliği 1070-1150 m arasında değişen 
ovanın alanı yaklaşık 800 km2, Develi havzasının su toplama alanı ise 3190 km2 dir. Ovanın 
ortalama eğimi %2 olup, Sultansazlığıkuzeyde Erciyes  (3916 m),  doğuda  Develi  Dağı (2074 m), 
güneyde Aladağlar (3373 m) ve batı Karadağ  ve Hodul Dağı (1937 m) başlıca yükseltileri 
oluşturur(Sultansazlığı Şekil 1).   

Sultansazlığının yağıştan, ova eteklerinde mevcut kaynak sularından ve olasılıkla yeraltısuyundan 
beslendiği düşünülmektedir. Sultansazlığı oldukça büyük kısmı sazlarla kaplı olan bir tatlısu 
bataklığıdır. Bu tatlı su kompleksinin orta  kuzey kesiminde bulunan Yay Gölü Yay Gölü yarı tuzlu 
bir göl olup derinliği 40-100 cm arasındadır. Gölün en derin bölümü 150 cm’yi geçmez ve civarında 
bitki örtüsü yoktur. Yay Gölünün tuzluluk oranı 12 mg/l, ilkbaharda en yüksek su seviyesinde 
suyunun pH derecesi ise 6,8 – 7,0 olup kıyı bölgelerinde pH derecesi 8’in üzerine çıkmaktadır. Yay 
Gölünün kuzey-batı tarafında  Çöl Gölü bulunur. Yay Gölü yağışlı dönemlerde kuzeyinde bulunan 
Çöl Gölü ile birleşir. Çöl Gölünün pH’ı  8,3, tuzluluk oranı 80 mg/l’dir. Oldukça sığ olan Çöl 
Gölünde tuz miktarının daha yüksek olması gölün ndan ve Buharlaşmanın daha yoğun olmasından 
kaynaklanmaktadır. Aşırı yağışlı yıllarda Çöl Gölünde oluşacak taşkın suyunu Çalbalma tüneli ile 
Kızılırmak Karasu alt havzasına aktarması planlanmıştır.  
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2. GENEL JEOLOJİK VE HİDROJEOLOJİK YAPI   

İnceleme alanı ve dolayında Paleozoyik’den başlamak üzere Kuvaterner’e kadar değişik 
formasyonlar yüzeylenmektedir. Havzanın güneyinde Aladağ karbonat napları ile bunlar arasında 
yer alan ofiyolitik melanjı içeren bir jeolojik yapı görülmektedir. Bu bölümde jeolojik birimler 
ağırlıklı olarak Yahyalı napına aitdirler. Batıd, kuzey ve doğuda Kapadokya volkanik bölgesine ait 
volkanik ve volkano-tortul birimler yaygındır. İgnimbiritler ovanın batı ve doğu kesimlerinde daha 
yaygındırlar. Kuzeyde Erciyes ve batıda Develi dağ volkanik kayaçların yaygın olarak gözlendiği 
alanlardır. Sultansazlığı ovası, çek-ayır tipi bir havza gelişimine bağlı olarak civar yükseltiler 
arasında oluşmuş bir tektonik çukurdur. Bu yapıya bağlı olarak, ova kesimi Pliyo-kuvaterner 
boyunca civar yükseltilerden türeyen kırıntılı malzeme ile doldurulmuştur. Bu gelişime bağlı olarak 
ovanın çevre kesimlerinde kaba, orta kesiminde ise ince taneli kırıntılı malzeme içermesi 
beklenmektedir. 
 

Kavramsal hidrojeolojik model göre yeraltısuyu beslenimi ovayı çevreleyen volkanik ve karbonatlı 
birimlerce sağlanmaktadır. Bununla birlikte, söz konusu birimlerce sağlanan beslenim miktarı 
hakkında kesin veriler mevcut değildir. Göllerin oluşumunda yağış ve civar yükseltilerdeki kar 
erimesinin etkili olduğu anlaşılmaktadır. Ova eteklerinde yer alan kaynaklar da ova yüzeysuyu 
bütçesine katkıda bulunmaktadır. Yeraltısuyunun, akifer(ler)den dikey yükselim ile ovadaki sığ 
yeraltısuyuna ya da göllere bir beslenim sağlayıp, sağlamadığı ise bu çalışmanın konusunu 
oluşturmaktadır.  
 

 3. ÇEVRESEL İZOTOP ÇALIŞMALARI 
 

Kasım 2004 tarihinde gerçekleştirilen saha çalışması kapsamında  Şekil 2’de gösterilen  noktalardan 
su örnekleri toplanmış olup bunlara ait  çevresel izotop analiz sonuçları Tablo 1 de gösterilmiştir.  
 

3.1. Trityum Verileri 
Kasım 2004’de toplanan su örneklerinin değerlendirilmesinde 6 TU ve daha yüksek tritium 
içeriğine sahip olan sular güncel yağışlardan beslenen sular olarak kabul edilmişlerdir. Buna göre 
Dündarlı (BUNLARA TABLO 1 DEKİ ÖRNEK NUMARALARININ YAZILMASI GEREKİR), 
Erikli, Karaboğa, Gözbaşı , Kurbağalı, Kurpak Bahçe Mevkii kaynakları ilkbaharda eriyen kar 
sularıyla beslenen güncel sulardır, Zamantı tünelinden çıkan kaynak suyunun tritium değeri küçük 
olup eski sudur. Ayrıca sazlık çevresindeki derin yeraltı suyu kuyularının suları da (SK15, SK19, 
SK21) trityum değerleri sıfıra yakın olup eski sulardır.  Bu kuyulara ait sular yağış ile beslenen 
sazlığın suyu ile beslenmemişlerdir. Trityum sonuçlarının grafiği Şekil 3’de, trityum sonuçlarının 
proje alanı üzerinde dağılımı ise Şekil 4’de verilmiştir. Güney sazlığına çok yakın olan Ovaçiftlikte 
Kazım Akgün’a ait kuyunun (SK21) trityum değeri 0,9±2,05 TU’dur, buna göre sazlığa çok yakın 
olan bu kuyunun suyu eski sudur, bu sonuç sazlığın suyunun bu bölgede derinde yer alan akifere 
karışmadığını göstermektedir.Kazım Akgün’nün kuyusu 115 m derinliğindedir, 20-85 m arasında 
filtre olup, pompa 35 m derinden su çekmektedir. Kuyu sahibince 85 m’nin altındaki derinlikte mil 
bulunduğunu belirtilmiştir. Şekil 4’de de görüldüğü gibi zeminin Yahyalı ve Develi’ye göre daha 
gözenekli olduğu Yeşilhisar kesiminde yüzey suyu ile akifer beslenimi fazla olduğundan trityum 
değerleri 6 TU’dan büyüktür. Göllerin bulunduğu bölgede ise trityum değeri düşüktür. Bu genel 
veriler ışığında,  sulak alanların beslenimde i) yeraltısuyu katkısının önemli olmadığı ve/veya ii) 
dikey yöndeki yeraltısuyu  besleniminin en azından güncel su katkısı içermediği anlaşılmaktadır.  
Su örneklerinin klorür-trityum grafiği Şekil 5’de verilmiştir 
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Şekil 1: Develi Kapalı Havzası sulama alanları [DSİ, 1988] 
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Tablo 1: Kasım 2004çevresel izotop analiz sonuçları  
No Numune kodu Kot (m) O-18 D T(TU) 

1 SK – 1 İncesu Subaşı köyü içme suyu kuyusu 1124 -11.61 -77.58 2,95±2,00 
2 SK – 2 İncesu Subaşı köyü Recep KÖKEZ kuyusu 1086 -9.94 -72.35 3,45±1,95 
3 SK-3 Ürgüp Başköy ( Başdere ) sulama kooperatifi 

52781 nolu işletme kuyusu 
1132 

-10.69 -76.47 1,20±1,85 
4 SK – 4 Develi Çayırözü köyü Yeşilhisar Belediyesi 

1 nolu içme suyu kuyusu 
1086 

-11.57 -77.94 7,75±2,10 
5 SK – 5 Develi Şeyhşaban köyü 48538 nolu 

araştırma sondaj kuyusu 
1099 

-11.54 -77.33 3,85±2,00 
6 SK-6Yeşilhisar sulama kooperatifi 092 nolu 

işletme kuyusu 
1112 

-9.43 -70.64 13,50±2,35 
7 SK–7 Yeşilhisar sulama kooperatifi 083 nolu 

işletme kuyusu 
1090 

-9.89 -75.40 1,40±2,05 
8 SK–8 Yeşilhisar Sultansazlığı Halil Çinitaş kuyusu 1085 -9.99 -75.93 0,00±1,80 
9 SK – 10 Yeşilhisar Güzelöz köyü içme suyu 

kuyusu 
1368 

-11.06 -83.39 1,15±2,00 
10 SK – 11 Yeşilhisar Devretbaşı köyü içme suyu 

kuyusu 
1504 

-12.01 -87.73 0,95±2,00 
11 SK – 14 Develi Tombak Sulama kooperatifi 26913 

nolu işletme kuyusu 
1119 

-11.19 -78.52 0,60±2,02 
12 SK – 15 Develi Sindelhöyük Sulama kooperatifi 

46538 nolu işletme kuyusu 
1082 

-11.65 -81.51 0,00±2,00 
13 SK – 17 Yahyalı Yerköy Sarımsaklı Sulama 

Birliğinin artezyen yapan 55831 nolu işletme 
kuyusu 

1082 

-11.48 -78.71 5,90±2,00 
14 SK – 18 Yahyalı Yerköy ikinci kuyu 55813 nolu 

işletme kuyusu 
1098 

-10.94 -77.21 10,15±2,20 
15 SK – 19 Musahacılı Yenihayat köyü arası sondaj 

kuyusu 
1078 

-11.04 -78.55 0,15±1,95 
16 SK – 20 Yahyalı Eğriköy Mehmet Demir Kuyusu 1086 -10.64 -76.33 6,65±2,14 
17 SK – 21 Yeşilhisar Ovaçiftlik köyü Kazım Akgün 

kuyusu 
1081 

-11.47 -81.51 0,90±2,05 
18 K0 Ürgüp Başköy ( Başdere ) yolu üzerinde 

Karayolları taş ocağı yanında yer alan kaynak 
1277 

-11.28 -80.29 0,00±1,95 
19 K1 Çöl Gölü Ilıpınar Kaynağı 1075 -11.48 -79.51 0,00±2,00 
20 K3 Soysallı Kaynağı 1064 -11.56 -78.69 1,75±1,95 
21 K – 5 Develi Kulpak köyü İçme suyu kaynakları 

Bahçe mevkii kaynağı 
1611 

-11.74 -80.48 5,40±2,05 
22 K – 5a Develi Kulpak köyü içme suyu kaynakları 

Erikli mevkii kaynağı 
1867 

-11.53 -80.12 9,65±2,20 
23 K-6 Derebağ şelalesi  -11.51 -79.11 8,90±2,10 
24 K – 7 Yahyalı gözbaşı kaynağı 1170 -11.32 -78.15 9,12±2,10 
25 K – 8 Karaboğa kaynağı 1090 -11.07 -76.16 9,50±2,05 
26 K – 10 Yeşilhisar Dündarlı Kaynakları alt kot 1342 -11.72 -80.50 11,70±2,10 
27 K – 11 Küçük kurbağalı kaynağı 1077 -10.62 -75.57 5,05±1,95 
28 K – 12 Zamantı Tüneli çıkış ağzı 1251 -11.49 -77.67 0,00±1,90 
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9,12±2,1 

9,5±2,05 

5,9±2 10,15±2,2 

0,15±1,95 

5,05± 1,95 

11,7± 2,1 6,65±2,14 

0,9±2,05 

1,15±2 

0,95±2 
0± 1,8 

13,5±2,35 
1,4±2,05 0,0± 2 

0,6±2,02 

7,75±2,1 

3,85±2 

5,45±2,05

9,65±2,2 
0,0± 2 

0,0± 1,95 

1,2± 1,85 

2,95±2 

3,45±1,95 

0±1,90 

1,75±1,95 

Şekil 2: Su örneği alınan lokasyonlar ve Kasım 2004 trityum sonuçları 



 

 263

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0 10 20 30
 

Şekil 3: Kasım 2004 Trityum sonuçlarının grafiği 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 4: Trityum sonuçlarının arazi üzerinde dağılımı 
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3.2. Döteryum - Oksijen 18 verileri 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x, y;GPS ile ölçülen koordinatlar 
 
 
 
Şekil 5’ten yüksek kottan beslenen su noktalarında O18 değerlerinin düşük olduğu (δ< ‰ – 11,5; 
örğ: Aladağlar ve Erciyes Dağı çevresi); ovada daha düşük kotta bulunan Yeşilhisar çevresine ait 
örneklerin ise daha yüksek in O18 değerlerine (δ>‰- 10) sahip olduğu görülmektedir. Bu veriler 
ışında, Yeşilhisar ve çevresindeki akifer güncel yağış suyu ile düşük kotlardan beslendiği 
düşünülmektedir.   
 
Şekil 6’de Kasım 2004’de Develi Ovasından toplanan kaynak ve kuyu suyu örneklerinin döteryum 
ve oksijen 18 izotop içerikleri GEF II Projesi kapsamında 2003 yılında sazlık alan içinde bulunan 
Eğrigöl ve Sap Göl’ün izotop içerikleri ile karşılaştırılmıştır. Buna göre Kasım 2004’de toplanmış 
olan su örneklerinin trityum ve döteryum içeriklerinin aşırı buharlaşmış olan göl sularının izotop 
içeriklerinden oldukça farklıdırlar Şekil 6’ye göre yeraltısuyu ile sazlık suyu arasında doğrudan bir 
ilişki olmadığı görülmektedir. 
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Şekil 5: O18 sonuçlarının alansal dağılımı
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Kasım 2004 Sonuçları
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                                    Şekil 6: Döteryum Oksijen 18 Kasım 2004 sonuçları 
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Şekil 7: O18-Trityum Grafiği 

O18-Trityum grafiğinde (Şekil 7) I. grupta yer alan sular yüksek  kotlardan beslenmiş güncel sular,  
II.gruptaki sular ise yine yüksek kotlardan beslenen derin dolaşımlı sular olup, III grup  karışım 
suyudur.  IV. Grup sular  alçak kotlardan beslenmiş derin dolaşımlı sulardır. Yeşilhisar yakınında 
bulunan 92 no’lu pancar kooperatifince açılmış olan kuyu (SK6) alçak kotlardan güncel yağış 
sularıyla beslenmiştir.     Şekil 8’de ise O18-Klor ve Trityum Klorür grafiği verilmiştir. 
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Eylül (2003) 

Global  Met.Doğru  

Eğrigöl  
Haziran (2003)

 SapGöl 
Eylül (2003) 
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δ 

 (I) 
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                                Şekil 8: Trityum Klorür ve O18- Klorür grafiği  
 
Su örneklerinde klorun yüksek değerde olması su örneğinin derin dolaşım suyu olduğunun 
göstergesidir, bu suların trityum değeri de düşüktür. 
 
4. SU KİMYASI ÇALIŞMALARI  
 

 Tablo 1’de gösterilen lokasyonlardan Kasım 2004 su kimyası analizi için de su örnekleri 
toplanmıştır. Analiz sonuçlarına göre çizilen Piper diyagramları Şekil 12’de verilmiştir. Şekil 12’e 
göre kimyasal açıdan SK14 kodlu numunenin bir karışım suyu olduğu görülmektedir. Piper 
diyagramından genel olarak su örneklerinin bikarbonatlı ve kalsiyumlu sular olduğu görülmektedir. 
Kasım 2004 su kimyası analiz sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. 
 
İncesu Subaşı köyünde Recep Kökez’e ait kuyu (SK2) çok tuzlu, çok sert, sodyum ve bor miktarı 
yüksek bir sudur, sulama suyu olarak kullanmaya uygun değildir. Recep Kökez’e ait kuyu suyunda 
içme suyu olarak kullanıldığında insan sağlığı açısından tehlikeli olan nitrite yüksek oranda 
raslanmıştır (Kasım 2004: 0,023ppm).  
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Şekil 9:Kasım 2004 su kimyası sonuçları için piper diyagramı 

 
 
4. SONUÇLAR 
Trityum, döteryum ve oksijen 18 izotopları sonuçlarına göre sazlık suyu ile derin yeraltı suyu 
akiferi arasında direkt bir ilişki olmadığı görülmektedir. Trityum analizleri ile elde edilen sonuçları 
doğrulamak için Haziran 2005’de bölgede 10 farklı lokasyondan Karbon 14 ve Karbon 13 analizi 
yaptırılması için su örnekleri toplanmıştır.  
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Tablo 2:  Kasım 2004 su kimyası analiz sonuçları 
 
 No Kodu Ph EC Na+ K+ Ca+2 Mg+2 CO3 HCO- Cl- SO4 Toplam Na% SAR sınıfı 

Sertlik 
Fr Nitrit Nitrat Amonyak Bor 

Org 
. adde 

1 SK1 7,98 189 0,8 0 0,27 0,71 0 1,08 0,56 0,01 1,85 38,79 0,9 T1-A1 4,9 0,003 4,05 0,089 0,2 0,94 

2 SK2 8,26 6805 46 3 5,82 5,75 0,32 9,28 43,7 6,79 60,07 75,74 19 T4-A4 57,85 0,023 8,11 0,722 13,7 2,33 

3 SK3 7,9 498 1,2 0,1 2,69 1,36 0 4,77 0,4 0,13 5,3 21,7 0,8 T2-A1 20,26 0,01 10,8 0,106 0,6 0,55 

4 SK4 7,39 208 0,9 0,1 0,44 0,56 0 1,4 0,49 0,01 1,8 45,26 1,2 T2-A1 4,85 0,003 2,46 0,05 0,3 0,84 

5 K0 7,81 350 0,9 0 1,72 1 0 3,4 0,2 0,06 3,66 24,59 0,8 T2-A1 13,6 0,007 10,9 0,08 0,2 0,84 

6 K1 7,53 1179 6,8 0,2 1,39 1,57 0 3,33 6,67 0,06 9,94 68,21 5,6 T3-A1 14,8 0,003 2,97 0,11 3,2 0,98 

7 K3 7,49 126 0,3 0 0,49 0,32 0 0,98 0,1 0,01 1,09 22,94 0,4 T1-A1 4,05 0 4,13 0,07 0,2 1 

8 K10 8,05 284 0,1 0 2,22 0,51 0 2,64 0,04 0,11 2,79 1,79 0 T2-A1 13,85 0,003 5,32 0,12 0,4 1,06 

9 SK5 7,5 1274 6,8 0,3 2,74 1,85 0 5,34 6,2 0,05 11,59 58,24 4,5 T3-A1 22,95 0,043 2,24 0,19 4,1 1,36 

10 SK6 7,11 1934 3 0,4 11,5 7,03 0 17,92 2,89 1,16 21,97 13,85 1 T3-A1 92,85 0,01 28,9 2,46 1,8 0,66 

11 SK7 7 1358 2,7 0,2 7,62 4,41 0 11,88 2,2 0,89 14,97 18,3 1,1 T3-A1 60,15 0,01 12 0,86 1,3 0,8 

12 SK8 8,3 1026 3,1 0,2 3,23 2,88 0,38 5,05 2,9 1,04 9,35 32,94 1,8 T3-A1 30,5 0 19 0,23 1,3 0,67 

13 SK10 8,17 386 0,4 0 2,67 0,38 0,18 2,7 0,4 0,23 3,51 12,64 0,4 T2-A1 15,15 0,007 17,7 0,064 0,5 0,68 

14 SK11 8,46 223 0,3 0 1,61 0,26 0,18 1,85 0,12 0,01 2,16 12,04 0,3 T1-A1 9,36 0,003 10,6 0,076 0,4 0,96 

15 SK14 7,54 719 1 0 4,59 1,2 0 2,81 0,86 3,11 6,78 14,16 0,6 T2-A1 28,95 0,007 9,3 0,211 0,6 0,7 

16 SK15 7,15 465 1,3 0,1 1,59 1,5 0 2,92 1,28 0,26 4,46 28,03 1 T2-A1 15,45 0,013 6,91 0,24 0,5 0,4 

17 K5 7,3 82 0,1 0 0,49 0,05 0 0,62 0,06 0,02 0,7 18,57 0,3 T2-A1 2,7 0 2,97 0,16 0,4 0,58 

18 K5-A 7,49 69 0,1 0 0,09 0,24 0 0,38 0,05 0,04 0,47 21,28 0,3 T1-A1 1,85 0,023 2,91 0,33 0,4 0,75 

19 K12 8,23 123 0,2 0 0,58 0,37 0,22 0,87 0,04 0,03 1,18 14,66 0,3 T1-A1 4,75 0 2,76 0,2 0,4 0,42 

20 SK17 7,69 313 0,2 0 2,84 0,45 0 2,98 0,12 0,35 3,45 4,35 0,1 T2-A1 16,45 0 4,38 0,35 0,6 0,15 

21 SK18 7,8 488 0,2 0 4,44 0,81 0 4,85 0,18 0,61 5,42 2,95 0,1 T2-A1 28,65 0,038 9,7 0,38 0,6 0,68 

22 SK20 7,5 836 2,3 0,6 4,23 2,11 0 5,3 1,98 1,42 8,7 28,44 1,3 T3-A1 31,7 0 8,98 0,28 1,2 0,42 

23 K6 8,7 292 0,1 0 2,46 0,72 0,22 2,7 0,05 0,27 3,24 1,54 0 T2-A1 15,9 0,01 2,15 0,25 0,6 0,53 

24 K7 7,9 381 0,1 0 3,2 0,94 0 3,53 0,07 0,63 4,23 1,65 0,1 T2-A1 20,7 0,01 6,58 0,2 0,6 0,24 

25 K8 7,38 653 1,1 0 4,39 1,28 0 4,81 1,26 1,1 6,62 16,57 0,7 T2-A1 28,26 0,033 8,04 0,185 0,6 0,37 

26 K11 7,85 594 1 0,1 3,39 1,6 0 4 1,05 1,02 6,07 16,97 0,7 T1-A1 24,95 0,049 15 0,308 0,8 0,35 

27 SK19 8,23 730 2,8 0,1 2,9 2,51 0,14 6 0,8 1,3 8,24 33,62 1,6 T2-A1 27,05 0,233 0,13 0,38 0,3 1,08 

28 SK21 8,53 441 1,3 0 1,5 1,95 0,2 3,4 0,72 0,46 4,78 27,2 0,9 T2-A1 17,25 0,138 3,61 0,77 0,2 0,94 

TOP  218 22026 84 5,7 81,1 44,3 1,84 116,8 75,4 21,2 214,39 677,02 45  629,73 0,679 223 9,471 36 21,28 

ORT  7,79 786,643 3 0,2 2,9 1,58 0,07 4,171 2,69 0,76 7,6568 24,17929 1,6 0 22,49036 0,0243 7,95 0,33825 1,286 0,76 
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ÖZET 
Bu çalışmanın amacı Devlet Su İşleri’nin sorumlu olduğu içme sularında olası radyoaktivitenin 
(toplam alfa ve toplam beta) belirlenmesi, TSE (Türk Standartları Enstitüsü) nün ve WHO (Dünya 
Sağlık Organizasyonu) nun öngördüğü sınır değerlere uygunluğunun saptanmasıdır. Bu amaçla DSİ 
nin 25 bölgesinden içme suyu depolarından toplanan su örnekleri üzerinde toplam alfa ve toplam 
beta analizleri tamamlanmış olup WHO’ nun ve TSE’nin verdiği sınır değerlerlerle karşılaştırması 
yapılmıştır. Bu tebliğde analiz sonuçlarının tümü verilmemiştir. Tüm veriler daha sonra 
yayınlanacak olan DSİ sonuç raporunda yayınlanacaktır.  
 

Çalışmanın devamı niteliğinde çeşitli bölgelerde jeolojik formasyonlarla suların fizikokimyasal ve 
doğal radyoaktivite özellikleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacı ile Eskişehir çevresi pilot 
bölge olarak seçilerek bir çalışma başlatılmıştır. Çalışma alanı olarak tesbit edilen Eskişehir 
civarında yer alan su kaynaklarının hidrojeokimyasal özellikleri, ağır metal içerikleri ve doğal 
radyoaktivite seviyelerinin jeolojik yapı ile ilişkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu çalışmanın 
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yapılacak benzer çalışmalara temel teşkil edeceği umulmaktadır.  
 

Anahtar sözcükler : İçme suları, radyoaktivite, toplam alfa aktivitesi, toplam beta aktivitesi 
ABSTRACT 
The purpose of these study is to determine the level  of gross alpha and gross beta activities of 
samples collected from the different Regional Directories  of The State Hydraulic Works  (DSI).  
After that compare the results versus  permissible values of World  Health Organisation  and 
Turkish Standards. Collected samples from 25 Regional Directories  of  DSI have completed.  All 
the analyses results   compared with Turkish Standard (TS 266) and World Health Organization 
(WHO). We will  give all the  research our final report . 
 

It is well known that water and their natural radioactivity levels develop depending on regional 
geology. Eskisehir and its surrounding  selected as a research area. The hydrogeochemical 
properties (U, Th, F and heavy metals) of water sources and natural contents of radioactivity (Gross 
α, β and 222Rn) will be determined in the frame of this project. . It is also hoped that this project will 
be a base study for other parts of Turkey 
 

Keywords: Radioactivity, uranium, thorium, Gross  α, Gross β, radon, water-rock interaction,  

 
1.GİRİŞ 
 

Çevre kirliliğinin insan sağlığını ciddi bir şekilde etkilemeye başladığı, günümüzde yadsınamaz bir 
gerçektir. İnsan sağlığı yapay kirleticilerle (pestisitler, radyasyon, gürültü ve vb) ciddi bir şekilde 
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etkilenmektedir. Ayrıca bazı radyoaktif bileşimler insan aktiviteleriyle de meydana gelebilmekte 
veya artış gösterebilmektedir (örneğin radyoaktif maddelerin tıpta ve endüstride kullanılmasıyla). 
Ancak bu yapay kirleticilerin yanı sıra doğada bulunan radyoaktif maddelerde doğrudan ve/veya 
dolaylı olarak insan sağlığını ciddi boyutta etkileyebilirler.  
 
Bilindiği gibi Ülkemiz değişik jeolojik formasyonların bulunduğu bir coğrafyada yer almaktadır. Bu 
jeolojik yapı çoğu zaman çeşitli doğal radyoaktif maddeler içermektedir. Bu jeolojik yapılarla 
temasta olan su, bu maddelerle etkileşimi sonucu radyoaktivite özelliği gösterebilmektedir. 
Bilinmektedir ki suların fizikokimyasal ve doğal radyoaktivite özellikleri bölgesel jeolojik yapıya 
bağlı olarak gelişmektedir. Bu anlamda,. 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 (toplam alfa ve toplam beta) konsantrasyonları 
için üst sınır Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından 
belirtilmiştir (Tablo 1). 
 
                Tablo 1:  İçme sularında izin verilen radyoaktivite konsantrasyonları 

 
KURUM 

 
İZİN VERİLEN MAKSİMUM DEĞER 

DÜNYA SAĞLIK ORGANİZASYONU
(1996)  Alfa    :  0,10 Bq/L   (2,7 pCi/L) 

   
Beta    :  1,00 Bq/L   (27 pCi/L) 

TÜRK STANDARTLARI (TS 266)
(Nisan 2005) 

 
 
2. RADYOAKTİVİTE 
 

Çevremiz çeşitli elementlerden veya onların bileşiklerinden meydana gelmiştir. Bir elementin 
herhangi bir  tepkimeye girebilen en küçük parçası atomdur. Atomları da, protonlar ve nötronların 
oluşturduğu bir çekirdek ve bu çekirdeğin etrafında dönen elektronlar oluşturur. 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 dalgaları 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 kağıt 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. İnce bir alüminyum levha bu 
elektronları durdurmak için yeterlidir. Gama ışınları enerji fazlalığı olan çekirdekler tarafından 
yayınlanan elektromagnetik radyasyonlardır. Bunlar yüksek enerjili fotonlardan oluştukları için 
çevrelerindeki maddeye daha çok girerler (Şekil 1). 
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Şekil 1:  Alfa , beta ve gamaların farklı maddelerde tutunmaları  
 
Alfa, beta ve gama radyasyonu aynı zamanda iyonlaştırıcı radyasyon olarak da adlandırılır. Bir 
başka deyişle, diğer atomların elektronlarını sökecek yeterli enerjiye sahiptirler. Bu tür 
radyasyonlara maruz kalma süresine, radyasyonun şiddetine ve maruz kalınan vücut bölgesine bağlı 
olarak, hücreyi parçalayabilir. İyonlaştırıcı radyasyonun insanlar üzerindeki etkisi radyasyon dozu 
birimleri olan  Rem veya Sievert birimleriyle ölçülmektedir. Ancak son yıllarda Rem yerine SI 
birimler sisteminde yerini alan Sievert (Sv) kullanılması standart hale gelmiştir (100 Rem =1Sv). 
Ancak radyasyon dozunun hesaplanabilmesi için  öncelikle radyoaktif  maddenin Becquerel  ile 
belirlenen radyoaktivitesinin bilinmesi gerekmektedir. 
 

Radyoaktivite, aşırı nötron fazlalığı nedeniyle kararsızlık gösteren atom çekirdeklerinin 
kendiliğinden parçalanması sırasında çevreye radyasyon yayma olayı olduğundan, radyoaktivite 
biriminin de çekirdek parçalanmasından kaynaklanması doğaldır. Bu nedenle, saniyede bir adet 
parçalanma gösteren radyoaktif madde miktarı radyoaktivite birimidir. Günümüzde radyoaktivite 
birimi olarak  Becquerel (Bq) kullanılmaktadır. SI birimler sistemindeki Becquerel’in radyoaktivite 
eski birimi olan curie (Ci) ile arasındaki bağlantı aşağıdaki şekildedir. 
 

1 Ci   =  3,7x 1010 Bq 
1µCi  =  3,7x104   Bq 
1pCi  =  0,037 Bq 
 
 
3.  SULARDAKİ RADYOAKTİVİTENİN KAYNAĞI 
 

Bilindiği gibi yeryüzündeki sular  güneş enerjisi sayesinde sürekli bir döngü halindedir (Hidrolojik 
çevrim). İnsanlar gereksinimleri olan bu suyu bu döngüden alırlar ve kullandıktan sonra bu döngüye 
iade ederler. Bu süreç içerisinde suların kimyasal ve fiziksel özellikleri tamamiyle içinden geçip 
geldikleri akifer kayaçların mineralojik ve kimyasal özelliklerini yansıtır [5,6,7]. Suya karışan 
maddeler suların özelliklerini      değiştirerek su kirliliğini ortaya çıkarabilmektadir.  Bu döngü 
sonucu    suların içeriğinde çözünmüş olarak çeşitli katı maddelerin yanısıra, geçtikleri veya 
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bulundukları ortama bağlı olarak radyoaktif maddelerde bulunabilir. Özellikle yeraltı suları 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 şeyl gibi tortul kütlelerde de radyoaktif maddelere 
rastlanmaktadır. Kum-çakıl kumtaşı, çatlaklı kalker gibi 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 
(238 U ) dir. Ayrıca Uranyum-238 in bozunması sonucu ortaya çıkan Radon-222 (222Rn), Radyum-
226 (226Ra) yer altı sularında bulunabilir. 
  
Dünyada pek çok yerde granitik kayaçlardaki akiferler önemli yeraltı suyu kaynaklarını 
oluşturmakla birlikte, granitik kayaçlardan gelen sular, granitik akiferin mineralojik ve jeokimyasal 
özelliklerine bağlı olarak, içme suları için belirlenmiş seviyelerin üstünde kuvars, feldispat, mika 
gibi çeşitli mineraller, flüor, bor gibi iz elementler, bazı ağır metaller (Pb, Zn, Cu, Hg gibi) ve 
radyoaktif elementler (U, Th, Rn, Ra) içerebilmektedir[8]. Bilinmektedir ki radyoaktivitenin asıl 
kaynağı olan 238U, 232Th ve 40K ve bunların bozuşma ürünleri, en çok granitik kayaçlarda 
zenginleşmektedir[9]. Bu nedenle granitik akiferlerden alınan sulara her zaman şüphe ile 
yaklaşılmaktadır.     Dolayısıyla doğal radyoaktivite düzeyleri (toplam α, toplam β ve 222Rn ) dikkat 
çekecek kadar yüksek olan suların jeolojik yapılarla (granitik kayaçlar, fay zonları, hidrotermal 
alterasyon zonları gibi) ilişkilisinin ortaya konulmasında fayda vardır [10,11]. 
 
Bu yeraltı formasyonlarının içeriğinde bulunan kimyasal bileşikler suda eriyebilme derecelerine 
göre yer altı sularına az yada çok oranda karışır. Çözünmüş maddelerin miktarı, formasyonlarla yer 
altı suyunun temas süresine, suyun akış hızına ve sıcaklığına, formasyonun cinsine ve ortamın 
basıncına bağlı olarak değişir. 
 
Ayrıca sularda doğal radyoaktivitenin seviyesi, insan aktiviteleriyle de  artış gösterebilir. Dünyanın 
her tarafında nükleer enerjiden yararlanma hızla artmaktadır, özellikle araştırma amaçlı olarak 
kurulan rektörler; nötron bombardımanı sağlayarak kararlı nukleonları kararsız izotoplara 
dönüştüren fabrikalar olarak, yaygın ve geniş bir şekilde kullanılmaktadır. Yapma Radyoizotopların 
başka bir kaynağını da nükleer kaynaklardan ileri gelen yan ürünler ve atıklar oluşturmaktadır. 
Nükleer atıkların yeraltında veya deniz altında çok uzun zaman boyunca saklanması için kullanılan 
kaplardan kaynaklanabilecek sızmalar bu maddelerin oluşturabileceği toksit açısından önem 
taşımaktadır. Radyoaktif kirlenme bunun dışında hastanelerden, araştırma kuruluşlarından ve bazı 
endüstri dallarından da kaynaklanabilmektedir.  Atmosferde yapılan nükleer silah denemeleri 
sonucunda artan radyoaktivite, yağmur sularını kirletmekte ve bunun sonucu olarak yüzeysel sular, 
radyoaktif kirlenmeğe maruz  kalabilmektedir.  Enerji kaynağı olarak kullanılan atom 
santrallerinden sızıntı yoluyla çevreye yayılan radyoaktif ışınlar, radyoaktif partiküller, toz ve 
bulutlar, yada  denemeler esnasında çevreye yayılan radyoaktif ışınlar ve partiküllerle her yıl artan 



 

 273

oranlarda radyoizotop, yapay olarak doğaya katılmaktadır.  Özellikle çevreye yayılan Alfa ve Beta 
ışınları besin zincirine girebilir, organizmalarda birikim gösterebilir. Çevre sorunları sınır 
tanımamakta ve çeşitli kirletici emisyonlar kilometrelerce uzaklara taşınarak etki edebilmektedir. 
Bu nedenlerle içme sularının güvenilir bir şekilde tüketilmesi için radyoaktif madde 
konsantrasyonunun yönetmelik veya standartlarda belirtilen seviyelerde olması gerekmektedir.  
 
4.  DENEYSEL ÇALIŞMALAR 
 

4.1. Numunelerin Toplanması  
Toplam alfa ve toplam beta ölçümleri için numunelerin alımında toplam su kütlesini tam olarak 
temsil edecek noktanın tespiti ve alınma şekli  önemlidir. Normal şartlarda numune alma noktaları; 
göller ve akarsularda kıyılardan etkilenmeyecek kadar uzakta (en az 1 m) seçilir. Kuyulardan 
numune alınırken, kuyu suyunun tam temsil etmesi için kuyunun suyu bir süre boşaltılmalı, sonra 
numune alınmalıdır. Kaynak sularında tam kaynağın çıktığı noktadan  (kaynağın gözesinden) 
alınmalıdır. Eğer içme ve kullanma sularında analiz yapılacaksa içme ve kullanma sularını temsil 
eden depolardan alınmasında yarar vardır. Bu numunelerin miktarı ölçüm için gerekli kalıntının 
sağlanmasına yetecek kadar olmalıdır (en az 1 litre). Numuneler çift kapaklı, temiz plastik şişelere 
konulmalıdır. Numuneler alındıktan sonra pH değeri yaklaşık 2 olacak şekilde 1 N HNO3   ilave 
edilerek korumaya alınır. 1 litrelik bir numune için 1 N HNO3 çözeltisinden 15 mL ilave edilirse 
numunenin pH değeri 2 ye ayarlanabilir. Eğer numunelere asit koruması yapılmamışsa 5 gün 
içerisinde laboratuvara ulaştırılmalıdır [1,3]. Numune şişeleri üzerine numunenin adı, alındığı yer, 
alınma tarihi ve korumanın yapılıp yapılmadığına dair etiket bulunmalıdır. 
 
Proje çerçevesinde şimdiye kadar 25 Bölge Müdürlüğümüzün  sorumlu olduğu illerin  suyu 
depolarından  numune alma talimatına uygun olarak toplanan su örnekleri Daire Başkalığımız 
İzotop Laboratuvarı Şube Müdürlüğüne iletilmiştir. Laboratuvarda ölçümleri yapılan su 
numunelerinin Bölge Müdürlükleri ve yerleşim yerlerine göre dağılımı Tablo 2’de ve numune 
lokasylonları Sekil 2 de görülmektedir .  Toplam alfa ve toplam beta olarak tüm bölgeler 
taranmıştır. Bazı lokasyonların kordinatları bulunmaması nedeniyle Şekil 2 de görülmemektedir.   
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   Tablo2: Toplam alfa ve toplam beta analizleri yapılan yerlşeşm yerleri 

 
5 . SAYMA SİSTEMİ ve SAYIM METODU 
Sayma sistemi , Dsi Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi İzotopl Laboratuvarı Şube 
Mudurlüğünde bulunan “ Düşük Ortam Saymalı Alfa / Beta Sayma Sistemidir (Low Background 
Alpha/ Beta Counting System  (Tennelec LB 1000 Series ))”. TENNELEC LB 1000 sistemi çok 
düşük ortam saymasına sahip, alfaların ve betaların ikisinin birden yayımlandığı  bir ortamda darbe 
boylarının farklı olması nedeniyle  hem alfaların hem de betaların birbirinden bağımsız olarak aynı 
anda sayılması prensibine göre çalışan orantılı gaz sayacıdır . 
Laboratuvar TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından akredite olup, ölçüm hesap ve 
numune hazırlamada  kullanilan metot  EPA  900.00 metodu dur. EPA(Environmental Protection 
Agency)[ Prescribed Procedures for Measurement of Radioctivity in Drinking Water (EPA/600/4-
80-032) August 1980]  Numunelerin sayıma hazırlanması; sayma için yeterli kalıntının elde 
edilebileceği miktarda su numunesinin ısıtıcı üzerinde 5-10 mL kalıncaya kadar kaynatılmadan 
buharlaştırılması şeklinde olmaktadır. Buharlaşan numune 2 inch’lik planşetlere (numunelerin 
hazırlandığı kap)  aktarılarak  infrared lamba altında buharlaştırılarak kalıntı elde edilmektedir. Elde 
edilen kalıntı 105 0C‘ lik etüvde kurutulduktan sonra  desikatörde muhafaza edimekte ve 
numunlerin sayıma alınması şeklinde olmaktadır 

Bölge Müdürlüğü Numune Gönderilen Yerleşim Yerleri 
I.Bölge Müdürlüğü- BURSA Yalova , İzmit,  
II. Bölge Müdürlüğü- İZMIR İzmir, Manisa , Uşak 
III. Bölge Müdürlüğü- ESKIŞEHIR Eskişehir, Kütahya, Adapazarı 
IV.Bölge Müdürlüğü- KONYA Konya , Karaman, Aksaray, Niğde 
V. Bölge Müdürlüğü-ANKARA Ankara, Bolu, Çankırı 
 VI. Bölge Müdürlüğü- ADANA Adana, Mersin, Antakya, Osmaniye 
VII. Bölge Müdürlüğü-SAMSUN Samsun 
VIII. Bölge Müdürlüğü-ERZURUM Erzurum, Ağrı, Erzincan 
IX.Bölge Müdürlüğü-ELAZIĞ Elazığ , Malatya, Tunceli, Bingöl 
X. Bölge Müdürlüğü-DIYARBAKIR Diyarbakır, Batman, Mardin, Şırnak 
XI. Bölge Müdürlüğü-EDIRNE Edirne, Tekirdağ, Kırklareli 
XII. Bölge Müdürlüğü-KAYSERI Kayseri, Nevşehir, Yozgat, Kırşehir 
XIII. Bölge Müdürlüğü-ANTALYA Antalya 
XIV. Bölge Müdürlüğü-İSTANBUL İstanbul 
XV.Bölge Müdürlüğü-ŞANLIURFA Şanlıurfa 
XVII. Bölge Müdürlüğü-VAN Van,Bitlis, Müş, Hakkari 
XVIII. Bölge Müdürlüğü-ISPARTA Isparta, Afyon, Burdur 
 XIX Bölge Müdürlüğü - SIVAS Sivas 
 XX. Bölge Müdürlüğü-K.MARAŞ Kahramanmaraş, Afşin, Gaziantap, Kilis, Adıyaman 
XXI. Bölge Müdürlüğü-AYDIN Aydın, Muğla, Denizli 
 XXII. Bölge Müdürlüğü -TRABZON Bayburt, Giresun,   
XXIII. Bölge Müdürlüğü-KASTAMONU Kastamonu,Zonguldak,Bartın, Karabük 
XXIV. Bölge Müdürlüğü-KARS Kars, Iğdır, Ardahan 
XXV. Bölge Müdürlüğ-BALIKESİR Balıkesir, Kepsut, Susurluk, Gönen, Bandırma, Edremit, Burhaniye, Ayvalık, 

Çanakkale, Dursunbey, Bigadiç, Manyas, Havran, Altınova, Sındırgı 
XXVI. Bölge Müdürlüğü-ARTVİN Artvin 
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Şekil   2: Toplam alfa,toplam beta analizleri yapılan lokasyonlar . 
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6. DEĞERLENDİRME 
Analizi yapılan numuneler suyun sınıfına göre ilgili standartlar ve yönetmelikler çerçevesinde 
değerlendirilir 
 
6.1. İçme Suları Standart ve Yönetmelikleri 
 

a) Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 
. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından içme sularında radyoaktif maddenin olup olmadığının 
saptanmasına yönelik izlenmesi gereken işlemler belirlenmiştir [4]. Bu işlemleri gösteren  
prosedürün akış şeması Şekil 3’de verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3:İçme sularının radyoaktivite konsantrasyonlarının belirlenmesinde izlenen akış diyagramı 

 

 
Analiz için alınan içme suyu örneklerinde  öncelikle toplam alfa ve toplam beta analizleri 
gerçekleştirilir. Analiz sonuçları WHO’nun belirlediği izin verilen maksimum değerler ile 

 
Toplam alfa ve toplam  

beta aktivitesinin 
belirlenmesi 

Toplam alfa≤0,1 Bq/L 
Toplam beta≤1 Bq/L 

Toplam alfa>0,1 Bq/L 
Toplam beta>1 Bq/L 

Radyonüklitlerin 
cinsinin 

belirlenmesi 
(örn:226Ra,238U 

235Th v.b),ve toplam 
dozun hesaplanması 

Doz≤0,1 mSv/yıl Doz≥0,1 mSv/yıl 

İçme suyu için 
uygun, 

herhangi bir 
işleme gerek 

yok 

Radyoaktiviteyi 
azaltmak için 

gerekli işlemler yapılır 
(uygun arıtma, başka 
su ile karıştırma  v.b) 
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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. Bu 
radyonüklitlerin    belirlenen doz miktarları WHO’nun belirlemiş olduğu bir yıllık kullanım 
sonunda alınabilecek  efektif doz miktarı (0,1 mSv/yıl)  ile karşılaştırılır. Doz miktarları limit değeri 
aşmamışsa numune radyoaktivite yönünden  içme suyu kriterlerine uygundur. 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 yada başka sularla karıştırılarak radyoaktif 
konsantrasyonunun düşürülmesi işlemleri yapılmalıdır.  
 
Türkiye’deki ilgili Standartları da incelersek 
 
c) TS 266 İnsani Tüketim Amaçlı Sular 
 
Türk Standartları Enstitüsü tarafından İnsani Tüketim amaçlı Sular  (TS 266) 29 Nisan 2005 
tarihinde Revize edilmiştir. 
 
Standardın Konusu: 
Bu Standard, insanî tüketim amaçlı suların tarifine, sınıflandırma ve özelliklerine, numune alma, 
muayene ve deneyleri ile piyasaya arz şekline dairdir. 
 
Standardın amacı bakımından aşağıda verilen terim ve tarifler geçerlidir.  
İnsanî tüketim amaçlı su: 
Orijinal haliyle veya arıtıldıktan sonra bu standarda belirtilen özellikleri sağlayan, genel olarak 
içme, yemek yapma, gıda maddelerinin hazırlanması (gıda maddelerinin hazırlanmasında gıda 
maddesi ile doğrudan temas eden sular) vb. amaçlar ile temizlik için kullanılan dere, nehir vb gibi 
akarsular, göl, baraj vb. gibi durgun sular ile kaynak (memba) sularıdır.  
 
Doğal kaynak (memba) suyu: 
Jeolojik koşulları uygun jeolojik birimlerin içinde doğal olarak oluşan, bir çıkış noktasından 
kendiliğinden yeryüzüne çıkan veya teknik yöntemlerle yapay olarak yeryüzüne çıkarılan, bu 
standarda belirtilen özellikleri orijinal hali ile sağlayan, sıcaklık, debi ve özellikleri mevsimlere göre 
çok az değişiklik gösteren, yağışlar, yüzey suları ve taban suyundan büyük ölçüde etkilenmeyen, 
göze, pınar, kuyu, galeri vb. yeraltıkaynaklı sulardır 
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İşlem görmüş kaynak (memba) suyu : 
Jeolojik koşulları uygun jeolojik birimlerin içinde doğal olarak oluşan, bir çıkış noktasından 
kendiliğinden yeryüzüne çıkan veya teknik yöntemlerle yapay olarak yeryüzüne çıkarılan, bu 
standarda belirtilen özellikleri ancak dezenfeksiyon, filtrasyon, çöktürme, saflaştırma ve benzeri 
işlemler uygulandıktan sonra ya da özellik değerlerinin azaltılması veya artırılmasıyla sağlayabilen 
yeraltı kaynaklı sulardır 
 
İçme ve kullanma suyu : 
Kaynağına bakılmaksızın orijinal haliyle veya arıtıldıktan sonra bu standardda belirtilen özellikleri 
sağlayan, genel olarak içme, yemek yapma, gıda maddelerinin hazırlanması (gıda maddelerinin 
hazırlanmasında gıda maddesi ile doğrudan temas eden sular) vb. amaçlar ile temizlik amacıyla 
kullanılan sulardır. 
 
Kapsam: 
Bu standard, insanî tüketim amaçlı suları kapsar. Maden suyu (TS 9130)1), içmece suyu ve kaplıca 
suyu gibi şifalı suları, sanayide kullanılan suları (gıda maddesi ile doğrudan teması olmayan sular), 
tıbbî amaçlarla kullanılan suları ve analitik lâboratuvarında kullanılan suları (TS EN ISO 3696) 
kapsamaz 
 
Sınıflandırma ve özellikler  
Sınıflar: 
Bu standard kapsamına giren sular;  
Sınıf 1 - Doğal kaynak (memba) suları,  
Sınıf 2 - Doğal kaynak suları dışındaki insanî tüketim amaçlı sular 
olmak üzere iki sınıftır.  
 
Tipler: 
Sınıf 1 sular bir tiptir.  
Sınıf 2 sular;  
Tip 1 – İşlem görmüş kaynak (memba) suları,  
Tip 2 – İçme ve kullanma suları 
olmak üzere iki tiptir.  
                                       TS 266 Standardına uygunluğun izlenmesinde dikkate  
                                       alınacak gösterge özellikleri  

Radyoaktiflik, en 
çok(Sınıf 1 ve Sınıf 2) Değer Birim 
-Trityum  100  Bq/L  
-Toplam gösterge dozu  0,10  mSv/yıl  
-Alfa aktivitesi  0,1  Bq/L  
-Beta aktivitesi  1  Bq/L  
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c)Doğal ve Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik 
 
Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanıp 1Aralık 2004 tarih ve 25657 sayılı resmi gazetede 
yayınlananmıştır. 
 
Doğal ve Mineralli Su :Yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde uygun jeolojik şartlarda doğal  
Olarak oluşan,bir veya daha fazla kaynaktan yeryüzüne kendiliğinden veya teknik usullerle 
çıkartılan, mineral içeriği, kalıntı elementleri ve diğer bileşenleri ile tanımlanan, her türlü kirlenme 
risklerine karşı korunmuş yer altı sularıdır. 
 
                                       
                                    Doğal ve mineralli suyun Radyoaktif Özellikleri 

Radyoaktiflik, en çok Değer Birim 

 
-Alfa aktivitesi  

 
1,5 

 
Bq/L  

 
-Beta aktivitesi  

 
2,0 

 
Bq/L  

 

6.2 Analiz Sonuçları  

Bölgelerin sorumluluk alanındaki yerleşim yerlerinden, öncelikle bölge sınırlarındaki illerden, 
alınan suların radyoaktivite kalitesi yönünden taranması tamamlanmıştır. Birkaç bölgenin analiz 
sonucunu inceleyecek olursak 
 
a)DSİ XXV. Bölge Müdürlüğü – Balıkesir 
 
Balıkesir  bölgesinden toplam 19 adet lokasyonun toplam alfa ve toplam beta analizleri yapılmıştır 
(Tablo 3). 
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               Tablo 3. DSİ XXV. Bölge Müdürlüğü (Balıkesir) sınırındaki il merkezleri  su depoları alfa ve 

beta radyoaktiviteleri. 
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Şekil 4  : DSİ XXV. Bölge Müdürlüğü (Balıkesir) sınırındaki il merkezlerinden alınan 

                                  Su depolarının alfa ve beta radyoaktiviteleri.  
 
 

 

 
Numunenin Adı 

 
Alınma Tarihi 

 
Toplam Alfa(βq/L) 

 
Toplam Beta (βq/L) 

1-Kaynarca depo (Balıkesir) Mayıs 1999 0,003±0,005 0,13±0,02 
2-Şehir şebeke suyu (Balıkesir) Mayıs 1999 0,013±0,008 0,20±0,02 
3-Kepsut  Şebeke suyu  Mayıs 1999 0,035±0,017 0,13±0,02 
4-Susurluk şebeke  suyu Mayıs 1999 0,008±0,008 0,07±0,02 
5-Gönen şebeke suyu  Mayıs 1999 0,033±0,011 0,10±0,02 
6-Bandırma şebeke suyu Mayıs 1999 0,026±0,012 0,09±0,02 
7-Edremit şebeke suyu  Mayıs 1999 0,024±0,011 0,10±0,02 
8-Burhaniye şebeke suyu Mayıs 1999 0,009±0,008 0,20±0,02 
9-Ayvalık şebeke suyu I. Mayıs 1999 0,011±0,009 0,09±0,02 
10-Ayvalık şeb. Suyu Ali Çetinkaya Mah. II Mayıs 1999 0,003±0,005 0,09±0,02 
11-Çanakkale şebeke suyu Mayıs 1999 0,008±0,009 0,11±0,02 
12-Dursunbey şebeke suyu Mayıs 1999 0,003±0,015 0,06±0,02 
13-Bigediç şebeke suyu Mayıs 1999 0,034±0,016 0,15±0,02 
14-Manyas şebeke suyu Mayıs 1999 0,003±0,016 0,07±0,02 
15-Havran şebeke suyu Mayıs 1999 0,012±0,019 0,10±0,02 
16-Hisaralan Kaplıcası Ocak 1999 0,120±0,080 0,69±0,04 
17-Sındırgı şebeke suyu (DSİ musluğu) Ocak 1999 0,242±0,040 0,38±0,03 

Toplam Alfa 
Toplam Beta 

TS 266 ve WHO  
Alfa limit seviye 
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Tablo 3 ve Şekil 4 de görüldüğü gibi Sındırgı Şebeke suyu topla alfa aktivitesi 0,242±0,040 Bq/L 
lik değeri ile  WHO nun ve TS 266 [Alfa :  0,10 Bq/L   (2,7 pCi/L)] nin verdiği sınır değerlerleri 
aşmaktadır. Toplam beta aktivite değeri ise 0,38±0,03 Bq/L lik değeri ile öngörülen limit 
içerisindedir. Diğer lokasyonların toplam alfa ve toplam beta değerleri  limit seviyeler içerisindedir. 
 
b) DSİ III  . Bölge Müdürlüğü –  Eskişehir 
Eskişehir bölgesinden toplam beş adet lokasyonun toplam alfa ve toplam beta analizleri yapılmıştır 
(Tablo 4). 

     Tablo 4. DSİ III. Bölge Müdürlüğü (Eskişehir) sınındaki il merkezleri 
                     su  depoları alfa ve beta radyoaktiviteleri                      

 
Numunenin Adı 

 
Alınma Tarihi

 
Toplam Alfa 
(βq/L) 

 
Toplam Beta 
(βq/L) 

1-Eskişehir İçme Suyu 
Şebekesi Depo Çıkışı 

Şubat 2000 0,069±0,020 0,19±0,02 

2-Eskişehir Kalabak Suyu Şubat 2000 0,057±0,011 0,19±0,02 
3-DSİ III. Bölge Kuyu Suyu Şubat 2000 0,066±0,022 0,12±0,02 
4-Kütahya İçme Suyu 
Şebekesi Depo Çıkışı 

Şubat 2000 0,068±0,020 0,15±0,02 

5-Adapazarı İçme Suyu 
Şebekesi Depo Çıkışı 

Şubat 2000 0,034±0,013 0,07±0,02 
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                       Şekil 5  : DSİ III. Bölge Müdürlüğü (Eskişehir) sınırlarındaki il merkezlerinden alınan   su                         
                                   depolarının  alfa ve beta radyoaktiviteleri.  

 
 
 
 

TS 266 ve WHO  
Alfa limit seviye 

Toplam Alfa 
Toplam Beta 
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 Eskişehir Bölgesi radyoaktivite değerleri Tablo 4 ve Şekil 5 de görüldüğü gibi  WHO ve TS266 
tarafından verilen sınır değerleri geçmemesine ramen toplam alfa aktiviteleri  Kütahya İçme Suyu 
Şebekesi Depo Çıkışı 0,068±0,020 Bq/L , Eskişehir İçme Suyu Şebekesi Depo Çıkışı 0,069±0,020 
Bq/L ve Eskişehir Kalabak Suyu 0,057±0,011 Bq/L le sınır değerlere yakındır. 
 
 Bölgede  bu alanda daha önce yapılan çalışmalar sonucunda kayaçlarda ve su kaynaklarında 
saptanan radyoaktif değerlerin literatürde radyoaktif granitler olarak bilinen Mısır granitlerine [10] 
çok yakın hatta bazı değerlerin daha da yüksek olduğu bilinmektedir[11] . Dolayısı ile jeolojik 
formasyondan kaynaklanabilmektedir. Bu nedenle suyun kökenine inip, Jeolojik formasyonla 
ilişkisinin incelenmesi ve Türkiye geneli suların, formasyonla ilişkisinin saptanması amacıyla daha 
önceden içme suyu depolerından alınan suları kaynak ve kuyu bazında inceleyerek  daha kapsamlı 
çalışma yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu nedenle öncelikle pilot bölge olarak seçilen 
Eskişehir Bölgesinde Eskişehir ve Çevresi Yeraltı Sularının  Jeolojik yapıyla ilişkisinin incelenmesi 
amacıyla bir çalışma başlatılmış olup. Çalışma kapsamında, Eskişehir ilinin tamamı ile Kütahya ve 
Afyon illerinin yakın çevresinde yer alan su kaynaklarının hidrojeokimyasal özellikleri, ağır metal 
içerikleri ve doğal radyoaktivite seviyelerinin (toplam α ve β, 222Rn) jeolojik yapı ile ilişkilerinin 
araştırılması planlanmaktadır. Bu amaçla, çalışma alanı ile ilgili jeolojik, petrolojik, jeokimyasal ve 
hidrojeolojik araştırma sonuçlarının derlenmesi, araziden kayaç ve su örneklerinin toplanması, 
alınan kayaçların mineralojik ve jeokimyasal açıdan incelenmesi, radyoaktivite seviyelerinin 
ölçülmesi, suların fiziksel ve kimyasal özelliklerinin analiz edilerek toplam α, toplam β ve radon 
ölçümlerinin yapılması ve elde edilecek tüm sonuçların su-kayaç ilişkisi esasında karşılaştırılması 
planlanmaktadır. Sulara ait veriler değerlendirilerek, suların hidrojeokimyasal sınıflandırılması ve 
bu değerlerin Türkiye (TS 266), Dünya Sağlık Örgütü (WHO) değerleri ile karşılaştırması 
yapılacaktır. 
 
Çalışma kapsamında yaygın olarak gözlenen granitik plütonların üzerinde ve yakın çevresindeki su 
kaynakları başta olmak üzere öncelikle  50 adet lokasyondan su örnekleri Haziran2005 tarihinde 
alınmıştır. Su örnekleri üzerinde Toplam alfa, toplam beta, ağır metal ve su kimyası analizleri 
devam etmektedir.  
. 
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7. SONUÇLAR 
• Bu çalışma DSİ’ nin bütün bölge müdürlüklerini kapsamaktadır Çalışmada öncelikle il 

merkezi içme suyu depolarından alınan suların analizi yapılarak Türkiye geneli içme suyu 
radyoaktivite seviyesi ortaya konulmuştur. 

• DSİ nin 25 bölgesinden toplanan su örnekleri üzerinde toplam alfa ve toplam beta analizleri 
tamamlanmış olup sonuçların WHO nun ve TS 266 [Alfa :  0,10 Bq/L   (2,7 pCi/L) Beta  :  
1,00 Bq/L   (27 pCi/L)] nin verdiği sınır değerlerleri Sındırgı şebeke suyu (DSİ 
musluğu)Toplam alfa aktivitesi 0,242±0,040 değeri ile  öngörülen max seviyeyi aşmıştır. 
Analizi yapılan diğer su örnekleri radyoaktivite seviyeleri TS266 ve WHO nun vermiş 
olduğu sınır değerleri aşmadığı görülmüştür. 

• Genel tarama depo bazında yapıldığından radyoaktivitenin nedenini ortaya koybilmek için 
depoya gelen suları, kaynak ve kuyu bazında incelenmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. 

• Öncelikle açılan bir kuyunun işletmeğe konulmadan önce radyoaktivite seviyesinin tesbit 
edilmesi  gerekliliği görülmektedir. 

• Yeraltısuları farklı konsantrasyonlarda 235U ve 232Th azalma serilerindeki radyoaktif 
izotoplar içermektedirler. Radyoizotoplardan en önemlileri uranyum azalma serisinin kız 
ürünleri olan 226Ra, 223Ra, 222Rn ve toryum serisine dahil olan 224Ra ve 228Ra dir. Bunların 
yanı sıra, su içerisinde önemli oranda bulunan beta aktif elementlerden 40K, 90Sr ve 
trityumu saymak mümkündür. Toprak ve kayalarda bulunan radyoaktif elementler etkileştiği 
suya geçebilmektedir. Dolayısı  ile yeraltısularında radyoaktivitenin kaynağına indiğimiz 
durumda suyun kaynağı etrafındaki jeolojiyi ortaya koymamız gereklidir [9]. 

• Eskişehir civarında yaygın olarak gözlenen granitik Plütonların bulunması ve radyoaktivite 
taramasındada bolgedeki suların radyoaktivite değerlerinin sınır değerlere yakın olası 
dolayısı ile Eskişehir ve civarında suların formasyonla ilişkisinin ortaya konulmaı amacıyla 
bir çalışma başlatılmıştır.  

• Eskişehir pilot bölgesindeki çalışmadan sonra Kayseri Nevşehir civarında volkanik tüfler 
bulunması dolayısıyla sularda radyoaktivite ve formasyonla ilişkileri bakımından Kayseri 
civarında da bir çalışma düşünülmektedir 
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The noble gases (He, Ne, Ar, Kr and Xe) have proven utility as tracers in hydrogeological and 
geothermal studies. This stems from three distinct properties: (1) chemical inertness; (2) well 
characterised physical properties (e.g. solubility in aqueous fluids and partitioning behavior); and 
(3) well-defined isotopic compositions in various terrestrial reservoirs. Taken together, these 
attributes can yield information on intrinsic gas properties, e.g. related to volatile provenance, as 
well as extrinsic fluid properties such as water ages, mixing relationships, phase separation and 
recharge temperature. The various advantages of the noble gases, which make them such sensitive 
geochemical tracers, are reviewed by drawing on examples from on-going studies and literature 
sources. 

 

Groundwaters and hydrothermal fluids are overwhelmingly meteoric in origin. It is expected, 
therefore, that they will equilibrate with atmospheric gases at recharge (i.e. before reaching the 
saturated zone and becoming incorporated into subsurface flow regimes). Degassing will be 
prevented if the hydrostatic pressure of the fluid body exceeds the sum of the partial pressures of 
the dissolved gases – such a ‘closed-system’ is usually the norm for most groundwaters. The 
concentrations of the noble gases are then determined by the temperature of recharge, their partial 
pressure in the atmosphere (related to altitude of recharge) and salinity of the waters (usually zero). 
As the Henry’s Law solubility coefficients are well known for the noble gases, their measured 
concentrations can be used to derive information about the temperature at which they last 
equilibrated with the atmosphere (i.e., the temperature at recharge). For old groundwaters, recharge 
temperatures reflect past climatic conditions so the noble gases can be used as a paleoclimatic 
tracer. Examples from semi-desert regions (e.g. the Kalahari Desert; Kulongoski et al., 2004) are 
used to show the exploitation of noble gases in this manner. 

 

The use of noble gases in paleoclimatic studies is usually restricted to Ne, Ar, Kr and Xe – making 
4 independent indicators of recharge temperature – as the ‘closed-system’ assumption is usually 
violated for helium. Production of the daughter isotope (4He) and its release from aquifer lithologies 
into groundwaters normally produces helium concentrations far in excess of concentrations 
anticipated from Henry’s Law solubilities alone. This observation can be turned to advantage, 
however, as the He concentrations usually increase down-dip in aquifers so can be used to estimate 
groundwater residence times or time elapsed since recharge. Groundwater dating using He is now a 
reliable technique particularly if cross-calibrated against independent chronometers such as 14C (e.g. 
Kulongoski et al., 2003). It should be noted that 4He-chronology is not useful for ‘young’ 
groundwaters (< 100s years old) as insufficient quantities of the 4He daughter product will have 
accumulated in short time intervals: in this case, utility can be made of the other stable isotope of 
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helium (3He) which is produced from tritium (T) decay (half-life = 12.3 years). The doublet T-3He 
is conservative and can be used to recognize the presence of waters affected by thermonuclear-
bomb testing (i.e. recharge with the past ~40 years). Additionally, the presence of such waters in 
vertical profiles through the saturated zone can yield estimates of the recharge rates (Schlosser et 
al., 1988). 

 

The use of noble gases as paleoclimatic and chronological indicators can also be applied to 
hydrothermal fluids if the ‘closed-system’ assumption holds true. Unfortunately, this is rarely the 
case as physical and/or thermal perturbations involving hydrothermal fluids usually disrupt the 
dissolved noble gas concentration patterns. Information on these processes can be gained, however, 
through noble gas studies as the solubility and partitioning behaviour of noble gases between 
vapour and fluid phases is well documented. For example, phase separation in hydrothermal fluids 
(e.g. as the result of sub-surface boiling) will lead to partitioning of noble gases between the 
exsolved vapor phase and the residual water with noble gases in both phases reflecting the 
combined effects of temperature, relative volume of vapour produced and mode of steam formation 
(continuous removal vs. single-stage separation) (see Mazor and Truesdell, 1984). Alternatively, 
dilution of hydrothermal fluids with cold, near-surface groundwater is also discernible through 
noble gas studies as diagnostic relative abundance patterns will be imprinted by the cold waters 
onto the hydrothermal fluids. 

 

The utility of the isotopic composition of the noble gases is readily apparent through exploitation of 
hydrothermal fluids to trace crust-mantle interactions. The Earth’s crust and mantle have distinctive 
helium isotope compositions: mantle has a 3He/4He ratio approximately 8 times the atmospheric 
values (1.4 x 10-6) whereas crustal lithologies produce helium with a 3He/4He value about 20 times 
less than air. This wide range of 3He/4He ratios reflects the capture of primordial 3He in the mantle 
and its on-going release to the surface through magmatic activity. This feature of helium isotope 
geochemistry has shown great potential as a predictive tool in earthquake-related studies. Prior 
work (particularly in Italy, Japan and the US) has demonstrated that the balance between high 
3He/4He magmatic volatiles and low 3He/4He crustal volatiles can be disturbed by crust-mantle 
interactions (e.g. dike injection involving magma bodies in the crust). Additionally, permeability 
changes associated with crustal disturbances can lead to release of stored radiogenic He thereby also 
producing perceivable changes in 3He/4He values measured at surface hydrothermal manifestations. 

 

To further characterise the potential of He as a tracer of mantle-crust interaction in seismically-
active regions, new He (and carbon) isotope results are presented from a monitoring program 
targeting hydrothermal fluids from the North Anatolia Fault Zone. Sampling was initiated after the 
catastrophic earthquakes of 1999 (see Gulec et al., 2002), and was undertaken 3 times/year for the 
years 2002-04 at 9 locations along an 800-km transect of the fault - from Yalova on the Sea of 
Marmara to Resadiye in eastern Anatolia. 3He/4He ratios vary between 0.29 RA (Yalova, Gozlek) 
and 2.2 RA (Mudurna) (RA – air 3He/4He) indicating a discernable contribution of magmatic He 
throughout the length of the fault. There were no large earthquakes in the region over the 
monitoring period and there is relatively little variation in 3He/4He values at individual sampling 
localities. However, there are significant changes in other related parameters such as the CO2/3He 
ratio and especially �13C. These changes are discussed with respect to the regional stress pattern in 
Turkey. 
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The advances in the last 15years or so in on-line automated sample preparation techniques 
particularly in the area of continuous flow isotope ratio mass spectrometry has led to an explosion 
in application areas addressed by the isotope ratio studies of water. We will review the 
advancements in hydrogen and oxygen isotopic analysis of water and put the emphasis on the 
automated isotopic analysis of Dissolved Inorganic Carbon and Dissolved Organic Carbons in water 
samples. 
 
Analysis of stable-hydrogen (�D) isotopes 
 
Traditional methods of analysing stable-hydrogen (δD) isotopes in natural waters such as off-line 
uranium or zinc reduction are being superseded by more modern on-line methods. Examples of 
techniques currently in use include the equilibration of water with hydrogen gas in the presence of a 
platinum catalyst, which has been applied on-line in both dual inlet and continuous flow, giving an 
analytical precision of 1 ‰ and 2 ‰, respectively. High temperature continuous flow pyrolysis 
using a carbon based reactor can yield an ultimate precision of 1 ‰ but suffers from inter-sample 
memory effects and so requires multiple sampling to attain optimum results. Severe inter-sample 
memory characteristics preclude any potential application involving “one shot” attempts, such as a 
measurement on a single fluid inclusion. An on-line reduction technique using a chromium reactor 
interfaced to a dual inlet is capable of 1 ‰ performance but is limited in sample throughput and will 
not address applications where the total amount of sample available is in the sub µl range.  
 
With the aim of addressing the limitations which these methodologies present, a set of techniques 
based on the use of chromium as the active reactor component in continuous flow methodologies 
have been applied to the measurement of δD across a number of application areas. In this paper the 
results from one such technique, namely the application of ChromeHD in EA-IRMS mode to the 
measurement of natural waters, will be described. It will be shown that the technique exhibits very 
low inter-sample memory effects (1 %), can be used to measure small sample sizes (50 nanolitres), 
is accurate and reproducible (0.5 ‰), and offers extremely high throughput when used in 
conjunction with a liquid auto sampling device (< 4 min per sample). In addition, preliminary 
results for the analysis of natural brine waters (367g L-1 dissolved salt content) and for enriched 
waters will be presented. 
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Reflecting 25 years experience in Mass Spectrometry

PyrOH – ChromeHD Analytical set-up

1.5m 5Å Molecular sieve
packed column

H2

Helium in
100ml/min

Liquid autosampler
(up to 110 samples)

Modified quartz
reaction tube

Furnace 1050°C

Chromium
reactor

Open split

IsoPrime
Mass Spectrometer

 
 
 
Analysis of  δO18/O16 isotopes 
 
Traditionally the analysis of δO18 in water has been obtained by equilibration of the water sample 
with CO2 gas.  Isotopic exchange takes place between the molecules of CO2 and those of the water.  
The CO2 gas is then transferred to a classical dual inlet device for isotope analysis. Providing the 
number of water molecules is far in excess of the CO2 molecules the resultant 18O signature of the 
CO2 represents the original 18O signature of the water. Sample sizes typically were around 2-4 ml of 
water and in fact some commercial systems today still require this amount. 
 
We show here some data taken from two modern systems. The first, the AquaPrep, is very similar 
to the one just described, the major difference being that the sample size required is reduced to 
0.2ml maximum. Typical analytical precisions better than 0.05 ‰ are obtained. The major 
advantage of this system is the very high level of  precision achievable. The major disadvantage is 
the high cost of the dual inlet technology. 
 
The second system described is the Multiflow. This is a system that again uses the principle of 
water equilibration. However instead of using pure CO2  as an equilibration gas, a 5% mixture of 
CO2 in helium is used. The equilibrated CO2 is then sampled into a constant flow of helium and is 
transferred directly into the ion source of the mass spectrometer.  A typical data set with precisions 
ranging up to 0.17 ‰ are attainable. The major advantages of such a system are, cost and sample 
throughput. The major disadvantage is the level of precision routinely available. 
 
A third technique, not described here is that of Oxygen pyrolysis in the presence of carbon. Water is 
injected into a reactor containing some form of carbon and held at a temperature of greater than 
1400’C. Typical injection size of 1ul. The water reacts with the carbon to form hydrogen (H2) and 
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carbon monoxide (CO) within a helium carrier gas. The product gases are separated by a GC 
column and sampled directly by the ion source of the mass spectrometer. The δO18 measurement is 
obtained from the mass30/28 ratio of the CO molecule. Again the advantages of such a system are 
sample throughput; the working sample size is reduced to 50ul, the possibility of doing O and H in 
a single sample. The disadvantages are sample memory effects. Ideally CO production benefits 
from large quantities of free carbon.  However even at high temperature some absorption of CO gas 
takes place resulting in some inter sample memory memory effects.  

M. Gehre, H. Geilmann, J. Richter, R.A. Werner, and W.A. Brand, Continuous Flow 2H/1H and 
18O/16O Analysis of Water Samples with Dual Inlet Precision Rapid Comm. Mass Spectrom. (2004) 
18: 2650 - 2660  

 

Dual Inlet 18O CO2  water equilibration calibration curve
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MULTIFLOW CONTINUOUS FLOW DATA 
      
Name δO18

smow  mean/std 
a-mpw r1.raw -7,78 -7,73
a-mpw r2.raw -7,80 0,11
a-mpw r3.raw -7,61  
a-oh-1 r1.raw -0,09 -0,10
a-oh-1 r2.raw -0,17 0,07
a-oh-1 r3.raw -0,04  
a-oh-4 r1.raw -8,71 -8,70
a-oh-4 r2.raw -8,71 0,01
a-oh-4 r3.raw -8,68  
     
a-Sample 85 r1.raw 0,76 0,81
a-Sample 85 r2.raw 0,84 0,04
a-Sample 85 r3.raw 0,82  
     
a-Sample 86 r1.raw 0,79 0,79
a-Sample 86 r2.raw 0,79 0,01
     
a-Sample 87 r1.raw 0,95 0,87
a-Sample 87 r2.raw 0,79 0,12
     
a-Sample 88 r1.raw 0,74 0,62
a-Sample 88 r2.raw 0,51 0,17
     
a-Sample 89 r1.raw 0,66 0,63
a-Sample 89 r2.raw 0,60 0,04
     
a-Sample 90 r1.raw 0,79 0,76
a-Sample 90 r2.raw 0,72 0,05
     
a-Sample 91 r1.raw 0,59 0,59
a-Sample 91 r2.raw 0,59 0,00
     
a-Sample 2B r1.raw 0,93 0,89
a-Sample 2B r2.raw 0,85 0,06

 

Isotopic analysis of DIC and DOC 

The importance of Dissolved Inorganic Carbon (DIC) and Dissolved Organic Carbon (DOC) in 
fresh and marine water environment has been recognized as one of the important component into 
the carbon cycle.  The DIC and DOC are involved in several natural processes such as lake acidity, 
greenhouse gases release, trace metal contamination, lake eutrophisation etc… Therefore, in order 
to construct accurate predicting models it is critical to better understand the source and composition 
of the DIC and DOC as well as its reactivity in changing environments (i.e. estuarine).  Stable 
isotopes have been use with success in several studies to try to pin point the origin of the DIC and 
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DOC.  Some of the major problem encounter to measure the 13C signature of the DIC and DOC is 
the difficulty to recover the entire DIC and DOC from water and its very low concentration in most 
system.  The Continuous flow technology developed in the past 10 years allows now having a Total 
Carbon Analyser (TC) directly on-line with an Isotopic Ratio Mass Spectrometer.  The data shown 
in the present study have been generated with an O.I Analytical TC analyser model 1010 on-line 
with a GV Instruments Multiflow™ - Isoprime™ (IRMS) configuration. Instrumentation 
The interface is based on the MultiFlow inlet. The modifications allow the MultiFlow to receive a 
sample gas stream from either a TC analyser, or through the standard needle sampling 
system.Switching between the two modes of operation is achieved by the operation of a single valve 
allowing the TC analyser to remain attached to the MultiFlow at all times.  
 
DIC/DOC method of analysis 
The TC analyser measures an aliquot of the sample water into the reaction chamber and then 
acidifies it with phosphoric acid to release the DIC. The evolved gas is sparged from the solution by 
the carrier gas, which transfers the CO2 via the non-dispersive infra-red detector (NDIR) to the 
MultiFlow interface.On completion of the DIC phase of analysis, sodium persulfate is added, which 
converts any DOC to CO2. The evolved gas is once again sparged through the NDIR to the 
MultiFlow. 
 
MultiFlow interface 
The CO2 produced from the DIC/DOC analysis is transferred to the MultiFlow using the TC 
analyser carrier flow. At the start of an analysis the MultiFlow injector valve is positioned so that 
the DIC/DOC carrier is flowing to the vent. The injector valve is switched to allow the carrier to 
flow onto the GC column just after the sample detected by the NDIR detector in the TC analyser 
and switched back shortly after the peak is seen to have finished on the NDIR. 
 
The TC analyser uses nitrogen as a carrier gas and the GC column of the MultiFlow separates the 
N2 carrier from the CO2 of the sample with the N2 leaving the GC column first. The N2 is detected 
by a TCD positioned after the column and is vented using the heart-cut valve.  Once all of the N2 
has passed the TCD, the heart cut valve is switched to direct the sample CO2 into the IsoPrime for 
analysis. 
 
All of the valve switching inside the MultiFlow and the remote triggering of the TC analyser is 
controlled by the MassLynx software making the analysis fully automated. DIC and DOC can be 
analysed in the same run from the same sample. 
  
Results 
The data shown below has been obtained using a OI Analytical 1010 TC analyser with a 1051 53 
position autosampler.  The analyser was fitted with a 5 ml sample loop. 1, 5, 10 and 25 ml loops 
may be fitted to suit sample concentration. The sample loop needs to be chosen not only to suit the 
TC analyser but also such that the sample concentration falls within the dynamic range of the 
IRMS.  The compounds used for demonstration of sample precision below, typically produced a 4-6 
nA beam. The data presented for Potassium Phthalate, shows a wider range of concentrations within 
the 5 ml sample loop, 1-2.5 ppmC, (ppmC = parts per million of solute carbon) resulting in a 8nA 
range of beam heights demonstrating good instrument linearity. Flow rates from the TC analyser 
were of the order of 40-50 ml/min.  
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Six compounds have been evaluated in this technical note, three evolving inorganic carbon, three 
organic carbon. The isotopic values obtained for DIC and DOC compare very favourably with those 
obtained by the standard EA analysis on the solid powder, given the differences in the analysis 
technique.  Analytical precision is in the order of  0.2 ‰ which is also comparable to an EA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-27.5 -28.2 Benzoic Acid 

-11.8 -11.1 Cane Sugar 

-26.3 -26.6 Potassium Phthalate 

-44.4 -46.5 Lithium Carbonate 

-5.4 -4.8 Sodium Bicarbonate 

-20.9 -20.8 Sodium Carbonate 

δ13CPDB by TC (aqueous) 
(‰) 

 

δ13CPDB by EA (powder) 
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DOC Isotopic value of Cane sugar at 1 ppmC concentration
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This interface provides a further option in the analysis of carbon species in particular those 
containing dissolved organic carbon.  
 
Conclusions 

Throughout all areas the basic requirement of providing analytical solutions in step with the needs 
of the stable isotope community is the driving force behind all of the development past present and 
future undertaken by GV Instruments. These developments range from single inlet mass 
spectrometers in the early 1970’s to today’s compact Isoprime bench top mass spectrometer 
interfaced to a variety of automated sample preparation systems. 
 
The presentation today will focus on new developments from GV Instruments, both classical dual 
inlet and continuous flow, in the field of water analysis.  
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ÖZ 
 

Ege Bölgesinde yeralan Büyük Menderes Grabeninin doğusunda, Buharkent-Yenice-Pamukkale 
arasında kalan bölgedeki çok sayıda kaynak ve kuyuda jeotermal akışkan bulunmaktadır. MTA 
Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Büyük Menderes Grabeninde Yeralan Yüksek Sıcaklıklı 
Jeotermal Akışkanlarda Yaş ve Köken Tayini” projesinin bir parçası olan bu çalışmada, çevresel 
izotoplarla çalışma alanı içinde yeralan kaynakların beslenme ve dolaşım sürelerinin belirlenmesini, 
hedeflenmiştir. Bu amaçla bölgede yeralan sıcaklıkları 35 oC ile 242 oC arasında değişen akışkanları 
gruplandırmak, yeraltında geçirmiş olduğu jeokimyasal süreçler ile kökenlerini belirlemek, 
beslenme yüksekliklerini hesaplamak ve dolaşım sürelerini tesbit etmek için su kimyası, δ18O, δ2H, 
δ3H, 14C, δ34S-SO4 ve δ18O-SO4 izotop örneklemeleri yapılmıştır.  
 

Hidrokimyasal verilerine göre toplam 10 değişik tipte hidrojeokimyasal karekterle 
sınıflandırılmıştır. Bu sulardan altı tanesi 242 oC sıcaklıklı 4. grup Na-HCO3 tipi Kızıldere termal 
suları ile 1. tip Ca-HCO3, 2. tip Ca-HCO3-SO4’lı ve 3. türde Ca-SO4’lı suların çeşitli oranlardaki 
karışımlarından oluşmaktadır. 
 

Kızıldere jeotermal elektrik santralindeki kuyulardan boşalan suların 14C izotopuna göre dolaşım 
süresi 22.500-27.500 yıl arasında değişmektedir. Önceki çalışmalarda, Tekkehamam jeotermal 
alanındaki suların kuzeydeki Kızıldere jeotermal sahasından güneye doğru yeraltı akışına geçen 
jeotermal akışkanın Tekkehamamdaki sığ yeraltısuları ile karışması sonucu meydana geldiğini 
belirlenmiştir. Söz konusu karışım modeli baz alınarak yapılan 14C izotopu; dolaşım yaşı R-1 
kuyusu için 31.000 yıl, Tekkehamam jeotermal alanında yeralan İnaltı kaynağı için 35.000 yıl 
olarak hesaplanmıştır.  
 

ABSTRACT 
 

Many geothermal fluids are encountered  as springs and wells in the area between Buharkent – 
Yenice – Pamukkale located in the Aegean Region to the east of the Büyük Menderes Graben. This 
study, constituting a part of the project called “Age and Origin Determination of the High 
Temperature Geothermal Fluids in the Büyük Menderes Graben” and directed by the MTA General 
Directorate, aims the recharge and circulation period verification of  related resources by means of 
interpreting isotopic and hydrochemical data of the above mentioned region. For this purpose, water 
chemistry, δ18O, δ2H, δ3H, 14C, δ34S-SO4 ve δ18O-SO4 isotope sampling have been realized in order 
to determine the geochemical processes taken place in underground. As a result of the study  the 
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origin, the recharge altitudes and the circulation periods of grouped fluids with temperatures 
between 35 oC - 242 oC located in the region were clarified. 
 

According to the given chemical data, hydrochemically characterized waters are classified in 10 
different types. It has been  indicated that, six subtypes of the classification are constituted from the 
mixtures of waters at 242 oC and 4th type Na-HCO3 belonging to Kızıldere thermal waters, 1st type 
Ca-HCO3 waters, 2nd type Ca-HCO3-SO4 waters and 3rd type Ca-SO4 waters.  
 

According to the evaluation of the 14C isotope, the geothermal fluid discharging from the Kızıldere 
Power Plant, corresponds to a turnovertime of 22.500 – 27.500 years. Previous studies reveal that 
the waters of the Tekkehamam geothermal field originate from the mixture of shallow groundwaters 
encountered in the site with geothermal fluids underflowing from the Kızıldere geothermal field, in 
north-south direction. Taken into consideration this mentioned mixture model, the 14C isotope 
indicates a turnovertime of 31.000 years for R-1 geothermal well and 35.000 years for the İnatlı 
spring, located in the Tekkehamam geothermal field.  
 
 

2. GİRİŞ 
 

Bu çalışmada, inceleme alanında yeralan jeotermal suların dolaşım sürelerinin izotop ve 
hidrokimyasal veriler ile birlikte kullanılarak hesaplanması amaçlanmıştır. Bu çalışma, Kızıldere 
jeotermal alanının sınırlarının belirlenmesi, sahada kurulu olan jeotermal elektrik santralinin 
gelecekteki geliştirilmesine ve işletilmesine yönelik  planlamalarına ışık tutması açışından, MTA 
Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Büyük Menderes Grabenin’de Yeralan Yüksek Entalpili 
Jeotermal Akışkanların Kökeni ve Dolaşım Sürelerinin Tesbiti” projesinin bir bölümüdür. 
Batı Anadoluda bulunan jeotemal alanlar, Üst Miyosen’de başlayan gerilme hareketlerinin 
oluşturduğu Ege graben sistemlerinde yeralmaktadırlar. Büyük çoğunluğu MTA Genel Müdürlüğü 
tarafından araştırılan bu jeotermal alanlar Büyük Menderes, Gediz, Simav ve  
Bakırçay Grabenlerinde yeralmaktadırlar.  Kızıldere ve Tekkehamam jeotermal alanlarıda Büyük 
Menderes grabeninin doğusunda yeralmaktadır (Şekil 1). 
 

 BÜYÜK MENDERES GRABENİ JEOTERMAL ALANLARI
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Şekil 1: Çalışma alanı ve çevresinde yeralan jeotermal alanlar (Şimsek 2004).  
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Büyük Menderes Grabeninin uzunluğu yaklaşık 200 km, genişliği ise 3-35 km arasında 
değişmektedir. Termal kaynaklar ile termal kuyuların kotları 180-200 m arasında değişmektedir. 
Grabenin batı bölümünün genişliği doğu bölümünün genişliğinden daha fazladır. Grabenin hem 
güney hemde doğu kanatlarında basamaklı fay sistemleri bulunmaktadır. Jeotermal aktivite 
grabenin kuzeyinde, gerek kaynak sayısı gerekse sıcaklık bakımından güneye oranla daha fazladır. 
Grabenin Kızıldere ve Tekkehamam jeotermal alanlarını içeren bölümüde MTA tarafından 
günümüze kadar gerek sığ ve derin olmak, 50 adetten fazla kuyu açılmıştır. Türkiye’nin en sıcak 
sondaj kuyusu (242 oC) burada açılmıştır ve 1984 yılında hizmete giren 20 MW elektrik üretim 
kapasitesine sahip jeotermal santrale önemli bir katkı sağlamaktadır. Ayrıca söz konusu alanda 
günde 20 ton/gün kuru CO2 üretim kapasitesne sahip bir fabrikada bulunmaktadır.  
 
2. JEOLOJİ 
 
Metamorfik kayaçlardan oluşan ve Ege Bölgesinin yaklaşık 1/3’lük bölümünü kapsayan Menderes 
Masifi ana olarak örtü ve çekirdek kayaç topluluklarından oluşmaktadır. Çekirdek kayaç 
toplulukları Prekambriyen-Kambriyen yaşlı yüksek dereceli metamorfizma geçirmiş şist, migmatit, 
gnays, ve metagabrodan oluşmaktadır. Örtü kayaç toplulukları ise mikaşist, kuvarsit, fillit, mermer, 
klorit ve serisitten oluşmaktadır. Metamorfizma yeşilşist fasiyesinde meydana gelmiştir. 
 
Şimşek (1985) çalışma alanında metamorfik kayaçlar üzerine uyumsuz olarak gelen Pliyosne yaşlı 
formasyonları tanımlamış ve bunları Kızılburun, Sazak Kolonkaya ve Tosunlar formasyonları 
olarak adlandırmıştır. Kızılburun formasyonu pekişmemiş kil, kumtaşı ve çakıldan oluşmaktadır. 
Bu formasyonun üzerine uyumlu olarak gelen Sazak formasyonu kireçtaşı, marn, kil ve çakıldan 
oluşmuştur. Marn, konglomera, silttaşı, kireçtaşı ve jips arabantlarından oluşan Kolonkaya 
formasyonu ise uyumlu olarak Sazak formasyonu üzerine çökelmiştir. En üstte yeralan ve 
konglomera, kumtaşı, kiltaşı ve kireçtaşından oluşan post-tektonik birim Tosunlar formasyonu ise 
Kolonkaya formasyonu üzerine uyumsuz olarak çökelmiştir. 
 
2. YÖNTEM 
 
Arazi çalışmaları Mayıs-2000 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Sıcak ve soğuk su kaynakları ile derin 
sıcak su sondajlarından su molekülündeki δ18O, δ2H, δ3H izotopları için örnek alınmıştır. Karbon-
14 ve çözünmüş SO4 iyonundaki δ34S ve δ18O izotop analizleri için örnekler sadece sıcak su 
kaynaklarından ve kuyularından alınmıştır. δ18O ve δ2H analizleri Weizmann Enstitüsü-İsrail’de 
bulunan duraylı izotop laboratuvarında, karbon-14 analizleri ise yine aynı yerde Archeological 
Research Centre’da bulunan AMS laboratuvarında yapılmıştır.Analiz hassasiyetleri δ18O için ±0.1 
permil, δ2H için ± 1 permil, δ3H için ± 0.3 TU ve karbon-14 için ±0.1 pmc olarak verilmiştir. 
Çözünümüş SO4 içerisinde bulunan δ34S ve δ18O izotop analizleri ise Kanada Waterloo 
Universitesin’de bulunan EIL’de yaptırılmıştır. Analiz hassasiyetleri δ34S için ± 0.2 permil ve δ18O 
için ±0.5 permil olarak verilmiştir. İzotop analizlerine ilişkin değerler Tablo.1’de verilmiştir. 
 
Hidrokimya örneklerinin analizleri Geothermica Italiana (Enel, 1988) ve MTA (Yıldırım ve Güner, 
2002) laboratuvarlarında yapılmıştır. 
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2. HİDROKİMYA 
 
Plummer vd. (1996) tarafından hazırlanmış olan NETPATH jeokimyasal model programı 
kullanılarak yeraltısularının majör iyon içeriklerini kontrol etmekte olan bir çok hidrokimyasal 
süreç yani su ile kimyasal olarak etkileşimde olan kayaçlardaki mineral fazları tanımlanmıştır. Bu 
mineral fazları karbonat, jips, silikat çözünmesi, yüksek sıcaklık koşulları altında CO2 oluşuma 
neden olan karbonat ayrışması, Na+ ve Ca++ iyon değişimi, illit ve diopsit olarak belirlenmiştir. 
 
Tablo 1: Kızıldere ve Tekkehamam jeotermal alanlarındaki soğuk ve sıcak suların izotop değerleri 
(T=oC, EC=µS/cm, T= oC, δ18O and δ2H=‰VSMOW, 3H=TU, δ13C=‰PDB, 14C=pmc, 
CS=soğuksu kaynağı, TS=sıcaksu kaynağı, TW=Sıcaksu kuyusu, *** = Şimşek vd.(2003)’den). 
 

 
Hidrokimyasal analizler, çalışma alanında toplam olarak 10 değişik tipte yeraltısuyu olduğunu 
göstermiştir. Bu sulardan 4 tanesi ana karakterde, diğer 6 tanesi ise ana karekterdeki suların 
birbirleri ile değişik oranlarda karışımından oluşmuştur (Şekil 2). 
 
Şekil 2’de (1) numara ile gösterilen Ca-HCO3 ve Mg-HCO3 tipindeki sular termal suların yakın 
çevresinde bulunan yüksek kotlardaki soğuk suları kapsamaktadır. Bu tip sular sığ dolaşımlı 
sulardır. Suların TDS değerleri 3,6 – 27 meq/l arasında değişmektedir. 
 
Şekil 2’de (2) numara ile gösterilen Ca- HCO3- SO4 tipindeki sular 2. ana türdeki sulardır. Pamotel 
sondajı ile Pamukkale, Karahayıt, Çukurbağ, Bölmekaya kaynaklarından boşalan sıcaksular bu tür 
içinde yeralan sulardır. Bu suların TDS değerleri 28-85 meq/l arasında değişmektedir. 
 
Bölgede yeralan ve TDS değerleri 110 meq/l den fazla olan Ca-SO4 tipindeki sular Şekil 2’de (3) 
numara ile gösterilen  2. türdeki ana sulardır. Bu sular Neojen sedimanları içinde bulunan jipslerle 
etkileşim halindedir. Daha çok çalışma alanının güneyinde Tırkaz köyü civarında bulunan 
kaynaklar bu sınıfa örnek olarak verilebilir. 

Adı CİNSİ SpEC  T δ18O δ2H 3H δ13C 14C 
Babacık  TS 3400 54 -7.4 -51.6 0.1 - - 
Kılınç Ç. CS 101 12.9 -8.9 -49.6 9.8 - - 
Geleyli CS 150 14.6 -8.5 -50 6.4 - - 
T.H. Havuzlu CS 403 13.1 -8.6 -48.2 6.7 - - 
Gökbel CS 150 14.6 -9.5 -53.7 4.4 - - 
Gölyeri CS 101 13.6 -8.2 -52.7 10.6 - - 
BM Nehir CS 410 13 -7.3 -49 5.5 - - 
İnaltı TS 4170 96 -6.7 -57.5 0.1 0.9 2.13 
Karlık T.G CS 180 13.6 -8.6 -49.4 9.5 - - 
Karlık T.K CS 118 9.9 -9 -54.9 9.5 -19.8 116±0.1 
KD-6 TW 4750 194 -6.6 -55.3 0.1 0.38 0.21 ±0.1 
KD-14 TW 5350 210 -5.1 -53.3 0.1 0.32 0.35 ±0.11
KD-15 TW 5190 208 -5.3 -53.2 0.1 0.78 0.24 0.1 
KD-21 TW 5090 205 -5.8 -54 0.3 0.5 0.48 ±0.12
R1*** TW 5630 96 -4.1 -51.3 0.33 1.26 2.27 ±0.1 
Şahin Tepesi TS 5320 38 -4.5 -28 2.0 - - 
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Bölgede yeralan ve (4) numara ile Şekil 2’de gösterilen ana su ise Kızıldere jeotermal alanında 
metamorfik kayaçlar ile yüksek sıcaklık (220-242 oC) ile basınç koşulları altında uzun süre 
etkileşimde kalmış olan Na-HCO3 tipindeki sulardır. Bu suların 105-148 meq/l olan TDS içeriği 
göz önüne alındığında Mg, Ca ve Cl iyon içerikleri oldukça düşük olduğu görülmektedir. 
Çalışma alanında yeralan diğer 6 değişik türdeki sular ise yukarıda sözü edilen 4 ana türdeki suyun 
birbirleri ile değişik oranlarda karışmasından meydana gelmiştir: 
 
Na-HCO3-SO4   (75< TDS< 104 meq/l)  7 numaralı bölgede 
Na-SO4 (73<TDS<127 meq/l)  10 numaralı bölgede 
Na-Mg-SO4 (TDS ≤ 220 meq/l)   5 numaralı bölgede 
Na-Ca-HCO3 (55<TDS<94 me/l)    8 numaralı bölgede 
Na-Ca-SO4-HCO3 (34<TDS<115 meq/l)   6 numaralı bölgede 
 
Piper diagramında 4. bölge ile 3. bölge arasında bir dizilim görülmektedir. Ancak (5) ve (10) 
numaralı bölgelerde yeralan suların bu dizilimden itibaren sağa doğru kaymasının nedeni ise bu 
suların yeraltında yükselirken kalsit mineralini çökeltirken jips mineralini çözmesinden 
kaynaklanmaktadır. 
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Şekil 2: Çalışma alanı ve çevresinde yeralan soğuk ve termal yeraltısularına ait Piper grafiği, 1) 
Soğuk sular; 2) Pamukkale TS, Karahayıt TS, Çukurbağ TS, Bölmekaya TS, Menderes Nehri; 3) 
Bölmekaya CS, Aşağı Tırkaz CS; 4) Kızıldere TW; 5) Gökdere CW; 6) Gölemezli TS, Gölemezli 
TW, Babacık TS, Demirtaş TS; 7) TH-1 TW; 8) Kamara TS, Yenice TS, Ortakçı TS, 9) Gölemezli 
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MTA-1 TW; 10) Tekkehamam TS Grup (CS=soğuk sular, CW=soğuk su kuyusu, TS=Termal 
kaynak, TW=Termal su kuyusu). 
 
5. İZOTOP HİDROLOJİSİ 
 
5.1. δ18O, δ2H ve 3H izotopları 
Şekil 3’de sıcak ve soğuksu örneklerine ait δ18O-δ2H  grafiği verilmiştir. Genellikle bütün soğuk 
suların δ2H  fazlası değeri yüksek Akdeniz yağışlarının etkisi altında bulunmaktadır. Ancak Büyük 
Menderes nehrinden alınan numune daha çok δ2H  fazlası değeri düşük karasal yağışların etkisi 
altında kalmaktadır. Büyük Menderes ve termal akışkanların δ2H izotop içerikleri göz önüne 
alındığında, termal suların Büyük Menderes nehrinin etkisinde olmadığı görülmektedir. Gerek 
Kızıldere ve gerekse Tekkehamam jeotermal sahalarındaki termal sular meteorik kökenli sulardır. 
Bu suların δ18O izotop değeri yüksek sıcaklık etkisi yüzünden zenginleşme göstermektedir. En çok 
zenginleşme R1 kuyusundan alınan numunede gözlenmektedir ki söz konusu kuyudan elde edilen 
jeotermal akışkanın rezervuar sıcaklığı 242 oC dir. Şahintepesi kaynağının δ2H izotopu  içeriğinde 
zenginleşme meydana gelmiştir. Bu ise, δ2H-H2O ve δ2H-H2S izotopları arasında meydana gelen 
değişim sürecinden kaynaklanmaktadır. Bu değişim sürecinin hızı oldukça yüksektir ve çözünmüş 
gaz oranı yüksek olan alanlarda yersel olarak meydana gelmektedir (Clark ve Fritz, 1999). Kızıldere 
ve Tekkehamam termal sularının δ2H değerleri yüksek kotlardaki yeraltısularının δ2H değerlerinden 
ortalama  ‰ 2.4 daha yüksektir. Bu ise jeotermal suların paleo-beslenme ile ilgili bir durumu işaret 
etmektedir.  
 
Beslenme alanındaki suların trityum değerleri 4 TU’dan yüksektir. Termal suların trityum izotopu 
değerleri ise genellikle 0.5 TU’dan düşüktür. Sadece Şahintepesi kaynağının trityum izotopu değeri 
2.0 TU olarak verilmiştir. Bu ise trityum içeren güncel sığ sular ile trityum içermeyen derin 
dolaşımlı eski suların karışımı ile açıklanmaktadır. 
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Şekil 3: Kızıldere jeotermal alanında yeralana termal ve soğuk sulara ait δ18O-δ2H grafiği 1) 
Babacık, 2) İnaltı, 3) KD-6, 4) KD-21, 5) KD-15, 6) KD-14, 7) R1*, 8) Şahintepesi, 9) Menderes 
Nehri, X) Soğuk sular (R1’e ait δ18O ve δ2H değerleri Şimşek (2003)’den) 
 
 
5.2 Karbon izotopları ve dolaşım süresi hesaplaması 
Clark and Fritz (1999)’e göre, atmosferik 14C fotosentez sırasında toprak zonunda birikmektiği için 
beslenme suyu ilksel radyokarbon içeriğini atmosferden almaktadır. Organik malzemenin 
bakteriyolojik faaliyetler nedeni ile bozunması sonucu CO2 toprakta birikmeye başlamaktadır. 
Sonuç olarak yeraltısuyu toprak zonuna girdiğinde 14C içeriğindeki artış atmosferik CO2 gazının 
çözünmesi sırasında biriken 14C den daha çok meydana gelmektedir. Eğer yeraltısuyunun akım yolu 
üzerinde ilave 14C katılımı olmaz ise, radyoaktif yarılanma eşitliği kullanılarak dolaşım süresi 
hesaplaması oldukça kolay olmaktadır. Ancak böyle bir durum doğada oldukça nadirdir. Kalsit 
çözünmesi, dolomit çözünmesi, akifer matriksi ile değişim reaksiyonu, akifer içindeki organik 
malzemenin oksidasyonu ve 14C’ün akifer içine difüzyonu yeraltısuyunun 14C içeriğini seyreltmekte 
ve görünür yaşı artırmaktadır. Sonuç olarak doğru dolaşım yaşı hesaplaması için  seyrelme 
faktörünün göz önüne alınması gerekmektedir.  
 
δ13C-CO2 değeri Kızıldere ve Tekkehamam jeotermal alanları için -0.9‰ and -1.4‰ PDB değerleri 
arasındadır (Blavoux vd., 1982, Ercan vd. 1995). Beslenme bölgesinde yeralan  bir kaynaktan 
alınan örneğin TDIC içeriğinde yaptırılan analizde 14C değeri 116 pmc, δ13C değeri ise -19.8‰ 
PDB olarak bulunmuştur. Kızıldere ve Tekkehamam jeotermal sahasındaki kuyu ve kaynaklardan 
boşalan sıcak sularda 14C değeri 0.21-2.27 pmc, δ13C değeri ise -0.84 ile 1.26 ‰ PDB olarak 
bulunmuştur. 
 
Yıldırım ve Ölmez (1999)’e göre, Kızıldere jeotermal alanından güneye doğru yeraltından hareket 
etmekte olan sıcaksuların sığ sularla karışması sonucunda Tekkehamam jeotermal alanındaki 
sıcaksular meydana gelmiştir. Türkiye’deki en derin ve en sıcak kuyu olan R1 kuyusunun 14C 
içeriğinin neden Kızıldere jeotermal santrali içinde bulunan kuyulardan yüksek olduğu bu karışım 
göz önüne alındığında anlaşılmaktadır. Bu karışım R1 zonuna daha girilmeden önce 
gerçekleşmektedir. Her iki su birlikte denge sıcaklığına ulaşmaktadır(>242 oC). Bu kuyudan 
boşalan sıcaksuların TDS miktarı ise santral içinde yeralan diğer kuyulardan fazladır. Güncel 
karbonun çok az miktarda R1 kuyusunda varlığına rağmen (2.27 pmc) hem TDS miktarı hemde 
δ13C içeriği her iki  jeotermal sahadaki sıcaksulardan daha fazla olarak bulunmaktadır. Bu ise 
yüksek sıcaklık (242 oC) ve basınç (70 bar) koşulları altında R1 kuyusundaki akışkanın gerek 
hidrokimyasal gerekse duraylı izotop açısından denge durumuna ulaşmış olduğu göstermektedir. 
  
Yağışın yeraltına süzülmesindan sonra suların 14C içeriği hem seyrelme hemde radyoaktif bozunma 
nedeni ile azalmaktadır. Şekil 4’de 14C içeriğindeki seyrelminin etkisi görülmektedir. Süzülme 
alkalinitesi 1.55 meq/l, 14C içeriği ise 116 pmc olan yeraltısuyu ile başlamaktadır. Daha sonra hem 
karbonat çözünmesi hemde sisteme jeojenik (magmatik yada metamorfik kökenli) CO2 girişi nedeni 
ile 14C içeriği oldukça azalmaktadır. 
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Şekil 4: Kızıldere-Tekkehamam jeotermal sahalarındaki termal suların �13C-TDIC ilişkisi. 
 
Plummer vd. (1996) tarafından hazırlanan NETPATH jeokimyasal modelleme programı 
kullanılarak çalışma alanındaki termal suların 14C dolaşım yaşları hesaplanmıştır. Çalışma 
alanındaki ilksel beslenme suları CaHCO3 and CaSO4 tipinde sulardır. Değişik oranlarda karışımlar 
ve yeraltındaki jeokimyasal süreçler sonucunda sular Ca-Na-HCO3-SO4, Na-Ca-HCO3-SO4 ve son 
olarak to Na-HCO3-SO4 tipine dönüşmektedir. Na-HCO3-SO4 tipindeki sular çalışma alanınaki uç 
su özelliğindedir. Bu tip sular oldukça düşük Ca ve Mg iyonu içermektedir. Jeokimyasal model 
çalıştırmak için kalsit, jips, SiO2, CO2 (gas), klorit, K-spar Ca/Na iyon değişimi, diopsit ve illite 
fazları seçilmiştir. R1 kuyusundaki ve Tekkehamam jeotermal alanında yeralan kaynaklardaki 
termal suların nisbeten yüksek 14C içeriği nedeni ile NETPATH içinde yeralan karışım seçeneği 
modellemede kullanılmıştır.  
 
Hesaplama sonuçları 9 değişik model için ayrı ayrı modelde verilmiştir. Yapılan hesaplamalarda, 
termal  sulardaki δ13C-TDIC ve δ34S-SO4 izotop verilerinin gözlenen ve hesaplanan değerleri 
arasında bir farklılık bulunmamaktadır. Ancak R1 kuyusunda ve Tekkehamam jeotemal alanındaki 
kaynakların modellemesinde karışım seçeneği kullanıldığı için Ingerson & Pearson” modeli 
herhangi bir sonuç vermememiştir.  
 
Plummer vd. (1996) bu tip durumları, karışım sürecinin karmaşıklığına bağlamıştır. NETPATH’de 
karışım seçeneği kullanıldığında, karışım ilksel sularda öncelikle gerçekleştirilmekte daha sonra su-
kayaç ilişklisinin meydana geldiği kabul edilmektedir. Bu durum karışım olduğu zaman göz önüne 
alınması gereken bir sınırlamadır ve   Rayleigh distilasyon hesaplamalarında aynı sorun göz önüne 
alınmalıdır. Eğer karışım, reaksiyon ilerlerken meydana gelirse gerçekçi izotopik sonuçların elde 
edilmesi imkansızdır. Bu nedenle Plummer vd. (1996) tarafından bu tip sorunların aşılması için 
akım yolu üzerinde ara su noktalarının kullanılması önerilmiştir. 
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Modelde termal sular için hesaplama ile bulunan seçilmiş mineral fazlarının çözünme ve çökelme 
miktarları değerleri mmol/l cinsinden, hesaplanan ve gözlenen  δ13C-TDIC ve δ34S-SO4 izotop 
içerikleri ile 14C dolaşım süreleri Tablo 2’de verilmiştir. 
 
Tablo 2’de verilen sonuçlarda 9 değişik model için yapılan hesaplamaların birbirine yakın olduğu 
görülmektedir. Fontes ve Garnier (1979) tarafından geliştirilen model çalışma alanını temsil 
etmektedir. Çünkü söz konusu model hem katyon değişiminden hemde jips çözünmesinden 
çözeltiye gelen Ca iyonunu hesaplamalarda dikkate almaktadır. 
 
Kızıldere jeotermal sahasında yeralan elektrik santrali içerisinde bulunan ve KD kısaltması ile 
verilen kuyulardaki termal suların dolaşım yaşı 23,000-28,600 yıl arasında değişmektedir (Tablo 2). 
14C analiz sonuçları göz önüne alındığında bu sularda herhangi bir karışım görülmemektedir. Bu 
kuyular için yapılan 14C dolaşım yaşı hesaplamalarında kullanılan mineral fazları,  karışım modeli 
göz önüne alınmadan R1 kuyusu için yapıldığı zaman elde edilen sonuçlar 500-1000 yıl arasında 
değişmektedir. Bu sonuçlar ise Türkiye’nin en derin ve en sıcak kuyusu için gerçekçi değildir. 
Ayrıca santral içinde yeralan kuyular ile karşılaştırıldığında R1 kuyusunun 14C değeri Tekkehamam 
jeotermal alanındaki İnaltı termal kaynağı ile hemen hemen aynıdır. Bu ise 14C içeriği yüksek yani 
daha genç yeraltısuyu karışımını göstermektedir. 
 
R1 ve İnaltı termal suları için NETPATH’da  karışım seçeneği kullanılmıştır. Karışım seçeneği ise 
elektrik üretim santralindeki kuyulardan daha fazla dolaşım yaşı ortaya koymuştur (Tablo 2). Bu 
sonuç Tekkehamam jeotermal alanının, Kızıldere jeotermal sahasından beslendiğini göstermektedir.  
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Tablo 2. Kızıldere ve Tekkehamam jeotermal alanlarındaki temal suların NETPATH’de hesaplanmış mineral dağılımı ve değişik 
modellere göre hesaplanmış  14C izotopu dolaşım süreleri: 1-Original Data, 2-Mass Balance (Plummer vd.,1990), 3-Vogel (Vogel,1967; 
Vogel vd., 1970; Vogel ve Ehhalt, 1963), 4-Tamers (Tamers, 1967, 1975; Tamers ve Scharpenseel, 1970), 5-Ingerson ve Pearson 
(Ingerson ve Pearson, 1964), 6-Mook (Mook,1972, 1976, 1980), 7-Fontes ve Garnier (Fontes and Garnier, 1979), 8-Eichinger 

(Eichinger, 1983), 9-User-defined 
 
 

Beslenme Karlık  Karlık Karlık Karlık Karlık 0.25 Karlık 0.45 
KD-15  0.75 KD-15  0.55 

Boşalım KD-6  KD-14  KD-15  KD-21  R1 İnaltı 
Kalsit  28.22466  27.50415  38.11365  29.15605  - 13.11646 -1.34666 
Jips  6.54833  7.65179  11.00578  6.794  -1.55911 9.83642 
SiO2  3.04463  5.21747  51.00629  -7.60619  30.89840 -6.69944 
CO2  0.51129  1.07532  -1.2053  -1.00064  -7.27066 -9.58724 
Klorit 1.02941  1.16432  5.75181  -0.48755  Modellenmedi Modellenmedi 
K-spar  6.39098  6.89749  6.36946  5.60785  27.89063 0.57087 
Diopsit  -4.21609  -4.81062  -26.81794  2.95289  9.41152  2.95289  
Illite  -3.6625  -4.00112  -7.7631  -2.00313  -37.50691 1.18022 
Ca-Na dğş. 30.84665  30.63787  22.53996  39.19326  21.08066  7.29548   
Ca-mont Modellenmedi Modellenmedi Modellenmedi Modellenmedi Modellenmedi Modellenmedi 
İzotop  Ölç. Hes. Ölç. Hes. Ölç. Hes. Ölç. Hes. Ölç. Hes. Ölç. Hes. 
�13C 0.38  0.38  0.32  0.32  0.783  0.78  0.52  0.50  0.65 1.26  0.90  0.68 
δ34S   21.95  19.16  21.95  19.35  21.97  18.2  21.95  19.50  18.19 19.88  19.35 20.54  
Model  A0  Sey.  Yaş A0  Sey.  Yaş A0  Sey. Yaş A0  Sey. Yaş A0  Sey. Yaş A0  Sey.  Yaş 
1 116 6.71 28,637 116 6.74 24,457 116 4.78 24,737 116 6.19 23,062 2 1.33 -4,406 4.46 4.47 6,129 
2 81.53 4.72 25,723 81.53 4.74 21,543 81.53 3.36 21,823 81.53 4.35 20,147 127.59 84.8 29,929 126.59 126.7 33,779 
3 85 4.92 26,067 85 4.94 21,887 85 3.51 22,167 85 4.53 20,491 85 56.5 26,571 85 85.11 30,486 
4 94.93 5.49 26,980 94.93 5.52 22,800 94.93 3.92 23,080 94.93 5.06 21,405 76.57 50.9 25,709 76.97 77.07 29,666 
5 100.16 5.79 27,424 100.16 5.82 23,243 100.16 4.13 23,524 100.16 5.34 21,848 - - - - - - 
6 95.57 5.53 27,036 95.57 5.56 22,856 95.57 3.94 23,136 95.57 5.1 21,460 118.81 78.9 29,339 118.3 118.4 33,219 
7 104.6 6.05 27,782 104.6 6.08 23,602 104.6 4.31 23,882 104.6 5.58 22,207 145.84 96.9 31,034 144.95 145.1 34,898 
8 95.35 5.52 27,016 95.35 5.54 22,836 95.35 3.93 23,116 95.35 5.08 21,441 54.55 36.2 22,904 55.43 55.5 26,951 
9 100 5.78 27,410 100 5.81 23,230 100 4.12 23,510 100 5.33 21,835 100 66.4 27,915 100 100.1 31,830 
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6.SONUÇLAR 
δ18O ve δ2H izotopları Kızıldere ve Tekkehamam jeotermal alanlarındaki termal suların kökeninin, 
su-kayaç ilişkisi sonucu δ18O izotopunca zenginleşmiş meteroik kökenli sular olduğunu 
göstermiştir. Söz konusu sularda Büyük Menderes nehrinin bir katkısı görülmemektedir. 
Tekkehamam jeotermal alanında bulunan  Şahintepesi kaynağında, H2S gazı nedeni ile δ2H 
değişimi görülmektedir. 
 
Kızıldere ve Tekkehamam jeotermal alanlarında bulunan termal suların 14C izotopu dolaşım yaşı, 
termal suların Holosen öncesinde beslendiğini göstermektedir. Yıldırım ve Ölmez (1999) tarafından 
Tekkehamam jeotermal sahasındaki suların Kızıldere jeotermal suları ile sığ soğuk suların 
karışımından meydana geldiği tezi 14C izotopu çalışması ile kanıtlanmıştır. 3H içerikleri göz önüne 
alındığında Tekkehamam jeotermal alanında bulunan Şahintepesi kaynağı güncel soğuk sularla, 
Babacık ve İnaltı kaynakları ise 1953 öncesi soğuk sularla karışmıştır. 
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JEOTERMAL AKIŞKANLARDA PALEO-DENİZ SUYUNUN VARLIĞINA BİR ÖRNEK: 
ÖMERBEYLİ-GERMENCİK (AYDIN) JEOTERMAL SAHASI 

 
AN EXAMPLE TO THE PRESENCE OF PALEO-SEAWATER IN GEOTHERMAL 

FLUIDS:ÖMERBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) GEOTHERMAL FIELD 
 
İsmail Noyan GÜNER* Nazım YILDIRIM  
MTA Genel Müdürlüğü Enerji Dairesi, 06520 ANKARA,  
Tel: 0-312-2873430/1163, e-mail: n.guner@mta.gov.tr 
 
ÖZ:  
 
Ege Bölgesinde yer alan Büyük Menderes Grabeni’nin batısında bulunan Ömerbeyli-Germencik 
jeotermal alanı, Türkiye’nin Kızıldere jeotermal sahasından sonra ikinci büyük yüksek entalpili 
jeotermal sahasıdır. Söz konusu alanda, 1982-1986 yılları arasında Maden Tetkik ve Arama Genel 
Müdürlüğü tarafından derinlikleri 200-2398 m. arasında değişen 9 adet sondaj açılmıştır. Bu 
kuyuların kuyu başı beton kotları 53-120 m. arasında değişmektedir. Jeotermal alanın güneyinden 
geçen Menderes nehrinin vadi taban kotu ise çalışma alanı yakınında 20 m. civarındadır. Bu 
sondajlardan 203-230 oC arasında değişen sıcaklıklarda akışkan elde edilmiştir.  
 
Ayrıca yine Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından 2000-2002 yılları arasında 
“Büyük Menderes Grabeninde Yeralan Yüksek Sıcaklıklı Jeotermal Akışkanlarda Yaş ve Köken 
Tayini” projesi yürütülmüştür. Söz konusu jeotermal sahada yer alan akışkanları gruplandırmak, 
yeraltında geçirmiş olduğu jeokimyasal süreçleri, kökenlerini ve dolaşım sürelerini belirlemek 
amaçlanmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda su kimyası, δ18O, δ2H, δ3H, δ13C ve 14C izotop 
örneklemeleri yapılmıştır. 
 
Çalışma alanındaki jeotermal suların kimyasal yapısı Na-Cl-HCO3 tipindedir. Ömerbeyli-
Germencik jeotermal sahasındaki üç adet kuyudan yapılan örneklemelerde Na iyonu 58-68 meq/l, 
Cl iyonu 40-48 meq/l, HCO3 iyonu ise 21-27 meq/l arasında değişmekte iken Bozköy A2 
kuyusunda bu değerler sırasıyla 46 meq/l 23 meq/l ve 35 meq/l dir. ÖB-9 sondajı ile Bozköy 
sıcaksu kaynağında önceki yıllarda yapılan 3He, 4He ve 20Ne asal gaz izotop içeriklerinin %99 
oranında kabuksal kökenli olduğunu saptanmıştır. NETPATH jeokimyasal model programı yardımı 
ile yapılan 14C izotopu yaşı jeotermal kuyularda 40.000 yılın üzerinde, Bozköy-Alangüllü MTA2 
kuyusunda ise 50.000 yıl olarak hesaplanmıştır.  
 
Gerek asal gaz verilerinin sulardaki gazın kabuksal kökenli olduğunu göstermesi, 14C izotopu 
dolaşım süresinin 14C izotopunun üst limitine gelmiş olması ve gerekse çalışma alanının denize olan 
uzaklığı göz önüne alındığında, jeotermal sular denizel kökenli olmalıdır. Bu durum, Pleyistosen 
döneminde Akdeniz’in 6. denizel izotopik dönem sonrası meydana gelmiş bir ve/veya bir kaç tane 
büyük transgresyonunun çalışma alanını kaplamış olması ile açıklanabilir. Bölgedeki kırık ve fay 
sistemleri boyunca yeraltına süzülen deniz suları rezervuarda birikmiştir. Daha sonra ortam tekrar 
karasallaşmış ve grabenin üst kotlarından yeraltına süzülen yağışlar rezervuardaki tuzlu suyu 
seyreltmiştir. Bugün bu tuzlu su %7-8’lik bir oranda bulunmaktadır. 
 

                                                 
* Sorumlu Yazar 
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ABSTRACT 
 
Ömerbeyli-Germencik geothermal field, situated in Buyuk Menderes graben of the Aegean Region, 
next to Kizildere geothermal field, is potentially the second high enthalpy geothermal field of 
Turkey (MTA). From 1982 to 1986, MTA has drilled 9 wells, with depths ranging between 200 and 
2398 m. The base elevations of these wells are 53-120 m above sea level.The valley basement 
altitute of Buyuk Menderes river, which flows through the south part of the field, is 20 m asl. 
Geothermal fluids at temperatures between 203-230 oC, have been obtained from the drilled wells. 
 
Between years 2000 and 2002, an investigation project named as “The Mean Residance Time and 
the Origine of High Enthalpy Geothermal Fluids in Menderes Graben” was carried out by General 
Directorate of Mineral Research and Exploration of Turkey. In this study; classification, mean 
residence time determination and the evolution processes of geothermal fluids involved in the 
Gaben, have been studied. With this aim, beside sampling for water chemistry, sampling for δ18O, 
δ2H, δ3H, δ13C and 14C isotopes were realized. 
 
The waters found in the study area belong to Na-Cl-HCO3 type. Three wells that were sampled 
from Ömerbeyli-Germencik geothermal field contain Na, Cl, and HCO3 ions in concentrations of 
58-68 meq/l, 40-48 meq/l and 21-27 meq/l respectivelly. On the other hand, the consentration of the 
same ions (Na, Cl and HCO3) in Bozkoy A2 well, is in the order of 46 meq/l, 23 meq/l and 35 
meq/l. Previous studies of 3He, 4He ve 20Ne noble gases isotope analyses from OB-9 well and 
Bozkoy hot spring show a dominancy of 99 % derivation from crustle origin. The ages of 
geothermal fluids with 14C isotope by using NETPATH model, were calculated to be over 40.000 
years for the wells in Germencik and over 50.000 years for Bozkoy Alangullu MTA2 well.  
 
Taking into consideration the sea distance, either the indication of noble gases that are crustle 
originned and either 14C age determination pointing out to upper limits, reveal that geothermal fluid 
should be of marine origin. This situation can be explained by sequent transgration that repeated at 
least more than one during the Pleistocene period, covering study area before sixth marine isotopic 
stage. In the studied area, water that infiltrated through faults and fissures has been accumulated in 
the reservoir. After the environment has become terrasterial, the infiltrated precipitation from upper 
part of the graben has diluted the ancient seawater in the reservoir. Presently, it is determined that 7-
8 % of the geothermal fluid is consisted of paleo-seawater in the reservoir.  
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1. GİRİŞ 
 
Ege Denizi’ne yaklaşık olarak 35 km uzaklıkta bulunan ve Türkiye’nin ikinci en büyük entalpili 
sahası olan Ömerbeyli-Germencik jeotermal alanı Büyük Menderes Grabeni’nin batı kesiminde 
yeralmaktadır (Şekil 1). 
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Şekil 1. Çalışma alanının yerbulduru haritası 
 
Çalışma alanını içinbe alan ve bütün Güneybatı Anadolu’yu etkisine alan kuzey-güney gerilmeli 
“Neotektonik” rejimin etkisi ile Orta Miyosen döneminde grabenler oluşmaya başlamıştır. Üst 
Miyosen döneminin başında ise tektonik rejim şiddetlenerek grabenlerde kenar faylar önemli ölçüde 
düşey atımlar kazanmış, günümüzde de izlenmekte olan morfoloji belirmeye başlamıştır. Batı 
Anadoludaki graben havzaları Pliyosen sonlarına kadar karasal çökeller ile doldurulmuştur. Alt 
Pleyistosen’de başlayan GB Anadolu ile birlikte çalışma alanınıda etkileyen Kuvaterner 
grabenleşmesi sonucunda genç grabenler gelişmiş, eski grabenlerin kenar fayları yeniden aktif 
olmuştur. 
 
MTA Genel Müdürlüğü tarafından derinlikleri 200-2398 m. arasında değişen 9 adet kuyu açılmıştır 
(ÖB1-ÖB9). Bunların kuyu başı beton kotları 53-120 m. arasında değişmekte olup kuyulardan 203-
230 oC arasında değişen sıcaklıklarda Na-Cl-HCO3 tipinde jeotermal akışkan elde edilmiştir. 
Kuyuların ortalama verimi 300 ton/saat, toplam akışkandaki buhar oranı ise %13-20 arasında 
değişmektedir (Çiçekli ve Güner, 1985; Güner ve Çiçekli, 1986; Güner vd., 1987; Karamanderesi 
vd., 1982a; 1982b; 1983; 1986; 1987a; 1987b;). Şimşek ve Güngör (19888), Ömerbeyli-Germencik 
jeotermal alanında 1. zonda 60 MWe, ve 2.  zonda ise 55 MWe elektrik üretim kapasitesi olduğunu 
hesaplamıştır. 
 
Gevrek (1985), Ömerbeyli-Germencik jeotermal sahası ile civarından toplanan kayaç ve toprak 
numunelerinin, Kızıldere-Denizli jeotermal alanındaki numunelere göre daha fazla civa ve arsenik 
içerdiğini belirtmiştir. Bunun ise Kızıldere-Denizli jeotermal alanındaki ısıtıcı kayacın Ömerbeyli-
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Germencik jeotermal alanındaki ısıtıcı kayaca oranla daha sığ derinlikte bulunmasından 
kaynaklanmış olabileceğini ileri sürmüştür. 
 
Güleç (1988) ile Güleç vd. (2002), ÖB-9 kuyusu ile Alangüllü-Bozköy kaplıcasındaki akışkanlarda 
asal gaz izotop çalışması yapmıştır. Bu çalışmalarda Ömerbeyli-Germencik jeotermal alanındaki 
helyum asal gazının kökeninin %99 oranında kabuksal olduğunu belirtmiştir. Kızıldere jeotermal 
alanında ise helyumun manto katkısı %25-30 arasında değişmekte olduğu aynı çalışmalarda 
hesaplanmıştır. 
 
MTA Genel Müdürlüğü tarafından Ömerbeyli-Germencik jeotermal sahasının kuzeyinde bulunan 
Alangüllü jeotermal kaynağında açılan 2 adet jeotermal sondajdan 45 ve 70 oC sıcaklığa sahip 
termal su elde edilmiştir. Bu kuyuların verimleri ise sırasıyla 44 ve 54 lt/s dir. Ternek (1954), Söke 
yakınlarında doğalgaz araştırmalarına yönelik yapılan sondajlarda denizel kabuklular bulunduğunu 
belirtmiştir.  
 
Keçer vd. (1983), Würm buzul dönemi sonrasında meydana gelen ve günümüz deniz seviyesinin 5 
m. üzerine çıkan Flandriyen transgresyonuna ait denizel sekilerin, Ömerbeyli-Germencik jeotermal 
sahasının yaklaşık olarak 15 km. güneyinde kalan Söke-Bağarası hattına kadar ilermiş olduğunu 
tesbit etmiştir. 
 
Brückner (1996, 1997a, b)’de aynı alanda bulunan kuyularda Ternek (1954) tarafından elde edilen 
sonuçları bulmuştur (Hakyemez vd., 1999). 
 
Schröder ve Bay (1996), Büyük Menderes Grabenin’de DSİ tarafından açılmış olan sondaj 
verilerini incelemişlerdir. Denizel sedimanların 30 m. kalınlığa ulaşan alüvyonun malzemenin 
altında olduğunu belirtilmiş ve bu malzemenin Aydın yakınlarına ulaştığını ileri sürmüştür. Bu ise 
Akdeniz’e ait transgresyonların Aydın yakınlarına kadar kadar ilermiş olduğu anlamına 
gelmektedir.  
 
Butzer (1971) ile Emig ve Geistdoerfer (2004) Üst Pliyosen’den günümüze kadar geçen 2.5 milyon 
yıllık süreç içerisinde, buzul dönemleri sonrasında Akdeniz’in deniz seviyesinin günümüz deniz 
seviyesine oranla 6 defa yükseldiğini belirtmiştir. Bunlardan en düşük olanı Würm sonrası 
transgresyonda meydana gelmiş olan 5 m. yükselimidir. Güntz buzul dönemi öncesinde meydana 
gelen Kalabriya transgresyonuna ait 120 m.’lik deniz seviyesi yükselimi ise Akdeniz’in 
Pleyistosen’den günümüze kadar olan süredeki yüksek deniz seviyesidir.  
 
Ünay vd. (1995), yaptıkları çalışmada Germencik civarındaki Mursallı ve Moralı lokasyonlarında 
tespit etmiş oldukları Arvicolidae (Rodentia, Mammalia) faunasına göre, bölgenin flüvyo-deltaik bir 
ortamı karekterize ettiğini belirtmiştir.  
 
2. JEOLOJİ 
 
Keskin (1972) bölgedeki kayaçları Paleozik ve Neojen olarak iki ayrı topluluk olarak incelemiştir. 
Menderes Metamorfik Masifini meydana getiren Paleozoyik yaşlı kayaçlar gnays, mika şist-
kuvarsit şist ve mermerler oluşturmaktadır. Neojen yaşlı kayaçlar ise Miyosen, Pliyosen, Pliyo-
kuvaterner ve Kuvaterner yaşlı kayaçlardan oluşmaktadır. 
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Paleozoyik: Gnayslar “gözlü gnays” tipinde olup tektonizmanın etkisi ile geçirimliliği çok fazladır. 
Beyaz, kahverengi, gri renktedirler. Feldspat gözlerinin belirgin olup yer yer 10 cm boyutuna 
ulaşmaktadırlar. Mikaşist-kuvarsit şist gnayslarla dereceli olarak geçişlidir. Çalışma alanının 
güneyinde granat şistlerle, kuzeyde ise kuvarsit şistlerle geçişlidirler. Keskin (1972) mermerleri alt 
mermerler, metamorfik şistler ve mermerize kireçtaşları olarak üç alt gruba ayırtlamıştır. Alt 
mermerler, yer yer dolomitiktir ve ince kesitlerinde kalsit bir miktar muskovit ve kuvars 
bulunmaktadır. Açık renkliler mikrokristalen, koyu renkliler ise iri kiristallidir. Muskovit, kuvars, 
klorit şist olarak tanımlanan metamorfik şistlerin üzerinde bulunan mermerize kireçtaşları kristalize, 
dolomitize, ve kalsit damarlıdır. Yer yer erime boşlukludur. Kalınlığı 50 m. civarında olup ince 
tabakalıdır. 
 
Neojen: Uyumsuz olarak çökelmiştir ve Miyosen ile Pliyosen yaşlı kayaç topluluklarından 
oluşmaktadır.Miyosen konglomerea-kumtaşı (m1) ve killikireçtaşı (m2) ile sahada temsil 
edilmektedir. Konglomera kırmızımsı gri ve kahverankli, kaba tabakalıdır. Çakılları metamorfik 
kökenlidir, kötü boylanmalıdır, orta derecede yuvarlaklaşmıştır. Çimento malzemesi kum 
boyutundadır. Metamorfiklerle olan sınırları faylıdır. Üste doğru dereceli olarak kumtaşına 
geçmektedir. Kumtaşları yer yer marn ve kumlu marn arabantları görülmektedir. Konglomeraların 
kalınlığı 60-100 m., kumtaşının kalınlığı ise 120-200 m. arasında değişmektedir. Killi kireçtaşları 
(m2) beyaz renkli, mikrokristalen, az fosillidir.  
 
Pliyosen: Alt seviyeleri koyu gri, yer yer siyah renkli ince taneli serisit pulcuklu, laminalı, bitümlü 
şeyl ve marn ile karektrerize edilmektedir. İnce kumtaşı, konglomera ve yer yer tüf görülmektedir. 
Üst seviyeleri ise konglomera-kumtaşı ile karekterize edilmektedir. Yer yer marnlıdır. Marnlar yer 
kumludur. Üst seviyelere doğru marn azalırken kum artmaktadır.  
Sondaj kuyularından elde edilen verilere göre Ömerbeyli-Germencik jeotermal alanında iki 
rezervuar bulunmaktadır. Bunlardan en altta olanı Paleozoyik yaşlı şist, kuvarsit, gnays ve 
mermerler ile Miyosen yaşlı konglomera ve kumtaşıdır (m1). Miyosen’in iltaşıdan oluşan 
formasyonu ile Pliyosen yaşlı formasyonlar örtü kayaç özelliğindedir. 
 
2. HİDROJEOKİMYA 
 
Ömerbeyli-Germencik jeotermal alanı ve çevresindeki termal sulara ait gerek bu çalışma için 
gerekse önceki yıllarda çalışanlar tarafından yapılan analizler Şekil 2’de verilmiştir. Bu çalışmada 
ÖB2, ÖB4 ve ÖB9 kuyuları ile Bozköy MTA2 kuyusundan sukimyası analizleri için örnek 
alınmıştır. Bu örneklerin MTA Genel Müdürlüğü laboratuvarlarında yapılmıştır. Schöeller 
diagramına göre analizler bölgedeki derin dolaşımlı termal suların Na-Cl-HCO3 tipinde olduğunu 
göstermiştir (Şekil 2). 
 
İyon dağılımı ise Ömerbeyli-Germencik jeotermal alanındaki jeotermal akışkanlar için katyonlarda 
Na+K>>Ca>Mg, anyonlarda ise Cl>HCO3+CO3>>SO4 şeklindedir. Ömerbeyli-Germencik 
jeotermal alanında ölçülen pH değerleri 6.07-8.7, çevresinde yeralan termal kaynakların pH değeri 
ise 6.83-7.30 arasında değişmektedir. Parkhurst ve Appelo (1999) tarafından geliştirilen Phreeqc 
Interactive hidrojeokimyasal modelleme programının 2.8 kodu ile yapılan hesaplamalarda 
Ömerbeyli-Germencik jeotermal sahasındaki derin kuyuların rezervuardaki pH değerleri 4.3-5.2 
arasında değişmektedir. 
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Bozköy MTA2 6.9 3.1 46.4 2.5 23.9 1.2 38.6

ÖB2 0.2 0.0 59.1 3.7 40.7 1.6 25.8

ÖB4 0.1 0.0 68.2 3.7 49.0 3.1 27.4

ÖB9 1.8 0.0 58.7 4.9 40.2 2.4 27.8

Deniz 28.0 81.2 520.0 9.7 633.5 65.8 4.0

Ballı* 2.2 4.0 52.7 3.0 34.6 1.3 28.5

Alangüllü* 3.5 2.1 52.1 3.2 34.1 1.4 29.8

Çamur* 3.3 4.8 47.9 2.8 31.4 3.0 28.6

Ilıca* 2.9 4.5 48.6 2.8 32.7 1.3 28.8

Ali Termal* 2.0 2.8 46.9 2.8 33.4 1.3 23.9

Gümüşköy** 7.6 2.5 30.7 1.6 27.0 0.8 13.8

karışım (deniz %8) 4.08 8.00 47.13 0.89 57.53 6.13 2.37

Ca Mg Na K Cl SO4 HCO3

 
Şekil 2: Ömerbeyli-Germencik jeotermal alanı ve çevresindeki termal sulara ait hidrokimya 
analizleri ve Schöeller grafiği (*Khayat, 1988’den; **Şimşek, 2003’den). 
 
İncelenen kaynakların iyon kompozisyonu deniz suyu ile karşılaştırıldığında benzerlik 
göstermektedir (Şekil 2). Jeokimyasal olarak, yeraltısularında Na ve Cl iyonlarının baskın olmasına 
deniz suyu girişimi, evaporitik oluşumlar ve yüksek sıcaklığa bağlı olarak magmatik gazlarla 
birlikte HCl(gaz) getirimi ile birlikte kayaçtaki Na iyonunun yeraltısuyunda çözünmesi neden 
olmaktadır. İnceleme alanının jeolojisini oluşturan kayaçlar arasında evaporitler bulunmamaktadır 
(Keskin, 1972; N. Konak ve F. Göktaş, 2005 sözlü görüşme). HCl(gaz) ise magmatik gazlarla beraber 
gelebilmesi için rezervuar sıcaklığının 300-350 oC üzerinde olması gerekmektedir. Ancak sahada 
açılan derin jeotermal kuyularda kuyu taban sıcaklıkları 200-230 oC olarak bulunmuştur 
(Karamanderesi vd., 1982a; 1982b; 1983; 1986; 1987a; 1987b; Çiçekli ve Güner, 1985; Güner ve 
Çiçekli, 1986; Güner vd., 1987). Güleç (1988) ve Güleç vd. (2002) ise inceleme alanındaki 



 

 315

jeotermal suların helyum asal gazı içeriklerinin %1 civarında manto kökenli, %99 oranında ise 
kabuksal kökenli olduğunu belirtmiştir. Dolayısı ile Na ve Cl iyonlarının baskın olmasının nedeni 
büyük bir olasılıkla deniz suyunun rezervuara girmesi açıklanabilir. Ancak bu olay güncel olmayıp; 
Pleyistosen’den günümüze kadar Akdeniz’de oluşan transgresyonların bir yada birkaç tanesinin 
etkisi ile meydana gelmiş olmalıdır. Cl iyonu kullanılarak yapılan karışım yüzdesi miktarı tatlı su 
için %82, deniz suyu için ise %8 olarak bulunmuştur. Yani günümüzde ise eski deniz suyunun 
yaklaşık %8‘lik bölümü rezervuarda bulunmaktadır. Phreeqc Interactive hidrojeokimyasal 
modelleme programında, hesaplanan karışım yüzdesi miktarı kullanılarak karışım suyunun termal 
özellik kazanmadan önceki olası hidrokimyasal kompozisyonu hesaplanmış, Schöeller grafiğinde 
gösterilmiştir.  
 
Jeotermal suların deniz suyuna olan benzerliği belirgin olarak bütün termal sulara ait örneklerde 
SO4 ve HCO3 anyonları açısından bozulmaktadır. Yüksek rezervuar sıcaklığına sahip Ömerbeyli 
kuyularında ise ek olarak Ca ve Mg katyonlarıda benzerlik dışındadır. Termal sulardaki HCO3 
iyonunun deniz suyuna oranla yüksek olmasının sebebi jeotermal akışkanın rezervuarına CO2 
girişinden kaynaklanmaktadır. CO2 iyonu su molekülü ile birleştiğinde karbonik asit oluşmaktadır 
Karbonik asiti oluşturan iki tane hidrojen molekülünden bir tanesini ayrıldığında ise HCO3 iyonu 
oluşmakta, diğer hidrojen iyonu ise suyun pH değerini düşürmektedir. Ca, Mg ve SO4 iyonlarındaki 
farklılık ise Plummer vd. (1996) tarafından hazırlanan NETPATH 2.0 kodlu hidrokimyasal 
modelleme programı ile yapılan modelleme sonuçlarına göre jeotermal kuyulardaki suların kalsit, 
jips ve illit minerali çökeltmesinden kaynaklanmaktadır. Gevrek (1989) Ömerbeyli-Germencik 
jeotermal alanındaki kuyularındaki alterasyon minerallerinin kalsit, montmorillonit, illit, klorit ve 
kaolinit olduğunu belirtmiştir. 
 
Gerek bu çalışmada kullanılan gerekse Gemici ve Filiz (2001), Tarcan ve Gemici (2003) ile Şimşek 
(2003)’de kullanılan Ege Denizi’ne ait meq/l cinsinden Na/Cl oranı ortalama değeri 0.838 dir. Bu 
değer önceki yıllarda literatürde yeralan Akdeniz’e ait Na/Cl oranı ile uyumludur. Ömerbeyli-
Germencik jeotermal alanındaki ve çevresindeki termal suların Na/Cl oranı ise 1.318-1.526 arasında 
değişmektedir. Bir başka değişle; termal sulara ait Na ve K iyonu değerleri, %8 olarak hesaplanan 
tatlısu-tuzlusu karışım suyuna ait Na ve K iyon değerlerinden yüksektir (Şekil 2). Bu da 
rezervuardaki yüksek sıcaklık-basınç koşulları altında, çevre kayaçları oluşturan minerallerdeki Na 
ve K iyonlarının suda çözünmesi ile açıklanmaktadır.  
 
4. İZOTOP HİDROLOJİSİ 
 
4.1. δ18O, δ2H ve 3H izotopları 
Çalışma alanı çevresindeki yüksek kotlarda bulunan sığ dolaşımlı kaynak suları ile Bozköy termal 
kaynağından δ18O, δ2H, 3H, δ13C ve 14C izotop analizleri için örnekleme yapılmıştır. Ömerbeyli-
Germencik jeotermal sahasındaki ÖB kodlu derin kuyulardan ise kuyu başı koşullarının fiziksel 
olarak su örneklerinin alınmasına uygun olanlarından izotop örnekleri alınmıştır.  
Ömerbeyli-Germencik jeotermal sahasındaki kuyuların 3H değerleri ÖB2 örneği için 1.2 TU, ÖB4 
ve ÖB9 kuyuları için 0.9 TU olarak verilmiştir. Şimşek (2003) ise ÖB2 ve ÖB9 kuyuları için ise 
0.23 ve 0.64 TU vermişitir. ÖB9 kuyuları için analiz hata payı bu çalışmada 0.2, Şimşek (2003)’de 
ise 0.33 dür. Hata payları göz önüne alındığında ÖB9 kuyu için 3H içeriği hemen hemen aynıdır. 
Ancak ÖB2 kuyusu için arada 1 TU fark bulunmaktadır. Bu durum örnekleme döneminde ÖB2 
kuyusuna sığ su karışımı ile açıklanmaktadır. Sığ su karışımı ise Şekil 2’de verilen δ18O-δ2H 
grafiğinde de belirgin olarak görülmektedir. 
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Şekil 3: Ömerbeyli-Germencik jeotermal alanında bulunan termal sular ile çevresindeki soğuk su 
kaynaklarına ait δ18O ve δ2H izotop grafiği (*Şimşek, 2003’den). 
 
Soğuk su örneklerinden Karaköy, Altınoluk ve Paşayaylası numuneleri çalışma alanının beslenme 
alanı ile yakın çevresindeki dağlarının zirve noktasına yakın olarak bulunan mevsimlik soğuk su 
kaynaklarından alınmıştır. Kaynakların kotları sırasıyla 700 m., 1250 m. ve 1450 m. dir. Her üç su 
örneğinde yükseklik etkisi görülmektedir. Altınoluk ve Paşaylası örnekleri Karaköy örneğine göre 
daha yüksek kotlardan alındığı için her iki örneğin δ18O değerleri daha hafif izotop içeriğine 
sahiptir. Bu örnekler Gat ve Carmi (1970) tarafından verilen d-fazlası değerinin +22 olduğu Doğu 
Akdeniz kökenli yağışların etkisi altındadır. 
 
Ömerbeyli-Germencik jeotermal alanının yakınından alınan Alangüllü kaynağına ait su örneği diğer 
soğuk su örnekleri gibi Doğu Akdeniz yağışları etkisi altındadır ancak buharlaşma etkisi altında 
kaldığından gerek δ18O gerekse δ2H açısından zenginleşmiştir. Söz konusu buharlaşma etkisi ya 
yağış esnasında olan buharlaşmadan (kütle etkisi) yada Allangüllü köyünün kuzeyinde yeralan 
sulama baraj gölünde toplanan yüzeysularının yeraltına süzülmesinden kaynaklanmaktadır. Her iki 
süreç de Alangüllü’den alınan soğuksu örneğinin δ18O ve δ2H içeriğini etkilemiş olabilir. Ancak 
örnekleme döneminde barajda su seviyesinin oldukça düşük olması nedeni ile örnek alınamamıştır. 
Dolayısıyla sulama barajında toplanan yüzeysuları ile ilgili olan yargı kesin değildir. 
 
Ömerbeyli-Germencik jeotermal alanında yeralan ÖB2, ÖB4 ve ÖB9 kuyularından alınan su 
örneklerinin δ18O içerikleri Altınoluk soğuksu kaynağı baz alındığında 2.4-5.9 permil arasında 
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değişen oranlarda zenginleşmiştir. Bu zenginleşme yüksek sıcaklık koşulları altında su-kayaç 
etkileşiminden kaynaklanmaktadır. Su-kayaç etkileşimi ile meydana gelen zenginleşme δ18O izotop 
içeriğinde gözlenirken, kayaçlarda δ2H izotopu kayaçlarda bulunmadığı için genellikle bu izotopun 
zenginleşmesinin görülmesi sık değildir. δ2H izotopunun zenginleşmesi sırasında δ18O izotop 
değerinde herhangi bir değişiklik gözlenmez ve bu süreç H2S gazının ortamdaki varlığı ile ilişkilidir 
(Clark ve Fritz, 1999). δ2H izotopu jeotermal sistemlerde genellikle görülmediği için gerek termal 
suların beslenme yüksekliklerinin hesaplanmasında gerekse karışım modeli uygulamalarında 
kullanılmaktadır. 
 
δ2H izotopu zenginleşmesi Büyük Menderes Grabenin’de yeralan Tekkehamam jeotermal alanı 
içindeki Şahintepesi termal kaynağında tesbit edilmiştir (Yıldırım ve Güner 2002, Yıldırım ve 
Güner, 2005). Çalışma alanında hidrokimyasal olarak belirlenen olası deniz suyu karışımı izotopik 
olarak tesbit edilememiştir. Bunun nedeni ise termal sulardaki δ2H izotop değerleri 1200 m. 
kotunun üzerindeki soğuksu kaynaklarının δ2H izotopu değerlerine hemen hemen eşit olmasından 
kaynaklanamaktadır. Şimşek (2003) tarafından alınan numuneler göz önüne alındığında ise termal 
kaynakların δ2H izotopu değerinin daha hafif oldukları görülmektedir. Bu, termal kaynakların 
günümüzdeki iklim koşullarından farklı özelliklerdeki iklim koşullarının etkisi altındaki yağışlardan 
yani paleo-beslenme koşullarını işaret etmektedir.  
 
4.2. Karbon izotopları 
Clark and Fritz (1999)’e göre, sulardaki atmosferik 14C fotosentez sırasında toprak zonunda biriktiği 
için beslenme suyu ilksel radyokarbon içeriğini atmosferden almaktadır. Organik malzemenin 
bakteriyolojik faaliyetler nedeni ile bozunması sonucu CO2 toprakta birikmeye başlamaktadır. 
Sonuç olarak yeraltısuyu toprak zonuna girdiğinde 14C içeriğindeki artış atmosferik CO2 gazının 
çözünmesi sırasında biriken 14C den daha çok meydana gelmektedir. Eğer yeraltısuyunun akım yolu 
üzerinde ilave 14C katılımı olmaz ise, radyoaktif yarılanma eşitliği kullanılarak dolaşım süresi 
hesaplaması oldukça kolay olmaktadır. Ancak böyle bir durum doğada oldukça nadirdir. Kalsit 
çözünmesi, dolomit çözünmesi, akifer matriksi ile değişim reaksiyonu, akifer içindeki organik 
malzemenin oksidasyonu ve 14C’ün akifer içine difüzyonu yeraltısuyunun 14C içeriğini 
seyreltmektedir. Bu ise 14C izotopu görünür yaşını artırmaktadır Sonuç olarak doğru dolaşım süresi 
hesaplaması için seyrelme faktörünün göz önüne alınması gerekmektedir.  
 
Çalışma alanındaki termal sulardan, beslenme alanından ve Ege denizinden 14C izotop analizleri 
için örnekler alınmıştır. Analizler İsrail Weizmann Enstitüsün’de bulunan AMS laboratuvarında 
yaptırılmıştır.  
 
Termal, deniz ve soğuk su örneklerine ait 14C-δ13C izotop analiz sonuçları Şekil 5’de 
değerlendirilmiştir. Beslenme alanından alınan ve özgül elektriksel iletkenlik değeri 193 µS/cm 
olan bir örnek için δ13C değeri gerek toprakta bulunan CO2'ne göre gerekse Yıldırım ve Güner 
(2005)’de Kızıldere sahası için verilen değere göre oldukça yüksektir. Clark and Fritz (1999), 
toprak CO2 gazı değerinin -7 ‰V-PDB olduğunu belirtmiştir. Dolayısı ile söz konusu kaynağın 
toplam inorganik karbonuna ait δ13C değeri atmosferik kökenli olmalıdır.  
Beslenme alanından termal rezervuara doğru 14C izotop değerinde bir azalma, δ13C izotop değerinde 
ise bir artış görülmektedir. Deniz suyuna ait 14C değeri atmosferik 14C değeri ile aynıdır. Termal 
suların toplam inorganik karbon-δ13C analiz sonuçları ise oldukça yüksek değerler almaktadır. Bu 
değerler manto kökenli helyumun %25 olduğu Kızıldere jeotermal alanına ait değerlerden yüksektir 
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(Yıldırım ve Güner, 2005). Bu değerlerin yüksekliğine deniz suyundaki toplam inorganik karbon-
δ13C değerinin neden olması büyük bir olasılık olarak görülmektedir (Şekil 4). 
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 Şekil 4. Çalışma alanındaki termal, soğuk ve deniz suyuna ait 14C-δ13C grafiği 
 
Termal suların 14C dolaşım sürelerinin hesaplanmasında Plummer vd. (1996) tarafından hazırlanan 
NETPATH 2.0 jeokimyasal modelleme kodu kullanılmıştır. Programda kimyasal modellemenin 
yanısıra 14C dolaşım süresinin hesaplanabilmesi için gerekli olan mineral fazları ve izotop değerleri 
girilmiştir. Mineral fazları geçmişte çalışma alanı ve çevresinde yapılmış olan jeolojik çalışmalar 
gözönüne alınarak seçilmiştir. Bu mineral fazları kalsit, dolomit, SiO2, CO2(gaz), mika, plajiyoklas, 
illit jips olarak seçilmiştir. Deniz suyu karışımı yaklaşımının olduğu düşünülerek ilksel sular olarak 
(karışım suları) deniz suyu ve Paşayaylası soğuksu kaynağı seçilmiştir.  
 
Model hesaplamalarına göre termal suların 14C dolaşım süreleri Bozköy MTA2 kuyusu için 50,500 
yıl, ÖB2 kuyusu için 40,064 yıl, ÖB4 kuyusu için 50,161 yıl ve ÖB9 kuyusu için 40,458 yıl olarak 
bulunmuştur. Hesaplanan ve gözlenen δ13C değerleri arasında ise 0.7-2.16 permil farklılık 
bulunmaktadır. Plummer vd. (1996) bu tip durumların karışım sürecinin karmaşıklığına bağlamıştır. 
NETPATH’de karışım seçeneği kullanıldığında, karışım ilksel sularda öncelikle gerçekleştirilmekte 
daha sonra su-kayaç ilişklisinin meydana geldiği kabul edilmektedir. Bu durum karışım olduğu 
zaman göz önüne alınması gereken bir sınırlamadır ve   Rayleigh distilasyon hesaplamalarında aynı 
sorun göz önüne alınmalıdır. Eğer karışım, reaksiyon ilerlerken meydana gelirse gerçekçi izotopik 
sonuçların elde edilmesi imkansızdır. Bu nedenle Plummer vd. (1996) tarafından bu tip sorunların 
aşılması için akım yolu üzerinde ara su noktalarının kullanılması önerilmiştir.  
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2. SONUÇLAR 
 
Ömerbeyli-Germencik jeotermal alanı ve çevresindeki termal suların δ18O ve δ2H izotop analizleri 
bu suların meteorik kökenli olduğunu göstermiştir. Termal suların δ2H analizleri, çalışma alanı 
çevresindeki en yüksek topoğrafik kotlara ait δ2H analizleri ile hemen hemen aynı hatta biraz daha 
hafif değerler almaktadır. Bu ise beslenmenin günümüzdeki iklim koşullarından daha soğuk iklim 
koşulları altında meydana geldiğini göstermektedir. Termal suların δ18O izotop değerleri yüksek 
sıcaklıktaki su-kayaç ilişkisi yüzünden zenginleşmiştir. Suların δ13C izotop değerleride olduça 
zenginleşmiştir. Bu zenginleşme tatlısu-tuzlusu karışımna itibaren dahada artmıştır. 
 
Ömerbeyli-Germencik jeotermal alanı ve çevresindeki termal sular hidrokimyasal verilere göre 
tatlısu-tuzlu karışımından meydana gelmiştir. Şu andaki karışım miktarı ortalama olarak % 8 
dolayındadır. Phreeqc jeokimyasal modelleme programı kullanılarak tatlısu-tuzlusu karışım suyu 
oluşturulmuştur. Varsayımsal olarak oluşturulan karışım suyu ile ÖB kodlu termal suların 
iyonlarındaki belirgin farklılık CO2(gaz) getiriminden dolayı HCO3 iyonunda, alkali minerallerin 
çözünmesinden dolayı Na ve K iyonunda artış meydana gelmiştir. Jips, kalsit, illit gibi alterasyon 
minerallerinin oluşması sonucunda ise Ca, Mg ve SO4 iyonlarında azalma gerçekleşmiştir.  
 
Termal suların 14C izotopu dolaşım süreleri Plummer vd. (1996) tarafından geliştirilen NETPATH 
jeokimyasal modelleme programı ile 40,000 yıldan fazla olarak hesaplanmıştır. Bu değer 14C 
izotopunun kullanılabilir aralığının üst sınırıdır. Dolayısıyla rezervuara tuzlusu girişi en azından 
erken buzullaşma sonrası Flandiriyen transgresyonu sırasında meydana gelmediği belirlenmiştir. 
Tuzlu 6. izotopik dönemden (Monastir transgresyonu) sonra meydana gelen bir yada birkaç 
transgresyon sırasında girmiş olmalıdır. Tuzlu suyun rezervuarı en son 6. izotopik dönemde 
doldurmasından itibaren, rezervuarın deniz ile bağlantısı kesilmiştir. Beslenme alanından yeraltına 
süzülen tatlı sular ile rezervuardaki tuzlu seyrelmeye başlamıştır. Bu seyreltme işlemi günümüze 
kadar devam etmiştir. Bugün eski denizsuyunun %8 ilk bir bölümü rezervuarda bulunmaktadır.  
  
KAYNAKÇA 
 
Brückner, H. (1996), Geoärchaologie an der Türkischen Ägäisküste–Landschaftswandel im Spiegel 

geologischer und archäologischer Zeugnisse, Geographische Rundschau 48, 568–574. 
Brückner, H. (1997a), Coastal changes in western Turkey–rapid delta progradation in historical 

times. In F. Briand, & A. Maldonado(Eds.), transformations and evolution of the 
Mediterranean coastline. (pp. 63–74) CIESM Science Series, No. 3. 

Brückner, H. (1997b), Geoarchäologische Forschungen in der West Türkei das Beispiel Ephesos. In 
T. Breuer, (Hrsg.), Geographische Forschungen im Mittelmeerraum und in der Neuen Welt 
(Festschrift für Klaus Rother). Passauer Schriften zur Geographie, (Vol. 15, pp. 39–51) 
Passau. 

Butzer, K. W., (1971), Environment and archeology an introduction to pleistocene geography 
ecological approach to prehistory, 2nd edition, Aldine-Atherton Press, Chicago. 

Clark, I.D. And Fritz, P., (1999), Environmental isotopes in hydrogeology, 2nd Edition, 328 pp, 
Lewis Publishers. 

Craig, H., (1961), Isotopic variations in meteoric waters, Science, 133, 1833-1834. 
Çiçekli, K. Ve Güner, A., (1985), Aydın-Germencik jeotermal sahası Ömerbeyli 6 derin jeotermal 

sahası kuyu jeolojisi bitirme raporu, MTA Derleme No: 8690, 96 sayfa, MTA, Ankara. 



 

 320

Emig C.C., Geistdoerfer P. (2004), The Mediterranean deep-sea fauna: historical evolution, 
bathymetric variations and geographical changes, Carnets de Géologie/Notebooks on Geology 
(http://paleopolis.rediris.es/cg/CG2004_A01_CCE-PG/CG2004_A01_CCE-PG.pdf), 
Maintenon, Article 2004/01 (CG2004_A01_CCE-PG)  

Gat, J. R., Carmi, I., (1970), Evolution of the isotopic composition of atmospheric waters in the 
Mediterranean sea area, Journal of Geophysical Research, 75, 3039-3048. 

Gemici, Ü. and Filiz, Ş., (2001), Hydrochemistry of the Çeşme geothermal area in western Turkey, 
Journal of Volcanology and Geothermal Research, 110, 171-187. 

Gevrek (1985), Aydın-Denizli jeotermal alanlarında civa, arsenik ve kurşun elementlerinin 
jeotermal kaynak araştırmalarına uygulanması, MTA Derleme No: 7948, 8 sayfa, MTA, 
Ankara. 

Gevrek, A.İ., (1989),  Aydın-Germencik jeotermal kuyularına aişt örneklerin kil mineralojisi ve 
hidrotermal alterasyon çalışması, 4. Ulusal Kil Sepozyumu, Ed. D. Boztuğ, H. Yalçın, 
sf113-122, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas. 

Güleç, N., (1988), Helium-3 distribution in Western Turkey, MTA Bull., 108-35-42. 
Güleç, N., Hilton, D.R., Mutlu, H., (2002), Helium isotope variations in Turkey: relationship to 

tectonics, volcanism and recent seismic activities, Chemical Geology, vol. 187, 129– 142. 
Güner A. ve Çiçekli, K., (1986), Aydın-Germencik jeotermal sahası Ömerbeyli 5 derin jeotermal 

sahası kuyu jeolojisi bitirme raporu, MTA Derleme No: 8675, 68 sayfa, MTA, Ankara. 
Güner, A., Demir, A., Çiçekli, K., (1987), Aydın-Germencik jeotermal sahası Ömerbeyli 9 derin 

jeotermal sahası kuyu jeolojisi bitirme raporu, MTA Derleme No: 8689, 46 sayfa, MTA, 
Ankara. 

Hakyemez, H.Y., Erkal, T. and Göktaş, F., (1999), Late Quaternary evolution of the Gediz and 
Büyük Menderes grabens, Western Anatolia, Turkey, Quaternary Science Reviews, 18, 
549–554 

Karamanderesi, İ.H., Coşkun, S.B., Eşder, T., Yılmazer, S., (1982a), Aydın-Germencik jeotermal 
sahası Ömerbeyli 1 derin jeotermal sahası kuyu jeolojisi bitirme raporu, MTA Derleme No: 
7746-a, 43 sayfa., MTA, Ankara. 

Karamanderesi, İ.H., Eşder, T., Yılmazer, S., Güner, A., (1982b), Aydın-Germencik jeotermal 
sahası Ömerbeyli 2 derin jeotermal sahası kuyu jeolojisi bitirme raporu, MTA Derleme No: 
7746-b, 56 sayfa, MTA, Ankara. 

Karamanderesi, İ.H., Güner, A., Çiçekli, K., Yılmazer, S., Eşder, T., Üstün, Z., (1983), Aydın-
Germencik jeotermal sahası Ömerbeyli 3 derin jeotermal sahası kuyu jeolojisi bitirme 
raporu, MTA Derleme No: 7746-c, 68 sayfa, MTA, Ankara. 

Karamanderesi, İ. H., Güner, A., Yılmazer, S., Çiçekli, K., Eşder, T., Üstün, Z., (1986), Aydın-
Germencik jeotermal sahası Ömerbeyli 4 derin jeotermal sahası kuyu jeolojisi bitirme 
raporu, MTA Derleme No: 8271, 35 sayfa, MTA, Ankara. 

Karamanderesi, İ. H., Güner, A., Üstün, Z., Yılmazer, S., Çiçekli, K., (1987a), Aydın-Germencik 
jeotermal sahası Ömerbeyli 7 derin jeotermal sahası kuyu jeolojisi bitirme raporu,  MTA 
Derleme No: 8481, 64 sayfa, MTA, Ankara. 

Karamanderesi, İ. H., Güner, A., Çiçekli, (1987b), Aydın-Germencik jeotermal sahası Ömerbeyli 8 
derin jeotermal sahası kuyu jeolojisi bitirme raporu, MTA Derleme No:8688, 45 sayfa, 
MTA, Ankara. 

Keçer, M., Durukan, S., Durukan, A., (1983), Büyük Menderes Deltası ve yakın çevresinin 
jeomorfolojisi, MTA Derleme No: 7738, 73 sf., MTA, Ankara. 



 

 321

Khayat, J.R. (1988). Germencik-Kızılcapınar (Aydın) ve çevresinin hidrojeolojik incelenmesi, sıcak 
ve soğuk suların jeokimyasal yorumlanmasi. Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri 
Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 116 pp.(yayımlanmamış). 

Parkhurst, D.L. and Appelo, C.A.J., (1999) User’s guide to phreeqc (version 2), a computer 
program for speciation, batch-reaction, one-dimensional transport, and inverse geochemical 
calculations, U.S. Geological Survey Water-Resources Investigations Report 99-4259, 312 
p., Denver, Colorado. 

Plummer, L. N., Prestemon E.C., And Parkhurst D.L., (1996), An interactive code (NETPATH) for 
modeling net geochemical reactions along a flow path, Version 2.0, U.S. Geological Survey 
Water-Resources Investigations Report 94-4169, 130 pp., Reston, Virginia. 

Tarcan, G. and Gemici, Ü., (2003), Water geochemistry of the Seferihisar geothermal area, İzmir, 
Turkey, Journal of Volcanology and Geothermal Research, 126, 225-242. 

Ternek, Z. (1959) Söke’de tabii gaz hakkında Jeolojik not, Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, 7(1), 
58–74. 

Schröder, B., and Bay, B. (1996), Late Holocene rapid coastal change in western Anatolia–Büyük 
Menderes plain as a case study. Zeitschrift für Geomorphologie, N.F., Suppl.-Bd., 102, 61–
70. 

Şimşek, Ş., Güngör, A., (1988), Aydın-Germencik-Ömerbeyli jeotermal alanının ön fizibilite 
raporu, MTA Derleme No: 8451, 36 sayfa, MTA, Ankara. 

Şimsek, Ş, (2003), Hydrogeological and isotopic survey of geothermal fields in the Buyuk 
Menderes graben, Turkey, Geothermics, 32, 669–678. 

Ünay, E., Göktaş, F., Hakyemez, H.Y., Avşar, M., Şan, Ö., (1995), Büyük Menderes grabeni’nin 
kuzey kenarındaki çökellerin Arvicolidae (Rodentia, Mammalia) faunasına dayalı olarak 
yaşlandırılması, TJK Bülteni, 38, 75-80. 

Yıldırım, N., Güner, N.İ, (2002), Büyük Menderes Grabeninin doğusunda yeralan jeotermal 
sahalarda bulunan suların izotopik ve hidrojeokimyasal özellikleri, Hidrolojide İzotop 
Tekniklerinin Kullanılması Sempozyumu, Editör: M. Sayın, C. Çifter, S. O. Eyupoglu, A. 
Temel Dilaver, DSİ, Adana,Turkey, sf.79-98. 

Yıldırım, N., Güner, N.İ, (2005), Geochemical properties and determination of turnover time by 
using 14C isotope, in Kizildere and Tekkehamam geothermal field of Turkey, Proceedings 
World Geothermal Congress, geochemistry session, Antalya, Turkey. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 323

TÜRKİYEDEKİ YAĞIŞLARIN KARARLI İZOTOP İÇERİKLERİNİ KULLANARAK 
YEREL METEORİK DOĞRULARIN BELİRLENMESİ 

 
DETERMINATION OF THE LOCAL METEORIC WATER LINES USING STABLE ISOTOPE 

CONTENTS OF PRECIPITATION IN TURKEY 
    

M. SAYIN1, S. ÖZCAN EYÜPOĞLU2 
 

1Fizik Yük. Müh. DSİ Genel Müdürlüğü, TAKK Dairesi Başkanlığı, mesutsayin@yahoo.com 
2Fizik Yük. Müh. DSİ Genel Müdürlüğü, TAKK Dairesi Başkanlığı, sabahato@dsi.gov.tr 
 
ÖZET 
 
Hidroloji ve hidrojeoloji çalışmalarında yağışlar en önemli parametrelerden biridir. İzotop 
hidrolojisi çalışmalarında yağışların izotopik içeriklerinin bilinmesi, oluşturulacak model 
çalışmaları için giriş parametrelerinin belirlenmesi açısından önemlidir.  
 
Ülkemiz çok farklı iklim kuşaklarına sahip ve farklı yağış sistemlerinin etkisi altında olan bir 
coğrafyaya sahiptir. Bu nedenle yağışların kararlı izotop içerikleri bazı parametrelere bağlı olarak 
farklılık göstermektedir. Farklı yağış sistemlerinin etkisinde kalan bölgelerde yağışların izotopik 
içeriklerinin belirlenmesi o bölgelerde yapılacak olan hidrolojik ve hidrojeolojik etüt ve 
araştırmalarda sistem girdilerinin belirlenmesi açısından önemlidir. 
 
Uluslararası Atom Enerji Ajansı (IAEA) ve Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) dünya üzerinde 
seçilmiş olan yağış istasyonlarından 60’lı yıllardan beri çevresel izotop içeriklerini belirlemek için 
örnekler toplamaktadır. Bu istasyonlardan elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucu oksijen -18 
ve döteryum verileri arasındaki ilişki küresel ölçekte belirlenmiş ve δD=8δ18O+10 doğrusu Global 
Meteorik Su Doğrusu (GMWL) olarak verilmektedir. Ancak bu doğru küresel ölçekte yerel iklime 
ve topoğrafya koşullarına göre farklılıklar göstermektedir. 
 
Bu çerçevede IAEA ve WMO işbirliği ile Adana, Ankara ve Antalya yağış istasyonlarından 1960’lı 
yıllardan beri aylık bazda yağış örnekleri toplanarak çevresel izotop analizleri yapılmıştır. Bu 
istasyonlara ait verileri de içeren tüm istasyonlara ait veriler GNIP (Global Network Isotope of 
Precipitation) adı altında oluşturulan veri tabanları olarak yayınlanmaktadır.  
 
Bu çalışmada Adana, Ankara ve Antalya yağış istasyonlarının yanısıra IAEA tarafından desteklenen 
TUR/8/011 kapsamında yer alan projeler çerçevesinde belirlenmiş olan yağış istasyonlarından 
toplanan yağış örneklerinin kararlı izotop içerikleri değerlendirilmeye çalışılarak bölgesel meteorik 
doğruların belirlenmesine çalışılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Çevresel İzotop, Yağış, Meteorik Su Doğrusu,  
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ABSTRACT 
 
Precipitation is one of the most important parameters in hydrology and hydrogeological 
investigations. The determination of the isotopic contents of precipitations is very important to 
understand input parameters of the model studies. 
 
Determination of isotopic contents of precipitations for different region is very important for 
hydrogeological studies because of the Turkey has many different climatic zones and also 
precipitations systems in Turkey.  
 
Precipitation samples have been collected on monthly basis by IAEA and WMO from different 
precipitation stations all over the world to determination of environmental isotopic contents of 
precipitation. 
 
In this study we tried to find the local meteoric water lines using the data taken from GNIP for 
Ankara, Adana and Antalya Precipitation Stations selected by IAEA/WMO and also the other 
Precipitation Stations selected in the framework TUR/8/011 project supported by IAEA. 
 
Key Words: Environmental Isotopes, Precipitation, Meteoric Water Line.  
 
2. GİRİŞ 
 
Hidrolojik çevrim içerisinde deniz ve okyanuslardan oluşan su buharının bir kısmı daha düşük 
sıcaklığa sahip kara içlerine geldiğinde yoğunlaşma nedeniyle yağmur haline dönüşür. Geri kalan su 
buharı kara içlerine doğru hareketlerine devam ederken yer yer soğuyarak yoğunlaşır. 
 
Yeraltısularının izotopik kompozisyonu hidrolojik çevrimin başlangıcı olan yağışların izotopik 
kompozisyonu ile ilgilidir. Hidrolojik çevrimdeki tabii sular farklı oranlarda Oksijen-18 (18O) ve 
Döteryum ihtiva etmektedir. İzotopik çevrimde yeraltısuyunun en büyük kaynağı okyanuslar olup  
kararlı izotop konsantrasyonu sabittir. Diğer bütün suların izotop değerleri, δ değeri sıfır kabul 
edilen SMOW (Standard Mean Ocean Water)’a göre ölçülmektedir. Numunenin ağır izotop içeriği, 
bir referansın ağır izotop içeriğinden olan bağıl farkla, yani numunenin referansa göre izotopik 
konsantrasyonunu ifade eden  δ değeri ile gösterilmektedir. Matematiksel olarak gösterecek olursak; 
 

1000
R

RR

darttans

darttansnumune ×
−

=δ          [1] 

                                             
Bilindiği gibi doğal sularda 18O/16O ve D/H izotopik oranlarının değişimi buharlaşma ve 
yöğunlaşma sonucu olur. Su, yoğunlaşma ve buharlaşma durumuna geçtiği zaman suyun farklı 
izotopik gruplarında hava içerisindeki buhar basınçları ve diffüzyon hızlarındaki farklılık nedeni ile 
izotopik ayrışma meydana gelir [1]. Sıcaklık yağışlardaki izotopik ayrışmayı kontrol eder. Su 
molekülünde bulunan hidrojen ve oksijen izotopları, küresel döngü içinde hem geçmişteki 
değişiklikleri hem de gelecekteki davranışları anlamak açısından mükemmel bir izleyicilerdir. 
Meteorik suların izotopik kompozisyonundaki en önemli değişiklikler troposferde gerçekleşir [2]. 
Meteorik sularda kararlı izotop dağılımının karakterize edilmesi yeraltısularının incelenmesi 
açısından çok önemlidir. 
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Atmosferik buharın yoğunlaşması ve soğuması sonucu ardı ardına meydana gelen yağışın ağır 
izotop kompozisyonu, meydana geldiği buhar fazının ağır izotop kompozisyonuna göre 
zenginleşmiş ancak kendisinden önceki yağışın ağır izotop içeriğine göre fakirleşmiştir. Buhar ve 
sıvı dönüşümleri sırasında oluşan izotopik ayrımın derecesi sıcaklık faktörü ile doğrudan ilişkilidir. 
Bu nedenle sıcaklık ile izotopik kompozisyon arasında pozitif bir ilişki vardır.  
 
Okyanuslardan meydana gelen atmosferik su buharı O-18 için -12 ve -15 , döteryum için -90 ile -
110 aralığında değişen δ‰ izotop kompozisyonuna sahiptir[7]. Tersi olarak yağışlar geniş bir 
aralıkta kararlı izotop değişimi gösterir. Okyanuslardan oluşan su buharı O-18 ve D ağır izotopları 
bakımından dar bir limit içinde değerlere sahip olmalarına karşılık yoğunlaşma prosesi ile oluşan 
yağışlar geniş bir limit içerisinde kararlı izotop değişimleri göstermektedir. 
 
IAEA ve WMO tarafından organize edilen şebeke istasyonlarına ait yağışların kararlı izotop 
içerikleri periyodik olarak ortalama ve ağırlıklı ortalama δ değerleri alınarak yayınlanmaktadır. 
Ortalama değerler aritmetik ortalama alınarak hesaplanmıştır. Ağırlıklı ortalama değerler ise 
aşağıdaki eşitlik ile hesaplanmaktadır. 
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δ                 [2] 

Bu eşitlikte Pi aylık yağış miktarını, δi ise ait olduğu yağışın ağır izotop içeriğini göstermektedir. 
Şebeke istasyonlarına ait yağışlar ağırlıklı ortalama değerleri olarak 18O için -1.2 ‰ ile -25.17 ‰ 
değerleri arasında döteryum için +1‰ ile 185.9‰ değerleri arasında ağır izotop içeriği 
göstermektedirler [3]. 
 
Meteorik sularda D ile 18O arasındaki ilişki birçok hidrolojik ve klimatolojik uygulamalarda [4,5,6] 
temel oluşturmaktadır. δD=8δ18O+10 doğrusu Global Meteorik Su Doğrusu (GMWL) olarak 
bilinmektedir. GMWL’dan sapmalar yağış kaynak bölgesinin özel atmosferik koşullarını işaret eder 
[2]. Döteryum fazlası kavramı ilk olarak Dansgaard tarafından d=δD-8*δ18O şeklinde 
tanımlanmıştır[7]. Döteryum fazlalığı (d) rüzgar hızı ve buharlaşma boyunca deniz yüzeyi 
sıcaklığının yanında en fazla yerel nemden etkilenir[8]. Bu ilişki şu anda çok iyi anlaşılmış ve 
Raighleigh  yaklaşımına dayalı olarak açıklık kazanmıştır[9]. Denge koşullarında faz değişimine ek 
olarak, kinetik etki havadaki su moleküllerin izotopik farklılığı sonucu farklı diffüzyon hızlarına 
sahip olmalarından kaynaklanır. H16O nun difüzyon hızının  H18O dan fazla olması sonucu daha 
fazla döteryum fazlasına sahip olacaktır. Ortalama 85% nem ile global MWL değeri 10 olan 
döteryum fazlasına sahiptir 
 
Uluslararası Atom Enerji Ajansı (IAEA) ve Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) dünya üzerinde 
seçilmiş olan yağış istasyonlarından 60’lı yıllardan beri çevresel izotop içeriklerini belirlemek için 
aylık bazda yağış örnekleri toplamakta ve bunların izotop analiz sonuçları periyodik veri kitapları 
halinde yayınlanmaktadır.  Toplanan bu yağış verileri ile global skalada yağışların detaylı izotopik 
resmi oluşturulmuş ve bu toplanan datalarla birçok sayıda hidrolojik çalışmalara ışık tutulmuştur [2, 
6, 10,11].   
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2. YAĞIŞLARIN KARARLI İZOTOP İÇERİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 
 
2.1. Karasal Etki: 
Yağışların kararlı izotop içerikleri üzerine etki eden faktörlerden biri de yağışların ait oldukları 
istasyonların okyanusa olan mesafeleridir. Benzer enlemlerde bulunan kıyı ve ada istasyonları 
yağışları ile kara istasyonlarına ait yağışların kararlı izotop değerleri karşılaştırıldığı zaman kıyı ve 
ada istasyonlarının ağır izotop bakımından daha zengin olduğu görülmektedir [12]. Bu etkinin 
nedeni daha önce açıklandığı gibi okyanuslardan oluşan su buharının daha soğuk olan kara üzerine 
hareketleri esnasında ardı ardına yoğunlaşması sonucu oluşan yağmurların ağır izotop içeriklerinin 
kendini oluşturan atmosferik buhara göre zenginleşmesine karşılık kendisinden önceki yağışa göre 
ağır izotop içeriği bakımından fakirleşmesidir. 
 
2.2. Sıcaklık Etkisi:  
1964 yılında Dansgaard global olarak yıllık ortalama yağışın δ18O değerleri ile sıcaklık arasında 
lineer bir ilişki olduğunu göstermiştir. İzotopik ayrımın derecesi doğrudan sıcaklık ile orantılıdır. 
Sıcaklık gradyentinin olduğu yerde δ18O ve  δ2H gradyenti de olacaktır. Sıcaklık değişiminin az 
olduğu bölgelerde (tropik bölgeler) δ18O ve δ2H değişiminin de az olduğu çeşitli çalışmalarla 
gösterilmiştir. 
 
2.3. Mevsim Etkisi:  
Sıcaklıktaki aşırı mevsimsel etki yağışın izotopik içeriğinin değişmesine neden olur. Yani, izotopik 
ayrımın derecesi doğrudan sıcaklıkla orantılıdır. Zenginleşmenin derecesi sıcaklığa olduğu kadar 
atmosferin rölatif nemine ve yüzey su büyüklüğünün hidrolojik dengesine de bağlıdır. Bu nedenle 
yağışların izotopik kompozisyonunda mevsimsel bir değişim vardır. Yapılan çalışmalar yaz 
yağmurlarının kış yağmurlarından daha fazla ağır izotop içeriğine sahip olduğunu göstermiştir [12]. 
Yağışların ağır izotop içerikleri meydana geldikleri buharın ağır izotop içeriğine göre yüksektir. 
Sıcaklığın yüksek olduğu zamanlarda ağır izotop zenginleşmesi daha fazladır. Sıcaklığın yüksek 
olduğu zamanlarda yağmur damlalarının yeryüzüne düşme esnasında yeniden buharlaşması söz 
konusu olacaktır. Buharlaşma esnasında hafif izotopik grupların öncelikle buharlaşması, düşen 
yağmur damlalarının ağır izotop zenginleşmesini artırır. Bu nedenle kış aylarındaki yağışlar, yaz 
aylarındaki yağışlara göre ağır izotop bakımından fakirdir. Bu etki kış ve yaz aylarının sıcaklıkları 
arasındaki farkın yüksek olduğu yerlerde yağışların ağır izotop içeriklerini etkileyen bir faktördür. 
 
2.4. Yükseklik Etkisi:   
Verilen bir bölgede ağır izotop içeriğinin yükseklikle değiştiğini, şebeke istasyonları yağışlarının 
kararlı izotop değerlerinden de görülebileceğini yapılan çalışmalar göstermiştir. Daha yüksek 
yerlere düşen yağışlar, alçak yerlere düşen yağışlara nazaran ağır izotop içeriği bakımından daha 
fakirdir [3,13]. Yükseklik arttıkça yağışlardaki ağır izotop içeriği azalmaktadır. 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. Örneğin 18O için 
bu değişim yerel iklim ve topoğrafyaya bağlı olarak her 100 m için -0.15 ve -0.5 ‰ orasında, 2H 
için ise bu azalma -1 ve -4 ‰ arasında olacaktır2. Herhangi bir yeraltısuyunun hangi kottan 
beslendiğini bilmek açısından yükseklik etkisi önem kazanır. Yükseklik etkisine en güzel örnek 
Bortolami ve arkadaşlarının 1979 yılında İtalyan Alplerinde yaptıkları çalışmadır. İki farklı 
dönemde yedi farklı yükseklikten yağış numuneleri alınmış ve yükseklik arttıkça δ18O’nun daha 
negatif değerler aldığını göstermişlerdir. 
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2.5. Enlem Etkisi:  
Şebeke istasyonları incelendiği zaman her iki yarımkürede ekvatora yakın istasyonlara ait 
yağışların, yüksek enlemlerde yer alan istasyon yağışlarına göre daha pozitif kararlı izotop içeriğine 
sahip oldukları görülmektedir. Yapılan çalışmalar sonucu yüksek enlemlere gidildikçe δ18O 
değerlerinin daha negatif olacağı gösterilmiştir. Bununla birlikte kutup bölgelerine gidildikçe T-
δ18O değişimi çok daha hızlı olacaktır. Bu değişimin nedeni sıcaklık farklılıkları ile 
açıklanmaktadır. Örneğin; Kuzey Amerika kıtası yağışları için bu etkinin enlem derecesi başına  -
0.5‰ olduğu saptanmıştır [3]. 
 
2.6. Miktar Etkisi:  
Yağışların izotopik kompozisyonu üzerindeki etkilerden bir diğeri de miktar etkisidir. Yoğun 
yağışlar daha hafif olan yağışlara göre daha az ağır izotop içeriğine sahiptir [3,12,13]. Özellikle 
kuvvetli yağışlar tropikal kuşakta ve orta enlem bölgelerinde görülmektedir. Yoğun yağışlar 
esnasında bu yağışların meydana geldiği atmosferik buharın büyük bir kısmının yağışa dönüşmesi, 
yağışların düşme esnasında yeniden buharlaşması ve atmosferik buhar ile oluşan izotopik yer 
değiştirme bu etkinin oluşumuna neden olan etkenlerdir. Özellikle yoğun olmayan yağışların 
görüldüğü kurak ve yarı kurak alanlarda yağışların ağır izotop içerikleri üzerinde etkili olmaktadır. 
Şebeke istasyonlarından alınan yağışların kararlı izotop analiz sonuçları ile coğrafi ve iklimsel 
parametreler arasındaki ilişki çeşitli çalışmalar ile araştırılmıştır.  
 
Kararlı izotop içeriklerini etkileyen bu faktörlerin büyüklüğü yerel iklime ve topoğrafyaya bağlıdır. 
Yağışların ortalama izotopik kompozisyonu ile coğrafi ve iklimsel parametreler arasındaki ilişki 
çoklu regresyon analizi ile belirlenmiştir [1].  
 

δ18O= a0+a1T+a2P+a3L+a4A 
T0   → Ortalama aylık sıcaklık (°C) 
P → Ortalama aylık yağış (mm) 
L → Enlem derecesi (derece) 
A → Deniz seviyesinden yükseklik (m) 
a0, a1, a2, a3, a4 regresyon sabitleri. 
 
Bu denklem genel bir denklemdir. Bu etkiler yağışlardaki izotop içeriğini bazen aynı doğrultuda, 
bazen de ters doğrultuda etkilerler. Bazı durumlarda da yerel iklim ve topoğrafyaya bağlı olarak bir 
veya daha fazla etki önem kazanabilir. Mevsimsel etkinin miktar etkisinden baskın olması daha çok 
karasal istasyonlarda görülmektedir. Tropikal olan okyanus istasyonlarında ise yağışların izotopik 
kompozisyon değişimlerini miktar etkisi belirler Bunun nedeni ise okyanus istasyonlarında yıl 
boyunca ısı değişiminin olmamasıdır. 
 
Yağışları izotopik kompozisyonu ile yoğunlaşma sıcaklığı arasındaki ilişki ilk olarak Dansgaard 
(1954, 1946) tarafından ortaya konmuştur. Daha sonra bu modeli Rayleigh kullanarak geliştirmiş ve 
Craig ve Gordon tarafından şekillendirilmiştir. Yağışların O-18 ve Döteryum içeriklerinin değişimi 
paralellik gösterir. Gözlenen korelasyon aşağıdaki genel bağıntı ile verilmektedir. 
 

δD= Aδ18O+B 
 
Bu ifadede B döteryum fazlalığı olarak tanımlanmaktadır ve yerel olarak değişim 
gösterebilmektedir.Yağışların çevresel izotop değerlerinin belirlenebilmesi için Uluslararası  Atom 
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Enerji Ajansı (IAEA)  ve Dünya Meteoroloji Organizasyonunun (WMO) işbirliğiyle 1960 yılından 
itibaren dünyadaki yaklaşık 153 yağış istasyonlarından toplanan yağış numunelerinin izotop 
içerikleri belirlenmiştir.Global Meteorik Su Doğrusu (GMWL) olarak bilinen bu doğrunun 
denklemi; 

δD=8δ18O+10    ‰ (SMOW) 
 

dir. Bu doğru buharlaşma etkisinde olmayan sular için geçerlidir 
 

Çeşitli etkiler nedeni ile A ve B değerleri genel denklemi ifade eden 8 ve 10 değerlerinden sapmalar 
gösterirler. Örneğin Akdeniz’deki yağışlar için döteryum fazlalığı batıdan doğuya doğru artış 
göstermektedir.  Bu bölgedeki yağışlar yüksek hıza sahip buharlaşma etkisi altındaki Akdeniz 
kaynaklı atmosferik su buharından oluşmaktadır. Döteryum fazlalığı esasen okyanus ve deniz 
kenarındaki atmosferik neme yani klimatolojik faktörlere bağlıdır. 
 
İzotop hidrolojisi çalışmalarındaki yorumlar (beslenme alanının belirlenmesi, yağış-yeraltısuyu 
ilişkisi, yüzey suları - yeraltısuyu ilişkisi, yüzey sularının yeraltısuyunu besleme miktarı v.b) 
yeraltısularının kararlı izotop içeriklerindeki değişimler kullanılarak çizilen ve üzerinde global 
meteorik su doğrusunun yer aldığı döteryum ve oksijen-18 değişim grafiğinde yapılmaktadır. Şekil 
2’dan de görüldüğü gibi buharlaşma etkisinde kalmayan yağışlar ve doğal sular global meteorik su 
doğrusu üzerinde yer alırken, buharlaşmaya maruz kalan sular tipik buharlaşma hattını temsil eden 
eğimi 4 ile 6 arasında değişen buharlaşma hattı üzerinde yer alır. Buharlaşma doğrusunun eğimi 
nemlilik, sıcaklık, tuz konsantrasyonu gibi etkenlere bağlıdır [2] ve meteorik doğru ile olan kesişme 
noktası ise yüzey sularının buharlaşmadan önce izotopik kompozisyonunu gösterir. Deniz ve göl  
suları izotopik içeriği en zengin olan sulardır.  Jeotermal sistemlerdeki sıcak suların ise oksijen-18 
değişimine karşılık döteryumunda belirli bir değişim olmaz . 
 
3. YAĞIŞ VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
3.1. IAEA/WMO İSTASYONLARINDAN ELDE EDİLEN KARARLI İZOTOP 
      VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
  
IAEA ve WMO işbirliği çerçevesinde Türkiye’deki Adana, Antalya ve Ankara yağış 
istasyonlarından Ocak 1963-Aralık 2000 tarihleri arasındaki aylık yağış örneklerine ait kararlı 
izotop içerikleri  GNIP veri tabanından alınmıştır. TUR/08/011 çerçevesinde alınan yağış 
örneklerinin kararlı izotop içerikleri de  aşağıda değerlendirilerek yerel meteorik doğrularının tespit 
edilmesine çalışılmıştır. 
 

3.1.1. Antalya Yağış Verilerinin Değerlendirilmesi 
Antalya yağış istasyonuna ait bilgiler aşağıda verilmektedir. 
 

Konum ANTALYA 
Enlem 30,7 
Boylam 32,88 
Yükseklik 49 

 
Antalya yağış istasyonunun verilerinden bölgenin iklim koşulları dikkate alınarak 20 mm altı 
yağışların buharlaşma etkisi nedeni ile kararlı izotop içeriklerinin etkilenebilecekleri  düşünülerek 
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20 mm üstü yağışlara ait veriler kullanılmıştır. Bu verilerin oksijen 18 ve döteryum değerlerinin 
ağırlıklı ortalamaları denklem … kullanılarak hesaplanmış ve aşağıda verilmiştir. 

δD(w)= -28,65 
δ18O (w)= -5,76 

Antalya yağış istasyonu için 20 mm üstü yağışlara ait oksijen 18- döteryum grafiği çizilerek 
regresyon denklemi elde edilmiştir (Şekil 1). 

ANTALYA YAĞIŞLAR (20 mm üstü)

y = 7,3567x + 12,846
R2 = 0,9034
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    Şekil  1. Antalya 20 mm üstü yağışlarına ait Oksijen18-Döteryum grafiği  

 
Elde edilen regresyon denkleminde x bağımsız değişkeni olan  oksijen 18 verileri kullanılarak  
aşağıdaki eşitlikle döteryum değerleri hesaplanmıştır [D(hesap)].  
 

D(hesap)=7.36*O18(ölçüm)+12,85 
 
Elde edilen D(hesap) değerleri kullanılarak aşağıdaki eşitlikten her bir ay için döteryum fazlalığı (d) 
hesaplanmıştır. 

d= D(hesap)-8*O18(ölçüm) 
 
Tüm aylara döteryum fazlalığı değerleri kullanılarak  ortalama döteryum fazlalığı [d(ort] 
hesaplanmış ve Antalya için  

d(ort)=16.37  
olarak bulunmuştur. Elde edilen d(ort) değeri ve o18(ölçüm) değerleri kullanılarak aşağıdaki 
denklemden D(y) değerleri elde edilmiştir. 

 
 D(y)=8*O18+16,37 

 
Bu durumda Antalya yağışları için yerel meteorik doğru denklemi 20 mm üstü yağışlar için; 
 

δD= 8*δO18+16,37 
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olarak bulunmuştur. Grafik üzerinde tüm yılların ağırlıklı ortalama değeri gösterilmiştir. 
Elde edilen yerel doğru, karşılaştırmak amacı ile Küresel Meteorik Su Doğrusu ve Akdeniz 
Doğrusu ile birlikte (Şekil 2) de verilmiştir. 

ANTALYA YAĞIŞLAR (20 mm üstü)

y = 8x + 16,37
y = 8x + 22

y = 8x + 10
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               Şekil 2. Antalya yağışları için yerel meteorik su doğrusu 
 
3.1.2 Adana Yağış Verilerinin Değerlendirilmesi 
Adana yağış istasyonuna ait bilgiler aşağıda verilmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
Adana yağış istasyonunda da Antalya yağış istasyonunda olduğu gibi bölgenin iklim koşulları 
dikkate alınarak 20 mm üstü yağışlara ait veriler kullanılmıştır. Oksijen-18 ve döteryum 
değerlerinin ağırlıklı ortalamaları aşağıda verilmiştir. 
 

δD(w)= -29,09 
δO18(w)= -5,55 

 
Adana yağış istasyonu için 20 mm üstü yağışlara ait grafik ve regresyon denklemi Şekil 3’ te 
verilmiştir. 

Konum ADANA  
Enlem 36,98 
Boylam 35,3 
Yükseklik 73 
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ADANA YAĞIŞLAR (20 mm üstü)

y = 6,5378x + 7,0303
R2 = 0,8822
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             Şekil 3 Adana 20 mm üstü yağışlarına ait Oksijen18-Döteryum grafiği  
 
Ortalama döteryum fazlalığı  

d(ort)=14,52 
olarak bulunmuştur. Bu durumda Antalya yağışları için yerel meteorik su doğrusu denklemi 

 
δD= 8*δO18+14,52 

olarak elde edilmiştir (Şekil 4,5). 

ADANA YAĞIŞLAR (20 mm üstü)

y = 8x + 14,524

y= 8x + 22

y = 8x + 10
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             Şekil 4. Adana yağışları için yerel meteorik su doğrusu 
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3.1.3. Ankara Yağış Verilerinin Değerlendirilmesi 
 
Ankara yağış istasyonuna ait bilgiler aşağıda verilmektedir. 
 

Konum ANKARA 
Enlem 39,95 
Boylam 32,88 
Yükseklik 902 

 
Ankara yağış istasyonu için 10 mm üstü yağışlara ait veriler kullanılmıştır. Bu verilerin oksijen 18 
ve döteryum değerlerinin ağırlıklı ortalamaları aşağıda verilmiştir. 
 
 
    
 
Ankara yağış istasyona ait  yağışların oksijen 18- döteryum grafiği ve regresyon denklemi Şekil 5’ 
de verilmiştir. 
 

ANKARA YAĞIŞLAR (10 mm üstü)

y = 7,3286x + 5,2492
R2 = 0,9612
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          Şekil 5 Ankara 10 mm üstü yağışlarına ait Oksijen18-Döteryum grafiği  
Ankara için ortalama döteryum fazlalığı; 

d(ort)=10,63 
tür. 
Bu durumda Ankara yağışları için yerel meteorik doğru denklemi 10 mm üstü yağışlar için; 
 

δD= 8*δO18+10,63 
dir (Şekil 6). 

δD(w)= -55,56 
δO18(w)= -8,37 
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ANKARA YAĞIŞLAR (10 mm üstü)

y = 8x + 10,627
y = 8x + 22

y = 8x + 10
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               Şekil 6 Ankara yağışları için yerel meteorik su doğrusu 
 
3.2. DSİ PROJELERİNDE KULLANILAN İSTASYONLARA AİT KARARLI İZOTOP       
       VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
IAEA tarafından desteklenen TUR/8/011 projesi kapsamında yürütülen araştırma çalışmaları 
çerçevesinde Türkiye’nin çeşitli projelerinde seçilmiş yağış istasyonlarındaki plüviyometrelerden 
toplanan aylık bazdaki yağış örneklerinin izotop içerikleri kullanılarak yerel doğruların 
belirlenmesine çalışılmıştır. Bu yağış istasyonlarından Erdemli ve Güzeloluk yağış istasyonları 
“Lamas Havzasında Yeraltısuyu Akış Dinamiğinin İzotop Teknikleri ile Araştırılması”, Dalbahçe 
ve Şenyurt yağış istasyonları “İzotop Hidrolojisinde Kar Erimesi Akımının Tahmini İçin Yeni Bir 
Yöntem”, Koçbeyli yağış istasyonu “Karamık ve Hoyran Gölleri Arasında İlişki Olup Olmadığının 
İzotoplarla Belirlenmesi”, Kozağaç yağış istasyonu ise “Milas Ovasında Yeraltısuyu Akış 
Dinamiğinin İzotop Teknikleri ile Araştırılması” projeleri kapsamında seçilmiş yağış 
istasyonlarıdır. Yağış istasyonlarına ait kararlı izotop verileri aşağıda değerlendirilmeye 
çalışılmıştır.  
 

3.2.1. Erdemli Yağış İstasyonu 
Erdemli yağış istasyonuna ait bilgiler aşağıda verilmektedir. 
 
 
 
 
 
Erdemli yağış istasyonu için Şubat 1991-Şubat1993 dönemine ait toplanan yağış verilerinden 20mm 
üstü yağışlara ait veriler kullanılmıştır. Bu verilerin oksijen 18 ve döteryum değerlerinin ağırlıklı 
ortalamaları; 

δD(w)= -37,64 
δO18(w)= -7,53 

Konum ERDEMLI (ICEL) 
Enlem 36,36 
Boylam 34,22 
Yükseklik 10 
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olarak bulunmuştur. 

ERDEMLİ-İÇEL YAĞIŞLAR ( 20 mm üstü)

y = 5,3292x - 1,4242
R2 = 0,5945
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                  Şekil 7. Erdemli 20 mm üstü yağışlarına ait Oksijen18-Döteryum grafiği  
 

Hesaplanan döteryum fazlalığı; 
d(ort)= 15,18

Erdemli yağışları için yerel meteorik su doğrusu denklemi  
 

δD= 8*δO18+15,18 
olacaktır (Şekil 7,8). 

ERDEMLİ-İÇEL YAĞIŞLAR ( 20mm üstü)

y = 8x + 15,184
y = 8x + 10

y = 8x + 22
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                   Şekil 8. Erdemli yağışları için yerel meteorik su doğrusu 
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3.2.2. Güzeloluk Yağış İstasyonu 
 
Güzeloluk yağış istasyonuna ait bilgiler aşağıda verilmektedir. 
 
 
 
 
 
 
Güzeloluk yağış istasyonu için Mayıs 1990-Şubat1993 dönemine ait toplanan yağış verilerinden 20 
mm üstü yağışlara ait veriler kullanılmıştır. Bu verilerin oksijen 18 ve döteryum değerlerinin 
ağırlıklı ortalamaları; 
 
 
olarak bulunmuştur. 
 
 

GÜZELOLUK-İÇEL YAĞIŞLAR (20mm üstü)

y = 8,0729x + 18,39
R2 = 0,837
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         Şekil 9. Güzeloluk 20 mm üstü yağışlarına ait Oksijen18-Döteryum grafiği  
 
Hesaplanan döteryum fazlalığı 17,79 ve Güzeloluk yağış istasyonu için yerel meteorik  su doğrusu 
denklemi  

δD= 8*δO18+17,79 
olacaktır (Şekil 9,10). 
 

Konum GUZELOLUK (ICEL) 
Enlem 36,54 
Boylam 34,07 
Yükseklik 1400 

δD(w)= -54,33 
δO18(w)= -9,08261 
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GÜZELOLUK-İÇEL YAĞIŞLAR (20 mm üstü)

y = 8x + 17,79

y = 8x + 10

y = 8x + 22
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         Şekil 10. Güzeloluk yağışları için yerel meteorik su doğrusu 
 
3.2.3. Dalbahçe Yağış İstasyonu 
Dalbahçe yağış istasyonuna ait bilgiler aşağıda verilmektedir. 
 

Konum DALBAHCE-ERZURUM  
Enlem 39,31 
Boylam 41,49 
Yükseklik 1695 

 
Dalbahçe yağış istasyonu için Nisan 1990- Nisan 1992 dönemine ait toplanan yağış verilerinden 
10mm üstü yağışlara ait veriler kullanılmıştır. Bu verilerin oksijen 18 ve döteryum değerlerinin 
yıllık ağırlıklı ortalamaları; 
 

δD(w)  90-91=
δD(w) 91-92=
δD(w) tümü=

δO18(w) 90-91=
δO18(w) 91-92=

δO18(w)tümü=

-78,05 
-63,41 
-71,46 
-11,35 
-9,33 
-10,44 

 



 

 337

DALBAHÇE-ERZURUM YAĞIŞLAR (10 mm üstü)

y = 7,8354x + 9,6284
R2 = 0,9905
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             Şekil 11. Dalbahçe 10 mm üstü yağışlarına ait Oksijen18-Döteryum grafiği 
 
 
Hesaplanan döteryum fazlalığı 11,36 ve Güzeloluk yağış istasyonu için yerel meteorik  su doğrusu 
denklemi  

δD= 8*δO18+11,36 
olacaktır (Şekil 11,12,13). 
 

DALBAHÇE-ERZURUM YAĞIŞLAR  (10 mm üstü)

y = 8x + 11,362
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             Şekil 12. Dalbahçe  yağışlarına ait Oksijen18-Döteryum  grafiği  
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DALBAHÇE-ERZURUM YAĞIŞLAR (10 mm üstü)

y = 8x + 11,36

y = 8x + 22
y = 8x + 10
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                         Şekil 13. Dalbahçe yağışları için yerel meteorik su doğrusu 
 

 
3.2.4. Şenyurt Yağış İstasyonu 
 
Şenyurt yağış istasyonuna ait bilgiler aşağıda verilmektedir. 
 
 
 
 
 
 
Şenyurt yağış istasyonu için Mart 1990- Ocak 1993 dönemine ait toplanan yağış verilerinden 10mm 
üstü yağışlara ait veriler kullanılmıştır. Bu verilerin oksijen 18 ve döteryum değerlerinin ağırlıklı 
ortalamaları; 

δD(w)= -63,04 
δO18(w)= -9,77 

 
Hesaplanan döteryum fazlalığı 14,87 ve Şenyurt yağış istasyonu için yerel meteorik  su doğrusu 
denklemi  

δD= 8*δO18+14,87 
olacaktır (Şekil 14,15). 
 

Konum SENYURT (ERZURUM)  
Enlem 39,38 
Boylam 41,01 
Yükseklik 2160 
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ŞENYURT-ERZURUM YAĞIŞLAR  (10 mm üstü)

y = 7,5781x + 10,716
R2 = 0,9195
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                        Şekil 14 Şenyurt 10 mm üstü yağışlarına ait Oksijen18-Döteryum grafiği 
 
 
 

ŞENYURT-ERZURUM YAĞIŞLAR  (10 mm üstü)

y = 8x + 14,87

y = 8x + 10

y = 8x + 22
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                        Şekil 15. Şenyurt yağışları için yerel meteorik su doğrusu 
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Koçbeyli Yağış İstasyonu 
 
Koçbeyli yağış istasyonuna ait bilgiler aşağıda verilmektedir. 
 
 
 
 
 
Koçbeyli yağış istasyonu için Ekim 1989- Nisan 1993 dönemine ait toplanan yağış verilerinden 
10mm üstü yağışlara ait veriler kullanılmıştır. Bu verilerin oksijen 18 ve döteryum değerlerinin 
ağırlıklı ortalamaları; 
 

δD(w)= -61,45826 
δO18(w)= -9,347307 

 
 

KOÇBEYLİ-ISPARTA YAĞIŞLAR (10 mm üstü)

y = 7,6991x + 9,3965
R2 = 0,9556
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        Şekil 16. Koçbeyli 10 mm üstü yağışlarına ait Oksijen18-Döteryum grafiği 
 
Hesaplanan döteryum fazlalığı 12,16 ve Koçbeyli yağış istasyonu için yerel meteorik  su doğrusu 
denklemi  

δD= 8*δO18+12,16 
olacaktır (Şekil 16,17). 
 

Konum KOCBEYLI (ISPARTA)  
Enlem 37,45 
Boylam 30,33 
Yükseklik 1025 
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KOÇBEYLİ-ISPARTA YAĞIŞLAR (10 mm üstü)

y = 8x + 12,163
y = 8x + 10

y = 8x + 22
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                       Şekil 17. Koçbeyli yağışları için yerel meteorik su doğrusu 
 

Kozağaç Yağış İstasyonu 
 
Kozağaç yağış istasyonuna ait bilgiler aşağıda verilmektedir. 
 
 
 
 
 
Kozağaç yağış istasyonu için Ocak 1987-Kasım 1993 dönemine ait toplanan yağış verilerinden 
10mm üstü yağışlara ait veriler kullanılmıştır. Bu verilerin oksijen 18 ve döteryum değerlerinin 
ağırlıklı ortalamaları; 

δD(w)= -35,59 
δO18(w)= -6,15 

 
Hesaplanan döteryum fazlalığı 12,65 ve Kozağaç yağış istasyonu için yerel meteorik  su doğrusu 
denklemi  

δD= 8*δO18+12,65 
olacaktır (Şekil 18,19). 
 
 
Tüm bu istasyonlar için elde edilmiş olan yerel doğru denklemleri Tablo 1’de verilmiştir. 
 
 
 
 
 
 

Konum KOZAGAC (AYDIN)  
Enlem 37,03 
Boylam 29,39 
Yükseklik 610 
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KOZAĞAÇ AYDIN YAĞIŞLAR  (10 mm üstü)

y = 7,6581x + 10,565
R2 = 0,8996
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                Şekil 18. Kozağaç 10 mm üstü yağışlarına ait Oksijen18-Döteryum grafiği 
 
 

KOZAĞAÇ-AYDIN YAĞIŞLAR (10mm üstü)

y = 8x + 12,65

y = 8x + 10

y = 8x + 22
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                 Şekil 19. Kozağaç yağışları için yerel meteorik su doğrusu 
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           Tablo 1. Yağış İstasyonlarına Ait Yerel Doğru Denklemleri 
İSTASYON YEREL DOĞRU DENKLEMİ AYLIK YAĞIŞ MİKTARI 

ADANA δD= 8*δO18+14,52   20mm üstü 

ANTALYA δD= 8*δO18+16,37   20mm üstü 

ANKARA δD= 8*δO18+10,63  10 mm üstü 

ERDEMLİ δD= 8*δO18+15,18  20 mm üstü 

GÜZELOLUK δD= 8*δO18+17,79  20 mm üstü 

ŞENYURT δD= 8*δO18+14,87  10 mm üstü 

DALBAHÇE δD= 8*δO18+11,36  10 mm üstü 

KOÇBEYLİ δD= 8*δO18+12,16  10 mm üstü 

KOZAĞAÇ δD= 8*δO18+12,65  10 mm üstü 
 

 
SONUÇLAR 
 

1. İzotop hidrolojisi çalışmalarında yağışların izotopik içeriklerinin bilinmesi, oluşturulacak model 
çalışmaları için giriş parametrelerinin belirlenmesi açısından  önemlidir.  

 

2. Ülkemizin farklı iklim koşullarına sahip olması ve  farklı yağış sistemlerinin etkisi altında 
kalması nedeniyle yağışların kararlı izotop içerikleri bazı parametrelere bağlı olarak farklılıklar 
göstermektedir. Yağışların izotopik içeriklerinin belirlenmesi çalışma bölgelerinde olan 
hidrolojik ve hidrojeolojik etüt ve araştırmalarda sistem girdilerinin belirlenmesi açısından 
önemlidir. 

 

3. Bu çalışmada IAEA ve WMO işbirliği ile Adana, Ankara ve Antalya yağış istasyonlarından 
1960’lı yıllardan beri GNIP çerçevesinde oluşturulan veri tabanlarından yararlanılarak bu 
istasyonlara ait doğru denklemleri elde edilmeye çalışılmıştır.  

 

4. Ayrıca bu çalışmada IAEA tarafından desteklenen  TUR/08/011 kapsamında yer alan projeler 
çerçevesinde belirlenmiş olan yağış istasyonlarından toplanan yağış örneklerinin kararlı izotop 
içerikleri değerlendirilmeye çalışılarak bölgesel meteorik doğruların belirlenmesine çalışılmıştır. 

 

5. Çalışma yapılacak bölgenin yerel meteorik su doğrusunun  bilinmesi hidrolojik ve hidrojeolojik 
çalışmalarda önemlidir. 

 

6. Tablo 1 de verilmiş olan doğru denklemleri iklim koşulları dikkate alınarak seçilen yağış 
miktarları için hesaplanmıştır. Öngörülen yağış miktarlarının altında kalanların buharlaşma 
etkisine maruz kalmış olabilecekleri düşünülmüştür. Diğer miktarlar için elde edilmiş olan doğru 
denklemleri bu bildiride verilmemiştir. 

 

7. IAEA ve WMO işbirliği ile seçilen yağış istasyonları dışında kalan ve IAEA tarafından 
desteklenen  TUR/08/011 yağış istasyonlarına ait izotop verilerinin uzun dönemli olmamasına 
rağmen elde edilen doğru denklemleri yağış istasyonunun bulunduğu bölgelerde yapılacak 
çalışmalara yardımcı olacaktır. 

 

8. Güvenilir yerel doğru denklemlerinin elde edilmesi ancak uzun süreli periyodik olarak aylık 
bazda yağış verilerinin örnek toplama yöntemine uygun bir şekilde toplanmasına bağlıdır. Bu ise 
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oldukça zahmetli bir iştir. Bunun yerine kısa süreli çalışmalarda yağışları temsil eden 
kaynakların seçilerek yerel yağış doğrusunu tahmin etmek tercih edilebilir.  

9. Türkiye’nin farklı yağış sistemleri etkisi altında kaldığı düşünüldüğünde mevcut olan veriler çok 
yetersiz kalmaktadır. Bu amaçla ilk etapta havza bazında olmasa da bölgesel bazda yağış 
istasyonları seçilerek uzun süreli yağış örnekleri toplanmalı ve yerel meteorik doğrular elde 
edilmelidir.  

 

10. Ankara için elde edilen yerel yağış doğrusu dünya meteorik doğrusuna çok yakın çıkmıştır. 
Adana ve Antalya doğruları ise bu bölgelerin Akdeniz yağışlarının etkisi altında kaldığını 
göstermektedir. Bu çalışmada Antalya yağışları için bulunan doğru denklemi Yurtsever 
tarafından bulunan 16.4 doğrusu ile örtüşmektedir [16]. 

 

11. Balkanlar üzerinden gelen yağış sistemi Küresel Meteorik Su Doğru denklemi (δD=8δ18O+10) 
olan 10 doğrusu ile örtüşmektedir. Konya civarı yağışlarının Doğu Akdeniz Doğrusu olarak 
bilinen 22 doğrusu ve Balkanlar üzerinden gelen yağış sisteminin etkisinde kalarak 16 doğrusuna 
uyduğu bilinmektedir ancak gerek Karadeniz, gerekse Doğu Akdeniz Doğrusunun Güneydoğu 
Anadolu ve Doğu Anadolu’da nerelere kadar etkili olduğu bilinmemektedir. 
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ÖZET 
  
Yağışların kararlı izotop değerleri; su buharı kaynağı ve yörüngesinden (trajektörü) kuvvetli bir 
şekilde etkilenmektedir. Bu etkilenme atmosferik olayların yorumlanmasında önemli bir araç olarak 
kullanılmaktadır. Bu çalışmada, atmosferik olaylar ile yağışların kararlı izotopları arasındaki ilişki 
araştırılmış ve havzada 7 adet bireysel olaydan alınan 30 adet yağış örneklerinin kararlı izotop 
değerleri ve bu yağışları oluşturan hava kütlelerinin geri yörünge haritaları analiz edilmiştir.  
Kaynağı Sibirya, Akdeniz-Afrika’ dan gelen hava kütleleri olan ve havzada sık görülen ilkbahar 
konvektif yağışlarının izotop konsantrasyonları  -4.09 ile -11.37 ‰  δ18O  ve -29.9  ile - 80.46 ‰  
δD arasında değişen değerler  vermiştir.  Daha az  sıklıkta görülen Atlantik kaynaklı yağışın 
ortalama  izotop değerleri  ise 7.26  ‰  δ18O   ve  -53.64 ‰  δD olmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Yağış, Kararlı izotoplar, Atmosferik hareketler, Yörünge 

 
ABSTRACT 

 
RELATIONSHIP BETWEEN STABLE ISOTOPE OF PRECIPITATION AND 

ATMOSPHERIC CIRCULATION CASE STUDY: APPLICATION IN A PILOT BASIN IN 
MIDDLE ANATOLIA 

 
Stable Isotope values of precipitation are strongly influenced by water vapor source and trajectory. 
Then, it can be used as a tool for the evaluation of atmospheric circulation. In this study, it has been 
examined the  relation between stable isotope of precipitation and atmospheric circulation and 
analysed stable isotope  for 30 precipitation samples taken from 7 individual events in basin and  
maps of back trajectories of air mass causing these precipitation. İsotopic concantration of spring 
convective prccipitation originating from Sibirya and  Mediterenaian- Africa air masses and  seen 
commonly in basin have been given values changing  between -4.09 from  -11.37 ‰  δ18O  and -
29.9 from - 80.46 ‰  δD. The mean isotopic values of Atlantic precipitation seen less frequently in 
basin have -7.26  ‰  δ18O   and -53.64 ‰  δD. 
 

Key words: Precipitation, Stable isotope, Atmospheric circulation, Trajectory 
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1. GİRİŞ 
 

Yağışlardaki kararlı izotopları kontrol eden faktörler, buharlaşma ve yağışı oluşturan su buharının 
yoğunlaşma özelliği ile ilgilidir. Bu faktörler; yoğunlaşmayı sağlayan sıcaklık, yağış miktarı, su 
buharının izotop değeri, ve su buharının kara üzerinde aldığı yolun uzunluğudur (Araguas-Araguas 
ve ark.,2000). Faktörlerin oluşmaları atmosferik hareketlerdeki yağış sistemlerinin dinamiği ile sıkı 
bir şekilde ilgilidir. Son yıllarda yapılan çalışmalar, yağışların izotop değişimlerindeki 
yorumlamaların  sadece yöresel hava veya suyun sıcaklığı gibi işaretlerin dışında atmosferdeki hava 
hareketlerinin değişimlerine bağlı olduğunu da göstermektedir (Kirby ve ark.,2002).   

 
Bir havzada akarsuyun kararlı izotop değerleri, havzaya düşen yağışların izotopik değerleri ile 
ilişkilidir. Küçük havzalarda yüzey akımın δ 18O değeri yöresel yağışın δ18O  değeri ile aynıdır. 
Büyük ölçekli havzalarda ise su çok uzun yol kat ettiği  için ortalama yağış ile akarsuyun δ 18O 
değeri arasında önemli farklılıklar olabilmektedir( IHP,2001). Ankara-Yenimahalle-Güvenç 
havzasında (42018’10” E ve 32045’15”E, 16.125 km2)  1996-2001 yılları arasında bireysel akım 
hidrografının bileşenlerinin belirlenmesi için yapılan araştırmada; yağışlar her bir olaydan alınan 
tek örnekler ile analiz edilmişlerdi (Tekeli ve ark, 2002). Fakat bireysel yağışlarda kararlı 
izotopların konsantrasyonu yağış süresince önemli derecede değişmektedir. Toplam yağışta alınan 
tek bir örneğin analizi izotoptaki değişimi tam olarak yansıtması beklenilmemelidir (McDonnell ve 
ark., 1990). Bu nedenle, bu çalışmada çeşitli zaman aralıklarında alınan birden fazla yağış örnekleri 
ile izotop analizleri yapılmış ve bu  yağışların atmosferik hava hareketleri ile olan ilişkileri 
araştırılmıştır.  

 
2. YAĞIŞ VERİLERİ VE METOT  

 
 Güvenç Havzasında 2003-2004 yılları arasında farklı tarih ve zaman dilimlerinde 30 adet yağış 
örneği toplanılmıştır. Örnekler;  bireysel yağış tiplerinin yağışların izotopik değişkenliği üzerindeki 
etkilerini belirlemek için, yeterli zaman aralığında yağış kayıtlarını oluşturmaktadır. Örnekler 500 
ml lik şişelerde toplanılmış ve etiketlenerek iki kurum arasında yapılan ortak protokol ile DSİ 
İzotop laboratuarında  analiz edilmek üzere gönderilmiştir. 
  
 Her bir yağış olayındaki atmosferik hava hareketleri 48 saat geri  yörünge belirleme yaklaşımı ile 
yorumlanmıştır. Geri yörüngelerin haritaları  ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümünde yürütülen 
atmosferik olayların izlenmesi çalışmalardan sağlanmıştır (*).  Yörünge belirleme çalışmalarında 
NOAA‘nın HYSPLİT modeli kullanılmıştır. Bu model; atmosferdeki  hava parçacıklarının  
yörüngeleri, dağılım ve depolanması ile ilgili simülasyonları sağlamak üzere geliştirilmiştir 
(Draxier ve Hess, 1997).  Bu çalışmada; havzada yağış bırakan ve 500 ile 5000 m arasında değişen 
yükseklikte hava kütlelerinin geri yörüngeleri kullanılmıştır.  
 
3. BULGULAR ve DEĞERLENDİRMELER 
3.1 Yağışın  Şiddeti, Miktar  ve Kararlı İzotop İlişkileri 
 
Araştırma alanından 2003 ve 2004 tarihleri arasında  toplanılan 7 adet bireysel olaydan alınan yağış 
örneklerinin miktar ve şiddetleri Çizelge 1. de verilmektedir. Yağışlar  nisan, ekim, aralık 2003 ve 
nisan 2004 tarihlerinde olmak üzere üç ayrı mevsim altında sınıflandırılabilir. Üç farklı tarihe ait ( 
25.10.2003, 16.12.2003 ve 21.04.2004) bireysel yağışın miktarı 5.0 mm den fazla olup şiddetleri ise 
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5.0-21.5 mm/h arasında değişmektedir. Diğer 8.04.2003, 18.04.2003, 23.04.2003 ve 25.04.2003 
tarihli yağış örneklerinin  miktarları genelde 5.0 mm nin altındadır. Bu yağışların şiddetleri ise 2- 
4.8 mm/sa arasında gözlenmiştir. 
* Prof. Dr. Gürdal Tuncer ile sözlü görüşme-ODTÜ Çevre Mühendisliği 
 
                Çizelge 1. Bireysel yağış miktarları ve şiddetleri 
 

Tarih 
(Gün-Ay-Yıl) 

Yağış miktarı   
(mm) 

Maksimum 
yağış 
Şiddeti( mm/sa) 

Süre  
(Saat-Dakika) 

1- 8.04.2003 2.3 3.0 18-1810 

2- 18.04.2003 4.7 2.5 15-1510 

3- 23.04.2003 4.8 4.8 1430-1500 

4- 25.04.2003 2.7 3.0 1450-1500 

5- 25.10.2003 9.2 5.0 2200-2215 

6- 16.12.2003 5.3 11.6 1415-1420 

7- 21.04.2004 5.6 21.5 1620-1630 

             
Yağışların  δ 18O ve δD  değerleri  küresel yağış doğrusuna göre  (δD= 8 δ 18O +10)   noktalanmış 
ve grafiksel olarak gösterilmiştir. (Şekil 1). Bireysel olaylardan 4 adeti ( 8-18-23-24.04.2003) 
küresel doğrunun altında, diğer 3 adeti ise doğrunun (25.10.2003-16.12.2003 ve 21.04.2004) üst 
kısmında yer almaktadır. Yağışların küresel doğrudan sapmaları sıcaklık, mevsimsel değişim ve 
buharlaşma gibi faktörlerden kaynaklanmakla birlikte hava kütlelerinin yörüngeleri ile de ilgili 
olmaktadır (Noone ve Simmonds,2002; Burnett ve ark, 2004). Yağış izotoplarının hava kütleleri ile 
olan ilişkileri daha sonraki bölümlerde açıklanacaktır. 
 
Miktarları ve şiddetleri Çizelge 1 de verilen yağış örneklerinden farklı özellik gösteren 4 adetinin 
zamana göre dağılımlarını ve şiddetlerini gösteren  yağış grafikleri (yağış histogramları) Şekil 2. de 
verilmiştir. Bireysel yağışlarda belirli aralıklar ile toplanılan örneklerin şiddetleri ile δ18O   değerleri 
arasında  doğrusal bir ilişki bulunmaktadır. Yağış şiddeti yükseldikçe  yağışın δ18O   değeri de 
artmaktadır. Örneklerin alındığı mevsimsel döneme bakıldığında, özellikle 2003 ve 2004  yılı 
ilkbahar konvektif yağışların  sayısal olarak fazlalığı dikkati çekmektedir. Konvektif yağışlar küçük 
ve kısa süreli olma özelliği göstermektedirler. Sibirya - Balkanlar üzerinden gelen  25.04.2003 
tarihli yağış; 2.7 mm  miktar ve ortalama -5.06 ‰ δ18O  değeri ile en yüksek δ18O   içeren yağış 
olmuştur. Bu tarihten  hemen önceki yağışlar Sibirya ve Anadolu üzerinden gelmelerine rağmen 
miktar olarak daha fazla, fakat δ18O   içeriği bakımından daha fakirdirler ( 9.75 mm ve - 9.44 ‰). 
 
Bireysel olayların izotopik analizlerinde yağışın başlangıç ve sonuna doğru δ18O 
konsantrasyonunda değişimler olduğu gözlenmiştir.  Örneğin 16.12.2003 tarihli yağıştan alınan altı 
adet su örneğinin ortalama δ18O  değeri - 9.17 ‰ olmasına karşılık, yağışın sonlarına doğru değer - 
10.24 ‰ olmuştur. Benzer bir örnek 21.0 4.2004 yağışı içinde verilebilir. Bu tarihteki yağıştan 
farklı zamanlarda  alınan 4 adet örnekte, yağışın başlangıcında δ18O  değeri - 10.88 ‰  iken yağışın 
sonunda bu değer - 8.97 ‰  düşmüştür. 
 Yağış miktarlarına karşılık  δ18O  değerlerinin grafiksel olarak gösteriminde herhangi bir sistematik  
pattern  bulunamamıştır. Sadece δ18O   değerleri - 9 ile -11 ‰ arasında olan yağışların miktar olarak 
0.2-0.5mm arasında olduğu söylenebilir (Şekil 3). 
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Şekil 1. Havza yağışları ve  küresel yağış doğrusu  
 

 
 

             Şekil 2. Yağış örneklerinin şiddetleri ve  δ18O  ‰  değerleri a) 8.04.2003 b) 23.04.2003 
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                            c) 16.12.2003  d) 21.04.2003 

 
 

Şekil 3.Yağış miktarları ve δ18O ‰  ilişkileri 
 
3.2 Yağışların Yörüngeleri ve Kararlı İzotop İlişkileri 
 Hava akımları analizleri, yağışların kaynağının tek, iki veya üç merkezli olduğunu 
göstermektedir.Bireysel yağışların yörüngeleri Çizelge 2. de verilmiştir 

 
 Çizelge 2. Yağışların yörüngeleri 
 

Tarih Yörünge 
8.04.2003  Atlas Okyanusu- K.Avrupa 
18.04.2003 Sibirya- İç Anadolu-G.Doğu Anadolu 
23.04.2003 Sibirya 
25.04.2003 Sibirya - Balkan 
25.10.2003 Afrika-Akdeniz- Avrupa 
16.12.2003 Afrika-Akdeniz-G. Doğu  Anadolu 
21.04.2004 Akdeniz  

  
 

Türkiye iklimi; genel olarak subtropikal kuşak batısında egemen olan Akdeniz büyük iklim 
bölgesine dahil edilmektedir. Bu iklim; kuzeydoğu Atlantik ve Akdeniz kaynaklı cephesel 
depresyonların, subtropikal antisiklonların ve muson alçak basıncının Orta Doğu’ya doğru 
uzantısını oluşturan Basra alçak basınç alanının mevsimsel yer değiştirmelerinin bir ürünüdür. 
Atlantik kaynaklı nemli hava akımlarıyla taşınan cephesel orta enlem ve Akdeniz depresyonları, yaz 
mevsimi dışında yılın önemli bir bölümünde Türkiye’ye kolaylıkla ulaşırlar (Türkeş, 2000). Bu 
çalışmada da araştırmacının belirttiği gibi yağışları oluşturan hava hareketlerinin 2003 ve 2004 yılı 
içinde Atlantik, Akdeniz - Afrika ve Sibirya yörüngelerini  izlediği görülmektedir. Yağışları 
oluşturan hava kütlelerinin kaynaklandığı bölgeler ve geriye doğru yörüngelerinden bazı örnekler 
verilmiştir (Şekil 4).  
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Şekil 4. Hava kütlelerinin yörüngeleri a) 8.04.2003 b) 23.04.2003 c) 16.12.2003 d) 21.04.2003 
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Güvenç havzasında  örneklemeleri yapılan yağışların başlangıç noktası olarak dört farklı durum 
ortaya çıkmaktadır. Bireysel olayların  yörüngelerine bakıldığında yağışı  
oluşturan üç farklı hava akımının  çıkış noktalarının okyanus, kara,deniz ve bunların kombinasyonu 
olmasına göre, 

1. Atlantik Okyanusu-K Avrupa     ( 8.04.2003) 
2. Sibirya                                         (23.04.2004) 
3. Akdeniz                                          (21.04.2004)  
4.  Akdeniz-Afrika-G.Doğu Anadolu  (16.12.2003) 

 olan bireysel yağışlarda  δ18O  değerleri farklılık göstermektedir.  
 

Hava kütlelerinin Atlas Okyanusu üzerinden gelip havza üzerinde bıraktıkları yağışların 
δ18O  ve δD konsantrasyonları yüksek olmuştur ( ortalama - 7.26 ‰ δ18O  ve -58.29 ‰ δD). Buna 
karşılık hava kütlelerinin karasal kaynaklı olduğu Sibirya üzerinden gelen yağışlarda ise  izotopik 
konsantrasyonlar (ortalama - 9.44 ‰ δ18O  ve -71.96 ‰ δD) düşük değerler göstermişlerdir. 
Akdeniz üzerinden gelen yağışların değerleri (ortalama -10.16 ‰ δ18O  ve - 67.65 ‰ δD) Atlantik 
üzerinden gelen yağışların izotopik içeriğine göre fakir, fakat Sibirya üzerinden gelenlere göre ise 
zengin bulunmuştur. Bu sapmalar; yağışın aynı mevsimsel dönemde düşmesine rağmen sıcaklık 
farklılıkları ve kaynağının kıtasal veya okyanus olması gibi faktörlerden kaynaklandığını 
göstermektedir (Teranes ve McKenzie, 2001). Afrika-Akdeniz üzerinden gelen yağışların izotopik 
değerlerine bakıldığında (ortalama -9.17 ‰ δ18O  ve - 58.10 ‰ δD) δ18O  bakımından okyanus 
kaynaklı yağışlara göre fakir, karasal yağışa göre  zengin içeriğe sahip olduğu görülmektedir. δD 
bakımından ise farklı bir durum söz konusudur. Afrika ve G. Doğu Anadolu üzerinden gelen 
yağışların δD değeri, hava hareketlerinin tümü Akdeniz üzerinden olan yağışların değerine göre 
daha zengin olmuştur. Bu durum 16.12 2003 tarihli olayda yağışı oluşturan üç hava kütlesinden  
G.doğu Anadolu üzerinden gelenin daha az yol kat ederek buharlaşma miktarını etkilemesi ve de bu 
durumun nispeten daha yüksek d fazlalığı göstermesi ile açıklanabilir. 

 
 Döteryum Fazlalığı (d  excess) 

 
Havzada 7 adet bireysel olayların döteryum fazlalıkları d =  δD – 8 x δ18O  ( Dansgaard, 1964) 
denklemi ile hesaplanmıştır. Havzadan toplanılan 7 adet bireysel olaya ait 30 adet örneğin d 
fazlalığı değerleri - 2.58 ‰ ile -19.46 ‰ arasında değişmektedir.  D fazlalıklarındaki bu geniş 
değişim aralığı  mevsimsel değişimlerin izotopik konsantrasyonlar üzerindeki etkisinin bir sonucu 
olup, kış döneminde  yüksek  (> -15 ‰ ) ve ilkbahar döneminde  düşük değerler ile  (-2.58 ‰)  
kendini göstermiştir. Bu mevsimsel değişim çalışma alanının; farklı mevsim dönemlerinde  soğuk - 
kuru karasal hava kütleleri ile sıcak- nemli  maritime tropik  hava kütlelerinin etkisinde 
kalmasından kaynaklanmaktadır.  Araştırmacılar benzer çalışmalar ile  mevsimsel değişimlerin  
yağışlardaki d fazlalığı üzerindeki etkilerini belirlemişlerdir ( Dirican ve ark. 2002; Lee ve ark., 
2003).   
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4. SONUÇ 
 

 Bireysel yağışlardaki kararlı izotopların değişimlerinin; yöresel iklimsel faktörlerinin yanında, 
yağışı oluşturan hava hareketlerinin kaynağı ve yörüngeleri ile de  sıkı bir ilişkisi bulunmaktadır. 
Çalışma alanındaki analiz edilen 7 adet bireysel yağışların izotopik değerleri küresel yağış 
doğrusundan farklılık göstermiştir. Bu farlılık ; yağışların  Sibirya, Atlantik ve Afrika-Akdeniz 
üzerinden gelen değişik hava kütlelerinin yörüngelerinden ve kat ettikleri yol uzunluğundan  
kaynaklanmaktadır. 
 

Yağışların şiddet ve miktarları ile δ18O   izotopu arasında ilişki Şekil 2 de  yağış-şiddet  
histogramlarında gösterildiği  şekilde bulunmuştur. Yağış şiddeti arttıkca,  örneklerin izotopik 
içeriği  δ18O   bakımından zenginleşmiştir. Yağış- akış modellerinde; δ18O  değeri yüksek olan  
yağışların toplam akımı hesaplama denklemlerinde yerine konulması ile yağış-akım ilişkilerinin 
belirlenmesinde daha iyi sonuçlar alınabilecektir. 
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KÜTAHYA – GEDİZ (ABİDE) JEOTERMAL SAHASININ BESLENME ALANLARI İLE 

DOLAŞIM SÜRELERİNİN DURAYLI İZOTOPLARLA BELİRLENMESİ 
 

DETERMINATION OF RECHARGE AREAS AND CIRCULATION PERIODS OF THE 
KUTAHYA – GEDIZ (ABIDE) GEOTHERMAL FIELD BY MEANS OF STABLE ISOTOPES 

 
 
Osman GÖKMENOĞLU, Halil İbrahim ERDOĞAN, Musa BURÇAK 
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Ankara 
 
ÖZET 
 
Gediz Jeotermal sahası, yüksek sıcaklıklı sahalar içerisinde yeralan bir sahadır. Günümüzde kaplıca 
turizminde kullanılan sahanın, Gediz ilçesinin ısıltılmasında da kullanılması düşünülmektedir.  
 
Sahada temeli Paleozoyik yaşlı gnayslar oluşturur. Bunun üzerinde sırasıyla Üst Paleozoyik - Orta 
Triyas yaşlı şistler, Üst Triyas - Meastrihtiyen yaşlı kireçtaşları, blok ve olistolitleri içeren 
serpantinitleşmiş ultramafik kayaçlar ile silisleşmiş ve karbonatlaşmış kayaçlar, Orta - Üst Miyosen 
yaşlı karasal çökeller ile kireçtaşları, Orta - Üst Pliyosen yaşlı bazaltlar tarafından kesilen, gölsel – 
akarsu ortamı çökellerinden oluşan kireçtaşı ve marnlar yer almaktadır. Bu istifin en üstünü ise 
Kuvaterner yaşlı taraça çökelleri, alüvyon ve güncel traverten kaplamaktadır. 
 
Gediz (Abide) jeotermal sahasında, Hamam deresi boyunca, D-B uzanımlı, sıcaklıkları 57 ile 
75.5oC arasında değişen ve toplam debileri yaklaşık 15 lt/sn olan, 9 adet sıcak su kaynağı boşalım 
yapmaktadır. MTA Genel Müdürlüğü tarafından geçmişte yapılan üretim sondajlarında, Paleozoyik 
yaşlı gözlü gnaysların kırık zonları, Triyas kireçtaşlarının çatlaklı - kırıklı zonları, erime boşlukları 
ile Orta - Üst Miyosen yaşlı çakıl ve kumtaşı seviyelerinin jeotermal sistemin rezervuarını 
oluşturduğu belirlenmiştir. Hidrojeokimyasal çalışmalara göre, beslenme alanındaki soğuk sular, 
iyonlar açısından Ca - HCO3 tipi sular olarak analiz edilmiştir. Yapılan değerlendirmeler 
neticesinde, yer altı suyu akımının, beslenme alanından boşalım bölgesini oluşturan Abide 
Kaplıcalarına doğru olduğu klor zenginleşmesi ile belirlenebilmiştir. Alandaki sıcak sular Na-SO4-
HCO3 tipinde sulardır.  
 
Trityum içeriklerine göre; inceleme alanında yer alan kaynakların beslenme yaşları 5 – 15 TU 
arasında kalmaktadır. Bu da havzadaki yeraltı sularının yaşlarının 5 – 10 yıl arasında değiştiğini ve 
modern sular sınıfına girdiğini göstermektedir. Döteryum değerlendirmesine göre; Gediz Ilıcası 
kuyularının ortalama 1700 – 1900 metre yükseklikten beslendiği belirlenmiştir. Bu da, çalışma 
alanında, karstik kireçtaşlarından ve şistlerden oluşan Şaphane Dağının ortalama kotlarına tekabül 
etmektedir. 
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ABSTRACT 
 
The Gediz geothermal field is one of the high enthalpy sites. Dwelling of Gediz is planned by the 
site which today is being used only for thermal tourism. 
 
Basement geology is formed of Paleozoic aged gneiss. These are overlain by Upper Paleozoic  - 
Middle Triassic aged schists, Upper Triassic – Maestrichtian aged limestones, serpantinite 
ultramaphic rocks including blocks, olistolites with silisified and carbonated rocks, Middle to Upper 
Miocene aged continental sediments and limestones, lagune and river deposits consisting of 
limestone and marls, intruded by Middle to Upper Pliocene aged basaltic intrusions. Quaterniary 
aged deposits; alluvials and travertines form the most upper section of the lithology. 
 
Along the Hamam River, E – W extwended, with temperstures varying between 57 to 75.5 oC and 
mean discharge of 15 l/s, 9 hot springs discharge, in the Gediz (Abide) geothermal field. According 
to the production wells drilled by MTA (Mineral Research and Exploration General Directorate), 
the geothermal systems reservoir consistes of fractured zones of the Paleozoic aged gneiss and the 
karstified zones of the Triassic aged limestones, as well as the gravel and sandstone layers of the 
Middle – Upper Miocene aged sediments. Groundwaters related with the recharge area give Ca – 
HCO3 type waters. As a result of the chloride evaluations realized, an enrichment has lead to the 
groundwater flow direction from the recharge area towards the Abide site. Hot waters of the area 
give Na-SO4-HCO3 type. 
    
According to the Tritium contents, the recharge age of the springs located in the investigation site, 
varies between 5 – 15 TU. This indicastes a 5-10 years of age for the groundwaters, which puts 
them into a modern waters classification. Evaluation of Deuterium gives that the Gediz Thermal 
wells are recharged from an elevation of 1700 – 1900 m. This corresponds to the mean altiudes of 
the karstified limestones and schists of the Saphane Mountain.  
 
GİRİŞ 
 

Gediz jeotermal sahası, Batı Anadolu’da yeralan Menderes Grabeni üzerinde yer almaktadır. 
Çalışma alanı Kütahya ili Gediz ilçesinin yaklaşık 18 km batısında bulunan Ilıcalar çevresinde  
yaklaşık 100 km2 alanı kapsar (Şekil 1). Gediz ilçesi yaklaşık 20 000 nüfusu ile iç batı Anadolu’da 
yer alan, karasal iklim ile    Akdeniz iklimi arasında geçiş iklimine sahip küçük bir ilçe merkezidir. 
İlçeye ulaşım Kütahya üzerinden 110 km'lik devlet kara yolu ile yada Uşak üzerinden 80 km’lik 
yolla sağlanır. Yöresel geçim kaynakları arasında tarım ve  hayvancılığın yanında termal turizm de 
önemli bir yere sahiptir.  
 

Gediz Nehri ve Derbent Çayı sahada önemli akarsuları oluşturur.Sahada ortalama yükselti vadi 
tabanında 700-800 m arasında değişir, engebeli arazide ise ortalama 1100 m civarında olan yükselti 
Şaphane dağı civarında 2000 m ye kadar yükselir. 
 

Öncel Çalışmalar 
 

İÇA, M., (1976) ; Murat Dağı kaplıcası civarında yaptığı hidrojeolojik etüde yönelik çalışmasında, 
sahanın hidrojeolojisi ile ilgili yorumlar getirerek sıcak akışkan üretim sondajı önermiştir. 
 

AKDENİZ, N. ve KONAK, N., (1979); Çalışma alanının yakın civarını da içine alan bölgenin 
ayrıntılı stratigrafisini ortaya koymuş, Güneybatı Anadolu bölgesinde geniş bir alan kapsayan 
Menderes Masifinin  gözlü gnays, granitik gnays ve migmatitlerden oluşan bir çekirdek ile çevresini 
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saran örtü şistlerinden oluştuğunu ifade ederek çalışma alanında da gözlenen ofiyolit melanjı 
Dağardı melanjı olarak adlandırılmış ve Kretase yaşı vermiştir. 
 

ÖZBAYRAK, İ.H. (1984) ; Gediz civarının jeolojisi ve jeotermal enerji potansiyeli ile ilgili 
çalışmasında, bölgenin jeotermal enerji açısından olumlu oluduğunu belirtmiştir. 
 

GÜNAY, E. ve diğ., (1986) ; Çalışma alanının özelliklede Murat Dağı civarının jeolojisini ayrıntılı 
çalışarak sahanın stratigrafisi ve tektoniği ile ilgili yorumlar getirmiş, volkanik birimleri ayrıntılı 
olarak ayırtlamıştır. 
 

ÖZEN, N., 1995, Gediz-Ilıca jeotermal sahasında, 15 noktada DES ölçümü yapmıştır.   
 
JEOLOJİ 
 
Stratigrafi 
İnceleme alanın temelinde Paleozoyik yaşlı Menderes Masifine ait çekirdek kayalarını oluşturan 
gnayslar ile örtü şistleri yer alır. Temeli oluşturan gnayslar çalışma alanı ve yakın civarında yaygın 
olarak gözlü gnays, granit gnays, ve biyotit gnays olarak gözlenir. Çalışma alanının güney 
kesiminde temeli, gnayslar oluştururken, kuzeyde Şaphane Dağı bölgesinde çeşitli şistler ile 
kristalize kireçtaşlarından oluşan örtü şistleri oluşturur. Çalışma alanı içinde bu iki birimin birbiri 
ile ilişkisi üstteki Tersiyer yaşlı gölsel çökeller ile volkanitlerden oluşan örtü nedeniyle  
gözlenememiştir. Güneyde gnayslar ve kuzeyde de şistler üzerine  tektonik dokanakla ofiyolitik 
melanj napı yer alır. Bu birimleri, KD - GB ve BKB - DGD  uzanımlı graben havzalarında çökelen 
Tersiyer yaşlı çökel ve volkanik kayaçlar  ile Kuvaterner yaşlı alüvyonlar uyumsuzlukla ile örter 
(Şekil 1) (Burçak, 2004). 
 
HİDROJEOLOJİ 
 
Akarsular 
Ilıca ve civarında yer alan akarsular genelde mevsimsel özelliktedir. Çalışmalar sırasında sürekli 
akıma sahip yüzey suyu olarak Derbent Deresi gözlenmiştir. Çalışmaların olduğu dönemlerde 
yaklaşık 75 lt/sn debiye sahip Derbent Deresi, yağışlı günlerde 200 lt/sn debiye ulaştığı 
gözlenmiştir.  
 
Derbent Deresi üzerinde yapılan elektriksel iletkenlik ölçümlerinde ortalama 850 µS/cm değerler 
gözlenmiştir. Derbent Deresi ile Ilıca Kaplıcası sıcak su kuyularının ilişkisini araştırmak amacıyla, 
DD1, DD2 ve DD3 numaralı ve kimyasal analiz amaçlı üç adet numune alınmıştır. Yapılan 
değerlendirmelerde, dere suyunun sıcak sularla herhangi bir ilişkisinin olmadığı gözlenmiştir.  
 
Kaynaklar 
Araştırmalar sırasında gerek boşalım noktaları, gerekse de kaynak başı ölçüm noktaları olarak 
değerlendirilen su noktaları, inceleme alanında dokanak ve tektonik kaynak olarak gözlenmektedir. 
Kaynak debileri 0.1 – 5.0 lt/sn arasında değişim göstermektedir. Çoğunlukla Triyas yaşlı 
kireçtaşları ile Neojen yaşlı sedimanter birimlerin dokanakları ile kireçtaşı ile şist kontaklarından 
boşalım yapmaktadırlar.  
 
Gnayslar içerisinden de tektonik hatlar boyunca boşalan kaynaklarda 1.5 lt/sn debiler ölçülmüştür.  
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Yine çalışma alanı içerisinde yayılım gösteren bazalt birimlerinden boşalan kaynaklarda ise 0.01 – 
0.1 lt/sn debiler gözlenmiştir. Bunlar genelde bazaltların çatlaklarında gelişen yeraltı suyu sızıntıları 
şeklindedir. 
 
Çalışmalar sırasında gözlenen kaynak ve su noktalarında, kaynak başı ölçümlerinden elektriksel 
iletkenlik ve sıcaklık değerleri ölçülmüştür. Ölçümlere göre yüksek kot kaynaklarının elektriksel 
iletkenlik değerleri 100 – 350 µS/cm, düşük kot kaynaklarının elektriksel iletkenlik değerleri ise 
750 – 2000 µS/cm arasında değişim göstermektedir.  
 
Gözlem yapılan kaynakların çoğu soğuksu karakterindedir. Bunlarla beraber Ilıca bölgesinde, 
kaplıca alanının hemen yanında, sıcak su karakterli kaynak boşalımları da belirlenmiştir (GD-1 – 
GD-7). 
 
Kuyular 
İnceleme alanında, yöre halkı tarafından açılan ve sulama amaçlı kullanılan, derinlikleri fazla 
olmayan çakma kuyular yer almaktadır. Yine yöre halkı tarafından, yerleşim birimlerinin içme ve 
kullanma suyu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla derin kuyular açtırılmıştır. Bu kuyuların verimleri 
4-10 lt/sn arasında değişmektedir.  
 
Bölgede, yer alan ve jeotermal amaçlı kuyular ise MTA Genel Müdürlüğü tarafından açılmıştır. 
Eski Karamanca ve Gaipler köyünde birer adet, Ilıca Kaplıcaları bölgesinde de üç adet olmak üzere 
toplam dört adet sıcak su kuyusu incelenmiştir. Bu kuyulardan Gaipler’de açılan KŞ-1 kuyusunda 
sıcaklık ve verim gözlenememiştir.  
 
Kuyularda yapılan kuyu başı fiziksel ölçümler ile koordinat değerleri Çizelge 1’de verilmiştir.  
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Çizelge 1 – Kütahya - Gediz Jeotermal Sahası Hidrojeolojik Etüt alanında incelenen su noktalarının fiziksel özellikleri 
 

SU 
NOKTASI Türü EC 

(µS/cm) 
T 
(°C)

Q 
(lt/sn)

SU 
NOKTASI Türü EC 

(µS/cm)
T 
(°C) 

Q 
(lt/sn)

SU 
NOKTASI Türü EC 

(µS/cm)
T 
(°C)

Q 
(lt/sn)

1 Kaynak 54 14 0,1 46 Kaynak 1192 15,8  91 Kaynak 4030 13,4 0,1 
2 Kaynak 97,1 13,3 0,01 47 Kaynak 650 16,2  92 Kaynak 658 13,7 0,01 
3 Kaynak 848 11,6 0,5 48 Kaynak 388 18,4  93 Kaynak 1253 14,3  
4 Kaynak 713 14,2 0,5 50 Kaynak 503 19,8  94 Kaynak 1067 12,7  
5 Kaynak 353 14,7 0,2 51 Kaynak 648 18,5  95 Kaynak 708 18,1  
6 Kaynak 821 15 0,3 52 Kaynak 369 17,4  96 Kaynak 757 22 0,001 
7 Kaynak 771 16,4  53 Kaynak 515 18,5  97 Kaynak 759 15,6 0,2 
9 Kaynak 428 10,1  54 Kaynak 836 17,1  98 Kaynak 615 16,3 0,1 
10 Kaynak 523 10,3 0,2 55 Kaynak 660 12 0,1 99 Kaynak 2150 14,1 0,001 
11 Kaynak 412 9,9 10 56 Kaynak 1200 11,1 0,1 100 Kaynak 818 18,1  
12 Kaynak 349 7,1 5 57 Kaynak 797 13,5 0,1 101 Kaynak 1109 16,6  
13 Kaynak 385 9,1  58 Kaynak 1594 13,5 0,1 102 Kaynak 1310 16  
14 Kaynak 380 9  59 Kaynak 611 14,2 0,5 103 Kaynak 1007 21,3  
15 Kaynak 283 17,1  60 Kaynak 675 15,3 0,1 104 Kaynak 1221 13,8  
16 Kaynak 757 16  61 Kaynak 901 14,7 0,4 105 Kaynak 438 14,5 0,001 
17 Kaynak 1044 14,5  62 Kaynak 153,4 14,7 0,1 106 Kaynak 523 14,3 0,1 
18 Kuyu 2650 18  63 Kaynak 600 12,7 0,2 107 Kaynak 342 7,2 4 
20 Kuyu 471 27,6  64 Kaynak 874 14,1 0,01 108 Kaynak 360 7,5 2 
21 Kaynak 101 14  65 Kaynak 760 14,3  109 Kaynak 220 14 0,001 
22 Kaynak 132,2 15,7  67 Kaynak 1902 12,3  110 Kaynak 308 9,3 0,5 
33 Kaynak 942 15,7 0,01 68 Kaynak 1186 13,6 0,3 111 Kaynak 80,1 12,6 0,1 
34 Kaynak 984 15,8 0,2 69 Kaynak 2200 94 0,2 112 Kaynak 1071 13,8 0,2 
35 Kaynak 873 16,9  70 Kaynak 1450 11,3 0,3 113 Kaynak 204 16,5 0,1 
36 Kaynak 865 15,5  71 Kaynak 1280 12,7  114 Kaynak 481 15 0,5 
37 Kaynak 1129 12,5  72 Kaynak 1924 13,4  115 Kaynak 188,5 14,6 0,1 
38 Kaynak 385 14,8  73 Kaynak 1024 16,5  116 Kaynak 164,6 18,5 0,001 
39 Kaynak 1362 16,2  74 Kaynak 1581 14,6 0,2 117 Kaynak 439 16,8  
40 Kaynak 1212 15,3  75 Kaynak 602 13,5 0,7 118 Kaynak 1313 20,5 0,1 
41 Kaynak 879 14  76 Kaynak 992 12,4 0,3 119 Kaynak 2220 21,8  
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42 Kaynak 1322 13,7 0,1 77 Kaynak 368 14,5  120 Kaynak 879 17 1 
43 Kaynak 768 17 0,1 78 Kaynak 1110 15,4 0,2 121 Kaynak 1100 21,3  
44 Kaynak 747 11,6 0,05 79 Kaynak 1086 13,3 0,4 122 Kuyu 626 15,4  
45 Kaynak 1249 13,6  80 Kaynak 1893 12,1 1 123 Kuyu 658 18,8  
GD-1 Kaynak 3360 65,5  81 Kaynak 1044 15,8 3 124 Kuyu 729 16,5 0,1 
GD-2 Kaynak 3180 69,1  82 Kaynak 1274 13,9 0,3 125 Kaynak 582 22,4 0,01 
GD-3 Kaynak 2920 49,3  83 Kaynak 1308 14,2 0,2 126 Kaynak 595 19,7 0,01 
GD-4 Kaynak 3200 75,3  84 Kaynak 942 18,8 0,01 127 Kaynak 247 20,6 0,01 
GD-5 Kaynak 3530 71,5  85 Kaynak 880 13 0,2 128 Kaynak 350 18,2 0,01 
GD-6 Kaynak 3570 76,1  86 Kaynak 1010 14,6 0,1 129 Kaynak 719 19,2 0,1 
GD-7 Kaynak 3540 74  87 Kaynak 139,9 15,6 0,2 130 Kaynak 756 26,9 2500 
GI-1A Kuyu 3330 77,9  88 Kuyu 502 22 9      
GI-2 Kuyu 3860 93,1  89 Kaynak 620 15,1       
GI-3 Kuyu 4100 78,6  90 Kaynak 1037 15,6       
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Beslenme Alanları ve Yeraltı suyu Dolaşımı 
 

Gediz – Abide Kaplıcaları civarında yayılım gösteren akiferlerin birinci beslenme unsurları 
yağışlardır. Genellikle üst kotlara (Şaphane Dağı ve civarı) düşen yağışlar (yağmur ve kar), bu 
alanlardaki geçirimli birimlerin (Budağan Kireçtaşları), çatlak ve karstik yapıları ile gözenekleri 
boyunca yeraltına süzülmektedir. Yeraltına intikal eden suyun bir kısmı beslenmenin gerçekleştiği 
formasyondan kaynaklar tarafından boşaltılmakta (Gözlem No: 107, 106, 108, 110, 109, 12, 9 10, 
11, 13, 14) bir kısmı ise daha derinlere doğru süzülmektedir. Budağan kireçtaşının üzerinde yer alan 
geçirimli birimlerden de bu yeraltı suyu boşalım yapmaktadır (Gözlem No: 4, 5, 92, 95, 96). 
Budağan kireçtaşlarından gerçekleşen beslenme ile çok derinlere sızan yeraltı suları, daha 
derinlerdeki mağmatik sokulumlarla ısı kazanmakta ve tektonik hatlar boyunca da boşalım 
yapmaktadır. Sıcak suların yer altı dolaşımlarının netlik kazanabilmesi amacıyla bu kireçtaşlarının 
yer altı yayılımlarının belirlenmesi gerekmektedir. 
 
Sarıçam, Karamanca, Ilıcasu, Kızılüzüm yerleşim birimlerinin yakınlarında gözlenen yeraltı suyu 
beslenmesi için yine yağışlardan söz etmek mümkündür.  Bu alanlarda boşalım gösteren kaynaklar 
mevsimsel karakterlidir ve kurak dönemlerde debileri tamamen kesilmektedir. 
 
İnceleme alanının ortasından geçen Derbent Deresi mevsimsel yağışlara bağlı olarak akım 
göstermekle beraber, boşalım yapan kaynaklardan da beslenmektedir. Dere akışının da kısmen 
geçtiği bölgelerde, özellikle Pliyosen ve Miyosen yaşlı akiferleri beslediği de söylenebilir.  

 
Şekil 1. İnceleme Alanı Hidrojeoloji Haritası (Burçak, 2004).  
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HİDROJEOKİMYA 
 

Soğuksu Noktaları Hidrojeokimyasal 
Değerlendirmesi  
 

Yeraltı suyu dolaşımı sırasında su – 
kayaç etkileşimlerinin kayaç litolojisine 
bağlı olduğu göz önünde 
bulundurulduğunda, Ilıcasu yerleşim 
birimden alınan numunede (91) SO4 
zenginleşmesi gözlenmektedir. Bu da 
olasılıkla yer altı suyunun evaporitlerle 
olan temasını göstermektedir. 
Sofular’dan alınan 88 ve Üçbaş’dan 
alınan 93 numaralı numuneler de ise Cl 
zenginleşmeleri göze çarpmaktadır. 
Tektonik hatlardan boşalım gösteren bu 
kaynaklarda daha derin dolaşımlı 
suların karışımından bahsetmek 
mümkündür. 

 
Piper üçgen diyagramı değerlendirmesine göre (Şekil 2), bölgede yer alan soğuksular genelde 
Ca+Mg ve CO3+HCO3’lü sular sınıfından gruplaşmaktadır. Bu da, kireçtaşlarından oluşan 
beslenme alanlarına işaret etmektedir (Burçak, 2004). 
 
 

Sıcak su Noktaları Hidrojeokimyasal 
Değerlendirmesi 
 
Kütahya – Gediz – Abide Kaplıcaları 
alanında yapılan hidrojeolojik 
incelemeler sırasında, kaynak başı 
sıcaklığının 20,0 oC’den fazla olan tüm 
yeraltı suyu çıkışları sıcak sular grubunda 
değerlendirilmeye alınmıştır. Bu 
kapsamda GI kuyuları, kaplıca ve 
civarında yer alan kaynaklar, Eksi 
Karamanca ve Gaipler’de MTA 
tarafından açılan sıcak su kuyuları ile 
kaplıca dışında kalan bölgelerde 
gözlenen ve çıkış sıcaklığı 20.0 oC’nin 
üzerinde olan doğal boşalımlar yer 
almaktadır. 

 
Piper Üçgen diyagramına göre (Şekil 3), sahada yer alan GI kuyuları ile GD kaynakları benzer 
karakter göstermekle beraber, SO4+Cl ve CO3+HCO3 tipi sular sınıfına girmektedir. Diğer 

 
Şekil 2 -  Kütahya – Gediz – Ilıca Abide  

Bölgesinden alınan soğuk sulara ilişkin Piper Üçgen 
Diyagramı.

 
Şekil 3 - Kütahya – Gediz – Abide Ilıca alanında 

mevcut sıcak su kaynaklarına ilişkin Piper
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noktalar soğuksu karakteri göstermektedir. Bu noktalar Ca+Mg ve CO3+HCO3 sınıfında yer 
almaktadır (Burçak, 2004). 
 
Çevresel İzotop Analizleri 
 
İnceleme alanında hidrodinamik yapının ortaya konması amacıyla 22 lokasyondan izotop analizi 
amaçlı su örneği alınmıştır  (Çizelge 3). Kurak dönemi temsil eden su örneklerinde Trityum (T), 
Oksijen-18 (O18) ve Döteryum (D) analizleri yaptırılmıştır. Bu analizlerden Trityum analizi DSİ 
Genel Müdürlüğü’nün Ankara Esenboğa’da bulunan TAKK Dairesi İzotop Laboratuarlarında, 
Oksijen-18 ve Döteryum analizleri ise TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi İzotop 
Laboratuarlarında gerçekleştirilmiştir.  
 
Çizelge 3- Kütahya – Gediz – Abide  Ilıca jeotermal sahasından alınan izotop örneklerine ait 
lokasyon listesi ve analiz sonuçları. 

NUMUNE 
NO

LOKASYON ADI ALINDIĞI 
TARİH

T δ18O 
smow

δD 
smow

KOT 
(m)

11 Kütahya-Şaphane- 13,06,2003 6,5 -9,91 -58,26 1547 
122 Kütahya-Şaphane- 13,06,2003 4,85 -8,76 -55,88 1123 
121 Kütahya-Şaphane- 13,06,2003 6,9 -8,49 -53,56 1078 
9-107 Kütahya-Şaphane 12,06,2003 5,3 -9,91 -62,1 1430 
93 Kütahya-Şaphane- 14,06,2003 8,2 -7,58 -49,5 892 
14 Kütahya-Şaphane- 13,06,2003 3,1 -9,93 -61,06 1447 
12 Kütahya-Şaphane- 13,06,2003 5,35 - -64,5 1783 
16 Kütahya-Şaphane- 13,06,2003 5,3 -8,1 -52,4 985 
20 Kütahya-Şaphane- 13,06,2003 0 -9,83 -61,58 994 
84 Kütahya-Pazarlar- 13,06,2003 6,35 -7,76 -48,45 983 
108 Kütahya-Şaphane- 13,06,2003 4,5 - -60,28 1514 
88 Kütahya-Pazarlar- 13,06,2003 2,8 -9,13 -53,9 1014 
92 Kütahya-Şaphane- 13,06,2003 3,9 -8,53 -53,84 823 
130 Kütahya-Gediz-Kocasu 13,06,2003 2,6 - -62,01  
119 Kütahya-Şaphane- 13,06,2003 0 -9,04 -55,22 984 
123 Kütahya-Gediz- 14,06,2003 3,55 -8,56 -52,86 826 
110 Kütahya-Şaphane- 07,06,2003 11,65 - -68,65 1807 
103 Kütahya-Gediz- 14,06,2003 2,7 -7,34 -45,03  
18 Kütahya-Şaphane- 13,06,2003 9,75 - -69,46 892 
GI-1A Kütahya-Gediz-Abide 08,06,2003 2,15 -9,54 -64,78  
GI-2 Kütahya-Gediz-Abide 01,06,2003 4,1 -9,66 -66,41  
GI-3 Kütahya-Gediz-Abide 02,05,2003 1,1 -9,54 -66,45  

 
Duraylı izotoplardan Döteryum ve Oksijen-18, suların olası beslenme yüksekliklerinin, kayaç – 
yeraltı suyu etkileşimlerinin ve yeraltı suyunun kökensellik  saptanmasında, Trityum ise bağıl yaşı 
ve geçiş sürelerinin belirlenmesi amacıyla yararlanılmıştır. 
 
Alandan alınan sıcak suların Langelier Ludwig diyagramında GI2 numaralı sondajdan alınan 
numune hariç diğer numunelerin aynı yerde toplandıkları ve dolayısıyla birbirine yakın Cl+ SO4 ve 
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Na+K değerleri ile aynı kökenli sular oldukları, GI2 no’lu sondaj suyunun ise daha yüksek  Cl+ 
SO4 miktarı ile diğer örneklere göre daha derin kökenli sular olduğu söylenebilir. 
  
Oksijen-18 – Döteryum Analizi 

 
Yağışlardan alınan su örneklerinde, duraylı izotoplardan Oksijen-18 ve Döteryum içerikleri 
arasında aşağıda verilmiş olan ilişkiler mevcuttur (DSİ, 2004, Sözlü Görüşme). 
 

Dünya Meteorik Doğrusu 108 18 +×= OD δδ  (Yurtsever, 1978) 
Marmara Meteorik Doğrusu 188 18 +×= OD δδ (DSİ, 2004) 
Akdeniz Meteorik Doğrusu 228 18 +×= OD δδ (Gat ve Carmi, 1970) 

 
Şekil 4‘deki grafiğe göre I 
numaralı alanda yer alan 
noktalar, beslenme ve beslenme 
sonrasında, yeraltı sularında 
buharlaşma meydana geldiğini 
göstermektedir. Bu alanda yer 
alan noktalar II, III ve IV 
numaralı alanlardaki 
noktalardan beslenme yönü ile 
farklılıklar göstermektedir. III 
numaralı kümeyi oluşturan GI-
1A, GI-2 ve GI-3 lokasyonları, 
diğer lokasyonlara göre derin 
dolaşımlı ve su – kayaç 
ilişkisinin daha belirgin olarak 
gözlendiği noktaları 
göstermektedir. 
 

20 nolu lokasyon (II numaralı küme) Eski Karamanca içerisinde MTA tarafından açılan sıcak su 
kuyusuna ait numuneyi göstermektedir. Bu lokasyon diğer soğuksu noktaları ile benzer özelliktedir. 
Bir başka değişle ısınmış soğuksular özelliğindedir.  
 
18 nolu lokasyon (IV numaralı küme) ise KŞ-1 numaralı ve yine MTA tarafından açılan sıcak su 
kuyusunu göstermektedir. Bu kuyunun analizinde, diğer lokasyonlara göre daha derin dolaşımın 
olduğu göze çarpmaktadır.  
 
III numaralı kümede yer alan Ilıca jeotermal kuyuları da kendi aralarında kısmen farklılık 
göstermektedir. GI-1A kuyu GI-2 ve GI-3 kuyularına göre H2S yönünden zenginleşme 
belirtmektedir. GI-2 kuyusunda aynı zamanda soğuksu karışımından da söz etmek mümkündür.  
 
Sonuç olarak sahada yer alan yeraltı suların  tamamı (sıcak ve soğuksular) beslenme unsuru 
yağıştır. 
 

KÜTAHYA - GEDİZ OKSİJEN 18 - DÖTERYUM GRAFİĞİ
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Döteryum – Yükseklik Analizi 

 
Yeraltısularında Döteryum 
içeriği, yüksekliğe bağlı olarak 
değişim gösteren bir 
parametredir. Deniz 
seviyesinde, Döteryum içeriği 
sıfıra yakın iken, yüksek 
kotlarda döteryum içeriği 
yüksek değerlere ulaşmaktadır 
(Clark ve Fritz, 1996). İnceleme 
alanında yer alan ve izotop 
analizi yapılan yüksek kot 
kaynaklarından 110, 12, 11, 
108, 14 ve 107 ile düşük kot 

kaynaklarından 16 numaralı gözlem noktalarının döteryum içerikleri kaynak çıkış kotuna karşılık 
işaretlenmiş ve “Döteryum = -0,0168 (yükseklik) - 35,823” eğilim eğrisi belirlenmiştir (Şekil 5). 
Baz olarak alınan gözlem noktalarının sadece yağıştan beslenmeleri ve kısa sürede boşalım 
yapmaları göz önünde bulundurulmuştur. 
 
Elde edilen doğru denkleminde GI kuyularının Döteryum değerleri girildiğinde, ortalama 1700 – 
1900 metre beslenme yüksekliği hesaplanabilmektedir. Bu da, çalışma alanında Şaphane Dağının 
ortalama kotlarına tekabül etmektedir (Çizelge 3). 
 
Çizelge 3 - Döteryum = -0,0168 (yükseklik) – 35,823” eğilim eğrisi baz alınarak hesaplanan olası 
beslenme yükseklikleri (m) 
 

NUMUNE 
NO

OLASI 
BESLENME

NUMUNE 
NO

OLASI 
BESLENME

11 1335,536 88 1076,012
122 1193,869 92 1072,44
121 1055,774 130 1558,75
9-107 1564,107 119 1154,583 
93 814,1071 123 1014,107
14 1502,202 110 1953,988
12 1706,964 103 548,0357 
16 986,7262 18 2002,202
20 1533,155 GI-1A 1723,631
84 751,6071 GI-2 1820,655 
108 1455,774 GI-3 1823,036

KÜTAHYA - GEDİZ DÖTERYUM-YÜKSEKLİK GRAFİĞİ
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Trityum Analizi 
 
İnceleme alanında yer alan 
kaynakların beslenme yaşları 5 – 15 
TU arasında kalmaktadır. Bu da 
havzadaki yeraltı sularının 
yaşlarının 5 – 10 yıl arasında 
değiştiğini ve modern sular sınıfına 
girdiğini göstermektedir.  
 
GI kuyularına ilişkin analiz 
sonuçları elektriksel iletkenlik 
değerleri ile kıyaslandığında benzer 
özellik göstermektedir (Şekil 6). 
İnceleme alanında yer alan ve 
soğuk su karakterindeki diğer su 
noktaları ise farklı bir gruplaşma 

yapmaktadır. GI kuyuları, diğer su noktalarına göre daha uzun süreli yeraltı suyu dolaşımını ifade 
etmektedir. KŞ-1 kuyusunda herhangi bir üretimin olmaması, 119 nolu gözlem noktasında Trityum 
değerinin analizler sırasında okunamamış olması ve 110 nolu gözlem noktasının da en yüksek 
kottaki kaynak boşalımı olması, bunun nedeni olarak gösterilebilir.  
 
SONUÇ ve ÖNERİLER 
 
• Beslenme alanındaki suların CaHCO3 bileşimli kireçtaşlarından beslenen sular olduğu, 
İzotop (Döteryum) verilerine göre alandaki sıcak suların beslenme yüksekliğinin 1700-1800m 
yükseklik değerleri ile Şaphane dağ bölgesine karşılık geldiği belirlenmiştir.  
 
• Alandaki sıcak su kaynakları ile sondaj sularının aynı kökenli, Na-SO4-HCO3 tipinde ve su 
kayaç dengesine ulaşmamış ham sular oldukları belirlenmiştir. 
 
• İnceleme alanında yer alan kaynakların beslenme yaşları 5 – 15 TU arasında kalmaktadır. 
Bu da havzadaki yeraltı sularının yaşlarının 5 – 10 yıl arasında değiştiğini ve modern sular sınıfına 
girdiğini göstermektedir. 
 
• Sahada yer alan yeraltı suların  tamamı (sıcak ve soğuksular) beslenme unsuru yağıştır. 
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AFYON – ÇOBANLAR – HEYBELİ JEOTERMAL SAHASI İZOTOP 
DEĞERLENDİRMESİ 

 

ISOTOPIC EVALUATION OF THE AFYON – COBANLAR – HEYBELI GEOTHERMAL 
FIELD 

ü 

Osman GÖKMENOĞLU, Barbaros ERDURAN, Vatan DEMİREL 
MTA Genel Müdürlüğü, Ankara 
 
ÖZ 
 
Çobanlar (Heybeli) jeotermal alanı Afyon-Konya yolu üzerinde yer alır. Alanda Çobanlar ve 
Bolvadin Belediyeleri’ne ait 9 adet sondaj ile Bolvadin Belediyesi’ne ait olan kaplıca turizmine 
yönelik tesisler bulunur. Bu alanda, derinlikleri 60 – 263 m arasında değişen sondajlarda, 41 – 
56.30C sıcaklıklar ölçülmüştür. Bu sahada var olan jeotermal kaynakların sıcaklıkları ise 30 - 510C 
arasında değişmektedir. 
 
Stratigrafik olarak; fillit-muskovit, kuvarsşistlerden ve üzerinde yer alan mermerlerden oluşan 
Paleozoyik yaşlı temel kayaçlar, Senozoyik’e ait karasal çökeller ve bu birimler üzerinde gelişen 
yamaç molozları, birikinti konileri ve Kuvaterner çökelleri yer alır. Bu alandaki tektonik hatların 
hakim yönü KD-GB ve KB-GD doğrultusundadır. 
 
Bölgede yapılan sondaj logları incelendiğinde (AÇ–1, AÇ–2, H–4, H-1A), jeotermal akışkan 
üretim zonunun kristalize kalker ve mermerlerle temsil edilen Karahasan Kalkerleri olduğu 
gözlenir. Bu birim sahada rezervuar olarak yorumlanmaktadır. Senozoyik’e ait karasal çökeller; 
rezervuarın örtü kayaçları durumundadır. Ayrıca bölgede soğuksu amaçlı açılan sondaj kuyularının 
üretim zonları, karasal çökeller içinde yer alan kireçtaşlarından olduğu gözlenmektedir. İnceleme 
alanında volkanikler, jeotermal sahada, kesin olmamakla beraber, ısıtıcı kayaç olarak 
düşünülmektedir. 
 
Yeraltı suyu genelde ovaya doğru akım göstermektedir. Yeraltı suyu akım hızı, engebeli 
kesimlerde oldukça yüksek (ortalama hidrolik eğim 0.75), düzlük kesimlerde çok düşüktür 
(ortalama hidrolik eğimi 0.002). Kurucuoba yerleşim alanının yer aldığı düzlükteki karstik alan 
(çöküntü alanı), Sultandağı’ndaki mevcut karstik yapılar ve tektonik hatlar ile Kızıldağ da gelişen 
tektonik hatlar ve bu yükseltilere düşen yağışlar beslenmenin birinci unsurlarıdır. 
 
Yeşilçay Kaplıcası Na – K – CO3 – HCO3’lı, J-04 kuyusu ise Ca – Mg – CO3 – HCO3’lı sular 
sınıfına girmektedir. Schoeller Diyagramına göre Yeşilçay Kaynağı Na+K ağırlıklı iken, diğer 
kaynaklarda Ca zenginleşmesi görülmektedir. Kökensel olarak benzer alanlardan beslenmelerine 
karşın, yeraltı dolaşımları farklı litolojilerden olmaktadır. 
 
Duraylı izotop içeriklerinin bağıl konumları büyük bir çoğunluğu DMD üzerinde yer almaktadır. 
Suların benzer havzalardan beslendiği ve aynı kökenli oldukları belirlenmiştir. Bölgesel yeraltı 
suyu sistemi göz önüne alındığında Kızıkpınarı lokasyonu Döteryum değeri açısından derin 
dolaşıma sahip, diğer lokasyonlardan alınan su örnekleri ise sığ dolaşıma sahip olup güncel sular 
olarak tanımlanmaktadır. Bu sular 5–10 yıl arasında değişen geçiş sürelerine sahip sulardır. Benzer 
şekilde, AÇ–1 ve AÇ–2 kuyularının geçiş süreleri farklılık göstermektedir. AÇ–1 kuyusu AÇ–2 
kuyusuna oranla daha sığ dolaşıma sahiptir. İzotop içeriklerine göre (Döteryum – Trityum ilişkisi) 
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Gerdanoğlu Çeşmesi en genç dolaşıma sahiptir. Avşar üretme çiftliğinin içerisinden alınan su 
örneği, AÇ–1 kuyusundan alınan su örneği ile izotopik yoğunlaşma olarak benzerlik 
sergilemektedir. 
 
ABSTRACT 
 
The Cobanlar (Heybeli) geothermal field is located on the Afyon – Konya highway. Nine 
geothermal wells, belonging to Cobanlar and Bolvadin Municipalities, as well as complexes of 
thermal tourism of the Bolvadin Municipality are present in the site. Temperatures vary between 41 
– 56.3oC in the wells which have depths between 60 – 263 m. The geothermal springs discharge at 
temperatures of 30 – 51oC.  
 
Stratigraphically, Paleozoic aged basement rocks consisting of fillite – muskovite, kuvars – schists 
and marbles are overlain by Cenozoic aged continental sediments and Quaterniary aged slope 
deposits and alluviums. Dominant tectonical strike is NE – SW and NW – SE. 
 
According to the wells drilled in the region, the Karahasan Karbonates, expressed by crystallized 
limestones and marbles, seem to be the production zone for the goethermal fluid. This unit also 
signifies the reservoir. The Cenozoic aged sediments behave as the cap rock of the reservoir. The 
limestones of these continental sediments discharge groundwater to the wells drilled in the area. 
The volcanics, located in the area, are thought to be the probable heater of the geothermal system. 
   
Shallow groundwater mainly shows a plain – ward flow. The hydraulic gradient of the flow rate is 
at an average of 0.75 and 0.002 in high and slow slopes respectively. Rainfalls on the karstic area 
of Kurucuoba village, karstic structures and fracture zones of the Sultandag and Kizildag, form the 
principle recharge element of the shallow groundwaters. 
 
The Yesilcay Thermal presents Na – K – CO3 – HCO3 type water, while the J-04 well presents a 
Ca – Mg – CO3 – HCO3 type water. According to the Schoeller diagramme, the Yesilcay spring 
shows Na+K dominancy, while as other springs show Ca enrichment. Even though the springs 
recharge from similar areas, the hydrochemical evaluation has shown different circulations from 
varying lithologies,  
  
Most of the stable isotopes are located over the GML (Global Meteoric Line). Evaluation has 
shown that the groundwaters are of similar resource and recharged from similar areas. Taken into 
consideration the regional groundwater system, Deuterium evaluations show that, the Kızıkpinari 
location is defined as a deep while the other locations as a shallower circulation. These waters 
signify a circulation period of 5 – 10 years. Similarly, the AÇ-1 well has a shallower circulation 
respect to the AÇ-2 well. According to the isotopic content, the Gerdanoglu Spring is the youngest 
of the area. Water samples collected from the Avsar Farm, show similarities with the AÇ-1 well.     
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VAN-KOÇKÖPRÜ BARAJI  KAÇAK SULARININ KÖKENİNİN ÇEVRESEL 
İZOTOPLARLA BELİRLENMESİ 

 
THE INVESTIGATION OF THE ORIGIN OF LEAKAGE WATER IN KOÇKÖPRÜ DAM 

USING ENVIRONMENTAL ISOTOPES 
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mesutsayin@yahoo.com 
 

*Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü,Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı 
 
 
ÖZET  
 
Van İli Erciş İlçesinin yaklaşık 4 km kuzeyinde bulunan Koçköprü Barajı onarım tünelinde yapılan 
enjeksiyon sondajlarından belirli bir süre sonra gelen sular beraberinde rusubat getirmektedir. Baraj 
gövdesi altından gelen bu rusubatın baraj stabilitesini olumsuz yönden etkileyebileceği ihtimali 
dikkate alınarak gelen suların ve rusubatın kökenleri (baraj göl alanı-yeraltısuları) çevresel izotop, 
kimyasal ve minerolojik analizler ile belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla, uygun lokasyonlardan 
alınan su örnekleri üzerinde yapılan çalışmalar sonunda farklı lokasyonlarda baraj göl suyu, derin 
dolaşımlı su ve karışım suları belirlenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Çevresel İzotoplar, yeraltısuyu, jeokimya, mineroloji 
 
ABSTRACT 
 
Koçköprü Dam is located about 4 km of  the north  of  Erciş in Van city. Some of the leakage water 
were observed in talveg gallery. It is very important to know  the origin of water because of  the 
dam stability, In this study we tried  to determine of origin of leakage water using environmental 
isotope techniques and chemical data. Additional of isotopic analysis such as oxygen18, deuterium 
and tritium also petrographic and minerologic analysis were carried out.  
 
Key Words: Environmental Isotopes, groundwater, geochemistry, minerology 
 
1. GİRİŞ 

 
Koçköprü Baraj gövdesi altında inşa edilmiş onarım ve eski derivasyon tünellerindeki enjeksiyon, 
derz ve piezometre kuyularından gelen sular beraberinde rusubat getirmektedir. Gelen bu rusubat 
nedeniyle baraj gövdesi altında boşluklar oluşabileceği ve bu durumun baraj stabilitesini olumsuz 
etkileyebileceği düşünülmektedir. Dolayısıyla, baraj gövdesi altından gelen suların ve bu sular ile 
gelen rusubatın (tortu, kırıntı) kökeninin araştırılması önem kazanmıştır. Bu çalışma ile suların 
kökeninin çevresel izotoplar (oksijen-18, döteryum, trityum) ve kimyasal analizlerle, rusubatın ise 
minerolojik analizlerle  araştırılması amaçlanmıştır. 
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2. JEOLOJİ 
 
Sol sahildeki derivasyon ve onarım tünellerinden gelen ve beraberinde rusubat getiren suların 
kökeninin izotoplar ile araştırılmasında kavramsal modeli oluşturabilmek için baraj gövdesinin 
üzerine oturtulduğu jeolojik yapıyı kısaca tanımlamakta fayda görülmektedir. Baraj aks yerinde sağ 
sahilde volkanik kayaçlar yer almakta olup en üstte olup savak inşaatı nedeniyle bir miktar kazılan 
bazalt birimi, altta volkanik tüf ve bu tüflerin de altında aglomera birimi yer almaktadır. Bu 
birimlerden volkanik tüf nispeten geçirimsiz diğer iki birim ise geçirimli özellikte olmakla beraber 
tüm birimler duraylı özelliktedir (Şekil 1). 
  
Sol sahilde ise en üstte birkaç metre kalınlıkta geçirimli alüvyon birimi, bu birimin altında yamaca 
doğru bir kama şeklinde yer alan geçirimli teras birimi mevcuttur. Gövdenin üzerine oturtulduğu bu 
birimlerin üstten birkaç metresinin kazılarak atıldığı ifade edilmiştir. Bu birimlerin altında sırasıyla 
10-12 m kalınlıkta geçirimli 4. bazalt, 6-8 m kalınlığında pillow lav, 5-8 m kalınlığında nispeten 
geçirimsiz volkanik tüf ve en altta ise kalınlığı bu rapor kapsamında belirlenemeyen geçirimli 
3.bazalt yer almaktadır.  
 

 
               Şekil 1 Koçköprü Baraj Yeri Enine Kesiti 
 
1730 m kotunda yer alan talvegde yaklaşık 40 m kalınlığında olan alüvyonun 23 m’ si kazılmış ve 
baraj gövdesi tabanı kalan alüvyona oturtulmuştur. Baraj gövdesinin kil çekirdeği  talvegde sol 
yamaçta belirtilen tüm birimler ile dokunak oluşturmaktadır.  Sol sahildeki gerek derivasyon tüneli 
gerekse onarım tüneli 1730 m kotlarında ve pillow lav içinde açılmışlardır. Her iki tünelin tabanı 
pillow lav altında yer alan volkanik tüfün üzerinde yer almaktadır. Başka bir ifadeyle her iki tünelin 
tabanını nispeten geçirimsiz volkanik tüfler oluşturmaktadır.  
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3. İZOTOP HİDROLOJİSİ ÇALIŞMALARI 
 
Sol sahilde açılmış derivasyon ve onarım tünellerinde açılmış enjeksiyon kuyusu, derz vb 
yapılardan gelen sular; 
 
1. Baraj göl alanından,  
2. Çevrede mevcut herhangi bir akiferden gelebilecek sulardır. 
  
Bu amaç doğrultusunda göl alanının girişinden (Zilan Deresi girişi)) 1 adet, Göl alanı çıkışından 
(Sağ sahil sulama kanalı girişi) 1 adet, göl alanını temsilen gövde ortasında (membada) göl 
alanından 1 adet, onarım tünelinden 5 adet ve mansaptan 2 adet olmak üzere toplam 10 adet 
noktadan su örnekleri alınmıştır (Şekil 2).  Alınan su örneklerinin  izotop analizleri TAKK Dairesi 
Başkanlığı Laboratuarlarında (Tablo 1), kimyasal analizleri ise Van XVII Bölge Müdürlüğü 
Laboratuarında yapılmıştır (Tablo 2). Ayrıca, suların beraberinde getirdiği rusubat miktarının 
belirlenmesi amacıyla 5 numaralı su örneğinin analizi ise Etlik Toprak ve Su Laboratuvarında 
yapılmıştır. 
 
Su örnekleri üzerinde yapılan izotop analizler sonuçları aşağıda Tablo 1’de verilmiştir. İzotop 
analizleri değerlendirildiğinde tüm su örneklerinin oksijen-18 ve döteryum değerlerinin genellikle 
aynı aralıklarda olduğu görülmektedir. Bu durum  su örneklerinin alındığı tüm noktaların aynı 
havzaya düşen yağışlardan beslendiğini göstermektedir. Başka bir ifadeyle kararlı izotop analizleri, 
gerek göl alanı sularının gerekse tünellerden ve baraj mansabından alınan su örneklerinin aynı 
havzaya düşen yağışlardan beslendiğinin bir göstergesidir (Şekil 3). Ayrıca, tüm bu sular Dünya 
Meteorik Su Doğrusu üzerinde yer almaktadırlar. Dolayısıyla, havzaya düşen yağışların kararlı 
izotopik değerlernin, dünya yağışlarının ortalama kararlı izotopik değerleri ile eşdeğer olduklarını 
söylemek mümkündür. 
 
           Tablo1. Su örneklerine ait izotop analiz ve bazı kimyasal analiz sonuçları 

     
Ö.No Lokasyon İsmi 18O D TU EC PH 

1 Göl suyu (gövde ortasında) -12,04 -85,84 10,2 110 8,5 
2 Göl çıkışı, sulama kanalı girişi -12,26 -80,82 10,4 124 7,9 
3 Mansap Maden suyu -12,38 -88,97 0,0 2610 5,9 
4 Eski Derivasyon Tüneli tabanı -12,06 -90,78 5,4 1282 6,2 
5 Onarım Tüneli Tabanı  -12,00 -87,26 6,65 730 6,3 
6 0narım Tüneli pilov lav-Kil kontağı -11,67 -85,86 11,0 337 7,7 
7 Onarım Tüneli. Sonu -11,70 -81,17 8,05 894 11,6
8 OnarımTüneli Sonu -12,33 -84,74 11,4 337 7,5 
9 Eski Dev. Tun. Çık. Sol S. -11,98 -82,48 12,0 348 8,2 
10 Zilan Deresi -12,20 -85,20 9,1 125 8,3 

 
 



 

 372

 
            Şekil 2. Şematik Su Örnekleri Bulduru Haritası 
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            Tablo 2. Kimyasal Analiz Sonuçları 
Ör.
No 

Örneğin 
Alındığı Yer 

T 
0C 

pH EC 
µom/s

TDS
mg/l

CO3 
mg/l

HCO3 
mg/l 

Cl 
mg/l 

SO4
mg/l

Ca 
mg/l 

Mg 
mg/l

Na 
mg/l 

K 
mg/l

1 
Göl suyu 
(gövde 
ortasında)

17,5
 8,5 110 71 0 76,8 11,4 1 13,2 7,8 6,4 0,8 

2 
Göl çıkışı, 
sul.ama 
kanalı girişi

10,5 7,9 124 79 0 85,4 8,2 6 12,8 5,2 14,0 2,7 

3 
Mansap 
Maden suyu 16,3 5,9 2610 1674 0 1049,8 222,2 2200 154,2 62,8 1099 249 

4 
Eski 
Derivasyon 
Tüneli tabanı

12,0 6,2 1282 821 0 595,9 96,2 1600 67,8 55,6 810 181 

5 
Onarım 
Tüneli Tabanı 11,9 6,3 730 436 0 342,2 33,2 56 44,6 25,7 72,2 8,6 

6 
0narım 
Tüneli pilov 
lav Kil

8,9 7,7 337 215 0 165,9 23,3 10 42 7,2 18,4 3,1 

7 
Onarım 
Tüneli. Sonu 8,8 11,6 894 574 126 90,3 22,3 48 34,4 2,2 116,1 13,9 

8 
OnarımTüneli 
Sonu 8,8 7,5 337 215 0 154,9 23,3 38 35,0 11,2 28,6 4,1 

9 
Eski Deriv. 
Tun. Çık. Sol 
S

15,4 8,2 348 223 0 195,8 18,6 31 41,6 19,7 14,0 2,5 

10 Zilan Deresi 
 14,2 8,3 125 80 0 79,3 10,6 47 16,2 9,6 20,4 3,3 

ı
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                   Şekil 3. 18O-D grafiği 
 
 Suların eskilik derecesini gösteren trityum değerleri incelendiğinde yaklaşık 10-11 TU değerlerine 
sahip olan göl sularının (1, 2, 10 numaralı örnekler) güncel yağışlardan beslendiğini, 0 (sıfır) TU 
değere sahip 3 numaralı su örneğinin ise çok eski/derin dolaşımlı bir su olduğunu göstermektedir. 
Dolayısıyla bu farklı iki su grubunun izotopik değerleri bu suların aynı yağışlardan beslendiğini 
göstermekle beraber farklı ortamlarda hareket ettiği ve birbirleri ile ilişkili olmadığını 
göstermektedir. Şekil-4 deki 18O-TU grafiği incelendiğinde 3 numaralı su örneğinin tamamen farklı 
olduğu, diğer sular ile hiçbir ilişkisinin olmadığı ve 0 değeri ile çok eski bir su olduğunu 
göstermektedir. Buna karşılık özellikle 4 ve 5 numaralı su örneklerinin ise 1, 2, 6, 8, 9 ve 10 
numaralı grup ile 3 numaralı su örneği arasında kalarak bir karışım suyu olduğunu göstermektedir. 
7 numaralı su örneği ise pillow lav-volkanik tüf (kil) kontağından alınmış olup buradaki jeolojik 
birimin ayrışarak killeşmesi nedeni ile nispeten düşük bir TU değeri almıştır. Nitekim, bu su 
örneklerinin kimyasal analiz değerlerine bakıldığında göl sularının ortalama PH değerlerinin 8.0 
civarında bazik bir su olduğu, 3, 4, 5 numaralı su örneklerinin PH değerlerinin ise sırasıyla 5,9-6,2-
6,3 ve asidik olduğu görülmektedir. 
 
Bu iki su grubu arasındaki farklılık EC, TDS ve anyon ve katyon değerlerinde de görülmektedir. 3 
numaralı su örneği Baraj gövde mansabında ve yaklaşık 1.0 l/s debi ile çıkan bir kaynak olup, 
mineral özellikli bir sudur. Şekil-5 incelendiğinde 3 numaralı su örneğinin EC değerinin 2500 
civarında görülmesi bu suyun derin dolaşımlı/eski bir su olduğunu ortaya koymaktadır. İnceleme 
esnasında bu sudan içildiğinde mineral özellikli olduğu görülmüştür. Ancak, bu suyun etrafında yer 
alan yoğun kırmızımsı tortu bu suyun fazla miktarda demir bileşeni içerdiğini göstermektedir. Fazla 
demir içerikli olması nedeni ile mineral su olarak kullanılması mümkün değildir. 
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           Şekil 4. 18O-Trityum Grafiği 
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            Şekil 5: PH-EC Grafiği 
 
4 numaralı su örneği eski derivasyon tüneli içinde tabanda açılmış eski bir enjeksiyon kuyusunun 
boşalımından alınmıştır. Asidik özellikteki (PH=6,2) bu su, kuyudan çok düşük bir basınçla 
çıkmakta ve etrafında yoğun kırmızı bir tortu bırakmaktadır. Yerinde bu sudan içildiğinde bu 
suyunda mineral özellikli bir tada sahip olduğu görülmüştür.  Ancak bu suyun trityum değerinin 3 
numaralı sudan farklı olarak 5,40 civarında olması bu suyun karışım bir su olduğunu 
göstermektedir. 4 numaralı su örneğinin EC ve TDS değerleri de 3 numaralı suya nazaran %50 
civarında azalmıştır. Bu değerlerde bu suyun bir karışım suyu olduğunu ortaya koymaktadır. 
Yapılan görüşmelerde barajda su tutulmadan önce talvegde (1730 m kotu) herhangi bir kaynağın 
olmadığı öğrenilmiştir (Planlama raporlarından inşaat öncesi baraj aks yerinde talvegde ve 
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yamaçlarda açılmış sondaj kuyularından yeraltısuyu seviye değişimlerini belirlemek mümkün 
olmamıştır). Bu durum dikkate alınarak derivasyon tünelinde çıkan bu suyun göl suyu ve mineral su 
karışımından kaynaklanabileceği düşünülmektedir. 
 
5 numaralı su örneği gövde altında 1730 m kotunda açılmış onarım tüneli tabanında yer alan bir 
enjeksiyon kuyusundan gelen sudur. Bu suyunda etrafında bir kırmızı tortu görülmüştür. Bu suyun 
da PH değeri 6,3 olup asidik özelliktedir. Bu kuyuda EC ve TDS değerlerinin diğer su örneklerine 
göre hala daha yüksek olması bu suyun mineralli suyun etkisinde olduğunu göstermektedir. Bu 
suyunda 1730 m.lerde yüzeye çıkması yukarıda belirtilen nedenler ile göl suyuna bağlanmaktadır. 
Başka bir ifadeyle 5 numaralı su örneği göl suyu ve mineralli suyun bir karışımı olmakla beraber 
hakim karışım göl suyudur. 
 
6, 8 ve 9 numaralı su örnekleri  trityum, PH, EC ve TDS içerikleri yönünden benzer sulardır. 6 
numaralı su örneği onarım tüneli sonunda tünel aksına göre memba tarafında volkanik tüfler ile altta 
yer alan 3. bazalt kontağından piyezometre ölçümü amacıyla açılan kuyudan alınmıştır. Ancak, bu 
kuyudaki piyezometre aleti bozuk olduğundan su basıncını ölçmek mümkün olmamıştır. 8 numaralı 
su örneği yine onarım tüneli sonunda açılmış ve 3. bazalta girmiş enjeksiyon kuyusundan alınan su 
örneğidir. Bu kuyunun tüm değerleri 6 numaralı su örneği ile aynıdır. 9 numaralı su örneği ise 
gövde mansabında talvegin sol yamacında bir duvar gibi yükselen 8-10 m kalınlıktaki 4. bazalttan 
çeşitli yerlerinde akan sulardan alınan su örneğidir. Bu üç su örneğinin izotopik ve kimyasal 
değerleri büyük benzerlikler göstermektedir ve bu sular tamamen göl suyundan beslenmektedirler. 
Zira göl suyu trityum değerleri ile bu suların trityum değerleri güncel yağışları temsil etmektedirler. 
Ayrıca PH değerleri de aynı olan bu suların EC ve TDS değerlerinde görülen bir miktar artış, 
genellikle az miktarda iyon içeren göl suyunun bazalt birimine gelmesi sonucu bazalt biriminden ve 
diğer geçtiği formasyonlardan geçiş süresi ve kayaç cinsine bağlı olarak beraberinde çözdüğü iyon 
miktarı ile ilgilidir. Arazide yapılan görüşmelerde 9 numaralı su örneğinin alındığı 4. bazaltlardan 
akan su miktarının göl suyunun artışına bağlı olarak arttığı öğrenilmiştir. 3. bazalt ile 4. bazaltlar 
litolojik olarak aynı özelliklere sahiptir. Ancak farklı zamanlarda oluşmuşlardır. 
 
7 numaralı su örneği ise yine onarım tüneli sonunda pillow lav ile altta yer alan geçirimsiz volkanik 
tüf  kontağında piezometre ölçümü amacıyla açılmış borulu delikten alınmıştır. Bu suyun trityum 
değeri güncel yağış değeri olan 10-11 TU değerinden daha düşük (8.0 TU) miktardadır. Trityumun 
yarılanma ömrü olan 12,34 yıl dikkate alındığında bu suyun yaklaşık 3-4 yıllık bir su olduğu 
söylenebilir. Bu suya ait PH değerinin 11,6 gibi yüksek bir bazik değer göstermesi tamamen pillow 
lav ve alttaki volkanik tüflerin ayrışarak killeşmesi ve kilin adsorpsiyon özelliğinden 
kaynaklanmaktadır. Nitekim bu kuyuya ait EC ve TDS değerlerinin göl suyuna nazaran yüksek 
olması da bu birimlerin litolojik özelliklerine bağlı olarak yüksek çözünürlük özelliğindendir. 
 
4. MİNEROLOJİK VE PETROGRAFİK ÇALIŞMALAR 
 
Bu çalışma ile sularla birlikte gelen kırmızımsı renkli tortu ile kırıntıların kökeninin araştırılması 
amaçlanmıştır. Bu amaçla 4 numaralı su örneğinin alındığı yerden tortu ve kırıntı numuneleri 
alınmıştır. 
 
Tortu numunesinin mikroskobik çalışmalarından herhangi bir sonuç elde edilememiştir. Numune 
üzerinde x- ray analizinin yapıldığı ve kuvars kristallerinden ibaret olduğu öğrenilmiştir. Bu sonuç 
üzerine numunede özgül kütle deneyi yapılmış ve elde edilen sonuç tablo halinde aşağıda 
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verilmiştir. Tablo incelendiğinde numunenin kuvarsdan ibaret olmadığı anlaşılmaktadır. Değerler 
arasındaki bu farkın, tortuya kırmızımsı rengi veren demir minerallerinden kaynaklandığı 
düşünülmektedir. Demir minerallerinin kaynağının ise baraj yeri ve yakın çevresinde yaptığım 
gözlemlerim sonucu sadece rip- rap olarak görülen  pilov lav olduğu sonucuna varılmıştır. Bilindiği 
gibi eski derivasyon ve onarım tüneli pillow lav içinde açılmıştır. 3 ve 4 numaralı suyun asidik 
özelliği, zaten altere olmuş pillow lav içinden geçerken demir oksitleşmiş bu kısımları eriterek 
kaynağın ağzında birikmesine neden olmuştur.  
 
                                                 Tablo 3. Özgül Kütle Deney Sonuçları 

Numune No. Özgül Kütle 
(g/cm3) 

Tortu 2,82 

Kuvars 2,65 

                   
 
 Gerçektende; aynı yerden alınan kırmızımsı renkli, kum- çakılcık tane iriliğine sahip kırıntı 
numunesinin, yapılan mikroskobik çalışmalar sonucu birbirinden farklı kristal ve litik bileşenlerden 
oluştuğu gözlenmiştir (Foto 1, 2, 3, 4). Bu gözlemler sonucu elde edilen sonuçlar aşağıda 
verilmiştir( Tablo 4). Tablo incelendiğinde gelen suyun ve dolayısıyla kırıntıların kökeni hakkında 
bir fikir sahibi olunmaktadır. Şöyle ki; bazik kırıntılar dışındaki kayaç tipleri, baraj yeri ve yakın 
çevresinde görülmemektedir. Diğer bir değişle kırıntılar, baraj yerine uzak bir yerden taşınmışlardır. 
 

         Tablo 4.Mikroskobik Çalışmal Sonucları 
Numune No. Mineral Bileşimi Litik Bileşimi 

Kırıntı 

Polikuvars 
Monokuvars 

Alkali Feldspat 
Plajioklaz 
Piroksen 

Hornblend 
Biyotit 
Kalsit 

Granit (Granofir) 
Kataklastik Granit 

Riyolit 
Andezit 
Bazalt(*) 

Bazik Cam 
Kumtaşı (az) 
Şeyl (az) 

(*) Birkaç farklı karakterde gözlenmiştir. 
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                           Foto 1. Granofirik dokulu GRANİT kırıntısı görülmekte. 

                 (X 40, çift nikol) 
 
 

 
           Foto 2. Polikristalin KUVARS kristali kırıntısı görülmekte.  

     (X 40, çift nikol) 
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            Foto 3. Hornblend ANDEZİT kırıntısı görülmekte.  

     (X 40, çift nikol) 
 

 
 
            Foto 4. İki farklı karekterde BAZALT kırıntısı görülmekte.  

      (X 40, çift nikol) 
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          Foto 5. Kızılkahve renkli BAZALTİK VOLKANİK CAM kırıntısı 

                             görülmekte. (X 25, tek nikol) 
 

Sonuç olarak, enjeksiyon kuyusundan gelen 4 numaralı suyun, asidik kökenli birimlerden gelip 
bazik birimlerden geçerek yüzeye çıktığı ve bu esnada pillow lavı eriterek kırmızımsı renkli 
tortunun birikmesine neden olduğu düşünülmektedir. 
 

5. JEOKİMYASAL ANALİZ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÇALIŞMASI 
 

Bu çalışma tamamen literatür (Doğal Suların Jeokimyası, Prof. Dr. Ali Şahinci, 1991) çalışması 
olup, özellikle 3 numaralı mineral özellikteki suyun jeokimyasal analiz sonuçlarının 
yorumlanmasına yöneliktir. Bu sonuçlar, DSİ XVII. Bölge Müdürlüğü Kalite Kontrol Şube 
Müdürlüğünce baraj yeri ve çevresinden alınarak deneyleri yapılan su örneklerinin jeokimyasal 
analiz sonuçları olup tablo halinde ekte verilmiştir. 
  

Bilindiği gibi yeraltısularında egemen ve iz elementler bilinirse, suyun kökeni hakkında bilgi 
edinilebilir. Su tahlillerinde saptanan bir mineralin azlığı veya çokluğu, suyun geldiği kayanın 
ipuçlarını verebilir. Yeraltısularının başlıca elementlerinden Ca, Mg, Na, K, Cl miktarları, asidik 
(granitik) kayaçlardan gelen sularda Na > K > Ca > Mg  şeklindedir. Ca / Mg oranı ultrabazik- 
bazik kayalardan asidik kayalara doğru yükselir. Na / K oranı, ultrabazik- bazik kayalarda, asidik 
olanlara oranla daha yüksektir. (Cl – Na) / Cl oranı hemen tüm mağmatik kayalarda eksidir. (Ca + 
Mg) / Na oranı, ultrabazik kayalardan asidik kayalara doğru azalır. 
  

Yukarıda verilen bu bilgiler ışığında 3 numaralı mineral özellikteki su (asidik) ile 1 numaralı bazik 
kökenli su kıyaslandığında karşımıza aşağıda verilen tablo çıkmaktadır (Tablo 5). 
 
     Tablo 5. 1 ve 3 no’lu Suların Karşılaştırılması 

S.No. Na>K>>Ca>Mg Ca/Mg Na/K (Cl-Na)/Cl (Ca+Mg)/Na 

1 - 1,7 8,0 0,4 3,3 

3 1099>249>154,2>62,8 2,5 4,4 -3,9 0,2 
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Tablo incelendiğinde, 3 numaralı asidik suyun, 1 numaralı bazik suya göre Ca/Mg oranı yüksek, 
Na/K oranı düşük ve (Ca+Mg)/Na oranının ise yine düşük olduğu görülmektedir. Ayrıca Cl 
miktarındaki artış, suyun derin dolaşımlı bir su olduğunun göstergesidir. 
 

Sonuç olarak 3 numaralı suyun asidik bir ortamdan veya farklı bir akiferden  geldiği söylenebilir. 
Ancak kesinlik kazanması bakımından su içindeki diğer iz elementlerinde (Si, Fe v.b) saptanması 
gerekebilir. 
 

5. SONUÇ 
  

• Kararlı izotop değerleri baraj mansabında yer alan 3 numaralı su örneğinin diğer tüm sulardan 
farklı olduğunu ortaya koymaktadır. Bu su arazide içildiğinde mineral özellikli olduğu görülmüş 
ancak, etrafında bıraktığı yoğun kırmızı renkli tortu nedeni ile fazla miktarda demir içerdiği 
anlaşılan bu suyun maden suyu olarak kullanılması mümkün değildir. Barajın inşa edilmesi  ve 
göl alanında suyun birikmesi sonucu oluşan basınçla bu mineral özellikteki su özellikle 
geçirimli 3. bazaltın enjeksiyonlar ile delinmesi sonucu enjeksiyon kuyularından belirli bir 
basınçla tünel içine gelmektedir. 

 

• Eski derivasyon tüneli içinde açılmış enjeksiyon kuyusundan alınan 4 numaralı su örneği ile 
onarım tüneli içinde açılmış 5 numaralı su örnekleri göl suyu ve 3 numaralı mineral özellikteki 
suyun karışımı olarak değerlendirilmektedir. Nitekim, arazi gözlemlerinde tünel tabanında 
açılmış enjeksiyon kuyularının çoğunun etrafında kırmızı bir tortu görülmüştür. Onarım ve 
derivasyon tüneli içinde enjeksiyon kuyularından gelen suyun toplandığı ve içinde aktığı 
kanaldaki suyun rengi kırmızı olduğu gibi kanal içinde de kırmızı tortuyu görmek mümkündür. 
4 ve 5 numaralı su örneklerinin TU değerlerinin 5,0-6,0 civarında olması bu suların göl suyu ile 
mineral özellikli suların karışımı olduğu şeklinde yorumlanmıştır. 

 

• 6, 8, 9 numaralı su örnekleri genellikle 3. ve 4 bazalt içinden gelen sulardır. Bu sular genellikle 
göl suyu özeliğinde ve güncel yağışlardan beslenen sulardır. 3. bazaltın akifer olması halinde 
dahi bu akifere giren suların güncel yağışlardan beslendiğini ve yer altında fazla beklemeden 
kısa zamanda boşaldığını göstermektedir. 

 

• Tüm bu çalışmalar sonucunda enjeksiyon çalışmalarının tamamlanması müteakip belirli bir süre 
sonra enjeksiyon deliklerinden suyun tekrar gelmesi ve beraberinde malzeme gelişi yapılan 
enjeksiyon karışımının bu mineralli suya karşı (sülfatlı suların normal çimentoyu çözmesi gibi) 
dayanaksız olduğunu ve bu mineralli suyun karışımı çözdüğü tahmin edilmektedir. Dolayısıyla 
yapılacak yeni enjeksiyon çalışmalarından önce bu mineralli suyun özellikleri belirlenmeli ve 
bu çözücü özeliğine karşı enjeksiyon karışımına uygun katkı maddeleri ilave edilmelidir. 

 

• Mikroskobik analiz sonuçları, 4 numaralı su numunesinin izotopik çalışmalarını 
destekler/doğrular niteliktedir.   
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Özet 
 
Bu çalışma, yeraltısularında 18O ve D izotoplarının belirlenmesine yönelik örnek alımı, bu 
örneklerin analize hazırlanması ve analiz edilmesi aşamalarını içerir.  
Geçmiş yıllarda sudaki hidrojen izotopları Zn, U, Cr azaltma metodlarıyla ölçülmekteydi. 1953 
yılından beri ise otomatik denkleştirme tekniği başlangıçta oksijen izotopları, ardından da hidrojen 
izotopları için kullanılmaya başlanmıştır. Bu yöntemin en önemli avantajları; tek seferde pek çok 
örneğin analizinin otomatik olarak mümkün olabilmesi ve daha kısa zamanda sonuç verebilmesidir. 
Bir günlük periyodda 24 örnek için δD ve δ18O izotop analizi yapılabilmektedir. 
Bu çalışma kapsamında Potsdam- Alfred Wegener Enstitüsü Okyanus ve Kutup Araştırma Merkezi 
İzotop Laboratuvarlarında Finnigan MAT Delta- S kütle spektrometresi hidrojen ve oksijen 
izotoplarının analizleri yapılmış ve sonuçlar tablolanmıştır.  
 
Abstract 
 
This study includes sampling, preparing of samples to analyse and analysis process for determining 
18O ve D isotopes. 
 
In former times, hydrogen isotopes of water samples were measured by Zn, U or Cr reduction 
method. Automated equlibration technique is used since 1953 for oxygen isotope analysis, but can 
only be applied for hydrogen isotopes since a few years. The most important avantage of this 
method’s is the whole procedure is fully automatic and both elements can be measured in one run. 
Meanwhile this method provides time saving. The equlibration technique allows 24 samples per day 
for both δD ve δ18O isotopes. 
 
In this study, hydrogen and oxygen isotopes were analysed in Alfred Wegener Institute for Polar 
and Marine Research’s Isotope Laboratory in Potsdam- Germany by Finnigan MAT Delta- S Mass 
Spectrometer and the results were shown in tables. 
 
Keywords: isotope, hydrogen, oxygen, mass spectrometer, groundwater 
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GİRİŞ 
Geçmişte su örneklerindeki hidrojen izotoplarının analizi Zn, U, Cr azaltma metodu ile yapılırken, 
1953 yılından itibaren otomatik dengeleme yöntemi ilk olarak oksijen, ardından hidrojen izotopları 
içinde kullanılmaya başlayarak, bu konuda oldukça pratiklik sağlanmıştır. Bu yöntemle prosedürün 
tamamına yakını otomatik olarak gelişmekte ve aynı anda hem oksijen hem de hidrojen 
izotoplarının analizine imkân sağlamaktadır. 
 
ANALİTİK PROSEDÜR 
 
Örneklerin Oksijen ve Hidrojen İzotop Analizleri İçin Hazırlanması 
 
İzotop Oran Kütle Spektrometrisinde (IRMS) δD ve δ18O izotop analizi yapılacak örnek 
miktarlarının limit değerleri 0,05 ile 5 ml arasındadır. Bunun nedeni bazı çevresel veya tıbbi 
uygulamalarda analizler için çok az örnek elde edilebilmesi ve küçük ölçeklerle çalışılması 
zorunluluğudur. Ancak yapılan ölçümler sonucunda elde edilen veriler göz önünde bulundurularak 
hata miktarının en aza indiği analiz için ideal örnek miktarın 5 ml olduğu gözlenmektedir (Şekil.1). 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
  Şekil. 1 Kullanılan örnek miktarı ve ölçüm arasındaki ilişki 

 
Bu örnekler yeraltı sularından, arktik alanlardan alınıp analiz edilebilmektedirler. Yeraltı sularından 
alınan örneklerde sıcak, soğuk veya maden sularından alınacağından analize hazırlanmaları için, 
fraksiyonlaşma, buharlaşma, korunma gibi analiz sonuçlarını direk etkileyecek bazı etkenlere dikkat 
edilmelidir.  
 
Örnek alımında 25 ml, 50 ml’lik polietilen şişeler kullanılabilebilir. Şişeler içlerinde hava kabarcığı 
kalmayacak şekilde doldurulup, ağızları kapatılır. Sıcak sularla çalışırken buharlaşmaya dikkat 
edilmelidir. Örnekler alındıktan sonra fraksiyonlaşmayı önlemek için + 4 ºC sıcaklıkta ortamda 
korunmalıdır. Zira izotop fraksiyonlaşmasıyla reaksiyonun sıcaklığı arasında kuvvetli bir bağ 
vardır. İzotop fraksiyonlaşmasının termodinamik bir reaksiyon olduğu düşünüldüğünde bu bağlantı 
süpriz değildir. Buna bağlı olarak;sıcaklığa bağlı olarak izotop ayrımlaşma fonksiyonu aşağıdaki 
gibidir (Clark, Fritz 1997). 
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α : fraksiyonlaşma faktorü             α = Rürün / Rgiren 
Q: izotop ayrımlaşma fonksiyonu 
α x-y = Rx / Ry = (Q*

X / QX) / (Q*
Y / QY) 

 
Q = σm 3/2Σ e-E/kT       σ : simetri değeri  E: enerji durumu (Jmole-1)    T: Termodinamik 
Sıcaklık (K) 
                 m :kütle   k: Boltzmann Sabiti 
 
İzotop Oran Kütle Spektrometrisinde (IRMS) Analiz  
 
Analize hazırlanan örnekler için bir analiz listesi hazırlanır (Şekil.2). Bu listedeki sıralama cihaza 
örnekleri yerleştirmede çok önemli olduğundan dikkatle uygulanmalıdır. Bu sıralamada örnekler ve 
standartlar yer almaktadır ve bulundukları sıraya göre cihazda yerlerini almaktadırlar. Standartlar 
SMOW (Standart Mean Ocean Water), VSMOW (Vienna Standart Mean Ocean Water) ve 
uluslararası kalibrasyon organizasyonları tarafından belirlenmiş olan standart çözeltilerdir. V-
SMOW son yıllarda uluslararası platformlarda sulardaki 18O ve 2H  için referans olarak 
tanınmaktadır. VSMOW, SMOW’ a göre 18O bakımından  %5 daha zengin, 2H açısından %14 daha 
fakirdir. AWI laboratuvarlarında NGT1 (snow, North Greenland Traverse) standartı her ünitenin ilk 
şişesinde yer almaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Şekil. 2 İzotop edilecek olan örneklerin ve referansların analiz sırasının belirlenmesi 
 
Çizelgenin hazırlanmasının ardından, örnekler her cam şişe için ayrılan pozisyonun numaralı 
olduğu “sample rock” adı verilen düzeneğe dizilmeye başlanır.  Bu şişeler tamamen kuru olarak 
etüvden alınmalıdırlar. Şişelerin içlerine ilk olarak katalist adı verilen, karıştırıcı ince platin 
çubuklar el değdirmeden konulur. Zarar görmüş olmaları halinde analiz sonuçlarını 
değiştirdiklerinden katalistler analiz sırasında önemli bir göreve sahiptirler. Ardından çizelgeye 
göre her pozisyon için doğru sıralama ile numuneler ve standartlar 5ml alınarak cam şişelere 
konulur (Şekil.3). 
 
 
 

Nr. Port Sample  Nr. Port Sample  Nr. Port Sample 

1 1/1 NGT1  9 1/2 HDW  17 1/3 NGT 

2 2/1 Bursa03- Aug 04  10 2/2 Bursa05-Aug 04  18 2/3 Bursa07- Aug 04 

3 3/1 Bursa03- Sep 04  11 3/2 Bursa05- Sep 04  19 3/3 Bursa07- Sep 04 

4 4/1 Bursa03-Oct 04  12 4/2 Bursa05-Oct 04  20 4/3 Bursa07-Oct 04 

5 5/1 Bursa03-Nov 04  13 5/2 Bursa05-Nov 04  21 5/3 Bursa07-Nov 04 

6 6/1 Bursa03-Dec 04  14 6/2 Bursa05-Dec 04  22 6/3 Bursa07-Dec 04 

7 7/1 Bursa03-Jan 05  15 7/2 Bursa05-Jan 05  23 7/3 Bursa07-Jan 05 

8 8/1 OCE  16 8/2 OCE   24 8/3 OCE 
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                                         Şekil. 3 Örneklerin analize hazırlanması 
 
Bu işlemden sonra çizelge üzerine sample rock ve katalist kodları işlenerek örnekleri cihaza 
yerleştirmeye başlanılır. Her örnek için cihazda vidalı bir pozisyon vardır, cam örnek şişeleri doğru 
sıralama ile cihaza vidalanarak yerleştirilir. Cihaza bağlanan cam şişelerin ağzı, içine gaz 
almayacak şekilde sıkıştırılmalıdır (Şekil.4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Şekil. 4 Analizi Yapılacak Örneklerin Cihaza Monte Edilmesi 
 
AWI izotop laboratuvarlarındaki ölçümler iki dengeleme ünitesi bulunan Finnigan MAT Delta-S 
kütle spektrometresi ile yapılmıştır. Her ünite 24 örnek şişesi alma kapasitesine sahiptir. Örnek 
şişelerinin yerleştirilmesi ardından bu birimler “su banyosu” adı verilen haznelerin içerisine 
yerleştirilir. Su banyolarında sıcaklığın homojen olması için 90 dak-1 sıklıkla karıştırma (shaking) 
yapılmaktadır. Şişelerin içinde üst seviyelerde yoğuşmayı önlemek için su banyosunun sıcaklığı oda 
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seviyesinin altında tutulmaktadır. Her iki su banyosunda sıcaklık 18  +/ - 0.01 ºC olarak 
sabitlenmektedir (Şekil.5).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Şekil.5 Su Banyosuna Bırakılmaya Hazır Ünite 
 
Cihaz çalıştırılmaya başlandığında cihaz için tasarlamış olan yazılım ile yönlendirme yapılır. Bu 
software ile örnekler için bir liste hazırlanır. Analiz işlemleri tamamlandığında sonuçlar bu listeye 
eklenmiş olarak çıktı verecektir. Bu program MS ile bağlantı kurulup, CO2 ve H2 gazları 
kullanılarak her cam şişenin vakumlanıp içine sadece H2 veya CO2 gazları alması sağlanır. Bu 
işlemlerin ardından basınç ayarlamaları yapılıp, ölçüm yapmaya başlanılır (Şekil.6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil.6 Su Banyosu İçinde Konulan Ünitelerin Cihazla Bağlantısı 
 
İlk olarak iki rotary pompa şişelerin içindeki gazı boşaltır. İlk adım hidrojen izotopunun ölçümüdür. 
Hidrojen izotopları 120 dakikada su ve H2 gazı arasında dengeye gelir. Katalistler ile hidrojen 
izotopu değişimi sağlanır. Hidrojen ölçümü dizisinden sonra sıra CO2 gazı ile dengeleme yapılarak 
18O ölçümüne başlanılır. Su-CO2 sisteminde oksijen izotoplarının dengelenmesi için gereken 

 



 

 387

sürenin belirlenmesi, NGT1 standartının içinde olduğu bilinen -34.40 %0 δ18O değerine ulaşıncaya 
kadar yapılan testlerle gerçekleştirilir (Şekil.7). 

 
 
  Şekil.7 Oksijen İzotoplarının Ölçülebilmesi Yapılan Kalibrasyon 
 
 
 
 
Şekil.7’den de izlenebileceği gibi 200 dakika sonra dengelenme oluşmaktadır. Ancak güvenlik 
nedenleriyle laboratuvarda bu süre 400 dakikaya kadar beklenmektedir.  
 
Örnekteki H2-CO2 dengelenmesinden sonra, dengelenen gaz,  su buharından -78 ºC’de soğutma 
kapanındaki donmuş su vasıtasıyla ayrılır ve örnek şişesine gönderilir.Standart gazların izotop 
bileşimlerindeki herhangi bir değişiklikten kaçınmak için standart şişelerdeki basınç yükseltilir (150 
-200 mbar) (Meyer et al., 2000). 
 
Bir bilgisayar yardımı ile kontrol edilen kütle spektrometresinin çalışma prensibi genel olarak şu 
şekildedir; gaz molekülleri, bir voltaj gradyeni tarafından hızlandırılmış pozitif yüklü iyon üreterek 
bir elektronlarından kurtulurlar ve kaynak çıkışının üzerindeki uçuş tübüne odaklanırlar. 
İyonizasyon verimi farklı ölçümler için %0.01 ile %0,1 arasında değerler alır.  
İyon demetleri, uçucu tüpünün üzerinde oluşan manyetik alandan doğrudan geçecek şekilde 
yönelirler. Burada, iyon demeti izotop haline (sunumuna) uygun olacak şekilde kütle spektrumuna 
ayrışır. Herbir kütle demeti, önceden ayarlanmış faraday kollektörlerinin iyon akım değerini ölçtüğü 
iyon dedektörlerine kadar yoluna devam eder akımları kütle oranı olarak açıklanır(Şekil.8). Gaz 
kaynaklı kütle spektrometrenin idaresi, devamlı akış sistemlerinin olduğu örnek ve standat gazların 
bulunduğu kütle spektrometresinde helyum gazı buharı içindedir. Bu yolla örnek gazının içeri 
atılması analiz edilebilir(Clark&Fritz, 1997). 
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                          Şekil.8 Kütle Spektrometresinin Çalışma Prensibi 
 
 
 
 
Analiz Sonuçları 
 
δD ve δ18O değerleri ISODAT (5.2 Versiyon) adlı ticari bir yazılım ile yapılabilmektedir, sonuçlar  
V-SMOW’ dan sapmalara göre elde edilmektedir. Programda 17O ve +3 H düzeltmeleri otomatik 
olarak yapılmaktadır. Her iki izotop sistemi için, 48 örnek iki günden az bir sürede analiz 
yapılabilmektedir. Her birimde var olan kontrol amaçlı standartlar analizlerin doğruluğunu kontrol 
etmekte, her örnek içinde iki kez ölçüm yapılmaktadır.Tüm örneklerde iç hatalar (1σ) δD için 0.8 
%0 ve δ18O için 0.1%0 değerlerinden daha iyi sonuçlar alınmaktadır. Tuzluluğu yüksek olan sıcak 
ve mineral sularında hatalar gözlenmemesi için daha önceden analiz laboratuvarlarına bilgi 
verilmelidir. Aşağıdaki Tablo.1 ve Şekil.9 ‘daki gibi sonuçlar değerlendirilmeye hazır hale 
gelmektedir. 
 
Tablo.1  Analiz Sonuçları 

Lab. Nr. Sample 
δ18O (o/oo) 
vs. SMOW 1 σ 

δD (o/oo) vs. 
SMOW 1 σ 

10224 FT42/02APR05/ -7.02 0.02 -67.1 0.4 
10225 FT81 -10.60 0.03 -68.2 0.1 
10226 FT99 -7.19 0.01 -68.6 0.4 
10227 FT108 -7.07 0.03 -68.3 0.3 
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Şekil. 9 Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi 
 
 
SONUÇLAR 
 
δD, δ18O izotop analizlerinde dengeleme yöntemi, çok sayıda örneğin kısa sürede analiz 
edilebilmesine olanak tanıması nedeniyle avantajlı bir yöntemdir. 5 ml gibi az miktar ile örneklerin 
analizine olanak sağlamaktadır. 1 ml altında kullanılacak örnek miktarlarında denge düzeltmesi 
uygulanmalıdır. Delta- S Kütle Spektrometresi ile ilk olarak CO2 gazı kullanılarak δ18O analizleri 
ardından H2 gazı kullanılarak δD analizleri yapılmaktadır. Cihaza bağlı bir PC yardımıyla analizler 
kontrol edilmekte ve ISODAT adlı yazılım kullanılarak cihaz sonuçları değerlendirme aşamasına 
getirilmektedir. 
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AŞAĞI SEYHAN OVASI KAVRAMSAL HİDROJEOLOJİK MODELİNİN ÇEVRESEL 
İZOTOPLAR YARDIMIYLA OLUŞTURULMASI 

 
THE ESTABLISHMENT OF THE CONCEPTUAL MODEL OF THE LOWER SEYHAN 

PLAIN BY ENVIRONMENTAL ISOTOPES 
 

Levent Tezcan, Mehmet Ekmekçi, Özlem Atilla, Evren Soylu 
Hacettepe Üniversitesi, Uluslararası Karst Su Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 
Beytepe, Ankara 
 
ÖZET 
Aşağı Seyhan Ovasının büyük bir kesiminde hidrojeolojik yapı hakkında yeterli bilgi 
bulunmamaktadır. Yüzey sulamaları aracılığıyla su ihtiyacının karşılanması, yeraltısuyuna olan 
talebi kısıtlamıştır. Bunun sonucu ovanın hidrojeolojik yapısına yönelik veri toplanmamış ve 
hidrolik gözlemler yapılmamıştır. Bu çerçevede, iklim değişimlerinin etkisini araştırmak üzere 
oluşturulan matematiksel modele altlık oluşturacak kavramsal hidrojeolojik model çevresel 
izotoplardan faydalanılarak ortaya konmuştur.  
 
ABSTRACT 
The hydrogeological structure is unknown in the majority of the Lower Seyhan Plain. Since the 
irrigation from the surface water facilities is adequate, the demand on the groundwater is restricted. 
As a result, there is no data gathered for the hydrogeological system, and hydraulic observations are 
not available. In this framework, the conceptual model as a base for the mathematical model 
simulating the response to the climate change is established in the Lower Seyhan Plain by means of 
environmental isotopes. 
 
GİRİŞ 
Bu çalışmanın amacı, Aşağı Seyhan Havzasında, iklim değişimlerinin etkisini araştırmak üzere 
oluşturulan bir akım ve taşınım modelinin gerektirdiği kavramsal modelin kararlı izotoplar 
yardımıyla tanımlanmasıdır.  
 
Yeraltısuyu akım ve taşınım modellerinin başarısı hidrojeolojik sistemi ne ölçüde temsil ettiğine 
bağlıdır. Hidrojeolojik sistemlerin tanımlanması sistem hakkında bir çok gözlem ve veri toplamayı 
gerektirir. Genellikle var olan veriler ve gözlemler, sistemin tanımlanması amacıyla 
toplanmamakta, noktasal yeraltısuyu kullanımına hizmet etmektedir. Bir sistemin kavramsal 
modeli, yeraltısuyu ortamının sınırları, hidrolik yapısı, akışkan özellikleri, beslenim – boşalım 
mekanizmaları hakkında elde bulunan veriler ve gözlemler ışığında yapılan yorumlamadır. 
Kavramsal modelin, gerçek sistemi temsil gücü doğrudan eldeki verilerin çokluğuna ve 
açıklayıcılığına bağlıdır. 
 
Aşağı Seyhan Havzasında yeraltısuyu araştırmaları ovanın kuzey kesimlerinde sığ bir sistemi 
kapsamaktadır. DSİ tarafından bölgede yapılan çalışmalar sonucu, yeraltısuyu depolamasının 
sadece Adana kenti çevresinde yüzeylenen ve kalınlığı çok fazla olmayan ve serbest akifer 
niteliğinde bir çakıltaşı biriminde olduğunu, ovanın güney kesimlerinde tane boyunun giderek 
incelmesine bağlı olarak kullanılabilir nitelik ve bollukta yeraltısuyu olamayacağı kavramsal modeli 
geliştirilmiştir. Bu nedenle yeraltısuyu kullanımı için DSİ tarafından açılan tüm işletme ve araştırma 
kuyuları ovanın kuzeyinde yoğunlaşmıştır.  
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Uzun bir süre ovanın güneyinde yeraltısuyu kullanımı ihmal edilmiştir. 1990’lardan sonra artan su 
ihtiyacı sonucu ovanın güneyinde yer alan yerleşim merkezlerinde özel kuyular açılmaya 
başlanmıştır. Derinlikleri 150-200 m arasında değişen çok sayıda kuyu açılmış ve basınçlı bir 
yeraltısuyu sistemi tespit edilmiştir. Bu seviyelerde açılan çok sayıda kuyunun yarattığı çekim ile 
kurak mevsim sonlarında tuzlanma görülmeye başlanmış ve bunun sonucu daha derine (300 m) 
kuyular açılmış ve artezyen bir başka sistem belirlenmiştir. Sadece tek bir serbest akiferden oluşan 
kavramsal model yetersiz kalmıştır. Aşağı Seyhan Havzasında, sulama suyunun büyük ölçüde 
Seyhan Barajından karşılanması nedeniyle, ovanın güneyinde yeraltısuyu sisteminin sınırlarının 
tespit edilmesi, hidrolik özelliklerinin belirlenmesi ve hidrolik yükün zamanla değişimini gözlemek 
üzere hiçbir araştırma ve gözlem kuyusu bulunmamaktadır. Özel şahıslar tarafından açtırılan 
kuyulara ait bilgiler ise çok sınırlı olup güvenilir değillerdir.  
 
Bu sistemin temsil edici bir matematiksel modelinin yapılabilmesi büyük ölçüde kavramsallaştırma 
sürecine bağımlıdır. Bu çerçevede, çevresel izotoplar, fizikokimyasal parametreler ve hidrolik yük 
gözlemleri aracılığıyla Aşağı Seyhan Havzasında hidrojeolojik sistemin kavramsal modeli ortaya 
konulmaya çalışılmıştır. 
 
YAKLAŞIM 
Bir hidrojeolojik sistemin matematiksel modeli başlıca 3 tür veriye ihtiyaç duymaktadır: 
 Sistemin sınır ve başlangıç koşulları 
 Sistemi tanımlayan parametreler/katsayılar ve konumsal özellikleri (depolama, iletimlilik, 

dispersiyon, heterojenite, anizotropi özellikleri) 
 Beslenim ve boşalım süreçleri 

Hidrojeolojik araştırmalarda bu özellikler çoğunlukla tatmin edici ölçüde tanımlanmamaktadır. Bu 
nedenle, kavramsal modelin oluşturulması sürecinde dolaylı indikatörlerden yola çıkarak 
yorumlamalar yapılmaktadır. Bu çalışmada da çevresel izotoplardan faydalanarak hidrojeolojik yapı 
tanımlanmaya çalışılmıştır. 
 Birbirinden farklı yükseltilerden beslenen yeraltısuları; 
 Geçiş süreleri farklı yeraltısuları; 
 Buharlaşma etkisine uğramış yüzey sularının karıştığı yeraltısuları; 
 Deniz suyu karışımının ve tarımsal sulamadan kaynaklanan tuzlanmaya uğramış yeraltısuları, 

farklı kararlı izotop içeriğine sahip olacaktır. Bu yaklaşım ile birbirine yakın noktalarda farklı 
derinliklere sahip kuyularda yapılan örneklemeler ile akifer sınırları ve beslenme – boşalım ilişkileri 
tanımlanmaya çalışılmıştır. 
 
İNCELEME ALANI 
İnceleme alanı, Seyhan Barajı ve Adana kentinin güneyinde Ceyhan ve Tarsus nehirleri arasında yer 
almaktadır (Şekil 1). Seyhan Barajından bırakılan sular, sulama kanalları ile tüm ovaya yayılmakta 
ve nehir yatağı ve drenaj kanalları aracılığıyla Akdeniz’e ulaşmaktadır. Sulama ve drenaj kanalları 
aracılığıyla ova alanının tüm yüzeyinde yüzeysel akış gerçekleşmektedir. 
 
Ova alanında yeraltısuyu, büyük ölçüde özel kuyular aracılığıyla sulama ve köylerde içme suyu 
amaçlı kullanılmaktadır. Adana kentinin içme suyu ihtiyacı, kent merkezine açılmış kuyulardan 
karşılanırken, Çatalan Barajının devreye girmesi ile bu kuyulardan çekim durdurulmuştur. Sulama 
kanal ağının yaygınlığı ovanın kuzeyinde yeraltısuyu ihtiyacının çok fazla olmasını engellemiştir.  
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         Şekil 1. İnceleme alanı yer bulduru haritası 
 

 
 
   Şekil 2. Aşağı Seyhan Ovasında açılmış özel kuyuların ve derinliklerinin dağılımı 
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İnceleme alanı 2270 km2 olup, kuzey kesimlerde yükselti 150 m kotlarındadır. Ova alanının %90’ı 
50 m kotunun altında bulunmaktadır. 
 
Kent merkezinde açılmış işletme kuyularında yeraltısuyu kalitesinin bozulduğu gözlenmektedir. 
Ova alanında sulama şebekesinin ulaşmadığı bölgelerde çok sayıda özel kuyu açılmıştır (Şekil 2). 
Bu özel kuyuların ruhsatlı olanlarına ait derinlik, litoloji ve filtre bilgileri DSİ kayıtlarından 
taranmıştır. Şekil’den de görüldüğü gibi ova güneyinde açılan kuyuların derinliği güney kesimlerde 
genellikle 150 m’den daha fazladır. Sahil kesimlerde ise kuyu derinlikleri 300 m’nin üzerindedir. 
Arazide toplanan bilgilere göre 170 m derinliğe kadar olan kuyularda yaz mevsimi sonlarına doğru 
tuzlanma gözlenmekte, bahar aylarında ise tuzlanma kaybolmaktadır. Daha derin kuyularda ise 
herhangi bir tuzlanmaya rastlanmamıştır. Kuyu logu bilgilerine göre ovada açılmış kuyuların büyük 
kısmında Neojen çökellerine (kil, silt,  kum ve çakıl karışımlarına) rastlanmaktadır (Şekil 3). Kum 
ve çakıl seviyeleri yeraltısuyu dolaşımının gerçekleştiği birimlerdir. Log tanımlamalarının bir 
standardının olmaması ve kuyuların inceleme alanının geniş bir kesimini temsil etmemesi nedeniyle 
kuyu logu bilgilerinden yola çıkarak farklı akifer seviyelerinin ayrılması pek mümkün olmamıştır.  
Seviye gözlemlerinin sadece Adana kent merkezine yakın bölgede ve sadece sığ akifer sisteminde 
açılmış kuyularda yapılmış olması nedeniyle inceleme alanında yük dağılımı ve düşey yönde 
piyozemetrik farklılıklar bilinmemektedir. 

 
Şekil 3. Kuyu logu bilgilerine göre ova alanında açılmış özel kuyuların litolojik dağılımları 
 
ÖRNEKLEME 
İnceleme alanında açılmış özel kuyularının ruhsatlı olanlarının derinlik ve filtre bilgileri 
kullanılarak 2004 yılında Haziran ve Eylül aylarında 2 dönem örnekleme yapılmıştır. Örnekleme 
noktalarının lokasyonları ve derinlik sınıfları Şekil 4’de verilmiştir. Örnekleme kuyularının seçimi 
sırasında, kuyunun çalışır olmasına, kuyu sahibinin bulunabilmesine ve kuyunun yerinin bulunması 
da bir etken olmuştur. 
 
Örnekleme sırasında farklı kökenli suların karışımlarını ayırt edebilmek üzere hidrokimyasal 
örneklerde toplanmıştır. Majör anyon ve katyonların yanı sıra, farklı kökenleri temsil eden Br, F, Sr, 
Li, NO2 ve NO3 de analiz edilmiştir. 
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KARARLI İZOTOP ANALİZLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
İki farklı döneme ait kararlı izotopların O18-D ilişkisi Şekil 5’de verilmiştir. İnceleme alanında 
ayrıca yağış örnekleri toplanmamış olduğundan meteorik doğru denklemi türetilmemiştir. Örnek 
noktaları +16.5 döteryum fazlasına sahip meteorik doğru ile global meteorik doğru arasında yer 
almaktadır. Ceyhan ve Tarsus nehirlerinden alınan örnekler, meteorik doğruya çok yakın bir yerde 
yer alırken, Seyhan nehrinde belirgin bir şekilde buharlaşma etkisi görülmektedir.  
 
O18 değerleri -5.31‰ ile –10.3‰ arasında, D değerleri ise -29.8‰ ile -66.18‰ arasında 
değişmektedir. O18 değerleri -7.5‰’dan daha büyük olan örneklerin buharlaşma etkisine uğradığı 
görülmektedir.  
 
Kararlı izotop içeriklerinin geniş bir aralıkta yayılmış olması, hidrojeolojik sistem içerisinde köken, 
beslenme alanı ve karışım mekanizmaları açısından farklılıklar gösteren su gruplarının olduğunu 
göstermektedir.  
 

 
        Şekil 4. İzotop ve hidrokimya örnekleme kuyuları ve derinlik dağılımı 
 
Ova alanını temsil edebilecek Adana DMİ istasyonunda kayıt edilen sıcaklık verilerine göre yıllık 
ortalama hava sıcaklığı 18.8 ºC’dir.  Buna göre bu bölgede oluşacak yağışların ve doğrudan bu 
yağışlardan beslenen yeraltısularının O18 içeriği ortalama -5.1‰ – 5.2‰ arasında değişmelidir 
Ancak bölgede çok daha düşük ağır izotop içeriğine sahip sular bulunmaktadır.  
 
Kararlı izotop içeriklerine göre bir sınıflandırma yaparken örnek noktalarının coğrafi dağılımları ve 
derinlikleri de dikkate alınmalıdır. Şekil 6’da izotop örneklerinin inceleme alanında dağılımları 3 
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boyutlu olarak gösterilmiştir. Ovanın kuzeybatısında, yaklaşık 150 m’ye kadar olan kuyularda O18 
içerikleri -5‰ ile -7‰ arasında değişmektedir. Ovanın güneyinde, Seyhan ve Ceyhan Nehri 
kıyılarında ilk 150 m derinlikte yer alan kuyularda gözlenen değerlerde bu aralıktadır. Ovanın orta 
kesimlerinde 150 – 250 m derinliklerde yer alan kuyularda O18 içeriği -9‰  ile -10‰ arasında 
değişmektedir. 250 m’den daha derin kuyularda ise -7‰ ile -9‰ arasında değerler almaktadır. 
Ovanın güneyinde deniz kıyısına yakın bir noktada 290 m derinlikte yer alan bir kuyuda O18 değeri 
-5.5‰ ölçülmüştür. Hemen yanında aynı derinlikteki kuyularda ise -8.5‰ değeri ile karşılaşılmıştır. 
Bu nedenle -5.5‰ değerinin bir kirlenme sonucu olduğu düşünülmektedir. Şekil 7’de verilen NO3 
dağılımı incelendiğinde bu kuyuda noktasal bir kirlenme olduğu ya da kuyu derinliği bilgisinin 
doğru olmadığı görülmektedir. 
 
Şekil 7.’de Haziran ve Eylül aylarında ayrı ayrı olmak üzere O18, EC ve NO3 değerlerinin coğrafi 
yayılımları gösterilmiştir. En üstte yer alan O18 dağılımı incelendiğinde, ovanın kuzeybatısında 
100-150 m derinliğe kadar örneklenen yeraltısularının ağırlıklı olarak ova alanına düşen yağışlardan 
etkilendiği görülmektedir. Bu bölgede yeraltısuları, Tarsus Çayına göre daha fazla ağır izotop 
içermektedir. Şekil 5’de verilen O18-D grafiğinde buharlaşma etkisine uğramış görülen örnek 
noktaları bu bölgede yer almaktadır.  
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Şekil 5. Aşağı Seyhan Ovasında örneklenen kuyuların ve akarsuların O18-D ilişkisi 
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Şekil 6. İzotop örneklerinin coğrafi dağılımı (blok katman aralıkları 100 m olup, 0 ile -400 m kotları 
arasında örnek noktaları ve izotop içerikleri gösterilmiştir). 
 
Şekil 7’nin orta bölümünde yer alan EC dağılımı incelendiğinde bu bölgede genellikle 1000 mS’den 
büyük EC değerleri ile karşılaşılmıştır. NO3 değerleri de bu bölgede büyük değerler almaktadır. 
Ceyhan Nehrinin batısında yer alan 2 kuyuda da aynı durumla karşılaşılmıştır. Bu kuyuların 
yüzeysel kirlenmeye uğradığı görülmektedir. Bu bölgelerde kirlenmenin nedeni tarımsal 
faaliyetlerden dönen sular ile evsel atıklardır. 
 
Deniz kenarında yer alan ve derinlikleri 200 m’nin üzerinde olan kuyularda deniz suyu girişimi hiç 
gözlenmemiştir. Sadece 3 kuyuda yüksek EC değerleri belirlenmiştir. Bu kuyular Akyatan gölünün 
kuzeybatısında (230 m derinlikte) ve Tarsus Çayı ile Seyhan Nehrinin denize yaklaştığı bölgede 
(100 m derinlikte) yer almaktadır. Bu kuyularda NO3 görülmemesi nedeniyle tuzlanmanın 
kökeninin denizel olduğu söylenebilir. 
 
KAVRAMSAL HİDROJEOLOJİK MODEL 
İzotop ve hidrokimyasal değişkenler dikkate alındığında Aşağı Seyhan Ovasında yeraltısuyu 
dolaşım sistemi hakkında geliştirilen kavramsal model Şekil 8’de şematik olarak gösterilmiştir: 

 Ova alanında farklı beslenme koşullarına sahip ayrı ve birbirleri ile karışmayan en az 3 değişik 
akifer sistemi bulunmaktadır. 

 Ovanın kuzey kesimlerinde tarımsal faaliyetlerden etkilenen bir serbest akifer sistemi 
bulunmaktadır. Yerel yağışlardan beslenen bu sistem, sulamadan dönen sular ile tuzlanmaya ve 
tarımsal/hayvansal ve evsel atıklar ile kirlenmeye açık bir sistemdir. Kuyu logu bilgilerine göre 
bu bölgede en çok 75 m derinliğe kadar kum ve çakıl birimleri bulunmaktadır. Kuyu loglarında 
üstte killi ve siltli birimler olmasına karşın sistem basınçlı değildir. Ovanın kuzey kesiminde 
Tarsus çayının bu sistemle hidrolik ilişkisi bulunmamaktadır. Bu sistemin kalınlığı kesin olarak 
bilinmemekle birlikte 150 m’ye kadar ulaştığı düşünülmektedir. Ova alanının güneyinde bu üst 
akifer sistemi basınçlı hale gelmekte ve yüzeysel kirlenmeye ve buharlaşma etkisine 
uğramamaktadır. Bu zonda deniz suyu girişimi olmakla birlikte yaygın bir tuzlu su kaması 
oluşmuş değildir. 
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Şekil 7. O18, EC ve NO3 içeriklerinin coğrafi dağılımı 
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 Bu sistemin altında, ova alanından daha yüksek bölgelerden beslenen basınçlı bir orta akifer 
sistemi bulunmaktadır. Sistemin beslenmesi Seyhan Barajının daha gerisinde bir bölgeden 
gerçekleşmektedir. Serbest akifer sistemi ile bu sistem arasında hidrolik ilişki bulunmamaktadır. 
Yüzey sularıyla bir karışım ya da buharlaşma etkisi görülmemektedir. Deniz suyu girişimi 
gözlenmemiştir. Ancak hidrolik yükün düşmesi ile girişim gerçekleşebilir. Üst Akifer ile birlikte 
delindiğinde, noktasal kirlenme gerçekleşebilir.  

 En altta basınçlı bir alt akifer sistemi bulunmaktadır. Bu sistemin ortalama beslenme yüksekliği 
orta akifere göre daha düşüktür. Ancak, bu sistemde üst akifer sistemlerinden, ova alanına düşen 
yerel yağışlardan, deniz suyu girişiminden ve yüzeysel sulardan etkilenmemektedir. Bu zonun, 
beslenme yüksekliğinin orta akifer sistemine göre daha düşük olması, Seyhan Havzasında farklı 
yükseltilerin ortalamasının düşük olması ile ve yukarı havzadaki yüzey sularının yeraltısuyu 
sistemine karışımının bir sonucudur. 

 
 
           Şekil 8. Aşağı Seyhan Havzası Kavramsal Hidrojeolojik Modeli 
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