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verilerinden yararlanılmaktadır. Bu çalışmada küresel ısınmanın Türkiye üzerindeki yağış
suyunun duraylı izotop sinyallerindeki olası etkisi araştırılmıştır. Çalışma kapsamında IAEAGNIP şebekesindeki Ankara, Adana ve Antalya istasyonlarının verileri kullanılarak 19632009 döneminde hava sıcaklığı – yağış suyu oksijen-18 içeriği ilişkisi incelenmiştir. Uzun ve
kesintisiz gözlemi nedeni ile Viyana istasyonu da çalışmaya dahil edilmiştir. Her istasyon
için aylık duraylı izotop verilerinin ortalamadan sapma değerleri belirlenmiş, aylık salınımlar
12 aylık hareketli ortalama ile yumuşatılmıştır. Çalışma kapsamında incelenen bütün
istasyonlarda son 20 yılda belirgin sıcaklık artışı gözlenmiştir. Bu nedenle artan hava
sıcaklığının yağış suyu del oksijen-18 içeriğinin daha pozitif değerler almasına neden olması
beklenmektedir. Bu tür bir ilişki Viyana istasyonunda belirgin biçimde gözlenmiştir.
Viyana’nın yıl boyu uniform bir yağış rejimine sahip olması yağış suyu izotop sinyali
üzerindeki miktar etkisinin uniform olmasını sağlamakta, bu durum da izotop sinyali üzerinde
sıcaklık etkisinin daha belirgin olmasını sağlamaktadır. Ankara, Adana ve Antalya
istasyonları için yapılan benzer değerlendirmede sıcaklık-oksijen18 zaman serileri arasında
sırası ile 0.75, 0.45 ve 0.28 düzeyinde determinasyon katsayıları elde edilmiştir. Adana ve
Antalya istasyonlarında gözlenen görece düşük determinasyon katsayılarının, bu istasyonlarda
yıl içinde aylık yağış miktarlarının büyük salınım göstermesi nedeniyle artan miktar
etkisinden kaynaklandığı düşünülmektedir.
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Anahtar Kelimeler: Duraylı izotoplar, yağış, iklim değişimi, Türkiye
Air temperature is one of the factors that determine the stable water isotope signal in
precipitation. For instance, sediments oxygen-18 data have been used commonly to determine
the paleoclimate conditions. In this study, effect of global warming on the stable water isotope
signal over Turkey has been investigated. The relationship between the oxygen-18 isotope
signal in precipitation and the air temperature has been evaluated based on the data observed
in 1963-2009 period in Ankara, Adana and Antalya stations belonging to IAEA-GNIP
network. Vienna station has also been included in the study because of its long and complete
record. For each station, monthly deviation from mean was calculated and smoothed with 12months running average. An apparent air temperature increase has been observed in all
stations investigated during the last 20 years. Increasing air temperature is expected to result
in more positive del oxygen-18 signal in the precipitation water. Such a relationship has been
observed unambiguously in Vienna station. The year-round uniform precipitation regime in
Vienna reduces the amount effect on oxygen-18 signal of precipitation so that the effect of
temperature is explicitly observed. Similar assessments made for air temperature and
precipitations’ oxygen-18 signal in Ankara, Adana and Antalya stations revealed
determination coefficients 0.75, 0.45 and 0.28, respectively. Relatively low determination
coefficient calculated for Adana and Antalya stations originates likely from the dominance of
amount effect in these regions where year-round distribution of precipitation is uneven.
Key Words: Stable isotopes, precipitation, climate change, Turkey
Giriş
Küresel iklim değişimi günümüzde yoğun biçimde araştırılan ve farklı bakış açıları ile yoğun
bilimsel tartışmalara konu olan bir çevresel süreçtir. Bu konudaki araştırmalar gelecek iklim
koşullarının tahmini ve geçmiş iklim kayıtlarının ortaya çıkarılmasını kapsayan geniş bir
yelpazede gerçekleştirilmektedir. Bilimsel olarak yüksek saygınlığı olan dergi grupları
yalnızca iklim değişimini konu alan dergiler yayınlamaya başlamışlardır (örğ. Nature Climate
Change).
Yerkürede iklim doğal ve antropojenik süreçlerden etkilenmekte, gelecekteki iklimin
öngörülmesi için iklime etkiyen mekanizmaların ve bunlar arası etkileşimin anlaşılmasına
çalışılmaktadır. Aletli iklim gözlemleri yalnızca geçmiş yaklaşık 250 yıllık dönemi
kapsamaktadır. Buna karşın, iklim değişimleri jeolojik zaman ölçeğinde (bin-milyon yıl)
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gerçekleştiğinden bunların nasıl gerçekleştiğine ilişkin aletsel gözlemler bulunmamaktadır.
Bu eksiklik, geçmiş iklimlerin günümüzde varlığını koruyan buzullar, göl, okyanus ya da
mağara çökellerinin (örğ. Özbakır M., 2010) içerdiği kayıtlar kullanılmaktadır. Geçmiş iklim
göstergesi olarak yaygın biçimde kullanılan araçlardan birisi de yağış suyunun del oksijen-18
(18O) içeriğidir. Yağış suyunun del 18O içeriğinin pek çok diğer faktörün yanısıra hava
sıcaklığında da etkilendiği bilinmektedir. Bu çalışmada IAEA-GNIP (International Atomic
Energy Agency-Global Network of Isotopes in Precipitation) kapsamında 1960’lı yıllardan
günümüze Viyana, Ankara, Adana ve Antalya’da gerçekleştirilen gözlemleri kullanılarak
yağış suyu duraylı izotop ve eş zamanlı ortalama hava sıcaklığı verileri arasındaki ilişki
incelenmiştir. Benzeri bir araştırma dünyanın farklı bölgelerindeki yağışın izotop sinyalleri
kullanılarak Rozanski vd (1992) tarafından gerçekleştirilmiştir.
Temel Kavramlar
Bir kimyasal element atomunun çekirdeğindeki proton sayısı sabit olmakla birlikte nötron
sayısı değişebilmektedir. Bir kimyasal element atomunun farklı nötron sayılı türleri o
elementin izotopları olarak anılır. Atom kütlesi pratik olarak proton ve nötron kütlelerince
belirlendiğinden, bir elementin farklı izotoplarının kütleleri biribirinden farklılık göstermekte,
bu durum da aynı elementin farklı izotoplarının fiziksel ve kimyasal süreçlerde farklı davranış
göstermesine neden olmaktadır. İzotopik ayrışma olarak anılan bu durum, ilgili sürecin ilk ve
son durumları arasında izotopik bollukların değişmesine neden olmaktadır (örğ. Clark and
Fritz, 1997).
Bu çalışma kapsamında yağış suyunun del 18O izotop içeriği ile eş zamanlı ortalama hava
sıcaklığı arasındaki ilişki incelenmiştir. Su molekülünün bileşenlerinden birisi olan oksijen
atomunun

16

O,17 O,

18

O olmak üzere 3 ayrı duraylı izotopu bulunmaktadır. Doğadaki tüm

oksijen elementinin %99.762’sini 16O, %2’sini 18O ve %0.038’ini 17O oluşturur. Hidrolojik ve
hidrojeolojik araştırmalarda suyun

18

O/16O izotop oranından yararlanılmakta, bu oran

VSMOW (Vienna Standart Mean Ocean Water) olarak bir su standardının

18

O/16O izotop

oranı ile kıyaslanarak ölçülmekte ve δ (del okunur) notasyonu ile ifade edilmektedir.

𝛿 18O ö𝑟𝑛𝑒𝑘 (𝑝𝑒𝑟 𝑚𝑖𝑙, 𝑉𝑆𝑀𝑂𝑊) =

( 18O/ 16Oö𝑟𝑛𝑒𝑘 − 18O/ 16O𝑉𝑆𝑀𝑂𝑊 )
18O/ 16O

3

𝑉𝑆𝑀𝑂𝑊

1000

(Eş.1)

YÖNTEM
Bu çalışmada UAEA’nın (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı) GNIP veri tabanında bulunan
Ankara, Adana, Antalya ve Viyana gözlem istasyonlarına ait aylık yağış, hava sıcaklığı ve
δ18O verileri kullanılmıştır. Herkese açık olan veri tabanına (http://www-naweb.iaea.org/
napc/ih/IHS_ resources_ gnip.html) bağlantısından erişilmektedir.

Şekil 1 Çalışma kapsamında verileri kullanılan Türkiye’deki UAEA GNIP istasyonları.
Bu çalışmada Rozanski vd (1992)’de uygulanan yaklaşıma benzer veri analizi ile Türkiye
genelindeki istasyonlar için değerlendirmeler yapılmıştır. Veri analiz aşamaları aşağıda
sıralanmıştır;
1- Aylık yağış, sıcaklık ve δ 18O verileri UAEA’nın GNIP veri tabanından elde edilmiştir.
2-Türkiye’deki Ankara, Adana ve Antalya gözlem istasyonlarının 1963-2009 dönemi verileri
kullanılmıştır. Uzun ve kesintisiz izotop gözlemi ve uniform bir yağış rejimine sahip olması
nedeni ile Viyana istasyonu da çalışmaya dahil edilmiştir. Ankara, ve Antalya istasyonlarında
sıcaklık ölçümü olmayan ayların eksik verileri bir önceki yılın aynı ayına ait sıcaklık
gözlemleri ile tamamlanmıştır. Adana istasyonundaki uzun süreli veri eksiği DMİ verileri ile
tamamlanmıştır.
3- Değerlendirmeye temel veriler üç aşamada hazırlanmıştır. Aylık sıcaklık, yağış ve δ 18O
gözlemleri 12 aylık hareketli ortalama ile yumuşatılmıştır. Sonrasında gözlem döneminin
tümü için her bir gözlemin ortalamadan sapması aşağıdaki eşitlikler ile belirlenmiştir
(Eşitliklerdeki “i” gözlem yapılan ayı gösterir). Ortalamadan sapma serisinin bir kez daha 12
aylık hareketli ortalama ile yumşatılarak tüm paarmetreler için çalışmada sunulan zaman
serileri elde edilmiştir.
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̅
Ortalamadan Sapma T (℃) = Ti − T

(Eş.2)

Ortalamadan Sapma δ 18O (‰) = δ 18Oi − ̅̅̅̅̅̅̅
δ 18O

(Eş.3)

4-Türkiye istasyonlarındaki yağış olayı gerçekleşmeyen aylar nedeni ile alternatif bir
değerlendirme yöntemi uygulanmıştır. Bu yaklaşımda δ 18O verisi olmayan aylar
değerlendirmeye dahil edilmemiştir. Yukarıdaki hesaplama adımlarında hareketli ortalamalar
bu kez 3 aylık olarak belirlenmiştir.
SONUÇLAR ve TARTIŞMA
Çalışma kapsamında verileri değerlendirilen GNIP istasyonlarında gözlenen toplam yıllık
yağış, yıllık hava sıcaklığı ve yıllık δ 18O ölçümlerinin ortalamaları Çizelge1’de verilmiştir.
Aşağıda ki tabloda Viyana istasyonunda 1960-2009; Ankara, Adana, Antalya istasyonlarında
ise 1963-2009 döenmlerine ait yıllık ortalama yağış, aylık ortalama sıcaklık ve δ 18O değerleri
hesaplanmıştır. En yüksek hava sıcaklığı ve ölçülmüş en pozitif δ 18O değerleri en düşük
kotlarda kurulu Adana ve Antalya istasyonlarında belirlenmiştir. Ankara istasyonu 902 m
kotunda kurulu olmasına karşın Viyana istasyonuna göre ölçülmüş δ 18O değerleri daha
pozitiftir.
Tablo 1. İstasyonlara ait ortalama yağış, sıcaklık, δO18 değerler
İstasyon

Kot (m)

Ort. Yıllık

Ort. Aylık

Yağış (mm) Sıcaklık (℃)

Ort. Aylık δ 18O
(‰V-SMOW)

Viyana

203

646

10.26

-9.67

Ankara

902

402

11.86

-7.65

Adana

73

660

19.04

-4.58

Antalya

49

1098

18.45

-4.44

Viyana istasyonu verileri ile hazırlanan zaman serisinde yağış, sıcaklık ve δ 18O
gözlemlerindeki ortalamadan sapmalar Şekil 2’de sunulmuştur. Grafik gösterimin her bir
ekseninde “sıfır-0” ortalamayı gösterirken artan ve azalan değerler sırası ile ortalamaya göre
artış ve azalışı anlatmaktadır. Viyana istasyonunun hemen hemen kesintisiz gözlemlerinde
sıcaklık ve δ 18O sapmaları birbirine paraleldir. Hava sıcaklığı ortalamanın altına indiği
dönemlerde yağış suyunda fakirleşen δ 18O içerikleri gözlenmiştir. Aylık yağış miktarının
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uzun yıllar ortalamasının altına düştüğü dönemlerde genellikle ortalamanın üstüne çıkan
sıcaklık ve zenginleşen δ 18O değerleri gözlenmektedir.

Şekil 2 Viyana istasyonu sıcaklık, yağış ve δ 18O verilerinin zaman içinde ortalamadan
sapması.
Ankara Türkiye’de en uzun süreli izotop verisi olan GNIP istasyonudur. 1963 yılında
başlayan yağışta izotop gözlemleri zaman zaman kesintiye uğramakla birlikte günümüze
kadar devam etmiştir. Sıcaklık ve δ 18O serileri arasındaki ilişki, Viyana istasyonuna göre
zayıf olmakla birlikte genel olarak izlenmektedir (Şekli 3). Ankara istasyonunda 2000
yılından itibaren aylık hava sıcaklıkları sürekli ortalamanın üzerinde artış gösterirken ölçülen
δ 18O değerlerinde ise beklenenin aksine ortalamanın altında fakirleşen değerler ölçülmüştür.
Ankara ile Viyana istasyonlarının birbirinden ayıran en önemli özelliklerden biri Viyana yılın
her ayı yağış alırken Ankara özellikle yaz aylarında kurak olmasıdır.

Şekil 3 Ankara istasyonu sıcaklık, yağış ve δ 18O verilerinin zaman içinde ortalamadan
sapması.
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Adana ve Antalya istasyonunda izotop gözlemleri 1970’li yıllarda başlamıştır ve kesikli
olarak gözlem yapılmıştır. Adana ve Antalya istasyonlarında gözlenen parametrelerin zaman
içinde ortalamadan sapma grafikleri sıarası ile Şekil 4 ve Şekil 5 ve sunulmuştur. Gözlem
süresince Adana’da gözlenen hava sıcaklıkları ortalamanın 0.5oC altında ve üstünde değerler
almıştır, ve zaman içinde bir artış trendi gözlenmemiştir. Antalya’da ise hava sıcaklıkları
1990’lı yılların başından itibaren sürekli ortalamanın üzerinde gerçekleşmiştir. Adana ve
Antalya istasyonlarındaki

δ 18O gözlemleri ile hava sıcaklığı arasındaki ilişki zaman

serisindeki eksik veriler nedeni ile oldukça zayıftır.

Şekil 4 Adana istasyonu sıcaklık, yağış ve δ 18O verilerinin zaman içinde ortalamadan
sapması.

Şekil 5 Antalya istasyonu sıcaklık, yağış ve δ 18O verilerinin zaman içinde ortalamadan
sapması.
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Şekil 6 Viyana, Ankara, Adana ve Antalya istasyonları için 3 aylık hareketli ortalama ile
düzenlenmiş ortalamadan sapma sıcaklık- δ 18O ilişkileri.
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Bu çalışma kapsamında verileri değerlendirilen tüm istasyonlar için yağış sularında yapılan
δ 18O gözlemelerindeki eksik veriler iptal edilerek irdelendiğinde Şekil 6’da sunulan δ 18Osıcaklık ilşikiler elde edilmiştir. 12 aylık (diğer değişle yıllık) hareketli ortalamalarda
ortamadan sapma değerleri yaklaşık -2.0 ‰ - 2.0 ‰ aralığında değişirken, 3 aylık hareketkli
ortalamalar kullanıldığında sapma değerleri sıcaklık ve δ 18O için sırası ile +/-15 oC ve +/-8
‰ aralığında değişmektedir.
Viyana’nın yıl boyu uniform bir yağış rejimine sahip olması yağış suyu izotop sinyali
üzerindeki miktar etkisinin uniform olmasını sağlamakta, izotop sinyali üzerinde sıcaklık
etkisinin daha belirgin olmasına neden olmaktadir. Ankara, Adana ve Antalya istasyonları için
yapılan benzer değerlendirmede sıcaklık- δ 18O zaman serileri arasında sırası ile 0.75, 0.45 ve
0.28 düzeyinde determinasyon katsayıları elde edilmiştir. Adana ve Antalya istasyonlarında
gözlenen görece düşük determinasyon katsayılarının, bu istasyonlarda yıl boyu aylık yağış
miktarının büyük salınım göstermesi nedeniyle artan miktar etkisinden kaynaklandığı
düşünülmektedir. Hava sıcaklığındaki 1oC’lik değişime karşın yağış suyunda en yüksek δ 18O
0.67 ‰ ile Antalya istasyonunda gözlenmiştir. Gelecek yıllarda tüm ülkeyi kapsayacak
izotopik gözlem ağına ait veriler ile daha sağlıklı değerlendirmeler yapılması mümkün
olacaktır.
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Öz
Türkiye’nin batısında yer alan Karaburun Yarımadası’nın içme suyunun tamamına yakını
yeraltı sularından karşılanmaktadır. Özellikle yaz dönemlerinde bölgedeki nüfus artışı ve buna
paralel olarak yeraltı suyu kullanımının önemli miktarda artması, kıyı akiferlerinde tuzlanma
tehlikesini de beraberinde getirmektedir. Bu durum bölgenin ekonomisini ve su kaynaklarının
sürdürülebilirliğini etkilemektedir. Bu çalışmada, Karaburun Yarımadası’ndaki suların
fiziksel ve çevresel izotop içerikleri birlikte değerlendirilerek, bölgedeki akiferlere ilişkin
özellikler irdelenmiştir. Bu nedenle inceleme alanında yağışlı ve kurak dönemlerde suların
fiziksel ve izotopik özellikleri için 26 noktada su numunesi alınmıştır. Elde edilen verilere
göre inceleme alanındaki suların kurak dönemde elektriksel iletkenlik (Eİ) değerlerinin
yükseldiği görülmüştür. Bu durum, kurak dönemde bölgedeki geçici nüfus artışı sebebiyle
yeraltı suyu tüketiminin artışı ile ilişkilidir. Özellikle kıyı akiferlerinde aşırı su çekilmesi tuzlu
su girişiminin artmasına sebep olmuştur. Kurak dönemde bazı kuyulardan alınan su
numunelerinin (ILS gibi) trityum ve Eİ değerleri yüksektir.
Anahtar Kelimeler: Tuzlu su girişimi, kıyı akiferi, izotop, Karaburun Yarımadası
Abstract
Majority of the drinking water of Karaburun Peninsula, located in western Turkey, is provided
from groundwater resources. Especially during summer period, the use of groundwater is
increased significantly in parallel to seasonal population growth. Therefore, costal aquifer has
been affected by sea-water intrusion in Peninsula. This affects the region's economy and
sustainability. In this study, physical and isotopic properties of water resources in Karaburun
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Peninsula were evaluated and the properties of aquifers were investigated. For this reason,
twenty-six water samples were collected in dry and wet seasons. The result show that the
electrical conductivity values in water resources increase in dry seasons. This is associated
with population growth and increased use of groundwater. In particular, excessive withdrawal
of water has led to sea-water intrusion in coastal aquifers. Tritium and EC values are high in
some water samples (such as ILS) in the dry season. In this part, aquifers have been affected
by seawater.
Key words: Sea-water intrusion, coastal aquifer, isotope, Karaburun Peninsula
1. Giriş
Ülkemizin önemli bir turizm merkezilerinden biri olan İzmir ve çevresinde yeraltı su
kaynaklarının önemi gittikçe artmaktadır. Bu ihtiyaç özellikle, Türkiye’nin batı ucunda, Ege
Denizi kıyılarında yeralan Karaburun Yarımadası’nda (Şekil 1) daha da yüksek olup, son
yıllarda yarımada genelinde artan turizm faaliyetleri nedeniyle su kaynakları ile ilgili sıkıntılar
ortaya çıkmaktadır. Bu noktada yarımadadaki mevsimsel değişen içme ve kullanma suyu
talebi önemli bir kriterdir. Kış aylarında yarımadanın nüfusu yaklaşık olarak 10.000 iken bu
nüfus yazın 20 kata kadar artmaktadır. Yaklaşık 550 km2 yüzölçümüne sahip olan Karaburun
Yarımadası oldukça engebeli bir yapıya sahiptir. Ortalama sıcaklığın 17 – 19 ºC olduğu
yarımadanın ortalama yağış değerleri 600 – 800 mm/yıl aralığında değişmektedir. Ancak, son
yıllarda hem iklim değişiminin etkisi hem de nüfus artışının bir sonucu olarak alandaki kıyı
akiferinlerde tuzlanma problemleri artmıştır. Bu çalışma kapsamında yarımadadaki kayaçların
hidrojeolojik özelikleri ve bu alandaki suların fiziksel ve izotopik özellikleri irdelenmiştir.
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Şekil 1. Çalışma alanının yer bulduru haritası
granodiyorit karakterli volkanik aktivite görülür (Türkecan ve diğ. 1998; Ercan ve diğ. 2000).
Temel kaya birimlerinin üst seviyeleri ise Orta Triyas-Geç Kretase yaşlı bir karbonatlısedimanter istif ile devam eder (Erdoğan ve diğ. 1990; Çakmakoğlu ve Bilgin 2006).
Karaburun Yarımadası’nda Neojende temel birimleri örten volkano-sedimanter bir seri
görülür (Çakmakoğlu ve Bilgin 2006; Helvacı ve diğ. 2009). Bu birimleri ise Kuvaterner yaşlı
alüvyon kırıntılı birimi yarımadanın çeşitli yerlerinde örter (Şekil 2).
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Şekil 2: İnceleme alanı ve çevresinin jeolojisi (Çakmakoğlu ve Bilgin 2006’den
değiştirilerek)
Karaburun Yarımadası’nın kuzeyinde geniş alanlarda yüzlek veren Paleozoyik yaşlı
sedimanter birimler yeraltısuyu içermemektedir. Ancak, yarımadanın batı ve orta kesimlerde
yüzlek veren karbonatlı birimler sınırlı oranda yeraltısuyu içermektedir (Şekil 3). Çalışma
alanının batısında bulunan allokton Paleozoyik kireçtaşları ise akifer özelliği gösteren karstik
kayaçlardır. Yarımadanın kuzey kesimlerinde geniş alanlarda gözlenen Mesozoyik yaşlı ince
taneli birimler sedimanter birim geçirimsiz olup, yeraltısuyu taşımamaktadır. Bununla birlikte
Balıklıova ve Mordoğan da yüzlek veren kırıntılı birim de geçirimsiz olup Mesozoyik yaşlı
ince taneli birimler ile benzer hidrojeolojik özellikler sergilemektedirler. Yarımadanın
kuzeyinde yer alan granitler ve kuzeydoğusunda görülen Bornova Karmaşığına ait filişler de
geçirimsiz özelliktedir. Çalışma alanının güneyinde Gülbahçe ve Balıklıova mevkilerinde
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görülen Mesozoyik kireçtaşları ise çatlaklı ve karstik boşlukludur. Bu kesimler de çok sayıda
kaynaklar bulunmaktadır. Ancak bu kaynaklar düşük debilidir. Yarımadanın çeşitli yerlerinde
görülen neojen yaşlı tüf ve çökel birimler geçirimsiz özellikte olup yeraltı suyu açısından
elverişsizdir. Çalışma alanının kuzey ve doğu kesimlerinde görülen Neojen kireçtaşları ise
çatlaklı ve boşluklu yapıdadır. Bu birimler akifer özelliği gösteren kayaçlarıdır. Gülbahçe,
Balıklıova, Ildır, Küçükbahve ve Karaburun mevkilerinde geniş yüzlekler veren volkanik
kayaçlar da çatlaklı yapıdadır ve yeraltısuyu bulundururlar. Yarımadanın özellikle düz
yerlerinde görülen Kuvaterner yaşlı alüvyal birimler verimli akifer özelliği taşımaktadır.

Şekil 3: İnceleme alanına ait hidrojeoloji haritası
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2. Verilerinin Değerlendirilmesi
Karaburun Yarımadasının yeraltı sularının kimyasal ve izotopik özelliklerini belirlemek
amacıyla, yağışlı ve kurak sezonları temsil etmek üzere iki dönem (Eylül 2014 ve Nisan 2015)
boyunca arazide 26 noktadan (Şekil 4) yerinde fiziko-kimyasal parametre ölçümleri yapılmış
ve bu noktalardan su numuneleri alınmıştır. Numunelerin oksijen-18 (δ18O), döteryum (δ2H)
ve trityum (δ3H) analizleri Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Su Kimyası
ve Çevresel Trityum Laboratuvarları’nda gerçekleştirilmiştir.

Şekil 4. Yeraltı suyu örnekleme noktaları
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2.1

Fiziko-Kimyasal Kalite Parametrelerin Değerlendirilmesi

İnceleme alanından su noktalarında kurak ve yağışlı dönemlerde alınan 26 numuneye ait
fiziko-kimyasal kalite parametre ölçüm sonuçları Tablo 1’de sunulmuştur. Suların ortalama
sıcaklık değerleri 2014 yılı Eylül döneminde 19,9 ºC, 2015 yılı Nisan döneminde ise 18,1
ºC’dir. Eylül döneminde suların sıcaklık değerleri 17,3 ile 24,2 ºC arasında, Nisan döneminde
ise 13,6 – 21,4 ºC arasında değişim göstermiştir. Sıcaklık değerlerindeki bu değişim
mevsimsel farklılıklardan kaynaklanmaktadır. İki dönem arasında görülen en yüksek sıcaklık
farkı SK09 kuyusunda görülmüştür (Şekil 5). Ayrıca örneklenen yeraltı sularında herhangi bir
jeotermal kaynaklı sıcak su girişiminin olmadığı bilinmektedir.
Tablo 1. Su örneklerinin fiziksel parametre değerleri
T (ºC)
pH
Eİ (μS/cm)
Numune
Tipi
Kodu
Eyl.14 Nis.15 Eyl.14 Nis.15 Eyl.14 Nis.15
B03
Kaynak
20.2 17.2 7.06 7.02
707
758
B07
İçme Suyu Kuyusu
19.5 18.1 6.99 6.96
563
611
E01
İçme Suyu Kuyusu
18.2 18.4 7.45 7.19
753
841
F01
İçme Suyu Kuyusu
23.7
7.08
3764
I01
İçme Suyu Kuyusu
21.3
7.08
2820
I03
İçme Suyu Kuyusu
20.1 19.0 7.14 7.16 2710
694
IK01
Kaynak
22.3 20.8 7.00 7.04 2910 5050
IK02
Kaynak
22.3 21.4 7.00 6.98 1465 4220
ILS
İçme Suyu Kuyusu
21.5 21.0 7.04 7.49 4380 7910
IS02
Sulama Suyu Kuyusu
20.9 20.1 6.84 6.94 2330 1940
K01
İçme Suyu Kuyusu
18.9 17.1 7.08 7.11
592
630
KB03
İçme Suyu Kuyusu
17.9 16.4 8.55
7.7
304
456
KB04
İçme Suyu Kuyusu
17.3 17.3 7.24 7.66 1966
566
KB07
İçme Suyu Kuyusu
18.5 18.1 7.10 7.29
665
801
KP01
Keson Kuyu
18.7 17.7 7.45 7.13
726
780
KP02
İçme Suyu Kuyusu
18.0 17.7 7.01 6.94
781
764
KU01
İçme Suyu Kuyusu
19.0 18.7 7.42 7.47
518
434
M02
İçme Suyu Kuyusu
18.5 17.8 7.12 7.19
621
665
M04
İçme Suyu Kuyusu
19.5 19.4 7.19 7.42
724
766
M07
İçme Suyu Kuyusu
20.4 19.2 7.07 7.24 3120 1251
M08
İçme Suyu Kuyusu
20.6 18.8 7.31 7.29
719 1253
SK07
Gözlem Kuyusu
22.0 17.2 7.63 7.67 1315
626
SK09
Gözlem Kuyusu
24.2 13.6 9.33 7.63 2408
453
SK10
Gözlem Kuyusu
17.6 16.9 9.27 7.97
613
750
Y01
Kaynak
18.3 17.0 7.44 7.02
288
358
YL01
İçme Suyu Kuyusu
18.2 14.6 7.33 7.58
517
444
Ortalama
19.9 18.1 7.39 7.29 1472 1376
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26,0
24,0

Eyl.14
Nis.15

Sıcaklık (ºC)

22,0
20,0
18,0
16,0
14,0
12,0
10,0

Numune Adı

Şekil 5. Örnekleme dönemlerindeki sıcaklık değerleri

Şekil 6. Örnekleme dönemlerine ait pH değerleri

Suların ortanca pH değerleri 2014 yılı Eylül döneminde 7,39, 2015 yılı Nisan döneminde ise
7,30 olarak ölçülmüş ve iki dönem arasında ortalama değerlerde önemli bir farklılık
gözlenmemiştir (Şekil 6). KB03, SK09 ve SK10 noktalarında Eylül döneminden Nisan
dönemine pH değerlerinde önemli farklılıklar görülmüştür. Bu üç noktada da pH değerlerinin
Eylül ayında daha yüksek olduğu gözlenmiştir ve bu fark kurak dönemde görülen yüksek
buharlaşma ile ilişkili olarak yorumlanmıştır. En ciddi değişim sıcaklık değerlerinde olduğu
gibi SK09 kuyusunda gerçekleşmiştir. SK-9 gözlem kuyusu Karareis sınırları içerisinde
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denizden en uzak gözlem kuyusu olup, tektonik zon içerisinde yer almaktadır ve daha derin
beslenmelidir.
Eylül 2014 ve Nisan 2015 dönemine ait ortalama elektriksel iletkenlik (Eİ) değerleri sırasıyla
1472 μS/cm ve 1376 μS/cm olarak ölçülmüştür. I03, IK01, IK02, ILS, KB04, M07 ve SK09
dışındaki noktalarda iki dönem boyunca alınan su numunelerinde Eİ değerleri arasında önemli
bir değişiklik gözlenmemiştir (Şekil 7). I03, IK01, IK02, ILS, KB04, M07 ve SK09 su
noktalarda ise iki dönem arasında en önemli farklılık ILS kuyusunda görülmüştür. I03, KB04,
M07 ve SK09 noktalarında Eİ değerinin kurak dönem numunelerinde daha yüksek olduğu
görülmüştür. Bu durum mevsimsel olarak yağışın ve beslenim azalması ve yaz döneminde
bölgedeki nüfus artışı sebebiyle yeraltısuyu kullanımının artışı ile ilişkilidir. Kıyı akiferlerinde
aşırı su çekilmesi tuzlu su girişimine neden olmuştur.

Şekil 7. Örnekleme dönemine ait elektriksel iletkenlik değişimleri

2.2

İzotop Verilerinin Değerlendirilmesi

Çalışma alanında 26 farklı noktadan (bkz. Şekil 4) alınan yeraltı suyu numunelerine ait izotop
sonuçları Tablo 2’de sunulmuştur. İzotopik veriler ile yeraltı sularının kökeni, beslenim
kaynakları ve su-kayaç etkileşim sürelerine ilişkin değerlendirmeler yapılabilmektedir.
Oksijen-18 (δ18O) ve döteryum (δ2H), oksijen ve hidrojen elementlerinin duraylı izotoplarıdır
ve suların kökensel ilişkileri ve beslenim alanları hakkında bilgi verirler. Beslenim alanları
ilişkili akiferlere ait örneklerin oksijen-18 – döteryum grafiği üzerinde birbirlerine yakın
konumlarda olmaları beklenir (Ünsal ve diğ. 1996, Değirmenci ve diğ. 2008). Eylül 2014
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tarihli numune analiz sonuçlarına göre M02 dışında tüm numunelere ait değerler Dünya
Meteorolojik Su Doğrusu (Craig 1961) ile Akdeniz Meteorolojik Su Doğrusu (Gatt ve Carmi,
1970) arasında yer almaktadır (Şekil 8). Bu durum tüm numunelere ait akiferlerin meteorik
beslenimli olduğunu ve yağış sularının buharlaşma etkisine girmeden akiferleri beslediğini
göstermektedir. Numune analiz sonuçlarına göre çizilen Yerel Meteorik Su Doğrusu ile
konumları göz önüne alındığında, I01 ve YL01 numunelerine ait suların göreceli olarak diğer
sulara göre yağıştan daha az beslenen bir akiferde bulunduğu veya daha fazla buharlaşmaya
maruz kaldığını anlaşılmaktadır.
Tablo 2. Eylül 2014 dönemine ait izotop verileri
Numune Kodu
B03
B07
E01
F01
I01
I03
IK01
IK02
ILS
IS02
K01
KB03
KB04
KB07
KP01
KP02
KU01
M02
M04
M07
M08
SK07
SK09
SK10
Y01
YL01

δ3H
(TU)
4.69
1.66
3.21
2.88
2.24
1.61
1.97
0.95
2.82
3.71
1.45
4.14
3.27
2.43
3.38
3.32
4.36
2.6
0.53
4.19
2.94
3.85
0.31
2.33
3.5
4.42

δ2H (permil)
V-SMOW
-36.25
-35.97
-33.5

δ18O (permil)
V-SMOW
-6.57
-6.42
-6.84

-35.54
-29.95
-29.21
-29.42
-29.44
-25.52
-34.94
-38.93
-38.69
-35.02
-34
-33.73
-31.6
-37.39
-34.03
-34.44
-33.34

-6.12
-6.1
-6.01
-6.07
-6.19
-5.22
-7.03
-7.18
-7.15
-6.65
-6.51
-6.36
-6.49
-7.47
-6.9
-6.93
-6.58

-36.15
-28.97
-36.86
-35.65

-7.2
-6.07
-6.92
-5.96
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-20

-25

IS02

δ2H (‰ V_SMOW)

-30

-35

YL01
M02

I01

-40

-45

-50
-8

-7

-6

δ18O

-5

-4

(‰ V_SMOW)

Şekil 8. Eylül 2014 dönemi numune sonuçlarına göre oluşturulan δ18O-δ2H grafiği
Trityum (δ3H) hidrojen elementinin kısa (12,32 ± 0,02 yıl) yarılanma ömürlü izotopudur
(Clark ve Fritz, 1997). Radyoaktif olan trityum izotopu yeraltı suyunun akiferde kalış süresine
bağlı olarak bozunmaya uğrar ve belirli bir bölgede yeraltı suyunu besleyen yağışın trityum
içeriğinin bilinmesi durumunda yeraltı suyunun ağırlıklı ortalama yaşının belirlenmesini
ve/veya farklı yeraltı sularının karışımına ilişkin öngörülerde bulunulmasını sağlamaktadır.
Meteorik kökenli suların yeraltında dolaşım yolu ve süreleri arttıkça trityum izotopunun
bozunmaya uğraması sebebiyle trityum değerleri düşmektedir (Tezcan 1992; Baba 2008;
Değirmenci vd. 2008; Göçmez vd. 2008). Eylül 2014 sonuçlarına göre trityum değerleri 0 ile
5 TU arasında görülmektedir (Şekil 9 ve Şekil 10). SK09, M04 ve IK02 no’lu numunelere ait
TU değerleri diğer numunelere göre daha düşüktür. Bu sonuç, bu numunelere ait suların diğer
sulara göre yeraltında daha derin ve uzun süreli bir dolaşıma sahip olduğunu göstermektedir.
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Şekil 9. Eylül 2014 dönemi numune sonuçlarına göre oluşturulan δ3H-δ18O grafiği
Yeraltı sularında yüksek elektriksel iletkenlik değerleri görülmesi, uzun süreli su-kayaç
etkileşimi, kirlenme ve/veya akiferde denizsuyu girişimine işaret etmektedir. Buna göre TU
değerinin düşük ve Eİ değerlerinin yüksek olması uzun süreli yeraltı dolaşımına işaret
ederken, TU değerlerinin yüksek ve Eİ değerlerinin düşük olması kısa süreli yeraltı
dolaşımına işaret eder. Eylül 2014 verilerine göre, trityum ve Eİ değerleri dikkate alındığında
B03, KU01, KB03 ve YL01 kısa dolaşımlı, genç sulardır. SK09 en düşük TU değerli
numunedir ve Eİ değeri 2408 μS/cm olarak ölçülmüştür ve diğer sulara göre daha yaşlı ve
uzun dolaşımlıdır. En yüksek Eİ değeri ILS numunesinde ölçülmüş olmasına rağmen TU
değerinin de nispeten yüksek olması bu numuneye ait akiferde deniz suyu girişimine işaret
eder.
İnceleme alanındaki su kaynaklarında yükseklik ve δ18O ilişkisi de irdelenmiştir (Şekil 11).
Elde edilen veriler kot değeri yükseldikçe δ18O değerlerinin azalığını göstermektedir. Yapılan
önceki araştırmalarda da vurgulandığı gibi Oksijen-18 değerleri arasında bir ters orantılı ilişki
bulunmaktadır ve her 100 m kot artışına karşılık δ18O içeriğinde ‰ 0,15 ile ‰ 0,5 arasında
azalma görülmektedir (Payne ve Dinçer 1965; Yurtsever ve Gat 1981; Clark ve Fritz 1997).
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Şekil 10. Eylül 2014 dönemi numune sonuçlarına göre oluşturulan δ3H-Eİ grafiği

Şekil 11. δ18O değerleri ile yükseklik arasındaki ilişki
3. Sonuçlar
Karaburun Yarımadası’ndan yağışlı ve kurak dönemleri temsil etmek üzere alınan
numunelere ait sonuçlar karşılaştırıldığında iki dönem arasında suların sıcak değerlerinde
farklılıklar görülmüş ve bu farklılıklar mevsimsel olarak yorumlanmıştır. pH değerlerinde
büyük farklılıklar gözlenmezken I03, IK01, IK02, ILS, KB04, M07 ve SK09 numunelerine ait
elektriksel iletkenlik değerlerinde farklılıklar gözlenmiştir. Eİ değerleri I03, KB04, M07 ve
SK09 numunelerinde kurak dönemde daha yüksek iken IK01, IK02 ve ILS numunelerinde
yağışlı dönemde daha yüksek olarak görülmüştür. Kurak dönemde Eİ değerlerinin daha
yüksek görülmesi bu dönemde nüfus yoğunluğuna bağlı su kullanımının artması, mevsimsel
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olarak buharlaşmanın artması ve yağışın azalmasına bağlı akifer besleniminin azalması ve
buna bağlı olarak deniz suyu girişimi artmasıdır.
Eylül 2014’te alınan δ18O-δ2H verilerine göre yarımadadaki tüm akiferler meteorik
beslenimlidir. δ3H-δ18O verilerine göre, SK09, M04 ve IK02 numunelerine ait sular
yarımadadaki diğer su kaynaklarına göre uzun süreli ve derin dolaşıma giren sulardır. SK09
kuyusundan alınan su yüksek Eİ değeri (2408 μS/cm) ve düşük trityum (0.31 TU) değeri ile
diğer su numunelerine göre daha yaşlı ve derin dolaşımlıdır. ILS numunesine ait Eİ değeri
oldukça yüksek (4380 μS/cm) olmasına rağmen TU değeri nispeten yüksek (2.82) olması bu
kuyuda deniz suyu girişimine işaret etmektedir. δ18O ile yükseklik değerleri ilişkilendirilmiş
ve artan yükseklik değerleri ile birlikte δ18O değerlerinin düştüğü görülmüştür.
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Özet
Bu çalışmada Pasinler (Erzurum) jeotermal alanında yer alan sıcak ve soğuk su kaynaklarının
kökeni, sulardaki karbon ve kükürtün kaynağı, su kayaç etkileşimi ve sıcak suların beslenme
yüksekliklerini belirlemek amacıyla sularda δ18O, δ2H, δ3H, δ13C ve δ34S sonuçları
değerlendirilmiştir. Pasinler (Erzurum) jeotermal alanında yaygın kayaç türü farklı
zamanlarda oluşmuş volkanitlerdir. Bu kayaçları havza merkezinde güncel çökeller
üstlemektedir. Jeotermal sistemin hazne kayası bazalt, bazaltik tüf, riyolit ve riyolitik
tüflerden oluşan volkanik kayaçlardır. Alandaki jeotermal kuyuların boşalım sıcaklıkları 22.551°C, pH değerleri 5.17-7.6, EC değerleri 970-6233 µS/cm ve TDS değerleri 2538-4392 mg/l
arasındadır. Na-Cl-HCO3 sınıfında olan jeotermal sular 18O- 2H ilişkisine göre meteorik
kökenlidir. 13CVPDB değerlerine göre jeotermal sulardaki karbon yeraltı sularındaki çözünmüş
inorganik karbondan, tatlı su karbonatlarından ve manto kökenli CO2 gazından
kaynaklanmaktadır. 34SCDT bileşimine göre sıcak sulardaki kükürt volkanik sülfüre, petrolkömüre ve kireçtaşlarına karşılık gelmektedir. Sıcak suların alandaki yüzey sularına göre daha
yüksek kotlardan beslendiği ve oldukça düşük TU değerleri ile derin dolaşımlı yaşlı sular
oldukları belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Pasinler Jeotermal Sahası, Hidrojeokimya, Çevresel İzotoplar
Abstract
In this study, δ18O, δ2H, δ3H, δ13C and δ34S analyses were performed for determine the origin
of the hot and cold waters, source of carbon and sulfur (SO4) in the waters, water rock
interaction and recharge altitudes for thermal waters in the Pasinler (Erzurum) geothermal
field. The dominant rock types in Pasinler (Erzurum) geothermal area are volcanics that are
formed at different times. These volcanics are overlain by young sediments at the center of
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the area. The reservoir rock of the geothermal systems is the volcanic rocks, which is
consisted of basalt, basaltic tuff, rhyolite and rhyolitic tuffs. The geothermal wells have a
temperature of 22.5-51oC, pH values of 5.17-7.6, EC values of 970-6233 µS/cm, and TDS
values of 2538-4392 mg/l in the area. The geothermal waters of Na-Cl-HCO3 type are of
meteoric origin according to 18O- 2H relations. Based on 13CVPDB values, the sources of the
carbon in the geothermal water originate from groundwater DIC, fresh water carbonates and
mantle-based CO2. 34SCDT values suggest that the sulfur in the hot water is originated from
volcanic sulfur, coal and oil, and limestone. It was determined that the hot waters recharged
from higher altitudes than surface waters, have deeper circulation and long residence times
with fairly low TU contents
Key Words: Pasinler, Geothermal Area, Hydro-geochemistry, Environmental Isotopes
1. GİRİŞ
Sıcak su kaynakları bakımından % 4.5 oranla Türkiye’de dördüncü sırada yer alan Doğu
Anadolu Bölgesi’ndeki jeotermal alanların büyük bir çoğunluğu Erzurum ilinde yer
almaktadır ve bu kaynaklar istenilen seviyede ekonomik olarak değerlendirilmemektedirler.
Aktif deprem kuşağında bulunan Erzurum İli’nin 40 km doğusunda Pasinler İlçesinde yer alan
çalışma alanı da Doğu Anadolu’da bulunan önemli jeotermal sahalardan biridir ve bu
jeotermal alandan yeterli derecede yararlanılmamaktadır (Şekil 1). Bu çalışmada Pasinler
Jeotermal alanında yer alan sıcak suların hidrokimyasal özelliklerinin ve kökenlerinin
belirlenmesi amaçlanmıştır.
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Şekil 1. Çalışma alanının konumu
2. JEOLOJİ
Doğu Anadolu Neotektonik dönem çökellerinin yüzeylendiği Pasinler Havzası yaklaşık doğubatı uzanımlı olup, etrafı Miyosen öncesi birimlerle çevrilidir. Havzada petrol, jeoloji ve
hidrojeoloji amaçlı birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalardan özellikle Akkuş (1965),
Gedik (1985), Yılmaz ve diğ. (1989), Keskin (1994), Konak ve Hakyemez (2008)’in
çalışmalarından yararlanılarak inceleme alanının genel jeolojisi ortaya konulmuştur.
Pasinler Havzası’nda yüzeylenen başlıca serpantinit, peridotit, gabro ve bu birimleri kesen
diyabaz dayklarından oluşan bölgenin en yaşlı birimi Geç Kretase yaşlı Şahvelet
Ofiyolitleridir. Bu birim üzerine kumtaşı, kiltaşı, silttaşı ve şeyl ardalanmasından oluşan Üst
Kretase yaşlı Derviş Halit Formasyonu gelmektedir. Eosen yaşlı Yaylasırtı Gabrosu bu
birimleri keserek alanda yüzeylenmektedir (Şekil 2).
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Şekil 2. Pasinler (Erzurum) Havzasının Jeoloji Haritası (Yılmaz vd., 1989’dan değiştirilerek)
Çalışma

alanında

yer

alan

Alibaba

Volkanitleri

ağırlıklı

olarak

andezitlerden,

trakiandezitlerden ve bazaltlardan oluşmaktadır. Bu birimler üzerine uyumsuzlukla gelen
Erken Miyosen yaşlı Haneşdüzü Formasyonu tabanda ince taneli çakıltaşı düzeyi ile başlar ve
yukarıya doğru açık beyaz-sarı renkli kumtaşı ve kiltaşı ardalanması ile devam eder. Üst
seviyelere doğru ise birim resifal kireçtaşlarına geçer. Pasinler Havzası’nın kuzeyinde ve
güneyinde geniş bir alanda yayılım gösteren Üst Miyosen yaşlı Erzurum-Kars Plato
Volkanitleri, bazalt, andezit, dasit, riyodasit, riyolit ve piroklastitlerinden oluşmaktadır. Bu
volkanitler üzerine uyumsuz olarak gelen Horosan Formasyonu çakıltaşı, kumtaşlarıyla
silttaşı ve marn ardalanmasından oluşur. İnceleme alanında Hasankale Çayı ve kolları
boyunca alüvyal birikintiler yüzeylenmektedir. Bu birikintiler blok, çakıl, kum, silt ve kil
boyutundaki çimentolanmamış elemanlardan oluşur (Şekil 2).
3. HİDROJEOLOJİ
Pasinler Havzası’nda yapılan arazi çalışmaları sonucunda inceleme alanında yer alan litolojik
birimler geçirimli, yarı geçirimli ve geçirimsiz birimler olacak şekilde üç grup olarak
ayırtlanmıştır.
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Şahvelet Ofiyolitleri’ni oluşturan serpantinit, peridotit ve gabro gibi kayaçların birincil
geçirgenlikleri yoktur. Ancak tektonik faaliyetlere bağlı olarak birimde meydana gelen
çatlaklar birime yersel geçirimlilik kazandırmıştır (Şekil 3).
İnce-orta tabakalanmalı şeyl, kiltaşı, marn ve yer yer ince kumtaşı ve kumlu kireçtaşından
oluşan Dervişhalit Formasyonu'nun çoğunluğunu oluşturan şeyl ve kiltaşları geçirimsiz,
kumtaşı katmanları ise geçirimli özelliktedir.

Şekil 3. Pasinler (Erzurum) Havzası’nın hidrojeoloji haritası
Magmatik ve volkanik kayaçlardan oluşan Yaylasırtı Gabrosu ve Alibaba volkanitlerinin
birincil geçirimlilikleri yoktur. Birimler çatlaklı oldukları kısımlarda geçirimlidirler.
Havzada oldukça küçük bir alanda yüzeylenen, çakıltaşı, kumtaşı-kiltaşı ardışımı ve resifal
kireçtaşlarından oluşan Haneşdüzü Formasyonu yarıgeçirimli özelliktedir.
Çoğunlukla tüf, ignimbirit ve obsidyenlerden oluşan piroklastik kayaçlar, bazalt, andezit, dasit
ve riyolit türü volkanik kayaçlar ve perlitlerden oluşan Erzurum-Kars Plato Volkanitleri;
özellikle tüf ve ignimbiritlerin yüzeylendiği alanlarda geçirimli, volkanik kayaçların
yüzeylendiği alanlarda yarı geçirimli özelliktedir.
31

Pasinler Havzası'nda yeraltı suyu bakımından önemli olan birimler çakıltaşı, kumtaşı silttaşı
ve marn ardalanmasından oluşan Horosan Formasyonu ve alüvyonlardır. Havzanın yaklaşık
üçte birini oluşturan birimler geçirimli özellikte olup, yeraltı suyu içermektedirler (Şekil 3).
Pasinler Ovası'nda üst üste bulunan Pliyosen ve Kuvaterner yaşlı tutturulmamış genç çökeller
soğuk su akiferini oluşturmaktadır. DSİ tarafından yapılan sondaj loglarından akiferin kil,
çakıl ve kum malzemelerinin ardalanmalı olarak birikmesi sonucu oluştuğu belirlenmiştir. Bu
malzemeler arasında yer yer bloktan meydana gelmiş seviyelere de rastlanır. Bu durumda
havzada çok katlı bir akifer sisteminden söz etmek mümkündür. Ancak kil bantları bazen
mercek şeklinde bulunduğu için akiferleri birbirinden ayırmak mümkün değildir.
Akiferin değişik kısımlarında kum, kil ve çakıl malzemesinin kalınlıkları da değişiklik
gösterir. Genellikle 30-40 m kalınlıktaki kum ve çakıl seviyeleri ince kil bantları tarafından
bölünmüştür. Genel olarak kil bantları batıdan doğuya doğru azalmakta, akiferin doğu
kesimlerinde hemen hemen ortadan kalkmaktadır (Dilek, 1973). Kum ve çakıllı seviyelerinin
killerle kesilmesi ovanın büyük bir kısmında artezyen yapısının meydana gelmesini
sağlamıştır. Akiferin kalınlığı doğudan batıya doğru gittikçe artmaktadır ve toplam kalınlığı
DSİ tarafından yapılan sondaj loglarından 100-260 m arasındadır.
4. SU KİMYASI
Pasinler jeotermal alanındaki suların hidrojeokimyasal özelliklerinin belirlenmesi amacıyla
sıcak su kuyularından (ÖZ, PS-2 ve PS-3), sıcak su kaynağından (HDK), yüzey sularından
(HD, HDE ve HÇ), soğuk su kaynağından (JK) ve soğuk su kuyularından (3205, 11216,
12571, 27335, 54324) örnekler alınmıştır. Alanda jeotermal kaynakların sıcaklıkları 22.551°C, pH’ı 5.17-7.6, EC değerleri 970-6233 µS/cm, TDS değerleri 2538-4392 mg/l
arasındadır. Çalışma alanındaki suların hidrokimyasal fasiyes kavramına göre sınıflamasında
IAH (1979) sınıflaması kullanılmıştır. Yüzey suları, soğuk ve sıcak yeraltı sularını sınıflamak
ve hidrojeokimyasal işlevlerini tanımlamak için Piper Diyagramı (1944), suların kimyasal
içeriklerini karşılaştırmak amacıyla da Schoeller Diyagramı (1962) kullanılmıştır. Ayrıca,
yörede tarımsal amaçlı sulama yapıldığı için sulama suları sınıflaması açısından sular ABD
tuzluluk laboratuarı diyagramında değerlendirilmiştir.
IAH (1979) sınıflamasına göre Pasinler jeotermal alanındaki termal suların su tipi
incelendiğinde; genel olarak jeotermal kuyular Na-Cl- HCO3, jeotermal kaynak ise Na- Ca32

Mg-HCO3-Cl sınıfındadır. Alandaki soğuk su kaynağı, yüzey suları ve yeraltı suları ise MgCa- HCO3 su sınıfındadır. PS-3 sıcak su kuyusunun Ağustos ayında Na- HCO3-Cl- tipli su
sınıfında yer alması yüzeyden soğuk su karışımı olduğunu göstermektedir.
Piper Diyagramı değerlendirilmesine göre inceleme alanındaki sıcak su kuyuları hariç tüm
sularda; alkali toprak elementler (Ca + Mg) > Alkali elementler (Na+K)’ve zayıf asit kökleri
(CO3+ HCO3) > güçlü asit kökleri (Cl+SO4)’dir. Sıcak su kuyularında ise (Ca+Mg) < (Na+K)
ve (SO4+Cl) > ( CO3+HCO3)’dir (Şekil 4). Şekil 4. incelendiğinde çalışma alanında yer alan
soğuk su kuyuları, yüzey suları, soğuk su kaynağı ve sığ derinlikli ÖZ sıcak su kuyusu
karışım suları olarak ayırt edilebilir.
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Şekil 4. İnceleme alanındaki su örneklerine ait piper diyagramı
İnceleme alanına ait suların Schoeller Diyagramı’nda konumları Şekil 5’de gösterilmiştir.
Schoeller Diyagramı incelendiğinde genel olarak tüm suların iyonlarının mek/l değerlerini
birleştiren doğrular birbiri ile çakışmakta ya da paralel geçmektedir. Bu durum suların
besleniminin aynı kaynaktan olduğunu ve mevsimsel değişimlerden etkilenmediğini gösterir.
Kaynaklardaki ve sığ kuyulardaki soğuk su karışımı buradada gözlenmektedir. Ayrıca sıcak
sular soğuk sulara oranla daha yüksek iyon konsantrasyonlarına sahiptirler.
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Şekil 5. İnceleme alanınında yer alan su örneklerinin Schoeller diyagramındaki konumları
SAR ve EC değerleri kullanılarak, inceleme alanındaki suların sulama suyu amaçlı
kullanımının uygun olup olmadığını belirlemek için bu suların ABD tuzluluk laboratuarı
diyagramının değerlendirmesi yapılmıştır. Sulama suyu açısından, inceleme alanındaki soğuk
su kuyuları düşük sodyum ve düşük tuzluluk tehlikesine sahip sular (C2-S1) sınıfında
çıkmıştır. Yüzey suları ve jeotermal kuyular düşük sodyum yüksek tuzluluk tehlikesine sahip
sular ( C3-S1) , jeotermal kaynak ise çok yüksek tuzluluk, orta sodyum tehlikesine sahip sular
(C4-S2) sınıflarında yer alırlar (Şekil 6).
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Şekil 6. İnceleme alanındaki suların ABD tuzluluk laboratuarı diyagramı
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5. ÇEVRESEL İZOTOP HİDROLOJİSİ
İzotop oranlarının sıcaklığa, fiziko-kimyasal süreçlere, su-kayaç etkileşimine duyarlı olmaları
nedeni ile izotop teknikleri jeotermal araştırmalarda sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışmada
duraylı izotoplardan oksijen-18 ve döteryumdan suların olası beslenme yükseltilerinin
hesaplanmasında, radyoaktif izotop olarak trityumdan ise bağıl yaş ve geçiş sürelerinin
belirlenmesi amacıyla yararlanılmıştır. Karbon-13 ve kükürt-34 izotopları ise su kalitesini ve
kirleticilerin kaynağını belirlemek, sulardaki karbonun ve kükürtün orijinini araştırmak için
kullanılmıştır.
İnceleme alanındaki suların izotop analizleri termal sular, soğuk su kaynağı ve yüzey suları
olmak üzere mevsimsel olarak Mayıs 2011, Mayıs 2012, Ağustos 2012 ve Kasım 2012
dönemlerinde incelenmiştir (Tablo 1). Elde edilen analiz sonuçları ile çalışma alanında
bulunan suların izotop içerikleri çeşitli diyagramlarla yorumlanmıştır.
İncelenen sulardan çeşitli tarihlerde alınan su örneklerinin oksijen-18 ve döteryum ilişkisi
Şekil 7’de verilmiştir. Şekil 7 incelendiğinde genel olarak bütün su noktaları meteorik su
doğrusuna yakın konumdadır ve bu durum suların meteorik kökenli olduğuna işaret eder.
Mevsimsel etkiye bakıldığında, sıcak su kaynağı ve kuyulardan mevsimlere göre alınan su
örnekleri hemen hemen aynı noktada iken; yüzey suyundan alınan örnekler buharlaşmanın
etkisiyle mevsimlere göre bir miktar farklılık göstermiştir.
İnceleme alanındaki su örneklerinin Oksijen-18-sıcaklık ilişkisi Şekil 8’de görülmektedir.
Şekil 8 incelendiğinde inceleme alanından alınan sıcak kuyu ve kaynak sularının δ18O
miktarları birbirine yakın değerlerdedir ve bunların beslenme yükseltileri yaklaşık aynıdır.
Soğuk su kaynağı ve yüzey suları, sıcak sulara göre daha düşük kotlardan beslenmektedir.
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Tablo 1. İnceleme alanındaki sulara ait izotop verileri
Örnek
No

Tarih

OZ
OZ
OZ
OZ
PS-2
PS-3
PS-3
PS-3
PS-3
HDK
HDK
HDK
JK
JK
JK
HD
HD
HD
HDE
HDE
HDE
HÇ
HÇ

May.11
May.12
Ağu.12
Kas.12
May.11
May.11
May.12
Ağu.12
Kas.12
May.12
Ağu.12
Kas.12
May.12
Ağu.12
Kas.12
May.12
Ağu.12
Kas.12
May.12
Ağu.12
Kas.12
Ağu.12
Kas.12

Türü

δD

δ18O

V-SMOW

V-SMOW

(‰)
-94.68
-92.15
-92.16
-90.12
-94.2
-92.16
-94.71
-93.44
-96.05
-92.94
-99.68
-91.2
-84.87
-86.71
-83.84
-87.71
-94.1
-88.95
-86.66
-90.73
-87.15
-73.6
-81.9

Sıcak su
Sıcak su
Sıcak su
Sıcak su
Sıcak su
Sıcak su
Sıcak su
Sıcak su
Sıcak su
Sıcak su
Sıcak su
Sıcak su
Soğk su
Soğk su
Soğk su
Yüzey s.
Yüzey s.
Yüzey s.
Yüzey s.
Yüzey s.
Yüzey s.
Yüzey s.
Yüzey s.

δ13C
T(TU)

(‰)
-13.54
-13.32
-13.35
-13.24
-13.37
-13.4
-13.3
-13.34
-13.1
-13.01
-12.95
-12.57
-12.55
-12.03
-12.19
-12.65
-12.89
-12.67
-12.34
-12.52
-12.6
-11.55
-11.64

δ18O (SO4)

V-PDB

0.18
0.0
0.61
0.0
0.33
0.0
0.57
0.27
0.39
0.28
0.75
0.17
0.03
0.0
0.0
2.49
1.59
1.43
3.76
4.64
2.84
5.46
6.83

V-SMOW

δ34S(SO4)
V-CDT

(‰)

(‰)

(‰)

9.18
9.34

-2.7

36.18

8.8
9.54

1.9

18.64

8.13
9

6.1

31.35

-9.99
-7.14

5.4

1.94

3.22
6.19

8

14.4

-9.61
-7.93

3.8

13.44

-7.52

18O(‰ SMOW)
-14

-13.5

-13

-12.5

-12

-11.5

-11

-10.5

-10

-70

 






HÇ
-75




Soğuk sular

‰ SMOW)

-80

HÇ
JK
JK

-85
HDE
HD
HD

Sıcak sular
OZ
-90
OZ
PS-3
OZ
HDK
PS-3
HD
OZPS-2
PS-3

HDE

JK

HDE
HDK

PS-3

-95

HDK
-100

-105

OZ

PS-2
PS-3

Mayıs-2011
Mayıs-2012
Ağustos-2012
Kasım-2012
Mayıs-2011
Mayıs-2011
Mayıs-2012
Ağustos-2012
Kasım-2012

HDK

JK

HD

Mayıs-2012
Ağustos-2012
Kasım-2012
Mayıs-2012
Ağustos-2012
Kasım-2012
Mayıs-2012
Ağustos-2012
Kasım-2012

HDE
HÇ

Mayıs-2012
Ağustos-2012
Kasım-2012
Ağustos-2012
Kasım-2012

Şekil 7. İncelenen suların oksijen-18 (18O)-döteryum (2H) İlişkisi
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Sıcaklık (C)
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Şekil 8. İncelenen suların oksijen-18 (18O)-sıcaklık ilişkisi
Pasinler jeotermal alanına ait örneklerin trityum (3H)-elektriksel iletkenlik (EC) ilişkisi Şekil
9’da gösterilmektedir. Şekil 9 incelendiğinde çalışma alanındaki sıcak suların düşük trityum
yüksek EC değerlerine sahip olması, bu suların derin dolaşımlı olduğunu gösterir.
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Şekil 9. İncelenen suların tirityum-elektriksel iletkenlik ilişkisi
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Jeotermal suların trityum değerlerinin 0.8 TU’dan düşük olması, rezervuarın 1950’lerden
önce beslendiğini ifade eder (Clark ve Fritz, 1997). Soğuk sulardan JK (0.03 TU)’nında derin
dolaşımlı olduğu anlaşılmaktadır.
Bu çalışma ile inceleme alanında ölçülen sulardaki 13CVPDB değerleri sıcak sularda (PS-3, OZ
ve HDK) ‰ 8.13-9.54, soğuk su kaynağında (JK) ‰-7.14, -9.99 ve yüzey sularında (HD,
HDK, HÇ) ‰-9.61, 6.19 arasında değişmektedir. Bu değerler ile Pasinler jeotermal alanında
incelenen suların karbon içeriği Şekil10’a göre yeraltı sularında bulunan çözünmüş inorganik
karbon ya da tatlı su karbonatlarından kaynaklanmaktadır. Ayrıca inceleme alanında sıcak su
kaynağına yakın konumda yüzeylenen genç volkanik kayaçların varlığı karbon içeriğinin bir
kısmının manto kökenli CO2 gazından kaynaklanmış olabileceğini de düşündürmektedir.
(Şekil 10).
İnceleme alanındaki sularda HCO3--13CVPDB ilişkisi incelenmiştir. Şekil 11’de görüldüğü gibi
sıcak suların 13CVPDB değerleri HCO3- konsantrasyonunun artışına bağlı olarak yüksektir.
Benzer şekilde soğuk sularda 13CVPDB değerleri düşüktür. Farklı ortamlardaki 13CVPDB
değerinin değişimi Şekil 10’da verilmiştir.

CO2

Şekil 10. Farklı doğal ortamlardaki 13CVPDB değerinin değişim aralığı (Clark ve Fritz, 1997).
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Şekil 11. İnceleme alanındaki sulara ait karbon-13-bikarbonat (HCO3) ilişkisi
Pasinler jeotermal alanında çalışılan sulardaki çözünmüş SO4-2 iyonundaki 34S izotopu analiz
sonuçları Tablo 1’de verilmiştir. Kükürt-34 izotopu için ve tüm kükürt içeren bileşikler için
standart olarak CDT (Standard Canon Diablo Troilite) (Krouse, 1980) kullanılmıştır. Pasinler
jeotermal alanında incelenen suların 34SCDT izotop içerikleri ÖZ ve PS-3 sıcak su kuyularında
sırasıyla ‰ 36.18, ‰ 18.64, HDK’nda ‰31.35, JK’nda ‰1.94, ve HD ve HÇ’nda sırasıyla
‰14.4, ‰13.44’dür Bu analiz sonuçlarını değerlendirmek için Krouse (1980) tarafından
oluşturulmuş diyagram kullanılmıştır (Şekil 12).
Şekil 12 incelendiğinde ise PS-3 sıcak su kuyusundan elde edilen değere göre sıcak suların
kükürt izotopu volkanik kökenli sülfüre, petrol ve kömüre ve kireçtaşlarına karşılık
gelmektedir. İnceleme alanında Horosan Formasyonu’nun alt kısımlarında bulunan ekonomik
kömür oluşumları, Pasinler kaplıcası civarındaki petrol sızıntılarının varlığı ve geniş bir
alanda yüzeyleme veren Erzurum-Kars Plato Volkanitleri; kükürtün kaynağını oluşturduğu
düşünülmektedir. JK, HD ve HÇ’nda da kükürtün kaynağının kireçtaşı, volkanik kayaçlar ve
petrol-kömür kökenli olduğu görülmektedir (Şekil 12).
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Şekil 12. Farklı malzeme ve ortamlarda kükürt ve kükürt bileşiklerinin
(Krouse, 1980)

34

SCDT değerleri

6. SONUÇLAR
Düşük entalpili sahalar sınıfında yer alan jeotermal sahadaki sıcak suların pH’ı 5.17-7.6, EC
değerleri 970-6233 µS/cm, TDS değerleri 2538-4392 mg/l arasındadır. Jeotermal kuyular NaCl-HCO3; sıcak su kaynağı ise soğuk sularla karışımdan dolayı Na-Ca-Mg-HCO3-Cl su
tipindedir. Soğuk kaynak ve yüzey sularının pH değerleri 7.9-8.6, EC değeri 322-857
µS/cm’dir. Soğuk su kaynağı, yüzey suları ve yer altı suları ise Mg-Ca-HCO3 su sınıfındadır.
δ18O-δ2H ilişkisine göre inceleme alanındaki tüm sular meteorik kökenlidir. Sıcak sular
mevsimsel değişiklik göstermezken soğuk sular mevsimsel değişimlerden etkilenmiştir. δ18Osıcaklık (ºC) ilişkisine göre sıcak sular yaklaşık aynı yükseklikten, soğuk su kaynağı ve yüzey
suları sıcak sulara göre daha düşük kotlardan beslenmektedir. Sıcak suların düşük trityum,
yüksek EC değerine sahip olması bu durumu desteklemektedir. Ayrıca bölgede yer alan sıcak
suların trityum değerlerinin 0.8 TU’dan düşük olması rezervuarın 1950’lerden önce
beslendiğini ifade eder.
Pasinler jeotermal alanında incelenen suların karbon içerikleri yeraltı sularında bulunan
çözünmüş inorganik karbon ya da tatlı su karbonatlarından kaynaklanmaktadır. Ayrıca
inceleme alanında sıcak su kaynağına yakın konumda yüzeylenen genç volkanik kayaçların
varlığı karbon içeriğinin bir kısmının manto kökenli CO2 gazından kaynaklanmış
olabileceğini de düşündürmektedir.
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SCDT değerlerine göre sıcak sulardaki kükürtün kökeni
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volkanik, petrol, kömür ve kireçtaşlarından kaynaklanmaktadır. İnceleme alanında Horosan
Formasyonu’nun alt kısımlarında bulunan ekonomik kömür oluşumları, Pasinler kaplıcası
civarındaki petrol sızıntılarının varlığı ve geniş bir alanda yüzeyleme veren Erzurum-Kars
Plato Volkanitleri kükürtün kaynağını oluşturduğu düşünülmektedir. JK, HD ve HÇ’nda da
kükürtün kaynağı kireçtaşı, volkanik kayaçlar ve petrol-kömür kökenlidir.
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ÖZ:
Kazdağı Milli Parkı ve çevresinde karbonatlı kayaçlar ile birlikte kırıklı-çatlaklı metamorfik
kayaçlar akifer özelliği göstermektedir. Kazdağı Milli Parkı çevresinde, su kaynaklarının
kirlenme ve kontrolsüz kullanım gibi tehditlerden korunması ayrı bir öneme sahiptir. Kazdağı
kütlesi ayrıca Altınoluk (Edremit) kıyı akiferini de beslemekte olup, kıyı akiferi bölgedeki
yerleşimlerin öncelikli içme, kullanma ve sulama suyu kaynağıdır. Özellikle yaz aylarında
turistik faaliyet sonucu artan nüfus ile birlikte kıyı akiferinden su çekimi de artmaktadır.
Gerek milli park ve gerekse komşu kıyı akiferinin korunabilmesi söz konusu hidrojeolojik
sistemlerin güvenilir biçimde karakterizasyonu ile mümkündür. Bu çalışmada Kazdağı kütlesi
ve kıyı akiferi birlikte incelenmiş, hidrojeolojik sistemin karakterizasyonu için çevresel
izotopi ve su kimyası verilerinden yararlanılmıştır.
İnceleme alanında genellikle içme-kullanma suyu olarak kullanılan sığ ve derin kuyular ile
kaynak ve akarsulardan alınan su örneklerinin kimyasal ve izotopik bileşimleri irdelenmiştir.
Altınoluk kıyı akiferinden yirmi yedi ve Milli Park ve yakın çevresinden otuz iki adet örnek
alınmış, kimyasal analizlerin yanı sıra trityum, oksijen 18, ve döteryum analizleri de
yapılmıştır. Örnekleme, beslenim koşullarının değişimini temsil edecek şekilde yağışlı ve
kurak dönemlerde gerçekleştirilmiştir.
Örneklerin Nisan-Mayıs ayı δ18O ve δD değerleri sırasıyla -8.2 ‰ ile -2.24 ‰ ve -46 ‰ ile 9.25 ‰ arasında değişmektedir. Aynı ya da benzer noktalardan Eylül ayında alınan
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örneklerde ise δ18O ve δD değerleri sırasıyla -8.3 ‰ ile -2.34 ‰ ve -49 ‰ ile -11.82 ‰
arasında değişim göstermiştir. Trityum değerleri ise benzer bir değişim göstermiş, NisanMayıs aylarında -0.09 TU ile 5.79 TU arasında değişen değerlerin, Eylül ayında 0.95 TU ile
5.72 TU arasında değiştiği gözlenmiştir. Verilerin genel değerlendirmesi sonucunda kıyı
akiferinin Kazdağı kütlesinden beslendiği, ancak yer yer tuzlu su girişiminin etkili olduğu
saptanmıştır. Trityum içeriğinden öngörülen örneklere ait yeraltısuyu geçiş süreleri ise yerel
hidrojeolojik koşullara bağlı olarak geniş bir çeşitlilik göstermektedir. Elde edilen verilerin
özellikle kıyı akiferinde sürdürülebilir yeraltısuyu kullanım politikalarının oluşturulmasında
dikkate alınmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.
Anahtar sözcükler: Çevresel izotoplar, Kazdağı Milli Parkı, Altınoluk kıyı akiferi,
yeraltısuyu.
ABSTRACT
Carbonate rocks with fractured-fissured metamorphic rocks have aquifer characteristics in
Kazdağı National Park. Protection of water sources from such threats as pollution and
uncontrolled use has a special importance in vicinity of Kazdağı National Park where massif
also recharge area for Altınoluk coastal aquifer, this coastal aquifer is primarily a source of
drinking, using and irrigation in the area. Especially during the summer months when the
population grows due to the touristic activity, groundwater extractions also increase. It is
possible to protect both National Park and the adjacent coastal aquifer by means of a reliable
characterization of these hydrogeological systems. In this work, the Kaz Mountain massif and
coastal aquifer were examined together, and environmental isotopes and water chemistry data
were used for characterization of the hydrogeological system. In the studied area, generally
chemical and isotopic composition of water samples taken from springs, river and shallow
and deep wells which have been used drinking water. Twenty seven and thirty-two water
samples were taken from the Altınoluk coastal aquifer and National Park. In addition, oxygen18, deuterium and tritium analysis as well as chemical analysis were performed. Sampling
was carried out in wet and dry seasons in order to represent change of recharge conditions.
In April-May δ18O and δD values ranged from -8.2 ‰ to -2.24 ‰ and from -46 ‰ to -9.25
‰, respectively. δ18O and δD values are range from -8.3 ‰ to -2.34 ‰; -49 ‰ to -11.82 ‰,
respectively in September. Tritium values ranged from -0.09 TU to 5.79 TU in April-May,
they ranged from 0.95 TU and 5.72 TU in September. As a result show that, the coastal
aquifer was recharged by Kazdağı Massif. However, from place to place salt water intrusion
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was detected in coastal aquifer. Transitional time of groundwater tritium content of the
samples shows a wide range depending on the local hydrogeological conditions. The obtained
data is believed to be beneficial to be taken into account especially in the development of
policy on sustainable coastal groundwater aquifers.
Key words: Environmental Isotopes, Kazdağı National Park, Altınoluk Coastal Aquifer,
Groundwater
1. GİRİŞ
Kazdağı Milli Parkı; zengin flora ve faunası ile ekolojik öneminin yanı sıra jeolojik,
hidrojeolojik yapısı nedeni ile çok sayıda maden yatağı ve çeşitli su kaynaklarını
barındırmaktadır. Su kaynaklarının büyük bölümü içme-kullanma suyu kalitesinde olmakla
birlikte bölgede zengin iyon içeriği ve yüksek sıcaklıkları ile karakteristik sıcak ve mineralli
sular da bulunmaktadır. Kazdağı Milli Parkı bölgesi aynı zamanda Altınoluk kıyı akiferinin
beslenim alanını oluşturmaktadır. Altınoluk kıyı akiferi, özellikle yoğun turistik faaliyet
nedeni ile artan su ihtiyacının karşılanabildiği tek kullanılabilir tatlı su kaynağıdır. Bölgedeki
tatlısu kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı açısından Kazdağı ve Altınoluk kıyı akiferini
kapsayan sistemin hidrojeolojik olarak incelenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu çalışma
kapsamında Kazdağı Milli Parkı ve Altınoluk kıyı akiferini de içine alan bölgenin
hidrojeolojik karakterizasyonu için çevresel izleyiciler (trityum ve duraylı izotoplar 18O ve
DH) ve su kimyası gözlemleri

yapılmıştır. Yapılan gözlemler ile hidrojeolojik

karakterizasyonunun yanı sıra kıyı akiferi ile Kazdağı sisteminin hidrojeolojik ilişkisi
araştırılmıştır.
2. ÇALIŞMA ALANI
Çalışma alanı; Kazdağları, Biga Yarımadası’nın güneydoğusunda, Çanakkale ve Balıkesir il
sınırları içindeki Edremit Körfezi’nin kuzeybatısında yer almaktadır (Şekil 1). Ege Bölgesi ile
Marmara Bölgesi’ni birbirinden ayıran ve antik çağlarda “İda Dağı” olarak anılan Kazdağları,
Biga Yarımadası’nın en yüksek bölümünü oluşturmaktadır. Bölge Akdeniz-Karadeniz
iklimleri arasında bir geçiş bölgesi oluşturmaktadır. Altınoluk meteoroloji istasyonu verilerine
göre bölgenin ortalama sıcaklığı 16.6 oC ve yıllık toplam yağış ise 747.3 mm/yıl’dır. Çalışma
alanında düşük kotlu kıyı ovaları ile Kazdağı’nın yüksek kotlu bölgeleri arasında yağış
miktarı başta olmak üzere meteorolojik özellikler büyük değişiklikler göstermektedir. Örneğin
Edremit Körfezi sahilinde yıllık toplam yağış 700 mm iken körfezin yaklaşık 15 km
kuzeyinde Kazdağı’nın zirvesinde 1500 mm'yi aşmaktadır (Soykan ve Kızılcaoğlu, 1998).
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Kısa mesafede hızla değişen yağış rejimi yeraltısuyu beslenim dinamiği üzerinde etkili
olmaktadır.

Şekil 1: İnceleme alanının yer bulduru haritası.
Kazdağı Milli Parkı sınırları içinde çok sayıda doğal kaynak bulunduğu gibi yoğun drenaj ağı
ile yüzeysel akış gerçekleşmektedir. Milli Park düzenlemelerinin izin verdiği ölçüde bu
kaynakların bir bölümü güneydeki yerleşim yerleri için su kaynağı olarak kullanılmaktadır.
Edremit Körfezi kıyı şeridindeki Kazdağı kaynakları ile karşılanamayan yoğun su ihtiyacı kıyı
akiferindeki kuyular ile yeraltısuyundan sağlanmaktadır. Bu amaçla Altınoluk kıyı akiferinde
çok sayıda derinlikleri 5-100 m arasında değişen yeraltısuyu işletme kuyusu açılmıştır. Sıcak
su işletmesi yapılan kuyular genelde çalışma alanının güney doğusunda Güre çevresinde
bulunmaktadır. Termal amaçlı açılan kuyuların derinlikleri 167 ile 1050 metre arasında
değişmektedir.
3. İNCELEME ALANININ JEOLOJİK-HİDROJEOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Çalışma alanını da içine alan Biga Yarımadası’nın jeolojisi farklı araştırmacılar tarafından
çalışılmış ve MTA tarafından haritalandırılmıştır. Bu çalışmada, MTA tarafından desteklenen
Yüzer ve Tunay editörlüğünde hazırlanan raporun jeolojik değerlendirme ve haritalarından
yararlanılmıştır. Kazdağı Masifi, metamorfizma geçirmiş kayaçlardan oluşturmaktadır (Şekil
2). Kazdağ metamorfitleri alttan üste doğru Fındıklı formasyonu, Tozlu formasyonu, Sarıkız
formasyonu ve Sutüven formasyonu olarak ayırtlanmıştır. Kazdağ antiklinalinin en altında
bulunan Fındıklı formasyonu, amfibollü gnays ve mermer ardalanmasından oluşmakla birlikte
Altınoluk ve Babadağ mermerlerini içermektedir. Tozlu formasyonu ve Sutüven formasyonu,
Fındıklı formasyonunu tektonik olarak örtmüştür. Formasyonun güney sınırında ise OligoMiyosen granitoyidleri, Alakeçili milonit zonu ile faylı dokanaklıdır. Tozlu formasyonu
metaperidodit ve amfibolitlerden oluşmuştur. Sarıkız mermeri Tozlu formasyonunu uyumsuz
olarak üzerlemekte, Sutüven Formasyonu da Sarıkız mermerinin üzerinde tektonik dokanakla
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yer almaktadır. Sutüven formasyonu mermer, amfibolit ve gnayslardan oluşmaktadır (Duru ve
diğ., 2009).
Çalışma alanında yayılım gösteren geçirimsiz metamorfik, magmatik ve volkanik kayaçlar
tektonizma etkisiyle gelişen kırık ve çatlaklar ile geçirimli ve yarı geçirimli özellik
kazanmışlardır. Bu birimlerden çıkan kaynakların debileri genellikle düşüktür. Karstlaşma
sonucu gelişen kırıklı ve çatlaklı mermerler ve kireçtaşları verimli akifer özelliği
göstermektedir. Bölgedeki kaynakların debileri yağışlı ve kurak dönemlerde sırası ile 0,01650 l/s ve 0,86-35 l/s arasında değişmektedir. Kazdağları’nın güneyinde gözlenen karstik
mermerlerin debileri 1 l/sn ile 100 l/sn arasında değişir (Baba ve diğ., 2008).
Kuvaterner yaşlı alüvyon çalışma alanının güneyinde Edremit Körfezi kıyı şeridi boyunca
uzanmaktadır. Pekişmemiş kum, çakıl, silt ve kil boyu malzemelerin ardalanmasından oluşan
alüvyon verimli bir akiferdir. Manastır Çayı ve Şahin derelerinin oluşturduğu birikinti konileri
ise iri moloz ve çakıllardan oluştuğu için verimli akifer özelliği gösteren diğer bir birimdir.
Alüvyon içerisindeki killi kısımlar yer yer basınçlı akiferi oluşturmaktadır. Bu kil düzeyleri
bütün sahil şeridi boyunca devam etmektedir (Gürpınar ve diğ., 2000). Basınçlı akifer sistemi
özellikle çalışma alanının doğusunda gözlenmektedir.
Kıyı akiferindeki jeotermal su kaynaklarının oluşumu ise normal faylar ile kontrol edilen
derin dolaşım ile ilişkilendirilmektedir (Talay, 2010).
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Şekil 2: Çalışma alanı ve çevresinin jeoloji haritası (MTA, 2012)
4. YÖNTEM
Çalışma kapsamında 2012-2014 yılları arasında Kazdağı Milli Parkı yakın çevresi ve
Altınoluk kıyı akiferinden kaynak, akarsu ve yeraltısuyu olmak üzere toplam 97 su noktasında
yerinde gözlem ve örnekleme yapılmıştır. Örnekleme çalışmaları kurak (Eylül) ve yağışlı
(Mayıs) dönemleri temsil edecek şekilde gerçekleştirilmiştir. Kurak dönemde noktaların bir
bölümünde akış olmaması nedeni ile örnekleme yapılamamıştır. Yerinde yapılan ölçümler
için YSI-MPS-556 cihazı kullanılmıştır. Tüm noktalardan standart yöntemler ile majör iyon,
iz element ve 59 su noktasından duraylı izotop ve trityum analizleri için örnekleme
yapılmıştır. Örneklerde majör iyon kimyası, iz element ve trityum analizleri Hacettepe
Üniversitesi Su Kimyası ve Çevresel Trityum Laboratuvarı’nda yapılmıştır. Su örneklerinin
duraylı izotop (δ18O ve δ2H) analizleri ise DSİ-TAKK İzotop Analiz Laboratuvarı ve Utah
Üniversitesi

SIRFER

Laboratuvarlarında

gerçekleştirilmiştir.

örneklemesi yapılan noktaların dağılımı Şekil 3’te sunulmuştur.
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Yüzey ve

yeraltısuyu

Şekil 3: Çalışma alanında yüzey ve yeraltısuyu örnekleme noktaları
5. SONUÇLAR
Çalışma alanına ait su örnekleme noktalarında yerinde yapılan gözlemler ve majör iyon
içerikleri yağışlı ve kurak dönemler için ayrı ayrı değerlendirilmiştir (Şekil 4 ve Şekil 5).
Çalışma kapsamında örneklenen su noktalarından Adrina Otele ve Afrodit Otel örneklerinde
50oC’nin üzerinde sıcaklık ölçülmüştür. Diğer örneklerin tümünde ölçülen sıcaklıklar
20oC’nin altındadır. Az sayıda örneğin yağışlı ve kurak dönemlere ait sıcaklıklarında
değişiklik gözlenmezken örneklerin büyük bölümünde kurak dönemde ölçülen sıcaklıklar
artmıştır (Şekil 4). Çalışma alanında deniz suyunun özgül elektriksel iletkenlik (ÖEİ) değeri
60000µS/cm olarak belirlenmiştir. Kıyı akiferinde örneklenen Liman Kafe örneği
39000µS/cm ÖEİ değeri ile tatlı-su-tuzlu su karışımı sonucunda çözünmüş madde miktarınca
zenginleşmiştir. Altınoluk Belediye kuyusu ve New Moon Beach Club örnekleri
5000µS/cm’nin üzerindeki ÖEİ değerleri ile diğer örnekleme noktalarından ayrılmaktadır.
ÖEİ’i 2000µS/cm’in altında olan örneklerin kurak dönemde çözünmüş madde içeriği
açısından zenginleştikleri gözlenmektedir (Şekil 4). Milli Park içerisinde metamorfik kayaçlar
ile ilişkili kaynak ve dereleri temsil eden örnekleme noktalarında ÖEİ değerleri oldukça
düşüktür.
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Su örneklerinin büyük bölümü Ca-HCO3 fasiyesindedir. Yalnızca Düdenalanı kaynağı,
Kartalçimen deresi ve çeşmesi, Türkmen Konakları çeşmesi, Yulafın evi deresi, Padişah
pınarı deresi Mg-HCO3 tipindedir. Bayramiçli Bektaş Çeşmesi Na-HCO3 özelliğindedir. Tuzlu
su girişimi olan Liman Kafe, içme suyu olarak kullanılan Belediye yeraltısuyu, İsmetpaşa cad.
(yazlık), Bacahan Otel, Şahindere çıkışı yazlık, Arkadaş Kafe, Çam mahallesi yeraltısuyu CaCl2 özelliğinde, Kirvan Cabanak, Afrodit Termal Otel Ca-SO4, Adrina Otel Termal Na-SO4,
New Moon Beach Club ve Fener mevkii Belediye yeraltısuyu Na-Cl özelliğindedir. Kurak
dönemde örnekleme noktalarının bir bölümünde SO4 ve/veya Cl iyonlarınca zenginleşme
gözlenmektedir.

Şekil 4: Çalışma alanında yüzey ve yeraltısuyu örnekleme noktaları
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Şekil 5: Yağışlı ve kurak örneklerinin majör iyon kompozisyonu

Duraylı İzotoplar
Örneklerin Nisan - Mayıs ayı δ18O ve δD değerleri sırasıyla -8.2 ‰ ile -2.24 ‰ ve -46 ‰ ile
- 9.25 ‰ arasında değişmektedir. Eylül ayında alınan örneklerde ise δ18O ve δD değerleri
sırasıyla -8.3 ‰ ile -2.34 ‰ ve -49 ‰ ile -11.82 ‰ arasında değişim göstermiştir. Çalışma
alanında deniz suyunun

18

O ve 2H değerleri sırasıyla +1,3 ve 10‰‘dir. Kurak ve yağışlı

dönem analiz sonuçları toplu olarak Şekil 6’da sunulmuştur.
Su örnekleri ağırlıklı olarak Akdeniz Meteorik Su Doğrusu üzerinde yer almaktadır (Gat ve
Garmi 1970). Az sayıda örnek (Adriana Otel, Afrodit Termal Otel ve Altınoluk Bld. Kuyusu)
ise Craig, 1961 tarafından önerilen küresel meteorik doğru üzerinde yer almaktadır. Bu
gruptaki örneklerden Adriana Otel, Afrodit Termal Otel noktaları yüksek sıcaklıklı ve yüksek
çözünmüş madde içeren termal karakterdedir. Altınoluk Belediye Kuyusu ise düşük sıcaklıklı
yüksek çözünmüş madde içermektedir. Yüksek sıcaklık ve çözünmüş madde içerikleri ile bu
noktalara ait örneklerde su kayaç etkileşimi sonucunda δ18O zenginleşmesi gerçekleşmiş
olması mümkündür. Çalışma alanına ait örnekler içinde Liman Kafe dışındaki örneklerde
önemli bir tuzlu su katkısı gözlenmemektedir. Çözünmüş iyon ve δ18O içeriğine göre yaklaşık
%60 tuzlu su katkısı belirlenen örneğin yağışlı ve kurak dönemler δ18O içerikleri sırası ile 2,24 ve –2.34 olarak belirlenmiştir. Ölçüm hassasiyeti içerisinde kalan bu değişim kurak ve
yağışlı dönemler arasında tuzlu su katkısının önemli oranda değişmediğini göstermektedir.
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Şekil 6: Kurak ve yağışlı dönem örneklerinin δD-δ18O içerikleri

Çalışma alanındaki su örneklerinin yağışlı ve kurak dönem δ18O ve δ2H içeriklerinin değişimi
Şekil 7’de incelenmiştir. Kurak ve yağışlı dönemlerde örneklerin büyük bölümünün duraylı
izotop kompozisyonlarının değişmediği anlaşılmıştır. Az sayıda örneğin özellikle δ18O
içeriklerinde kurak dönemde bir artış gözlenmektedir. Bu artışın sebebi yaz döneminde
gerçekleşen göreceli olarak daha sıcak yaz yağışlarından beslenen yeraltısuyunun örnekleme
noktalarına ulaşmasıdır. Yağışlı dönemi temsil eden Mayıs ayı örneklerindeki daha düşük
δ18O ve δ2H içerikleri üst kotlardaki karın erimesinin yeraltısuyuna katkı oranının bu
dönemde daha düşük olmasından kaynaklanmaktadır. Mevsimsel değişimin gözlendiği
örnekleme noktaları yıl içindeki farklı yağış olaylarından itibaren gerçekleşen beslenimlerden
hızla etkilenen göreceli olarak daha kısa geçiş süreli yeraltısularıdır.

52

Şekil 7: Kurak ve yağışlı dönem örneklerinin δD-δ18O içerikleri

Trityum
Çalışma alanındaki su noktalarına ait örneklerin trityum içerikleri yağışlı dönemde -0.09 TU 5.79 TU ve kurak dönemde 0.95 TU-5.72 TU arasında değişmektedir. Her iki döneme ait
örneklerin karşılaştırması Şekil 8’de sunulmuştur.
Altınoluk belediye kuyusu, Afrodit Termal Otel ve Adrina Termal Otel örnekleri çalışma
alanında ölçülmüş en düşük 3H içeriklerine sahiptir. Yüksek iyon içeriği ve sıcaklıkla birlikte
gözlenen düşük 3H içerikleri uzun dolaşım süresinin göstergesidir. Ancak bu gruptaki suların
3

H içeriklerinde gözlenen mevsimsel değişim bu noktalarda yeraltısuyuna az da olsa güncel

beslenimin katıldığını göstermektedir.
En yüksek 3H içerikleri 1200 metre üzerinde bulunan Altıparmak çeşme ve Düdenbaşı
kaynağında ölçülmüştür. Tuzlu su karışımı olduğu diğer gözlemler ile belirlenen Liman Kafe
örneğinin 3H içeriği deniz suyunun 3H içeriğine oldukça yakındır. Diğer gösterge parametreler
ile kalabalık örnek grubundan ayrılmayan Ekşisu Pınarı düşük 3H içeriği ile diğer örneklerden
ayrılmaktadır. Geri kalan su örneklerinin tamamının

3

H içerikleri 3-6 TU arasında

değişmektedir. Ancak örneklerin hemen hemen tamamında 3H içeriği açısından mevsimsel
değişim gözlenmektedir. Örneklerin bir bölümünün 3H içeriği kurak dönemde geri kalanı ise
yağışlı dönemde artmaktadır. Bu durum özellikle üst kotlardan beslenen göreceli olarak kısa
geçiş süreli yeraltısularının mevsimsel olarak farklılaşan beslenim suyu karakterlerinden
doğrudan etkilendiğini göstermektedir.
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Şekil 8: Kurak ve yağışlı dönem örneklerinin 3H içerikleri
6. TARTIŞMA
Bölgede tektonizma etkisiyle ikincil gözeneklilik ve geçirimlilik kazanan magmatik ve
metamorfik kayaçlar ile karstik özellik gösteren mermer ve kireçtaşları verimli akifer
özelliğine sahiptir. Kazdağı Milli Parkı içindeki kaynak ve akarsular genellikle düşük ÖEİ
değerleri ve gösterge parametreler açısından yıl içinde önemli oranda salınım gösteren kısa
geçiş süreli yeraltısularıdır. Bölgenin karmaşık jeolojik ve tektonik yapısı nedeni ile üst
kotlardaki beslenimin uzun geçiş süresi ile Altınoluk kıyı akiferine ulaştırıldığı bölgelerde
ÖEİ ve sıcaklıkları yüksek, düşük duraylı izotop ve 3H içerikleri ile karakteristik yeraltısuları
ile karşılaşılmaktadır. Çalışma alanındaki soğuk sular genelde CaHCO3 tipinde, sıcak sular
NaSO4 karakterindedir. Kıyı akiferindeki az sayıdaki yeraltısuyu örneği ise tuzlu su karışımı
sonucunda NaCl tipindedir. Yerinde ölçülen parametrelerden sıcaklık, elektriksel iletkenlik,
toplam çözünmüş madde ve tuzluluğun kurak dönemde yağışlı döneme göre arttığı, çözünmüş
oksijenin ve debilerin azaldığı gözlenmiştir.
İzotop sonuçlarına göre yeraltısuları Akdeniz tipi yağışlardan beslenen meteorik kökenli
yeraltısularıdır. Yeraltısularının duraylı izotop sinyallerindeki mevsimsel değişim kimyasal
parametrelere benzerdir. Trityum içeriklerine göre jeotermal kaynaklı suların ve maden
suyunun yaşlı ve uzun dolaşımlı olduğu, soğuk suların ve kıyı akiferindeki yeraltısularının
güncel ve yaşlı suların bir karışımı olduğu anlaşılmaktadır.
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı, Kazan Havzasında bulunan trona rezervi üzerinde yer alan sığ akifer
sistemindeki yeraltısuyu dinamiğinin çevresel izotoplar, kloroflorokarbonlar (CFC-11 ve
CFC-12) ve asal gazlar ile karakterizasyonudur. Alanda, başlıca dört kayaç serisi
bulunmaktadır. Bunlar, aşağıdan yukarıya doğru Paleozoik yaşlı metamorfikler, Eosen yaşlı
dizilim (Mülk formasyonu ve Akpınar kireçtaşı), Neojen birimleri ve Plio-Kuvaterner
çökellerdir (Toprak ve Rojay, 2001; 2002; Rojay vd., 2002) (Şekil 1). Eosen birimlerin
içerisinde yer alan trona minerali çözelti madenciliği ile çıkarılacaktır. Madencilik
faaliyetlerinin bölgedeki yeraltısuyu sistemine olası etkilerinin belirlenebilmesi için yapılan
detaylı hidrolik ve hidrojeokimyasal çalışmalar sonucunda alanda su içeren birimlerin sığ
(alüvyon), orta (Neojen) ve derin (Eosen) olmak üzere üç farklı akiferden oluştuğu
belirlenmiştir (SRK, 2004; Yazicigil vd., 2001; 2009; Camur vd., 2008) (Şekil 1). Sığ yeraltı
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suyu sistemi Kuvaterner alüvyon içinde oluşmuş serbest bir akiferdir (Şekil 2). Sığ yeraltı
suyu sistemi yağıştan ve derin akifer sistemlerinden beslenmektedir. Sığ sistemde boşalımın
çoğu taban akışı şeklinde Ova Çayı’nadır. Ova Çayı’nın yanı sıra kuyulardan, kaynaklardan
ve buharlaşma-terleme sonucunda da boşalım olmaktadır (SRK, 2004).
2006-2007 yılları arasında yapılan arazi çalışmalarında, sığ akiferi gözlemleyen ve derinlikleri
23 metreye kadar ulaşan 16 farklı kuyudan örnekler alınmıştır (Arslan, 2008; Arslan vd.,
2013; Arslan vd., 2015). Yapılan analizler sonucunda, sığ akiferde δ18O içeriklerinin -8.1 ile 10.0 ‰, δ2H içeriklerinin ise -60.9 ile -73.9 ‰ arasında değiştiği saptanmıştır. δ2H-δ18O
grafiğinde bazı örneklerin Craig (1961) tarafından tanımlanmış Dünya Meteorik Su Doğrusu
üzerinde yer aldıkları, bazılarının ise buharlaşma etkisi ile bu doğrudan sapma gösterdikleri
gözlenmiştir. Trityum içerikleri tüm örnekler için 0.02 ile 14.22 TU arasında geniş bir
aralıktadır. CFC-11 konsantrasyonları 0.31 ile 3.4 pmol/l arasındadır ve trityum ve CFC’lerin
varlığı sistemde modern beslenime işaret etmektedir. CFC-11 ve CFC-12 kullanarak
hesaplanmış görünür CFC yaşlarına göre, akifere beslenim, farklı noktalarda 1975-1987
yılları arasında gerçekleşmiştir. CFC-11 ve trityum konsantrasyonları birbirleriyle
karşılaştırıldığında, bazı örneklerin derin akifer sisteminden karışan suların etkisinde olduğu
belirlenmiştir. Dolayısıyla, tüm örnekler için bir karışım doğrusu belirlemek mümkün
olmuştur. Alanda akifer sistemleri arasındaki karmaşık karışım mekanizmaları yüzünden
helyum sistematiği sadece dört örnek için

3

H/3He yaşları hesabına izin vermiştir.

Hesaplamalara göre örneklemenin yapıldığı 2007 yılında dört örnek için 3H/3He yaşları 0.8 ile
23.9 yıl arasındadır. Sığ sistemden alınmış bazı örneklerde mantosal helyum varlığı,
yeraltısuyunun derin bir fay boyunca yukarıya çıkışına işaret etmektedir. Asal gaz sıcaklıkları
sistemdeki suların beslenim sıcaklıklarının günümüz toprak sıcaklıkları ile uyumlu olduğunu
göstermiştir.
Anahtar Sözcükler: Kazan Havzası, kompleks akifer sistemi, çevresel izotoplar, asal gazlar,
kloroflorokarbonlar.
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Şekil 1. Çalışma alanına ait kolon kesit (Rojay vd., 2002)
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Şekil 2. Çalışma alanına ait kavramsal yeraltısuyu akış modeli (Yazıcıgil vd., 2009; Arslan vd., 2015).

ABSTRACT
The aim of this study is to characterize groundwater dynamics in the shallow aquifer located
above the trona reserve in Kazan Basin by using environmental isotopes, chlorofluorocarbons
and noble gases. There are four basic rock sequences exposed in the study area which are,
from bottom to top, Paleozoic Metamorphics, Eocene sequences (Mülk formation and
Akpınar Limestone), Neogene Units and Plio-Quaternary deposits (Toprak and Rojay, 2001;
2002; Rojay et al., 2002). The trona mineral, found in the Eocene deposits, is planned to be
extracted by the solution mining. In order to assess the potential impacts of the mining
activities on groundwater resources, detailed hydraulic and hydrogeochemical studies were
carried out and three aquifer systems were identified as shallow (alluvium), middle (Neogene)
and deep (Eocene) (SRK, 2004; Yazicigil et al., 2001; 2009; Camur et al. 2008). Shallow
groundwater system occurs under unconfined conditions in the Quaternary alluvial deposits.
The system is recharged by precipitation and from the deeper groundwater. There is discharge
to Ova Stream from the shallow groundwater system in the form of baseflow. Besides, there
are also evapotranspiration losses and spring and well discharges.

Field studies were conducted between years 2006-2007 and 16 shallow wells were sampled
(Arslan, 2008; Arslan et al., 2013; Arslan et al., 2015). Analyses results revealed out that δ18O
content were between -8.1 and -10.0 ‰, δ2H contents changed between -60.9 and -73.9 ‰. In
order to understand the relationship between δ 18O and δ 2H, the results were plotted together
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with Global Meteoric Water Line (GMWL) which is defined by Craig (1961). Although some
of the samples plotted along the GMWL, some of them showed deviations due to evaporation
effects. Samples display CFC concentrations ranging from 0.31 to 3.40 pmol/l and tritium
concentrations from 0.02 to 14.22 TU. The existence of CFCs and tritium in this system
indicates modern recharge. Apparent CFC ages show that recharge to the aquifer occurred
between years 1975-1987. The complex mixing mechanisms between the aquifer systems and
also complex helium isotope dynamics allowed the calculation of 3H/3He ages only in four
samples. According to the calculations, 3H/3He ages were in between 0.8 and 23.9 years
during the year when sampling was carried out (2007). Mantle-derived 3He is present in some
of the samples indicating upward groundwater movement, possibly along a deep buried fault.
Noble gas temperatures showed that recharge temperatures were coherent with the current
average yearly soil temperatures.

Keywords: Kazan Basin, complex aquifer system, environmental isotopes, noble gases,
chlorofluorocarbons
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ERMENEK BARAJI GÖL ALANI SAĞ SAHİL İZOTOP HİDROLOJİSİ
ISOTOPE HYDROLOGY AT THE RIGHT BANK OF THE ERMENEK
DAM LAKE RESERVOIR
Uğur AKDENİZ, Nihal BAŞARAN, Şengül BOZKURT, Kemal OLGUN*,
Nurettin PELEN
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü
Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi
Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı No:16 06100 Çankaya Ankara
*DSİ 4. Bölge Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler Şube Müdürlüğü Konya
ÖZET
Hidrolojik ve hidrojeolojik araştırmalarda akarsu, dere vb. yüzey sularının akım miktarlarının
ölçümü, yeraltısuyu hızı ve yönünün belirlenmesi, suların beslenim ve koruma alanlarının
belirlenmesi vb. gibi oldukça geniş bir yelpazeyi kapsayan çalışmalarda çevresel izotoplar
yaygın olarak kullanılmaktadır. Sunulan bu çalışmada, Ermenek çayı havzasında, Ermenek
barajı yapımı esnasında ve barajda su tutulduktan sonra muhtelif kaynaklardan, su sondaj ve
gözlem kuyularından ve kömür ocaklarının drenaj pompajlarının çıkışlarından alınan su
numunelerinin doğal (çevresel) izotop (oksijen-18 (18O), döteryum (2H), trityum (3H)) verileri
değerlendirilmiştir. Çalışma: İç Anadolu Bölgesi’nin güney ucunda, Karaman İli Ermenek
İlçesi sınırları içerisinde yer alan ve Göksu Nehri’nin bir kolunu oluşturan Ermenek Çayı
üzerinde inşa edilen Ermenek Barajı drenaj havzasında gerçekleştirilmiştir. Çift eğrilikli, ince
kemer beton dolgu tipinde olan barajın kret kotu 700 m, maksimum göl su kotu 694 m olup,
normal su kotunda baraj göl hacmi 4582 hm3, normal su kotunda baraj göl alanı 58.74
km2'dir. Baraj yüksekliği talvegden itibaren 210 m’dir ve baraj aksı karstik özellikteki
kireçtaşları üzerindedir. Ermenek Barajı göl alanında su tutulmadan önce ve barajda 2010
yılında su tutulduktan sonra baraj yakın civarındaki kuyu, kaynak ve dere gibi su
kütlelerinden değişik dönemlerde su numuneleri alınarak bu örneklerin kimyasal (majör
anyon-katyon vb.) ve izotop (18O, 2H ve 3H) analizleri yaptırılmıştır. Barajda göl alanın akış
yukarısında bulunan kömür ocakları ve yakın su noktalarından ise 2014 yılında su numuneleri
alınmıştır. Baraj göl alanında ve aks yeri yakın civarında su tutulmadan önce ve sonraki su
örneklerinden elde edilen kimyasal ve izotop analiz değerleri ile kömür ocaklarının bulunduğu
sahadan alınan su numunelerinin su kimyası ve izotop değerleri irdelenerek yorumlanmaya
çalışılmıştır. Ermenek Barajı göl alanının sağ sahilinden çıkan ve ortalama debileri 2-3 m3/s
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olan Nadire, Zeyve ve Ilısu karst kaynaklarına ait su kimyası ve çevresel izotop değerleri
ile Ermenek barajı göl alanının akış yukarısında bulunan kömür ocakları drenaj galerilerinden
gelen su numunesi

örneklerinin

izotop

ve su kimyası analiz sonuçları birlikte

değerlendirilerek, drenaj galerilerinden gelen suların

farklı

izotopik içerik sergilediği

görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Çevresel izotop, Ermenek Barajı, kömür ocağı

ABSTRACT
Environmental isotopes are widely used in hydrologic and hydrogeologic studies’ spectrums
which include flow rate determination of surface waters like stream and creek, searching of
possible water leakage problems of water storage structures, determination of flow rate,
direction and protection area of groundwater and etc. This study is an example of using
environmental isotopes (oxygen-18 (18O), deuterium (2H), tritium (3H)) in the same area.
Study has been realized on Ermenek Dam which was built on Ermenek Creek which is one of
the tributary of Göksu River. Dam is located in Karaman City’s Ermenek District which is at
the south of Central Anatolia Region. Ermenek Dam comprises a double-curvature
asymmetrical thin concrete arch dam body. Concrete volume is 272000 m3, total storage
capacity is 4582 hm3 and reservoir surface area is 58.74 km2 at normal water elevation of the
dam. The dam axis is on the limestone having karstic features. Installed power capacity of
The Ermenek Dam’s hydroelectric power plant is 306.5 MW and total energy 1047.8 GWh
annually. Water held in the dam has been launched on August 10th, 2009. Wells’, springs’ and
streams’ water, located in the vicinity of the dam, have been sampled in different periods
before and after holding of water at dam. Water samples have been collected from the coal
mine located up-stream of dam lake reservoir and near the coal mine, at the date November
2014. Chemical (major anion and cation) and isotopic (18O, 2H and 3H) analyses of these
water samples have been realized in the scope of this study. Interactions between dam lake
reservoir water and groundwater have been interpreted and explicated by using of chemical
and isotopic analyses data gained from water samples collected at before and after holding of
water at dam. The isotopic and chemical analysis of the karst springs called Nadire, Zeyve
and Ilısu which are average flow rate 2-3 m3/sec discharging right side of dam lake reservoir
are evaluated together with the isotopic and chemical values of water coming from the
drainage galleries of the coal mines located upstream of the lake area. Isotopic contents and
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chemical values of the water samples collected from the drainage galleries of the coal mines
have been shown to exhibit different isotopic composition than the isotopic data results of the
karst water resources and the lake area.
Key Words: Environmental isotopes, Ermenek Dam, Coal mine
1.GİRİŞ
Göksu Nehri’nin bir kolunu oluşturan Ermenek Çayı üzerinde inşa edilen Ermenek Barajının
kret kotu 700 m, maksimum göl su kotu 694 m olup, normal su kotunda baraj göl alanı 58.74
km2'dir. Baraj yüksekliği talvegden itibaren 210 m’dir ve baraj aksı karstik özellikteki
kireçtaşları üzerindedir. Ermenek Barajı göl alanının yer aldığı sahada sağ sahilde Nadire,
Zeyve ve Ilısu kaynakları bulunmaktadır. Kaynaklar karstik kaynak özelliğinde olup, debileri
oldukça yüksektir.
Ermenek barajı su tutulmadan önce ve 2010 yılında barajda su tutulduktan sonra baraj yakın
civarındaki kuyulardan, kaynak ve dere gibi su kütlelerinden değişik dönemlerde su
numuneleri alınarak bu örneklerin kimyasal (majör anyon-katyon vb.) ve izotop (18O, 2H ve
3

H) analizleri yaptırılmıştır.
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Kömür Ocağı Yeri

Ermenek Baraj Gölü

Şekil 1: Yer bulduru görüntüsü
Ermenek civarındaki kömür ocağı işletmeleri Ermenek ilçesinin Takan dere mevkiinde
bulunmaktadır. Su baskını sonucunda kazanın meydana geldiği kömür ocağı giriş ağız
kotunun 922 metre, ocak üretim yapılan çalışma panolarının 750-775 metre kotlarında, ocağın
en derin yerinin ise 740 metre kotunda olduğu, eldeki mevcut bilgilerden anlaşılmıştır. Maden
sahasının kuş uçuşu 2.5 km doğu-kuzeydoğusunda, Ermenek Barajı göl alanının kuyruk suyu
bulunmakta olup, olay tarihinde baraj göl su kotu 674,4 metre civarındadır.

2. GENEL JEOLOJİ
2.1.Ermenek Barajı Aks Yeri ve Göl Alanı Jeolojisi
Ermenek Barajı aks yeri ve göl alanında, tabanda Üst Kretase yaşlı allokton konumlu
ofiyolitik melanj, bunun üzerinde Orta Eosen ve Orta Miyosen yaşlı tortul seri ve Kuvaterner
yaşlı alüvyon mostra vermektedir.
Üst Kretase sonunda, allokton olarak bölgeye yerleşen ve Orta Eosen ile Orta Miyosen yaşlı
formasyonların temelini oluşturan ofiyolitli melanj; Permokarbonifer-Üst Kretase zaman
aralığına ait çökel kayaların blokları ile ofiyolit hamurundan oluşmuştur. Ofiyolit;
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serpantinleşmiş peridotit, gabro, spilit, diyabaz, bazik denizaltı volkanitleri, tüfler ve fliş
fasiyesi şeklinde derin deniz sedimentlerinden meydana gelmiştir. Ofiyolit hamuru içinde yer
alan bloklar ise, az miktarda grovak olmak üzere, genelde kireçtaşlarından oluşmuştur. Çeşitli
yaş ve tipteki kireçtaşı olistolitleri, ya izole olmuş büyük bloklar ya da matriks içerisine
gömülü seri tabakalar halindedir. Ermenek Barajı aksının olduğu yerde, yukarıda da
bahsedildiği üzere, Bozkır birliğine ait kireçtaşı olistoliti ve bunu çevreleyen ofiyolit melanj
matriksi bulunmaktadır.
Ofiyolitli melanjın üzerine, uyumsuz olarak fliş fasiyesinde Orta Eosen yaşlı Yenimahalle
formasyonu gelmekte olup, marn, şeyl, kumtaşı ve çakıltaşı ardalanması şeklindedir. Bu birim
üzerinde yer alan Orta Miyosen yaşlı Mut formasyonunun litolojisi, resifal özellikte
kireçtaşları olup, killi kireçtaşı, marn ve yer yer kumtaşı bantları içerir. Mut formasyonu ile
yanal ve düşey geçişli olan Orta Miyosen yaşlı Görmel formasyonunun litolojisi ise, marn
olup, kiltaşı, yer yer killi kireçtaşı, kireçtaşı, kumtaşı ve çakıltaşı bantları içermektedir. Mut
formasyonunu oluşturan kireçtaşları ile Görmel formasyonunu oluşturan marnlar, yanal ve
düşey geçişlidirler. En üstte ise, Ermenek çayı boyunca yer yer görülen çakıl, kum ve siltten
oluşan Kuvaterner yaşlı alüvyon yer almaktadır.
2.2.Maden Sahası Jeolojisi
Maden sahasında jeolojik olarak temeli Üst Kretase yaşlı allokton konumlu ofiyolitik melanj,
oluşturmaktadır. Geçirimsiz hidrojeolojik özelliklere sahip bu matriks içerisinde olistolit
olarak adlandırılan çok farklı boyutta ve geometrik yapıda, birkaç metreden kilometre
mertebesine varan değişen uzunluklarda, kireçtaşı blokları bulunmaktadır.
Temeldeki ofiyolitik kayaçları, üzerine açılı diskordansla transgresif olarak gelen Miyosen
yaşlı tortul kayaçlar tarafından örtülmektedir. Miyosen yaşlı tortul kayaçlar konglomera,
marn, kiltaşı tabakalarının ardalanmasından oluşmaktadır.
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Foto 1:Maden sahası kuzey batısında Demirci bükü dere vadisi sağ sahilinde mostra veren
ofiyolitik melanj mostrasının görüntüsü

Foto:2 Demirci bükü deresi sağ sahilinden Maden sahasına giden yolun kenarında şev
kazısında ortaya çıkan kiltaşı-marn tabakaları
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3.KAYNAKLAR
Ermenek çayı ve baraj gölü drenaj alanında Nadire, Zeyve, Ilısu

ve karstik

kaynak

boşalımları bulunmaktadır. Kaynaklar Ermenek barajı havzasındaki yeraltısuyu boşalımını
temsil etmektedir.
Yukarıdaki kaynaklardan, Nadire, Zeyve ve Ilısu kaynağı Ermenek Barajı sağ sahilinden
790,720 ve 885 m kotlarından çıkmakta olup, ortalama debileri ise 1,5-2.3-1,9 m3/s dir.
Nadire, Zeyve ve Ilısu kaynaklarının beslenim sahaları Miyosen yaşlı resifal kireçtaşlarıdır.
Resifal kireçtaşlarının tabanında geçirimsiz özellikteki Ofiyolitik melanj matriks içerisindeki
kireçtaşı olistolitleri yeraltısuyu boşalımı için geçiş zonu oluşturmakta ve kaynakların çıkışını
sağlamaktadır.
Nadire kaynağı, Ermenek baraj aksının 20 km güney batısında vadi içerisinde kireçtaşı
olistoliti ile ofiyolitik melanj kontağından çıkmaktadır. Geçirimsiz hidrojeolojik özellikteki
Ofiyolitik melanj birimi kaynağın çıkışından itibaren güneye doğru daha üst kotlarda geniş bir
alanda mostra vermektedir
Zeyve Kaynağı, baraj aksının güneybatısında, aksa kuş uçuşu 7 km mesafededir. Kaynak
çevresinde Zeyve kaynağı karst hidrojeolojisi etüdü kapsamında su sondajı ve temel sondaj
kuyuları açılmıştır. Kaynağın hemen gerisinde açılan su sondaj kuyusunda ofiyolitik melanj
birimine 796 m kotunda girilmiştir. Kaynağın güney batısındaki İkizçınar köyünde ise
ofiyolitik melanja 905 m kotunda girilmiştir.
Ermenek baraj aksının mansabında 8.5 km güneydoğusunda bulunan Ilısu kaynağı, diğer iki
kaynağın jeolojik koşullarına benzer şekilde çıkmakta olup, Erik deresini oluşturmaktadır.
4.KÖMÜR MADENİ SAHASI ve HİDROJEOLOJİSİ
Kömür ocaklarının bulunduğu saha, Ermenek Barajı göl alanı kuyruk suyu kesimine doğru
güneyden kuzeye doğru akan Takan deresi vadisi ile doğu-batı yönünde 850 metre kotunda
akışa sahip Demircibükü deresinin birleştiği yerden başlayarak, Takan deresinin akış
yukarısına doğru devam etmektedir.
Takan deresi vadisinde bulunan maden ocağından pompa ile çekilen su, desandre ve nefeslik
olarak adlandırılan iki noktadan çıkan borular vasıtası ile deşarj edilmektedir. Bu su çıkış
yerlerinden, seyyar EC metre aleti ile ölçüm yapılmıştır. Alet ile yerinde yapılan ölçümde
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pompalar vasıtası ile nefeslikten çıkan suyun EC değeri 5130 micromho/cm, desandreden
gelen suyun ise EC değeri 3970 micromho/cm olarak ölçülmüştür.
Takan deresi vadisi kömür madeni giriş ağzının 2.5 km güney doğusunda bulunan Pamuklu
köyünde Miyosen yaşlı tortul seride sulama amaçlı açılmış bulunan 20 adet belgeli su sondaj
kuyuları bulunmaktadır. Bu kuyulardan alınan su numunesinin yapılan ölçümünde EC değeri
741 micromho/cm bulunmuştur. Doğu-batı doğrultusunda ve ölçüm yapılan noktada 850
metre kotunda akış gösteren Demircibükü deresi suyunun EC değeri 870 micromho/cm,
Ermenek Baraj gölünün EC değeri ise 261 micromho/cm olarak ölçülmüştür.

Foto 3: Desandreden pompalar vasıtası ile deşarj edilen su
Sahada kömür çıkarılması için açılan galeriler, Miyosen yaşlı tortul seri içerisinde
bulunmaktadır. Bu tortul seri marn, kiltaşı, kumtaşı ve konglomera tabakalarından oluşmakta,
ve genelde geçirimsiz hidrojeolojik özellikler göstermekle birlikte formasyon içerisinde
tektonik hareketlere bağlı gelişen kırık ve çatlak sistemlerinde az miktarda yeraltısuyu
bulunabilmektedir. Kömür madeni ocaklarının bulunduğu noktanın 2.5 km güney doğusunda,
tali yüzey suyu su bölüm hattına yakın alanda bulunan Pamuklu köyünde Miyosen yaşlı
tortul seride sulama amaçlı açılmış bulunan 20 adet belgeli su sondaj kuyuları mevcuttur.
Kuyu derinlikleri 25-75 metre arasında değişmekte olup, kuyulardan ortalama 2-3 l/s
civarında yeraltısuyu elde edilmiştir. Pamuklu köyünde, şahıs kuyusunda arazide yerinde
yapılan ölçümde yeraltısuyu seviyesi 30 metre bulunmuş ve yeraltısuyu kotu 1032 metre
olarak hesaplanmıştır.
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Kömür ocağından çıkan pasa malzemeden anlaşıldığı üzere ocak galerilerin alt sınırının
temel kayacı oluşturan ofiyolitik melanj kayaçlarına kadar olup, ocakların tabanı geçirimsiz
hidrojeolojik birim olan ofiyolitik melanj kayaçları ile sınırlanmış olmaktadır

Foto 4:Galerilerden çıkan pasada ofiyolitik melanj kayaçları (yeşil renkli)
.
5.KÖMÜR SAHASI ile ERMENEK BARAJI GÖL ALANI ARASI HİDROJEOLOJİK
DURUM
Ermenek barajının kret kotu 700 metre olup, maksimum su kotu 694 metre dir. Kömür
madeninde kazanın gerçekleştiği zamanda Ermenek Barajındaki göl su kotu 674.4 metre
olarak tespit edilmiştir.
Ermenek Baraj gölü kuyruk suyu kömür ocağı giriş ağzı olan 922 metre kotunda bulunan
desandrenin kuş uçuşu 2.5 km kuzey doğusunda yer almaktadır. Kömür ocağının en derin
noktasında kotu 740-750 metre arasındadır. Ocaktaki su baskınından sonra ocak içindeki
galerilerdeki su seviyesi 820 metre kotuna kadar yükselmiştir.
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Demirci bükü deresi

Takan dere

Ermenek Baraj gölü

Kömür Ocağı girişi (Desandre)

Şekil 2:Ermenek Baraj gölü ve Kömür madeni görüntüsü
6. İZOTOP VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ermenek Barajı ve civarındaki su noktalarının doğal şartlarda, baraj su tutmadan önceki
izotopik komposizyonunun belirlenmesi ve baraj su tuttuktan sonra oluşabilecek su
kaçaklarının izotopik yöntemlerle tespit edilmesi amacıyla Ermenek barajı ve civarındaki su
noktalarından 2006 yılı Kasım ayı, 2007 ve 2010 yılları Mart ayı olmak üzere su numuneleri
alınmıştır. Su örneklerinin oksijen-18, döteryum, trityum ve su kimyası analizleri ile birlikte
hidrolojik ve hidrojeolojik veriler değerlendirilerek ‘Ermenek Barajı İzotop Hidrolojisi’
raporu hazırlanmış

olup, Şubat 2011 tarihinde yayınlanmıştır. 2014 yılı Ekim ayında

Karaman ili Ermenek ilçesi Takan deresi mevkiinde meydana gelen maden kazası sonucunda,
maden ocağı civarındaki su noktalarından örnekler alınarak, izotop analizleri yaptırılmıştır.
İzotop analizleri (Tablo-1) DSİ TAKK Dairesi Başkanlığı İzotop Laboratuvarında
yaptırılmıştır. Tablo-1’de yer alan ‘Ermenek çeşme ve Ermenek tahliye’ adlı su noktalarından
örnekleme çalışmaları ise Hacettepe Üniversitesi tarafından yapılmış olup, örneklerin izotop
analiz değerleri Hacettepe Üniversitesi tarafından ölçülmüştür ve bu çalışmada diğer izotop
verileri ile birlikte değerlendirilmiştir.
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No

Su Noktası

Alınma Tarihi

O-18
( %o )

D
( %o )

T
( TU )

EC
µmho/cm

1

Ilısu Kaynağı

22.11.2006
28.03.2007

-8,32
-8,49

-53,46
-57,01

4,45
2,70

365

2

Erik Deresi

22.11.2006
28.03.2007
31.03.2010

-8,79
-8,67
-8,69

-56,50
-58,82
-48,17

3,10
2,55
3,35

360
355

3

Ermenek çayı

22.11.2006
28.03.2007
31.03.2010

-8,64
-8,82
-8,42

-55,30
-59,00
-50,80

5,05
4,00
4,50

330
320

4

Zeyve Kaynağı

22.11.2006
28.03.2007
31.03.2010

-8,61
-8,83
-8,91

-54,50
-52,45
-50,67

2,45
2,35
3,30

320
340

5

Nadire Kaynağı

22.11.2006
28.03.2007
31.03.2010

-9,40
-9,50
-9,37

-62,35
-64,53
-56,59

2,25
2,55
3,90

290
290

6

Ermenek Çeşme *

08.11.2014

-9,71

-61,39

7

Ermenek Tahliye *

08.11.2014

-8,44

-54,63

8

Desandre

14.11.2014

-8,74

-53,56

0,4

3987

9

Pamuklu YAS
Kuyusu

14.11.2014

-9,01

-54,84

3,65

754

Tablo 1 : Karaman-Ermenek Barajı Ve HES Yerinden Alınan Su Numunelerinin İzotop Analiz
Sonuçları, * Oksijen-18 ve döteryum analizleri Hacettepe Üniversitesi tarafından ölçülmüştür.

Bilindiği üzere yeraltısuyunu doğrudan ve dolaylı olarak besleyen, yağışın bünyesinde yeralan
oksijen ve hidrojenin izotopları, yeraltısuyu ile aynı şekilde hareket ettikleri için ideal
izleyicilerdir. Yağışların kararlı izotop içeriğinde meydana gelen değişimler iklim ve
topografya ya bağlı olarak değişirler, bu etkenlerin bilinmesi yeraltısuyunun besleniminin
saptanması için gereklidir. Dolayısıyla çalışma alanında, kurak döneme ait kararlı izotop
verileri ile maden ocağı civarındaki su noktalarının izotopik verileri birlikte değerlendirilerek,
oksijen-18 değerlerine karşılık döteryum değerleri işaretlenmiş, su noktalarının beslenme
alanları belirlenmeye çalışılmıştır (Grafik-1). Karstik sistemlerin beslenimi esnasında, karst
kaynaklarının kararlı izotop içeriklerini, aynı bölgeye düşen yağışların kararlı izotop içerikleri
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ile kıyaslamak mümkündür. Bu nedenle küresel ölçekte incelenen yağışların kararlı izotop
değişimleri arasındaki ilişki lineer bir doğru olup (δD=8δ18O + 10) ‘Meteorik Su Doğrusu’
olarak, aynı şekilde Akdeniz kökenli yağışları temsil eden doğruda (δD=8δ18O + 22)
‘Akdeniz Su Doğrusu’ olarak grafik-1 de gösterilmiştir.

Karaman ve Ermenek Barajı

civarında yer alan su noktalarının, karasal kökenli yağışlar ile Akdeniz kökenli yağış
rejiminden beslendiği görülmüştür. Grafik-1 üzerinde yer alan Ilısu kaynağı, Erik deresi,
Ermenek çayı, Zeyve kaynağı, Desandre ve Pamuklu YAS kuyusu su noktaları, yüksek
kotlara düşen yağışların etkisinde kalan Nadire kaynağı ve Ermenek çeşme su noktalarına
göre izotopik açıdan zenginleşmiş değerlere sahiptir.
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Grafik-1:Karaman-Ermenek Barajı Civarında Yer Alan Su Noktalarının Oksijen-18 Döteryum
Grafiği
Hidrojen atomunun radyoaktif izotopu olan trityum (3H), hızlı okside olduğu için yağmur ve
atmosferik nemin içindeki suyun yapısına girerek hidrolojik çevrime katılır. Suyun
yapısındaki diğer moleküller ile benzer şekilde hareket eder. Atmosferdeki trityumun
dağılımı, parçalanma oranının kalibrasyonu gibi bilgilerin bilinmesi durumunda ise,
yeraltısuyunun beslenim oranı, ortalama geçiş süresi, yeraltısuyu akımı ve karışımı gibi
konularda faydalı bilgiler edinmek mümkündür. Böylece Hidrolojik sistemlerde izleyici
(trityum)

girdilerininin

yorumlanması,

yeraltısuyunun

geçiş

süresi

dağılımının

belirlenmesinde önem kazandığından, trityumun birkaç dönem gözlenmesi karstik
sistemlerdeki sorunların çözümünde de önemli rol oynamaktadır.
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Çalışma alanında belirlenen örnekleme noktalarından alınan su örneklerinin trityum analiz
değerleri tablo-1’de verilmiştir. Kurak dönemdeki oksijen-18 değerleri ile trityum değerleri
birlikte değerlendirilerek oksijen-18 e karşılık trityum grafiği çizilmiştir (Grafik-2).
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Grafik-2: Karaman-Ermenek Barajı Civarında Yer Alan Su Noktalarının Oksijen-18 Trityum
Grafiği
Grafik-2’de ki veriler, iki grup olarak değerlendirildiğinde;
0-1 Trityum Birimi (TU) arasında bulunan su noktaları;
Takan deresi vadisinde bulunan Cenne kömür ocağı girişi olan Desandre su noktasının
oksijen-18 değeri -8,74±0,13 %o ve trityum değeri 0,4±0,64 TU dur. Desandre su noktasının
oksijen-18 değeri, Zeyve kaynağı, Ermenek çayı, ve Pamuklu YAS kuyusu su noktaları ile
yakın değerlere sahip olup yaklaşık aynı kottan beslenmektedir. Desandre’ nin trityum değeri
ise, grafik üzerindeki diğer su örneklerinin trityum değerlerine göre en düşük değere sahiptir.
Bu durum, yeraltısuyunun burada uzun bir zaman dilimi boyunca depolandığı şeklinde ifade
edilmektedir.
2-5 Trityum Birimi (TU) arasında bulunan su noktaları;
Bu grupta; Ermenek Barajı civarındaki Ilısu kaynağı, Erik deresi, Ermenek çayı, Zeyve
kaynağı, Nadire kaynağı ve bunlara ilave olarak Pamuklu YAS kuyusu bulunmaktadır. Bu
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gruptaki Nadire kaynağı ile Pamuklu YAS kuyusunun oksijen-18 değerleri diğer su
noktalarına göre daha negatif değerlere sahiptir, trityum değerlerinde ise bir farklılık
görülmemektedir. Güncel yağışlar ile beslenen yeraltısularının azalan trityum değerleri uzun
geçiş süresinin göstergesidir. Bu gruptaki Nadire kaynağının verileri de, kaynağın en yüksek
kottan beslendiği ve göreceli olarak daha uzun geçiş süresine sahip olduğunu ifade
etmektedir.
6

5
Ilısu kay.

Trityum (TU)

4

Erik deresi
Ermenek çayı

3

Zeyve kay.
2

Nadire kay.
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Grafik-3: Karaman-Ermenek Barajı Civarında Yer Alan Su Noktalarının Trityum-Ec Grafiği
Karaman-Ermenek barajı civarındaki su noktalarından alınan su örneklerinin kurak döneme
ilişkin elektriki kondüktivite ( Ec ) trityum grafiği çizilmiştir (Grafik-3). Grafikten görüldüğü
üzere, Ilısu kaynağı, Erik deresi, Ermenek çayı, Zeyve kaynağı ve Nadire kaynağının Ec
değerleri 290-365 mikromho/cm trityum değerleri de 2,25-5,05 TU arasındadır. Pamuklu
YAS kuyusunun Ec değeri 754 mikromho/cm, trityum değeri 3,65 TU’dur. Grafikte en
yüksek Ec (3987 mikromho/cm) değerine sahip su noktası, Cenne kömür ocağı girişi olan
Desandre’dir, trityum değeri ise 0 TU’dur. Dolayısıyla grafikte yer alan tüm su noktalarına ait
veriler birlikte değerlendirildiğinde; Takan deresi Cenne kömür ocağı girişi olan Desandre’
de, yeraltısuyunun yeraltında uzun bir zaman dilimi boyunca depolandığı ve diğer su
noktalarıyla aralarında bir benzerlik olmadığı düşünülmektedir.
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7. SU KİMYASI VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
2014 yılı Ekim ayında Karaman ili Ermenek ilçesi Takan deresi mevkiinde meydana gelen
maden kazası sonucunda, maden ocağı civarındaki su noktalarından alınan su örneklerinin su
kimyası analizleri (Tablo-2) DSİ 4.Bölge Müdürlüğü Kalite Kontrol Laboratuvarında
yaptırılmıştır. Etüt alanında analizi yaptırılan suların birbirleriyle kıyaslanması amacıyla
Schoeller grafiği çizilerek değerlendirilmiştir (Grafik-4).

Grafikden görüleceği üzere

Ermenek Baraj gölü, Pamuklu köyü, Ilısu, Zeyve ve Nadire kaynaklarında hakim katyon Ca
ve hakim anyon HCO3 dür, aynı özelliği taşıyan bu sular Schoeller diyagramı üzerinde
birbirine paralel kırık çizgiler halinde gösterilmiş olup, kalsiyum bikarbonat tipi suları ifade
etmektedir. Aynı grafik üzerinde, maden ocağı civarında yer alan Nefeslik ve Desandre su
noktalarında hakim katyon Na, hakim anyon SO4 ve Cl olduğundan bu sular NaSO4 ve NaCl
tipindedir. Nefeslik ve desandre su noktalarında Ec değerlerinin yüksek ve Cl/Na˂1
olduğundan, bu suların killerle uzun süreli temas ettiği sonucuna varılmış olup, Ermenek
Baraj gölünün kimyasal parametreleriyle aralarında bir benzerlik göstermediği anlaşılmıştır.
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Tablo 2 : Karaman-Ermenek Barajı Ve HES Yerinden Alınan Su Numunelerinin Su Kimyası Analiz
Sonuçları
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Grafik-4: Karaman-Ermenek Barajı Civarında Yer Alan Su Noktalarının Schoeller Diyagramı
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8.SONUÇLAR
Sahada

yapılan

etüt

ve

incelemeler

sonucunda,

eldeki

bilgiler

ve

veriler

değerlendirildiğinde şu sonuçlara varılmıştır.
Kaza esnasında Ermenek Baraj göl suyunun kotu 674.40 metredir. Kömür madeninin en alt
kotu ise 740-750 metre arasında değişmektedir. Kaza anında ocak içerisine gelen su 820
metre kotuna kadar yükselmiştir. Bu durumda baraj göl seviyesi ile ocağa gelen su arasında
hidrolik bağlantı olması mümkün görünmemektedir.
Ermenek barajı göl suyu kuyruk kesiminde sahada temeli oluşturan ve geçirimsiz özellikte
olan ofiyolitik melanj kayaçları bulunmakta olup bu kayaçlar barajı besleyen Demircibükü
deresi vadisinde de görülmektedir. Kömür ocağı giriş ağzına yakınında açılan temel sondaj
kuyu loguna göre temeli oluşturan ofiyolitik melanj kayaçlarının tavan kotu 737.5
metredir. Baraj göl suyunun maksimum seviyesi 694 metre olduğu göz önünde
bulundurulduğunda, kömür sahasının yer aldığı alanda göl suyu maksimum kotundan 43,5
metre yukarıda bulanan ofiyolitik melanj kayaçları, geçirimsiz özelliklerinden dolayı baraj
göl suyuna yeraltında bariyer oluşturmaktadır.
Ermenek Baraj gölü suyunun EC değeri ise 261 micromho/cm, Kömür ocağında yapılan
ölçümde pompalar vasıtası ile nefeslikten çıkan suyun EC değeri 5307 micromho/cm,
desandreden gelen suyun ise EC değeri 3987 micromho/cm olarak ölçülmüştür. Baraj göl
suyu ve galerilerden gelen su arasında EC değerleri bakımından farklılık bulunmaktadır. Baraj
göl suyu ile Kömür ocağındaki su arasında kimyasal yönden bir benzerlik bulunmamaktadır.
Ermenek Barajı göl alanının sağ sahilinden çıkan karst kaynaklarına ait su kimyası ve
çevresel izotop değerleri ile Ermenek barajı göl alanının akış yukarısında bulunan kömür
ocakları drenaj galerilerinden gelen su numunesi örneklerinin izotop ve su kimyası analiz
sonuçları birlikte değerlendirilerek, drenaj galerilerinden gelen suların farklı izotopik içerik
sergilediği görülmüştür. Dolayısıyla bu suların Ermenek Baraj gölü suyundan köken olarak
farklı olduğu anlaşılmıştır.
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ABSTRACT
Chemical and isotopic compositions of fluids (liquid or gas) that discharge from Earth’s
surface vary over time due to several dynamic processes such as volcanic and seismic
activities and water-rock interaction arising from the heterogeneous structure of the crust. In
addition to hydrochemical and environmental isotopes, helium isotope ratios with well
defined end-members (mantle, crust and atmosphere) greatly contribute to the understanding
of such processes.
The Çaldıran fault which was formed as a result of active tectonism in eastern Anatolia
comprises one of the major discontinuity planes in the region. The 1966 Varto (Mw: 6.7),
1976 Çaldıran (Mw: 7.3) earthquakes and, most recently, 2011 Van earthquake (Mw: 7.2) and
aftershocks are the latest manifestations of tectonic unrest in eastern Anatolia. In addition to
tectonism, recent volcanism also played an important role in the development of a lowenthalpy geothermal potential in eastern Anatolia (Çaldıran, Erciş, Diyadin, Çukur and Tutak
geothermal fields). Results of helium isotope studies on previously sampled fluids (1988-2009
period) and approximately one month after the 2011 Van earthquake have given us an
opportunity to investigate hydrogeological structures of the region.
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For this purpose, helium isotope compositions measured at 7 geothermal sites in eastern
Anatolia and estimated mantle-He contributions are evaluated on the basis of seismic
activities (Mw: > 3.5) during the 1988-2011 period. R/RA ratios of the samples are 1.62-4.02
in 1988, 0.93-6.36 in 2009 and 0.84-6.37 in 2011 (Table 1) which are noticeably greater than
the crustal value (0.05 RA). Fluids with higher R/RA values are generally found around
historically active volcanoes (e.g. Nemrut crater) or main tectonic lines (e.g. Çaldıran fault).
Based on a three end-member mixing model, mantle-He contributions from Nemrut crater,
Çaldıran fault zone and Diyadin geothermal area are 45.5-80.9%, 5.8-53.3% and 1.5-23.2%,
respectively. Although He isotope compositions and mantle-He contributions of springs in the
vicinity of Nemrut crater did not change during periods of seismic unrest, those of Çaldıran
and Diyadin geothermal areas varied significantly. This anomaly is closely related to seismic
activity that occurred during the 1983-2011 period.
Changes in He-isotope systematics and hydrogeological character of the region after the 2011
Van earthquake were recorded in an area at a distance of about 60 km to the epicenter. This
finding is also supported by previous geophysical modeling works for the region. Movement
of the northerly block during the earthquake (thrust fault) has caused permeability and
porosity to decrease in areas to the south of epicenter due to compression and to increase in
areas at the north due to extension (Figure 1). Throughout the region, dynamic processes have
resulted in opening of present fracture-crack systems and the development of new ones which
have facilitated the release of mantle and crustal volatiles to the surface.
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Table 1. Some physical properties and noble gas isotopic composition of geothermal springs
in Eastern Anatolia.
Çizelge 1. Doğu Anadolu jeotermal kaynaklarının bazı fiziksel özellikleri ve asal gaz izotop
bileşimleri.
Location

Date a

T

pH

(°C)

EC

R/RA b

He contribution c
M (%)

A (%)

C (%)

4.02
1.05±0.05
3.56±0.06
3.82
1.03±0.01
2.09±0.05
3.68±0.09
4.20±0.01

50.7
3.8
44.5
48.1
5.8
25.6
39.0
53.3

0.5
73.3
2.1
1.1
55.5
3.9
24.0
0.1

48.8
22.9
53.4
50.9
38.6
70.5
37.0
46.6

Nemrut Caldera and Vicinity (Nemrut Krateri ve Çevresi)
Çukur-Güroymak
2009 34.5 6.54
2212 6.36±0.08
(CKR)
2011 33.6 6.82
2798 6.37±0.09
Kokarsu-Bitlis
2009 16.2 6.33
3062 3.63±0.10
(KOK)
2011 9.3 5.75
2488 3.61±0.06

80.7
80.9
45.6
45.5

0.5
0.3
1.6
1.1

18.8
18.8
52.8
53.4

6.0
9.9
1.5
23.2

79.5
14.6
81.4
0.4

14.6
75.4
17.2
76.5

6.6

52.2

41.2

Çaldıran Fault Zone (Çaldıran Fay Zonu)
Ayrancı-Çaldıran
1988 21.0
(AYR)
2009 37.0 6.96
2011 25.1 5.12
Buğulu-Çaldıran
1988 23.0
(BUG)
2009 34.3 7.63
2011 34.4 6.23
Taşkapı-Erciş
2009 81.4 6.54
(TAS)
2011 63.3 7.23

(S/cm)

4681
3382
1563
1504
15581
7871

Diyadin Geothermal Field (Diyadin Jeotermal Sahası)
Diyadin
1988 46.0
1.62
(DYD)
2009 54.6 7.03
3451 0.93±0.13
2011 48.7 7.39
3189 0.84±0.12
Tutak
2009 24.6 6.35
4643 1.83±0.02
(TUT)
2011 22.5 6.73
4355 1.07±0.12
a

Data on samples collected in 1988, 2009 and 2015 are from Nagao et al. (1989), Mutlu et al. (2012)
and Aydın et al. (2015), respectively.
b
R/RA is measured (3He/4He) ratio (R) divided by the (3He/4He) in air (RA=1.4×10−6) (Ozima and
Podosek, 1983).
c
The end-member composition of mantle (M), air (A) and crust (C) for helium are 3He/4He=1.1×10-5,
1.4×10-6, 1.5×10-8; and 4He/20Ne=1.0×103, 0.318 and 1.0×103, respectively (Sano and Wakita,
1985).
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Figure 1. A hydrogeological conceptual model of geothermal system in Eastern Anatolia after
2011 Van earthquakes (not to scale).
Şekil 1. 2011 Van depremleri sonrası Doğu Anadolu jeotermal sistemine ait hidrojeolojik
kavramsal model (ölçeksiz).
Keywords: He isotopes, regional hydrogeology, 2011 Van earthquake, Eastern Anatolia
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VAN GÖLÜ HAVZASI YEREL METEORİK SU DOĞRUSUNUN
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DETERMINATION OF LOCAL METEORIC WATER LINE FOR LAKE
VAN BASIN
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ÖZET
Hidrolojik ve hidrojeolojik sistemlerde, suların kökeni, beslenme alanı, su-kayaç etkileşimi,
karışım oranları, vb. gibi hidrodinamik süreçlerin aydınlatılmasında çevresel izotop teknikleri
yaygın olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde gerçekleştirilen çevresel izotop çalışmalarında,
genellikle Dünya Meteorik Su Doğrusu (GMWL) veya Akdeniz Meteorik Su Doğrusu
(MMWL) dikkate alınmaktadır. Fakat yüzey ve yeraltısularının ana beslenim kaynağını
oluşturan yağışların çevresel izotop (18O, D, 3H) içerikleri, iklimsel koşullar, yağışların
kökeni, yükseklik, sıcaklık vb. gibi süreçlerden dolay konum ve zaman içinde değişiklik
göstermektedir. Bu süreçler, sistemin hidrodinamik yapısının fiziksel koşullarla uyumlu bir
şekilde elde edilmesini güçleştirmektedir. Dolayısı ile hidrolojik ve hidrojeolojik çalışmalarda
yukarıda belirtilen süreçlerden dolayı Yerel Meteorik Su Doğrusu'nun (LMWL) elde edilmesi
önem taşımaktadır.
Bu çalışma, Van Gölü Havzasında çevresel izotop çalışmaları yapılarak bölge için yerel
meteorik su doğrusunun elde edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, havzanın güneyinde 1715 m
ile 2350 m arasında kalan 10 noktada Ocak 2009 tarihinde yağış (kar) örneği alınmış ve yerel
meteorik su doğrusu elde edilmiştir. Oksijen-18 (18O) ve döteryum (D) analizleri Purdue
Üniversitesi (USA), Kararlı İzotop Laboratuarında ve trityum (3H) analizleri ise Hacettepe
Üniversitesi, Çevresel Trityum Laboratuarında gerçekleştirilmiştir. İnceleme alanındaki
yağışların

18

O ve D değerleri sırası ile -19.5‰ ile -11.1‰ ve -143.7 ile -72.3‰ arasında

değişmekte olup, 3H değeri ise 12.3 ile 13.1 trityum birimi arasında değişmektedir.
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18

O ve D veri serisi lineer regresyon analizi ile değerlendirilmiş ve Van Gölü Havzası yerel

meteorik su doğrusu, δD = 8 δ18O + 16.5 (r = 0.989) eşitliği ile tanımlanmıştır (Şekil 1). Van
Gölü Havzası yerel meteorik su doğrusu, Dünya meteorik su doğrusu ile Akdeniz meteorik su
doğrusu arasında yer almaktadır. Dünya meteorik su doğrusu'na oranla nispeten yüksek
döteryum fazlası, Van Gölü Havzasında meydana gelen yağışların Akdeniz kökenli yağışlar
olduğunu işaret etmektedir. Bu eşitlik, gelecekte Van Gölü Havzasında çevresel izotopların
kullanıldığı jeokimyasal, hidrolojik ve hidrojeolojik çalışmalara önemli katkı sağlayacaktır.
Anahtar kelimeler: çevresel izotop, yerel meteorik su doğrusu, hidrojeoloji, Van Gölü
Havzası.
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Şekil 1. Van Gölü Havzası yağışlarının 18O-D ilişkisi. GMWL, MMWL ve LMWL sırası
ile Dünya, Akdeniz ve Yerel meteorik su doğrularını ifade etmektedir.
Figure 1. Relationship between 18O and D values of precipitation in Lake Van Basin.
GMWL, MMWL and LMWL indicate Global, Mediterranean and Local meteoric water lines,
respectively.
Katkı Belirtme: Bu çalışma, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu
(TÜBİTAK-ÇAYDAG) tarafından 106Y040 nolu proje kapsamında desteklenmiştir.
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ABSTRACT
In hydrologic and hydrogeological systems, the environmental isotope techniques are widely
used to identify hydrodynamic processes such as origin of water, recharge area, water-rock
interaction, mixing ratio, etc. The Global Meteoric Water Line (GMWL) or the Mediterranean
Meteoric Water Line (MMWL) is generally considered in environmental isotope studies in
Turkey. However, the environmental isotope (18O, D, 3H) composition of precipitation that is
main source of surface and groundwater recharge depend on several processes such as climate
conditions, origin of precipitation, elevation, temperature, etc. These processes make it
difficult to obtain a consistent hydrodynamic structure with the physical condition. Thus, due
to above mentioned processes, it is important to obtain a Local Meteoric Water Line (LMWL)
in hydrologic and hydrogeological studies.

The aim of this study is to determine a local meteoric water line in the Van Lake Basin using
environmental isotope studies. For this purpose, 10 precipitation (snow) samples at elevations
between 1715 m and 2350 m at the south of basin were sampled in January 2009. Oxygen-18
(18O) and deuterium (D) analyses were conducted in the Environmental Isotope Laboratory at
Purdue University (USA), and tritium (3H) analysis was carried out in the Environmental
Tritium Laboratory at Hacettepe University.

18

O and D values of precipitation in the study

area range from -19.5 to -11.1 and -143.7 to -72.3 ‰, respectively, while 3H values are in the
range of 12.3 to 13.1 tritium units.
Linear-regression analysis was applied to 18O and D data, and the LMWL for Lake Van Basin
defined by the equation δD = 8 δ18O + 16.5 (r = 0.989) (Figure 1). The LMWL of Lake Van
Basin plots between GMWL and MMWL. The relatively higher deuterium excess compared
with GMWL indicates precipitation of Mediterranean origin. It is believed that this equation
will make a significant contribution to the future geochemical, hydrological and
hydrogeological studies in the Lake Van Basin.

Keywords: environmental isotopes, local meteoric water line, hydrogeology, Lake Van
Basin.
Acknowledgements: This study is funded by the Scientific and Technological Research
Council of Turkey (TÜBİTAK-ÇAYDAG) under 106Y040 project number.
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Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Müh. Bölümü, 06100 Tandoğan, Ankara
ÖZET
Pınarbaşı Estavelle Orta Toroslar Bölgesinde bulunan Seydişehir ilçesine bağlı Susuz
köyünde bulunmaktadır. Bu çalışma estavelle hakkında yapılan ilk hidrojeolojik çalışmadır.
Estavellenin, yıl boyunca altı ay akış halinde olduğu altı ay ise kuruduğu tahmin edilmektedir.
Bu ilk hidrojeolojik çalışma kapsamında Pınarbaşı Estavelle'nin su seviyeleri ve debi
ölçümleri Aralık 2014’ten bugüne anlık olarak izlenmektedir.
Estavelle Jura yaşlı kireçtaşları ile alüvyon sınırında bulunmaktadır. Kaynağın batı, kuzeybatı
ve güneydoğusunda bulunan yüksek alanlar da çoğunlukla karbonatlı birimlerden
oluşmaktadır. Bu birimler orta Kambriyen – orta Eosen aralığında çökelmiştir. Birimlerin
sınırları çoğunlukla faylanmıştır. Kaynağın kuzey-kuzeydoğusunda bulunan yaşlı birimler ve
Pliyosen çökeller yaygındır.
Son elli yıla ait yıllık ortalama yağış ve sıcaklık değerleri sırasıyla 735 mm ve 11.7 ˚C’dir.
Bölgesel meteorik su doğrusu denklemi, Konya bölgesiyle uyumlu olarak D=8×18O+16
olarak bulunmuştur. Estavellenin beslenme bölgesi ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır.
Estavellenin gerçek rejimde boşalım eğrilerinden (14 günlük periyoda ait) üç farklı boşalım
katsayısı (α1, α2 ve α3) hesaplanmıştır. Bu boşalım katsayıları sırasıyla 0.27 gün-1, 0.12 gün-1
ve 0.02 gün-1'dür. Bu boşalım katsayıları sırasıyla mağara, kırık çatlak sistemleri ve küçük
fissürler ve gözeneklerden boşalan suları temsil etmektedir. Su kimyası analizlerinin
sonucunda, su tipi kalsiyum bikarbonat (Ca-HCO3) olarak belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Pınarbaşı Estavelle, kireçtaşı, boşalım katsayısı, Orta Toros Bölgesi,
Türkiye
Not: Bu çalışma Aqua2015 42nd IAH Congress'de (13-18 September 2015) sunulmuştur.
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BESLENME KOŞULLARI VE YERALTISUYU DİNAMİĞİNİN
ANALİZİNDE ÇEVRESEL İZOTOPLARIN
(18O, 2H, 3H) KATKISI
THE ROLE OF ENVIRONMENTAL ISOTOPES (18O, 2H, 3H) ON THE
ASSESSMENT OF RECHARGE STATE AND GROUNDWATER
DYNAMICS OF THE KARAÖREN (ŞABANÖZÜ-ÇANKIRI)
CONFINED AQUIFER
Ahmet APAYDIN, Esra Diğdem AKTAŞ, Selin KAYA
DSİ 5. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir yolu 8. km ANKARA
aapaydin@dsi.gov.tr
ÖZET
Çankırı’nın Şabanözü ilçesine bağlı Kararören köyü arazilerinde özel sektör tarafından açılan
kuyuların bir kısmının artezyen halinde boşa akması nedeniyle sistemi tanımak ve mevcut
olumsuz duruma çözüm bulmak amacıyla hidrojeolojik çalışma başlatılmıştır. Genel
hidrojeolojik çalışmaları jeolojik ve jeofizik rezistivite etütleriyle belirli bir olgunluğa getirip,
fiziksel ve dinamik yapıyı tanımladıktan çıkardıktan sonra artezyen yapan kuyular için ıslah
projeleri önerilip, uygulanması ısrarla takip edilmiştir. Bu çalışmalarda kimyasal verilerle
birlikte özellikle izotop verileri (oksijen-18, döteryum ve trityum); jeolojik, jeofizik ve sondaj
verilerini tamamlayıcı olarak kullanılmıştır.
Kararören akiferi büyük oranda kuzeydeki yüzey alanlarından (1250-1300 m) beslenen, ancak
doğu ve batıdaki sırtlarda yüzeylendiği sınırlı alanlardan da (1200 m) kısmen beslenen,
geçirimsiz-zayıf geçirimli birimlerle kuşatılan bir volkano-tortul akiferdir. Çalışma
kapsamında beslenim ve boşalıma yönelik bir bilanço oluşturulmamış olmakla birlikte,
yeraltısuyu potansiyelinin oldukça sınırlı olduğu sonucuna varılmıştır. Bu değerlendirmeden
hareketle, sınırlı olan bu potansiyelin boşa akıtılmayarak korunması ve etkin-verimli bir
şekilde kullanılması amacıyla artezyen yapan kuyular için ıslah projeleri önerilip,
uygulanması ısrarla takip edilmiştir. 2006-2009 yılı arasında yapılan çalışmalarda 20 adet
kuyuda ıslah çalışması yapılarak daha önce artezyen olarak boşa akan toplam 20 l/s debi 2
l/s’nin altına düşürülmüştür. Islah edilemeyen üç kuyu ise iptal edilerek yerine basınçlı akifer
şartlarına uygun yeni kuyular açılmıştır. 2010 yılı sonu itibariyle köyde bulunan 55 adet
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kuyudan yaklaşık yarısı artezyen akımına sahip olup, bunların tamamı vana kontrollüdür ve
kullanılmadığı zamanlarda evdeki musluklar gibi kapalı tutulabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: İzotop, basınçlı akifer, beslenme bölgesi, Karaören, Çankırı

ABSTRACT

This study contains the hydrogeologic investigations in the Şabanözü village (ŞabanözüÇankırı) where most drilling wells were flowing uncontrolled as artesian flow. The aim of the
study was to descript the hydrogeologic system and to develop an effective solution against
the problem. An improvement or restoration project was started and applied after the
investigation had been gotten to a curtain stage, with geologic-geophysical studies. Isotope
(oxigene-18, deuterium and tritium) and chemical data were used as the supporter of
geologic-geophysical studies.

Karaoren aquifer is a volcano-sedimentary aquifer that is surrounded by impermeable-low
permeable formations and is recharged from northern outcropped area (1250-1300 m asl) and
eastern-western outcropped area (1200 m asl). A water budged was not realized at this study,
but it can be said that, groundwater potential is limited according to the recharge area and
aquifer size. According to this assessment, a restoration project was started to prevent the
existent uncontrolled artesian flow from the boreholes. With the studies realized between
2006 and 2009, 20 artesian wells were restored and about 20 liter/sec. uncontrolled artesian
flow were reduced to under 2 liter/sec. Three wells were cancelled and re-constructed,
because they could not be restored. By the end of 2010, about fifty percent of 55 wells is
artesian flow; but they are controllable with valves like the domestic taps.
Keywords: Isotope, confined aquifer, recharge area, Karaören, Çankırı

1. GİRİŞ
Karaören köyü; Çankırı’ya bağlı Şabanözü ilçesinin 5 km kuzeybatısındadır. 2006 yılında
Muhtarlıktan gelen kaçak kuyu şikayetleri ve özellikle köy içinde bulunan çamaşırhane
kaynağının kuyulardan olumsuz etkilenebileceği endişesi üzerine, öncelikle kuyu tespitine
yönelik çalışmalarla birlikte, hidrojeolojik inceleme başlatılmıştır. Köy arazilerinde özel
sektör tarafından açılan kuyuların bir kısmının artezyen halinde akarak boşa gitmesi nedeniyle
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basınçlı bir akiferin varlığı; hidrojeolojik çalışmalara yön verici olmuştur. Ancak, mevcut
kuyulara ait bilgilerin yetersizliği ve çok sağlıklı olmaması fiziksel yapının ortaya konmasını
güçleştirmiştir. Bu nedenle öncelikle hidojeolojik haritalama çalışmasının ardından küçük
çaplı bir jeofizik rezistivite etüdü ile basınçlı akiferin konumu ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.
Bu çalışmalarla ortaya konan fiziksel yapı, kimyasal ve izotop verileriyle test edilmiştir.
Ayrıca, kimyasal ve izotop verilerinin yardımıyla, dinamik yapı ve beslenme bölgesi gibi
konular yorumlanmaya çalışılmıştır. Çalışma; bunlara ek olarak halkın bilgilendirilmesi ve
bilinçlendirilmesi, kuyularda ıslah çalışmaları, yeraltısuları mevzuatındaki yaptırımların
uygulanması vb. değişik aşamaları da kapsamaktadır; ancak bu bildiri çevresel izotopların
kullanımına odaklı olarak hazırlanmıştır.
2. ÇALIŞMA YÖNTEMİ VE AŞAMALARI
2006 yılında Muhtarlıktan gelen kaçak kuyu şikayetleri üzerine, kuyuların tespitinin ardından
ön hidrojeolojik etüt ve sınırlı bir yeraltısuyu kimyasal örnekleme çalışması yapılmıştır. Bu
çalışmalar esnasında Muhtarlığın ve kısmen Kaymakamlığın da desteğiyle köyde bir
bilgilendirme, bilinçlendirme çalışması başlatılmıştır. İlk çalışmalar genellikle yeraltısularının
kullanılması konusundaki mevzuatın anlatılması, uygulanmaya başlanması ve yeraltısularının
kontrolsüzce boşa akıtılmasının olumsuz sonuçları konusunda dikkatleri çekme şeklinde
olmuştur. Genel hidrojeolojik çalışmaları jeolojik ve jeofizik rezistivite etütleriyle belirli bir
olgunluğa getirip, kimyasal ve izotop analiz verilerinin desteğiyle değerlendirdikten sonra,
artezyen yapan kuyular için ıslah projeleri önerilip, uygulanmaya başlanmıştır.
Ön hidrojeolojik ve jeofizik çalışmalar 2007-2008 yıllarında, yeraltısularından (kuyu ve
kaynaklar) kapsamlı kimyasal ve izotop örnekleme çalışması 2009 yılı Haziran ve Ekim
aylarında olmak üzere iki set olarak yapılmıştır. Sonuç olarak, 2006-2009 yılı arasında
yapılan çalışmalarda 20 adet kuyuda ıslah çalışması yapılarak daha önce artezyen olarak boşa
akan toplam 20 l/s debi 2 l/s’nin altına düşürülmüştür. Islah edilemeyen üç kuyu ise iptal
edilerek yerine basınçlı akifer şartlarına uygun yeni kuyular açılmıştır. Ayrıca, yeraltısuyu
sisteminin beslenme ve boşalım koşulları ortaya konarak, yeraltısuyu kullanımı ile ilgili
olarak gelecekte yapılacak talepler (kuyu açma talepleri) konusunda sağlıklı karar verme
imkanı sağlanmıştır. Özellikle de, köy halkı için büyük öneme sahip olan Çamaşırhane
kaynağının beslenme bölgesi jeolojik-hidrojeolojik veriler ve kararlı izotop verilerinin birlikte
yorumlanması ile incelenmiştir. Böylece, kaynağın civardaki çekimlerden ne ölçüde
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etkilenebileceği konusunda değerlendirme yapma ve gereken önlemleri alma imkanı
doğmuştur.
3. KARAÖREN BÖLGESİNİN GENEL VE HİDROJEOLOJİK ÖZELLİKLERİ
3.1. Yeri, Coğrafik, Topoğrafik ve İklim Koşulları
Karaören köyü, İç Anadolu Bölgesi ile Batı Karadeniz bölümünün sınırında yer alır. İç
Anadolu’ya özgü karasal iklim hakimdir. Türkiye iklim kuşakları haritasında (D.B.R., 2004)
“Karadeniz Arkası İklim Kuşağı”nda bulunmaktadır. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve
yağışlıdır. Kuş uçuşu 30 km doğudaki Çankırı DMİ istasyonuna ait 1948-2009 arasındaki
verilere göre ortalama yıllık yağış 408 mm’dir. En fazla yağış Mayıs, en az yağış ise Eylül
ayında gerçekleşmektedir. Yıllık yağışın yaklaşık dörtte üçü Aralık-Mayıs arasındaki kış ve
ilkbahar aylarında gerçekleşmektedir (Apaydın, 2007). Köy, Kızılırmak ana hidrolojik
havzasındadır.
Çalışma alanı; 1000 m ile 1200 m kotları arasında olup, genellikle güneye bakan yamaçlar
halindedir.

Köy içinde meyvelikler ve ekili araziler hakimdir. Köy çevresindeki düşük

kotlarda seyrek meşe ağaçları ve yüksek kesimler ise ağaç yönünden fakir olup, otlaklar
halindedir. Ankara-Orta karayolu inceleme alanının içinden geçmektedir. Asfalt yolla her
mevsim Çankırı, Şabanözü ve Ankara’ya ulaşım mümkündür (Şekil 1).
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Şekil 1. İnceleme alanının bulduru haritası
3.2. Hidrojeolojik Durum
Karaören köyü ve çevresinde en altta metakonglomera, metakumtaşı, metasilttaşı, kumlu
kireçtaşı, kuvars-mikaşist ve metavolkanitlerden oluşan Triyas yaşlı Kösrelik formasyonu
(Trk), onun üzerinde serpantinit, spilit, gabro, çörtlü kireçtaşı, radyolarit ve diyabaz
litolojilerinin karışımından oluşan Kretase yaşlı Eldivan Ofiyolitli Karmaşığı (Of), Miyosen
yaşlı Eregez aglomeraları (Te), Tüf, tüfit, kireçtaşı, konglomera, kumtaşlarından ibaret olan
Miyosen yaşlı Hüyükköy formasyonu (Tmkhü), siyah renkli, soğuma eklemli, sert, keskin ve
parlak kırılma yüzeyli, gaz boşluklu Pliyosen yaşlı Aydos bazaltı ve aglomeralardan oluşan
Özlü volkaniti (Tö), gevşek çakıltaşı, kumtaşı ve kiltaşlarından oluşan Pliyosen yaşlı
Büyükyakalı formasyonu (Akyürek vd, 1980; Siyako, 1987) ve en üstte ise Karaören deresi ve
Şabanözü deresi boyunca uzanan kili, kumlu, çakıllı Kuvaterner alüvyon yer almaktadır (Şekil
2).
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Karaören köyü batısında yüzeylenen Kösrelik formasyonu ve doğudaki Eldivan Ofiyolitleri
yeraltısuyu yönünden pratikte geçirimsiz olup, yeraltısuyu taşımazlar. Özlü volkaniti çoğu
yerde bol kırklı ve çatlaklı olduğundan yeraltısuyu taşımaktadır. Bölgedeki kaynakların çoğu
bazaltlardan ve aglomeralardan boşalmaktadır. Bazaltların ve aglomeraların üzerine gelen
Pliyosen yaşlı Büyükyakalı formasyonunun killi seviyeleri, alttaki geçirimli Özlü volkanitinin
örtü tabakası konumundadır (Şekil 3). Bu nedenle, bu yapının olduğu bölgelerde basınçlı
akifer şartları mevcuttur. Karaören köyünde örtü biriminin üst kısımları, yer yer yamaç
molozu ile birlikte

(8-10 m’yi geçmeyen) geçirimli olup, sınırlı da olsa yeraltısuyu

barındırmaktadır.
Karaören köyünde açılan 20-100 m derinliğindeki kuyulardan 1-5 l/ verimler elde edilmiştir.
Bu kuyular nispeten dar çaplı olup, en geniş boru çapı 150 mm’dir. Kuyuların bir kısmı akan
artezyen, bir kısmı ise yarı artezyen şartlarındadır. Birkaç adet 3-5 m derinliğindeki sığ kuyu
ise Büyükyakalı formasyonun üzerinde bulunan ince (en fazla 10 m) geçirimli zon içinde
olup, serbest akifer şartlarına sahiptir.
4. KUYU VE KAYNAKLARIN ÖZELLİKLERİ, YERALTISUYU SEVİYESİ
Karaören köyü arazilerinde özel sektör tarafından 50’den fazla şahıs kuyusu açılmıştır (Tablo
1). Derinlikleri 24-100 m arasında değişen sondaj kuyularının bir kısmı artezyendir. Artezyen
yapan kuyuların debileri 8 l/s’ye kadar çıkmaktadır. Yapılan tespitlerde kuyu verimlerinin 110 l/s arasında olduğu görülmüştür. Artezyen yapan kuyuların tamamına manometre monte
edilerek piyezometrik seviye ölçülememiştir. Ancak, yeraltısuyu seviyesi ölçülebilen
kuyulardan elde edilen verilere (Temmuz, 2010) göre su tablası haritası hazırlanmıştır (Şekil
4). Buna göre, Kararören köyünde basınçlı akiferde piyezometrik seviye kuzeyden güneye
doğru düşmekte olup, genel yeraltısuyu tablası eğimi; topoğrafik yapı ve jeolojik konum
gereği beklendiği gibi kuzeyden güneye doğrudur.
Çalışma kapsamında ayrıca, köy içinde ve yakın çevresindeki kaynaklar tespit edilerek,
kaynak debisi ve yerinde fiziksel-kimyasal parametreler ölçülmüştür. Kaynakların ölçülen
debileri 4 l/s’nin altındadır (Tablo 2). Bu kaynaklardan debisi en fazla olan Avdan kaynağı
Kararören köyü içinde çamaşırhanede kullanılmaktadır. Diğer kaynaklar yerleşim birimlerinin
dışında çeşme haline getirilmiş olup, hayvanların ve yolcuların kullanımına hazır hale
getirilmiştir.
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Şekil 2. Karaören köyü ve çevresinin jeoloji haritası
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Şekil 3. Karaören köyü ve çevresinin jeoloji kesitleri

Şekil 4. Karaören köyü basınçlı akifer piyezometrik seviye haritası
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Tablo 1. Karaören köyündeki kuyulara ait bilgiler (Temmuz, 2010)
Adı Soyadı
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Seyfettin Demirtaş
Necati Akdoğan
Cemal Uzun
Mustafa Uzun
Mehmet Uzun
Cemal Akdoğan
Halil Karamehmetoğlu
Yaşar Nalbant
Mehmet Erdoğan
Osman Zeki Demirtaş
Menderes Uzun
Satılmış Çelik
Hüseyin Tanık
Bahadır Demirtaşlı
Mehmet Süleyman Dikyol
Osman Aydoğdu
İsmail Nalbant
Ali Osman Gökdemir
Cemal Akdoğan
Bayram Köse
Abbas Aydoğdu
Beşir Aydoğdu
Cemal Akdoğan
Ali Akdoğan
Yaşar Aydoğdu
Nurettin Aydoğdu
Münür Elibol
Sadık Dalyan
Mehmet Dalyan
Fahri Elibol
Mehmet Yılmaz
Murtaza Parmak
Sadık Aydoğdu
Recep Elibol
Şerafettin Aydoğdu
Cemil Çelik
Adem Demirtaşlı
Şakir Nalbant
Karaören Köyü Tüzel
Mustafa Erdoğan
İbrahim Toruk
Satılmış Toruk
Osman Toruk
Satılmış Aktepe
Sadık İpek Erişen
Zekiye Demirtaş
Bahri Erdoğan
Niyazi Nalbant
İlyas Demirtaş
Ali İhsan Çelik
Arif Aktepe
Seyit Acar
Yılmaz Çalık

Koordinatlar
520254-4484443
520230-4484022
520455-4483915
520418-4483931
520400-4483888
520355-4483908
520420-4483857
520386-4483838
520322-4483775
520436-4483746
520445-4483837
520271-4483669
520354-4483644
520392-4483585
520439-4483578
520324-4483556
520393-4483462
520297-4483297
520412-4483227
520338-4484413
520453-4484248
520389-4484208
520471-4484115
520488-4484142
520413-4484144
520551-4484238
520630-4484216
520474-4484080
520510-4484083
520711-4483814
520736-4483750
520756-4483562
520688-4483590
520821-4483824
520770-4483825
520783-4483948
520864-4483952
520899-4483966
520905-4483411
520842-4483909
520999-4483950
520990-4483902
521028-4483914
521043-4483902
521072-4483949
521143-4483882
521191-4483927
521033-4483967
521040-4484026
520793-4484021
521663-4482459
521370-4482683
521324-4482713

Der.
(m)

Ağız
Kotu

45
70
28
25
64
38
27
52

1189
1186
1149
1154
1148
1153
1143
1143

25
23
56
50
48
51
46
40
38
24
52
76
50
62
38
54
44
30
72
77
64
80
55
72
76
60
60
48
80
100
37
32
55
25
52
55
36
54
28
40
35
68
100
50

1141
1156
1144
1136
1124
1129
1130
1124
1128
1123
1182
1183
1178
1167
1169
1164
1164
1167
1157
1150
1137
1125
1108
1110
1128
1139
1144
1140
1141
1144
1135
1137
1139
1138
1141
1141
1159
1161
1144
1163
1162
1075
1072
1073
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Su
YAS
Seviyesi
Kotu (m)
(m)
12,10
1176,9
25,60
1160,4
6,20
5,30
9,00

1147,8
1142,7
1144,0

2,20

1140,8

Debi (l/s)

0,5

0,01
4,15
0,50

1139,8
1135,5

0,40

1128,6

2,00
3,20
9,10
6,40
10,50
16,70
13,50
8,20
19,20
8,90
2,70
16,50
19,40

1122,0
1124,8
1113,9
1175,6
1172,5
1161,3
1153,5
1160,8
1144,8
1155,1
1164,3
1140,5
1130,6

0,95

1107,1

0,11
0,16

3,57
1,53
8,33
1
1,50
1,80
2,00

1142,5
1138,2
1139,0
0,83
0,35

3,00
0,60
1,70
3,00
8,40
15,00
18,00
6,20
9,00
0,10
50,00
18,70
9,50

1134,0
1138,4
1136,3
1138,0
1132,6
1144,0
1143,0
1137,8
1154,0
1161,9
1025,0
1053,3
1063,5

Tablo 2. Karaören köyündeki kaynaklara ait genel bilgiler
No
30
K1
K2
K3

Adı Soyadı
Çamaşırhane
(Avdan Kay. )
Kuzu Pınarı
Yazıpınar
Bulduk Kaynağı

Koordinatlar

Debi
(l/s)

Kot

4483907-520531
4484750-520183
4485437-519211
4489251-516750

2,4
0,06
0,04
0,14

1135
1222
1273
1389

Formasyon
Büyükyakalı
Büyükyakalı
Bazalt
Aglomera

Debi ölçümü 25.6.2009 tarihinde yapılmıştır. Avdan kaynağının 2006 yılında ölçülen debisi 3,8 l/s’dir.

5. İZOTOP VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
5.1. Örnekleme Programı ve Parametreler
İnceleme alanındaki yeraltısularının beslenme kotu ve beslenme bölgesi ile akifer (ler) içinde
farklı karakterde suların bulunup bulunmadığını; başka bir ifade ile sığ ve derin suların tespit
edilmesi ve sonuçta hidrojeolojik sistemin çeşitli açıdan yorumlanması amacıyla değişik su
noktalarından kimyasal ve izotop örneklemesi yapılmıştır (Tablo 3, 4). Örneklemeler 2009
yılı bahar ve sonbahar döneminde olmak üzere iki set halinde yapılmıştır. Ayrıca, 2011 yılı
Şubat ayında yağışı temsil ettiği düşünülen sığ dolaşımlı ve güncel yağışlardan beslenen
kaynaklarda yeniden örnekleme yapılmıştır (Tablo 4). Kimyasal analizler DSİ Etüt ve Plan
Dairesine bağlı Su ve Toprak Laboratuvarında; izotop analizleri DSİ Teknik Araştırma ve
Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı (TAKK) İzotop Laboratuvarında yapılmıştır. Her iki
laboratuar da uluslararası standartlara akredite laboratuarlardandır.
Kimyasal analizler EC (elektrik iletkenliği), pH gibi temel parametreler ile ana iyonlar (Ca,
Mg, K, Na, So4, Cl, CO3, HCO3) ile amonyum, nitrat ve bor gibi parametrelerden ibarettir.
Analizi yapılan izotoplar ise oksijen-18 (18O) ve döteryum (2H), radyoaktif izotoplardan
trityumdur (3H). Ancak bu bildiri daha çok izotoplar üzerine yoğunlaştığından, laboratuarda
yapılan kimyasal analiz sonuçları ve ayrıntılı kimyasal değerlendirmelere burada yer
verilmemiştir.
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Tablo 3. Örnekleme yapılan su noktalarına ait yerinde elde edilen veriler (25.6.2009)
Adı Soyadı
Mehmet Uzun
H. Karamehmetoğlu
Bahadır Demirtaşlı
Ali Osman Gökdemir
Nurettin Aydoğdu
Çamaşırhane (Avdan)
Mehmet Yılmaz
Sadık Aydoğdu
Recep Elibol
Mustafa Erdoğan
İbrahim Toruk
İlyas Demirtaş
Ali İhsan Çelik
Kuzu Pınarı Kaynağı
Yazıpınar Kaynağı
Bulduk Kaynağı

No
5
7
4
18
26
30
32
34
35
41
42
50
51
K1
K2
K3

Derinlik
(m)
64
27
48
38
44
80
72
76
37
32
40
35

Kot
1148
1143
1124
1128
1164
1135
1125
1110
1128
1135
1137
1163
1162
1222
1273
1389

T(o)
14,8
14,8
15,6
15,3
14,5
15,9
16,1
17,7
16,2
16,5
15,7
16,7
15,6
-

PH
7,95
8,16
8,03
8,11
7,83
8,21
8,31
8,36
8,35
8,24
8,06
7,96
8,04
-

EC1
442
325
418
352
430
214
333
390
267
276
385
344
264
-

EC2
359
329
344
387
254
177
335
224
187
233
363
414
320
-

Tablo 4. Örnekleme yapılan kaynaklara ait yerinde elde edilen veriler (15.02.2011)

522281-4481879

Kot
(m)
1040

0,2

5,12

8,4

1044

536

785

2

Çamaşırhane (Avdan)

4483907-520531

1135

1,1

13,1

8,02 1135

372

482

3

Kuzupınar kaynağı

4484750-520183

1222

0,5

9,7

8,27 1222

390

554

4

Yazıpınar kaynağı

4485437-519211

1273

0,3

9,5

8,36 1273

243

345

5

Bulduk kaynağı

4489251-516750

1389

ip gibi

4,3

8,58 1389

226

377

No Adı
1 Sulu (Dartışlı) kay.

Koordinatı

Debi
(l/s)

T(oC) PH

Kot

EC1

EC2

Tablo 5. Karaören köyü yeraltısuyu örneklerine ait izotop analiz sonuçları
Örnekleme tarihi 25.6.2009
18

Örnekleme tarihi: 22.10.2009
Trityu
δ18O
δD
m

Örnek No

Su Noktası Adı

δ O

δD

Trityum

5
7

Mehmet Uzun
Halil Karamehmetoğlu

-9,96

-71,13

-10,31

-71,54

3,95

-10,31

-70,70

2,55
3,25

-10,16

-72,00

3,40

14

Bahadır Demirtaşlı

-72,00

1,55

-10,16

-72,54

2,30

18

Ali Osman Gökdemir

-72,92

2,20

-9,50

-70,01

3,10

26

Nurettin Aydoğdu

-71,70

5,05

-10,20

-71,69

5,05

30

Çamaşırhane Kaynağı

-71,12

1,75

-10,29

-70,71

3,45

32

Mehmet Yılmaz

-71,61

0,55

-10,30

-70,81

0,80

34

Sadık Aydoğdu

-9,64

-72,60

0,15

-10,40

-71,32

0,55

35

Recep Elibol

-9,88

-70,85

0,30

-10,02

-70,97

1,35

41

Mustafa Erdoğan

-10,02

-69,19

0,75

-9,26

-69,41

2,30

42

İbrahim Toruk

-9,98

-68,40

2,90

-10,10

-69,90

2,80

50

İlyas Demirtaş

-70,56

3,30

-10,33

-72,14

3,30

51

Ali İhsan Çelik

-70,11

0,60

-9,87

-69,58

1,45

K1

Kuzu Pınarı Kaynağı
Yazıpınar Kaynağı
Bulduk Kaynağı

-9,66
-10,39
-11,62

-67,46
-71,35
-80,52

6,25

K2
K3

-65,85
-71,82
-79,82

5,70

-10,21
-10,24
-10,08
-10,34
-9,47

-9,98
-10,18
-9,21
-10,32
-11,93
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0,75
4,10

1,95
4,45

5.2. Kimyasal ve İzotop Verilerinin Yorumlanması
Bilindiği gibi, yeraltısuyu hidrolojisinde sudaki birçok kimyasal parametre, sadece su kalitesi
ve suyun kullanılabilme özelliklerini sağlamakla kalmayıp, hidrojeolojik sistem dinamiği ile
ilgili önemli ipuçları vermektedir. Ayrıca, suyun kararlı izotoplarından oksijen-18 (18O) ve
döteryum (2H) yeraltısuyunun kökeni, beslenme kotu ve alanı ile farklı suların karışım
oranlarının belirlenmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Hidrojenin radyoaktif trityum
(3H) izotopu yeraltısuyu geçiş süresi ve beslenme rejimi ile yüzeysuyu-yeraltısuyu ilişkisinin
belirlenmesinde önemli bir araçtır. Fiziksel yapısı iyi tanımlanmış bir hidrojeolojik sistemde
izotop ve kimyasal veriler birlikte değerlendirilerek sisteme ait dinamik birçok özellik
tanımlanabildiği gibi, bu veriler fiziksel yapının tanımlanmasındaki bazı belirsizliklerin
ortadan kaldırılmasında da faydalanılan önemli araçlardır.
Bu çalışmada, akifer sisteminin beslenme alanları, farklı katmanların varlığı ve birbiriyle
ilişkisi, yeraltısuyu beslenim ve dolaşım mekanizması, beslenme rejimi gibi konuların
araştırılmasında çevresel izotoplardan yararlanılmıştır. İzotop verileri kimyasal verilerle
birlikte yorumlanmıştır.
5.2.1. 18O – 2D İlişkisi ve Yerel Meteorik Su Doğrusu
Kararlı izotop analiz sonuçları grafiğe döküldüğünde (Şekil 5 ve 6); bazı örneklerde
buharlaşma etkisi görülmekle birlikte, örneklerin meteorik doğru üzerinde olduğu
görülmektedir.

Güncel yağışı temsil eden; başka bir ifade ile güncel yağışla beslenen

kaynaklara ait O-18 – döteryum grafiğinde bir miktar buharlaşma etkisi görülmekte ve bu
nedenle doğrunun eğimi dünya meteorik doğrusuna paralel oluşmamaktadır. Doğrunun dünya
meteorik doğrusuna paralel hale getirmek amacıyla, diğerlerine göre daha negatif noktada
olan K3 kaynağı sabit tutularak diğer örneklerin oksijen-18 değeri doğrunun eğimi 8 olana
kadar negatifleştirilmiştir. Yerel meteorik doğrunun eğimi dünya meteorik doğrusuna paralel
hale geldiğinde bu işleme son verilmiş; yerel meteorik doğru denklemi ;
D = 8 18O + 16 (2009 ilkbahar) ve D = 8 18O + 13 (2009 sonbahar) şeklinde oluşmuştur.
Buna göre, döteryum fazlası ‰ 13 ile 16 elde edilmiştir. Sonbahar verilerinden elde edilen
eğim dünya meteorik doğrusuna daha yakın olduğundan, başka bir ifade ile buharlaşma etkisi
daha az olduğundan daha güvenilir bulunmuştur. Bu nedenle, yerel meteorik su doğrusu
denklemi;
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D=8

18

O + 13 olarak kabul edilmiştir. Döteryum fazlası dünya ortalama meteorik su doğru

denkleminde ‰ 10, Akdeniz meteorik su doğrusu denkleminde ‰ 22’dir. Ayrıca, inceleme
alanının 100 km güneyindeki Ankara DMİ istasyonunda 2001 yılı içinde olay bazında
kaydedilen yağışların döteryum fazlalıklarının ‰ 10 ile

‰ 22 arasında yer aldığı

belirlenmiştir (Dirican vd, 2002). Yine, 200 km güneybatıdaki Beypazarı bölgesinde yapılan
bir çalışmada (Apaydın, 2004) yağışlardaki döteryum fazlasının ‰ 13 ile ‰ 16 arasında
değiştiği, ancak ağırlıklı olarak ‰ 13 civarında olduğu sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak,
inceleme alanındaki yağışların döteryum fazlasının ‰ 13 civarında olması doğaldır.

Şekil 5. Su örneklerine ait oksijen-18 - döteryum grafiği (25.6.2009)
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Şekil 6. Su örneklerine ait oksijen-18 - döteryum grafiği (22.10.2009)
5.2.2. Yağışlarda Kot – 18O İlişkisi ve Yeraltısuyunun Beslenme Bölgesi

Akiferlerin beslenme kotu ve beslenme bölgelerinin belirlenmesinde, öncelikle yeraltısuyunun
beslenme kaynağı olan yağışın izotop içeriğinin bilinmesi gerekmektedir. Yağışların 2H ile
18

O içeriğinin yağışın düştüğü kot ile değişim göstermesi, bu izotopların yeraltısuyu beslenme

kotunun belirlenmesinde kullanılmasını sağlamaktadır. Yağışın ortalama kararlı izotop (18O
ve 2H) içeriğini belirlemek için, farklı kotlardan izotop analizi yapmak amacıyla yağış
örneklerinin alınması gerekmekte veya yağış gözlem istasyonlarının sayısının ve dağılımının
yetersiz olduğu veya çeşitli nedenlerle yağış örneklerinin alınamadığı durumlarda ise, farklı
beslenim kotlarına sahip olan ve yıllık yağışlardan beslenen kaynaklardan örnekleme
yapılabilmektedir. Bu tür kaynaklar yıllık yağışın ortalama değerini verdiklerinden, kısa
süreli örnekleme ile sonuca gidilmesine olanak sağlamaktadırlar.
Çalışma alanında değişik kotlardan teknik imkansızlıklar nedeniyle izotop analizi yapmak
amacıyla yağış örnekleri alınamamıştır. Ancak, havzanın değişik kotlarından boşalan ve yıllık
yağışlardan beslendiği tahmin edilen

kaynaklardan örnekleme yapılmıştır. Bu kaynaklar

jeolojik-jeomorfolojik konumu itibariyle boşaldığı kota yakın bölgeden beslenen,
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debisi

düşük (en fazla 1-1.5 l/s), birçoğu kurak dönemlerde kuruyan ve yağışlarla tekrar akışa geçen
kaynaklardır (bkz. Tablo 4).
Bilindiği gibi yağışlarda 18O içeriği sıcaklık, coğrafik konum, miktar, enlem ve kot ile
değişmektedir. Genel olarak her 100 m kot artışına karşılık 18O içeriğindeki azalma,
Yurtsever ve Gat (1981)’a göre ‰ 0.15 ile ‰ 0.50 arasındadır. İnceleme alanında yağışların
kot-18O ilişkisi incelendiğinde, her 100 m kot artışında yağışların

18O içeriğindeki

azalmanın ‰ 0.4 civarında olduğu görülmektedir. Bölgede yüksek kotlara doğru miktarı
nispeten yüksek oranda artan yağışların

18

O içeriğinde doğal olarak kayda değer bir azalma

(daha negatif değerler alma) sözkonusudur. Bu durum, yağışlarda miktar etkisinin bir
sonucudur. Kot yükseldikçe sıcaklığın ve buna bağlı olarak buharlaşmanın azalması, bu
negatifleşme oranını arttırmaktadır. Benzer durum 2H için de sözkonusudur. Her 100 m kot
artışında yağışların 2H içeriğindeki azalma ‰ 3.4’dür. Dünyanın çeşitli bölgelerinde yapılan
çalışmalarla elde edilen 18O ve 2H’da kot etkisi sonuçları Tablo 6’da verilmiştir.
Tablo 6. Dünyanın bazı bölgelerinde 18O ve 2H’un kot ile değişimi
Bölge

Kot (m)

Jura Dağları
Mont Blanc
Sahil Dağları
Piedmont
Dhofar Monsoon
Kamerun Dağları
Köprüçay Havzası

İsviçre
Fransa
İngiliz Kolombiyası
İtalya Batı Bölgesi
Umman Güneyi
Batı Afrika
Türkiye

500-1200
2000-5000
250-3250
500-2000
0-800
0-4095

Gökova Bölgesi

GB Türkiye

0-1900

Türkiye

650-1880

Türkiye

1000-1500

Yer

Beypazarı Bölgesi
(İç Batı Anadolu)
Şabanözü-Karaören
bölgesi

Her 100 m’deki fark
18
2
O
H
-0,2
-0,5
-4,0
-0,25
-0,31
-2,5
-0,10
-0,15
-0,25
-0,15
-0,25
-2,0
-0,44
-2,9
-0,4

-3,4

Referans
Siegenthaler et al., 1983
Moser and Sticher, 1970
Clark at al., 1982
Bortolomo, 1979
Clark, 1987
Fontes and Olivry, 1977
Günay ve Bayarı, 1989
Kurttaş, 1997
Apaydın, 2004
Apaydın vd., 2011

İncelenen kaynakların beslenme kotları ve beslenme alanları hidrojeolojik haritadan tespit
edilebilmektedir. Yıllık yağışları temsil eden kaynaklara ait 18O ve 2H verileri kullanılarak
18O ve 2H değerleri kota karşı grafiğe dökülmüş ve böylece izotopun kot ile değişimini ifade
eden en uygun doğru ve doğru denklemi elde edilmiştir.
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Tablo 7. Karaören bölgesinde yağışlarda kararlı izotop-kot ilişkisne göre değişik kotları temsil
eden 18O ve 2H değerleri (bahar ve sonbahar verilerinin ortalamasına göre)
18

Kot

2

O

18

H

Yağış (mm)

2

(m)

( O= - 0.004*Kot-5.16)

( H= - 0.034*Kot-27.9)

(Yağış = 0.35* kot + 114.73)

1500

-11,16

-78,9

640

1400

-10,76

-75,5

605

1300

-10,36

-72,1

570

1200

-9,96

-68,7

535

1100

-9,56

-65,3

500

1000

-9,16

-61,9

465

900

-8,76

-58,5

430

Kot-yağış ilişkisi Apaydın ve Aktaş (2006)’dan alınmıştır

Tablo 8. Karaören akiferindeki bazı su örneklerinin beslenme kotları (bahar ve sonbahar
verilerinin ortalamasına göre)
Örnek No

Su Noktası Adı

δ18O

δD

Trityum

Beslenme kotu (m)

YAS kotu (m)

5
7

Mehmet Uzun
Halil Karamehmetoğlu

-10,14
-10,24

-71,34
-71,35

3,25
3,33

1200
1288

1143
+1143 (Artezyen)

14

Bahadır Demirtaşlı

-10,19

-72,27

1,93

1263

+1124 (Artezyen)

18

Ali Osman Gökdemir

-9,87

-71,47

2,65

1270

1125

26

Nurettin Aydoğdu

-10,14

-71,70

5,05

1230

1155

32

Mehmet Yılmaz

-9,89

-71,21

0,68

1078*

+ 1125 (Artezyen)

34

Sadık Aydoğdu

-10,02

-71,96

0,35

1120*

+1110 (Artezyen)

35

Recep Elibol

-9,95

-70,91

0,83

1180

+1128 (Artezyen)

41

Mustafa Erdoğan

-9,64

-69,30

1,53

1215

+ 1135 (Artezyen)

42

İbrahim Toruk

-10,04

-69,15

2,85

1205

1134

50

İlyas Demirtaş

-10,16

-71,35

3,30

1205

1154

51
Ali İhsan Çelik
-10,03
-69,85
1,03
1255
1162
* Bazı örneklerin trityum değeri sıfır civarında olup, beslenme kotu yeraltısuyu seviye kotundan daha düşük veya yeraltısuyu
seviye kotuna yakın çıkmıştır. Güncel olmayan beslenimin ürünü olan bu tür suların güncel beslenme kotu ile
ilişkilendirilmesinde buna benzer sorunların çıkması doğaldır.

5.2.3. Yeraltısuyu Dinamiğinin Analizi

Daha önce de ifade edildiği gibi, Kararören köyünde açılan şahıs kuyularından yeterli bilgi
elde edilememesi ve elde edilen bilgilerin doğruluğundan kuşku duyulması nedeniyle
inceleme alanında jeofizik elektriki rezistivite ölçümlerine ilave olarak kimyasal ve izotop
verileri izleyici olarak kullanılmıştır. Bu veriler özellikle farklı akiferlerin veya akiferde
derinliğe ve mesafeye bağlı değişimlerin varlığı, bağıl yeraltısuyu yaşı gibi hususlar
incelenmeye çalışılmıştır.
Hidrojenin radyoaktif izotopu olan ve bu özelliğiyle sulardaki derişimi zamanla azalan
trityum izotopu, çalışma alanında güncel yağışlardan beslenen kaynaklarda 2-6 TU arasında
değişirken, nispeten derin kuyulara ait örneklerde sıfıra yakın değerler vermektedir. Daha sığ
110

kuyulara ait örneklerde ise 2-5 TU arasında değişmektedir. Buna göre inceleme alanında
trityum verilerine göre üç tip sudan sözetmek mümkündür.


Yıllık yağışlardan beslenen sığ-kısa dolaşımlı kaynaklar 2-6 TU



Görece sığ ve kısa dolaşımlı sular 2-5 TU (5, 7, 14, 18, 26, 42, 50)



Görece derin-uzun dolaşımlı sular 0-1 TU (Örnek no 32, 34, 35, 41, 51)

Akiferde derine doğru sıcaklıkta artma meydana geldiği, genel olarak trityum değeri sıfır veya
sıfıra yakın olan suların sıcaklıklarının yükseldiği görülmektedir (Şekil 7). Ancak daha sıcak
ve trityumu düşük sular, trityum içeriği yüksek olan sulardan farklı bir zonda, farklı dolaşım
sistemine sahip olmayıp, akifer içinde nipeten derindeki (daha alt zondaki) ve akiferin etüt
edilen bölümünün akış aşağısındaki sulardır. (Şekil 8, 9).
18

O-Trityum ilişkisi, suların beslenme kotları ile akifer içinde kalış süreleri arasındaki ilişkiyi

yansıtmaktadır. Şekil 10’da eksenlerin kesişim noktasına düşey eksen boyunca gidildikçe
suların ortalama beslenme alanı kotu; yatay eksen boyunca gidildikçe de akifer içinde kalış
süresi artmaktadır. Alınan örneklerden hazırlanan grafiklerde, eksenlerin kesişim noktasına en
yakın noktalarla gösterilen 32, 34, 35, 41, 51 no.lu kuyular, Karaören köyünün kuzeyindeki
beslenme bölgesine en uzak, dolayısıyla da sistem içerisinde kalış süreleri en fazla olan suları
temsil eden

kuyulardır. Ancak, bu sulara Kararören köyünün doğusunda ve batısındaki

sırtlardan da genç suların karışımı sözkonusu olduğundan, 18O ve 2H değerleri kuzeydeki
yüksek kotları temsil edecek kadar negatif değildir. Kuzeydeki beslenme bölgesine daha
yakın olan ve kuyuların derin olmaması nedeniyle akiferin üst zonunu temsil eden kuyulara
ait sularda (5, 7, 14, 26, 42, 50) trityum daha yüksek, kararlı izotoplar ise daha negatiftir.

Şekil 7. Basınçlı akiferde derinlik-sıcaklık ve trityum-sıcaklık ilişkisi
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Şekil 8. Karaören akiferinde Derinlik-Trityum ilişkisi (Sol:Mayıs 2009, sağ:Ekim 2009)

Kuzeyden güneye doğru olan yeraltısuyu akım yolu boyunca, kuzeydeki beslenme
bölgesinden uzaklaşılmasına rağmen trityumun azalmasına karşın (Şekil 10) kararlı izotopta
belirgin bir negatifleşme olmaması ve ayrıca EC değerlerinde bir artış olmaması, kuzeyden
gelen sulara Kararören köyü güneyinde genç suların karıştığına işaret etmektedir. Bu karışım,
derinlerden, yani akifer tabanından daha derin ve uzun dolaşımlı sular olmayıp (EC yüksek
değil, kararlı izotopu daha negatif değil) nispeten genç sular olmalıdır. Çünkü güney bölgede
trityumu sıfıra yakın olan suların derin dolaşımla yüksek kotlardan beslenmesi, bunun
sonucunda oksijen-18 ve döteryumun sığ sulara göre daha negatif olması beklenirken böyle
bir durum söz konusu değildir. Bu durum; bu suların menbadaki yüksek trityumlu ve daha
negatif kararlı izotop içeriğine sahip sularla daha alçak bölgelerden (Karaören batısı ve
doğusu) beslenme ile gelen genç suların karışımı olduğuna işaret etmektedir (Şekil 11).

Şekil 9. Karaören bölgesi yeraltısularında Trityum - 18O ilişkisi
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Şekil 10. Akım yolu boyunca trityumun ve kararlı izotopların değişimi

Şekil 11. Kararören akiferinde jeolojik yapı ve izotop verilerine göre yeraltısuyu beslenim ve
dolaşım modeli

6. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
Çankırı’nın Şabanözü ilçesine bağlı Karaören köyünde gerçekleştirilen bu çalışmalarda;
kimyasal verilerle birlikte özellikle izotop verileri (oksijen-18, döteryum ve trityum); jeolojik,
jeofizik ve sondaj verilerini tamamlayıcı olarak kullanılmıştır. Çalışılan sistem; bazalt ve
aglomeralardan oluşan volkano-tortul bir basınçlı akifer sistemidir. Bu çalışmada Kararören
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akiferi olarak adlandırılan sistem köy halkının sulama suyu ihtiyacının karşılanması yönünden
öneme sahiptir.
Karaören akiferinin yukarı bölümündeki (Kararören köyü içi) kuyular, akiferi çoğunlukla tam
penetre etmediğinden, üst zondaki genç suları temsil etmektedir. Akiferin akış aşağı (güney)
bölümündeki kuyular örtü formasyonunun biraz daha ince olması nedeniyle akiferin tabanına
yakın derinliğe kadar indiklerinden, yaşlı ve genç suların karışımından ibarettir. Ayrıca, doğu
ve batıdaki yakın sırtlarda yüzeylendiği alanlardan da beslenen akiferde, özellikle güney
bölgede genç ve kuzeyden gelen nispeten yaşlı suların karışımı sözkonusudur. Bu nedenle
kuzeydeki kuyulardan elde edilen daha genç, kısa-sığ dolaşımlı sulara göre daha uzun ve
derin dolaşımlı sular ile kuzeydeki bölgeye göre daha düşük kota sahip yüzey alanlarından
beslenenen genç suların karışımından ibarettir. Senklinal şeklindeki akiferin, doğuda ve batıda
yükselerek yüzeylenmiş olması; sadece kuzeydeki yüksek kotlardaki alanlardan değil, daha
alçak kotlardaki kanatlardan da beslenmesine olanak sağlamıştır. Güneydeki nispeten derin
kuyulardan elde edilen sularda EC’nin kuzeydeki kuyulara göre yüksek olmaması, trityumun
daha düşük olmasına rağmen bu suların yüksek kotlardan beslenerek derin dolaşımla
geldiğine dair karalı izotop fakirleşmesi göstermemesi bu tezi desteklemektedir. Bu durum
aynı zamanda basınçlı sisteme alttaki taban formasyonundan kayda değer bir beslenmenin
olmadığını göstermesi açısından önemlidir. Ayrıca, kuyulardan kontrolsüzce yapılan
çekimlerden doğrudan olumsuz etkilenmesi konusunda endişe duyulan Çamaşırhane (Avdan)
kaynağının beslenme alanının çekimlerin doğudan etki alanının dışında, beklenenden daha
yüksek kotlar (1250-1300) olduğu sonucuna varılmıştır.
Sonuç olarak, Kararören akiferi büyük oranda kuzeydeki yüzey alanlarından beslenen, ancak
doğu ve batıdaki sırtlarda yüzeylendiği sınırlı alanlardan da kısmen beslenen, geçirimsiz-zayıf
geçirimli birimlerle kuşatılan bir volkano-tortul akiferdir. Çalışma kapsamında henüz bir
bilanço çalışması yapılmamıştır, ancak akiferin beslenebilecek alanlarının darlığı ve doğu ve
batıdan geçirimsiz birimlerle kuşatılmış olması; yeraltısuyu potansiyelinin oldukça sınırlı
olduğunu göstermektedir. Bu değerlendirmeden hareketle, sınırlı olan bu potansiyelin boşa
akıtılmayarak korunması ve etkin-verimli bir şekilde kullanılması amacıyla artezyen yapan
kuyular için ıslah projeleri önerip, uygulanması ısrarla takip edilmiştir. Bu kuyulara üç tip
çözüm üretilmiştir. Bunlardan ilki, basıncı düşük olan kuyularda teçhiz borusuna zara
vermeden kuyu etrafını 5-6 m makine ile açarak kalın bir (2-5 m çapında) çimento tecrit inşa
edilmesidir. Kuyuların çoğunda teçhiz borusu cidarından kontrolsüz artezyen önlenerek,
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basıncın tamamının boru içine hapsedilmesi sağlanmıştır. Bu yöntemle tam olarak başarı
sağlanamayan bir-iki kuyuda mevcut teçhiz borusu içinde paker (tıkaç) yöntemi ile başarılı
olunmuştur. Her iki yöntemle sonuç alınamayan veya alınamayacağı anlaşılan kuyular
tamamen doldurulup iptal edilerek, yanına basınçlı akifer şartlarına uygun yeni kuyu
açtırılmıştır. Islah yaparak vanalı sistemle artezyen akımlarını kontrol eden kuyu sahiplerine
kullanma belgeleri verilmiştir. Bu çalışmalarda DSİ, halk ve teknik sorumlu mühendis ile
bilgi alışverişi yapılarak olumlu sonuçlar alınmıştır.
2006-2009 yılı arasında yapılan çalışmalarda 20 adet kuyuda ıslah çalışması yapılarak daha
önce artezyen olarak boşa akan toplam 20 l/s debi 2 l/s’nin altına düşürülmüştür. Islah
edilemeyen üç kuyu ise iptal edilerek yerine basınçlı akifer şartlarına uygun yeni kuyular
açılmıştır. 2010 yılı sonu itibariyle köyde bulunan 55 adet kuyudan yaklaşık yarısı artezyen
akımına sahip olup, bunların tamamı vana kontrollüdür ve kullanılmadığı zamanlarda evdeki
musluk gibi kapalı tutulmaktadır.
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Özet
Ülkemiz artan nüfus artışı, kentleşme ve sanayileşme olgularına bağlı olarak artan su tüketimi
değerleri dikkate alındığında yenilenebilir tatlı su kaynakları nicelik açısından gün geçtikçe
bir azalma ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu çerçevede, sürekli artan endüstriyel gelişim ve
artan nüfus baskısı altında kalan su kaynaklarının geliştirilerek verimli ve sürdürülebilir
olarak kullanılabilmesi için projelerde etüt yapılması ve bu etütlerde ileri tekniklerin
kullanılması zorunlu hale gelmeye başlamıştır. İzotop hidrolojisi çalışmaları bu tekniklerin
başında gelmektedir. Dünyada İzotop hidrolojisinin kullanılmaya başlanmasına paralel olarak
Türkiye’de de bu yöntemler kullanılmaya başlanmıştır.
Bu bildiride, su kaynaklarının değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve yönetimi kapsamında,
hidrolojide izotop teknikleri kullanımının önemi ve kullanım alanları ile bu konuyla
bağlantılı ulusal ve uluslararası kurumlar hakkında bilgiler verilmesi amaçlanmıştır. Bu
sayede bildirinin, Türkiye’nin uluslararası ölçekteki programlardan gerektiği şekilde
yararlanabilmesine de katkı sunacağı değerlendirilmektedir.
Anahtar kelimeler: Hidroloji, İzotop hidrolojisi.

Abstract
Quantity of the renewable water resources in Turkey has been decreasing due to the fact of
urbanization, industrialization and population increase with each passing day. In this respect,
new researches and use of advanced techniques in these researches have been becoming
compulsory for efficient development and sustainable use of water resources, which are
currently under the stress of ever-growing industrial development and increasing population.
Isotope hydrology studies rank first among mentioned techniques. Isotope hydrology
techniques have started to be used in Turkey in paralel with their global use.
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In this paper, it is aimed to give information about the importance and usage areas of istope
techniques in hydrology, as well as related national and international institutions within the
context of water resources assessment, development and management. In this regard, the
paper is assumed to contribute Turkey’s proper benefiting from the programs of international
scale.
Key Words : Hydrology, Isotope Hydrology
1. Giriş
Suyun miktarının azalması ve suyun kalitesindeki değişimler uygulamada karşılaşılan ve
kullanıcıyı doğrudan etkileyen iki temel sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Su kaynaklarının
bir yandan verimli ve sürdürülebilir olarak kullanılabilmesi diğer yandan su kaynakları
geliştirme faaliyetlerinde, yüzey suyu ile yeraltı suyu, tatlı su ile tuzlu su arasındaki
etkileşimlerin bölge ve havza ölçeğinde bilinmesi gerektiğinden, su kaynaklarının nitelik ve
nicelik olarak bütün yönleriyle gözlenmesine ve araştırılmasına her geçen gün daha fazla
ihtiyaç duyulmaktadır.
Miktar ve kalite sorunlarının yanında suyun verimli ve sürdürülebilir bir biçimde
kullanılmasını amaçlayan çalışmalarda gösterdiği başarılar nedeniyle ‘’İzotop Hidrolojisi’’
yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.
2. İzotopların Hidrolojide Kullanım Alanları
İzotop yönteminde, iz elementlerin atomik özelliklerinden yararlanılmaktadır. Tek bir izotop
analizi ile hidrolojik süreçle ilgili çok kapsamlı bilgilerin elde edilmesi mümkündür.
İzotop tekniklerinin başlıca uygulama alanları aşağıda yer almaktadır:


Yeraltı sularının orjinlerinin belirlenmesi,



Baraj ve göl kaçaklarının bulunması,



Yeraltı suyu eskilik derecelerinin belirlenmesi,



Yeraltı ve yer üstü sularının ilişkilerinin belirlenmesi,



Çeşitli su kütlelerinin birbirleriyle ilişkilerinin saptanması,



Tatlı ve tuzlu su ilişkilerinin belirlenmesi,



Kar-su eşdeğerinin belirlenmesi,



Su kalitesi,



Sularda radyoaktivite seviyelerinin saptanması,
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3. İzotop Hidrolojisi Alanında Faaliyet Gösteren Kuruluşlar
Hidrolojik çalışmaların çok disiplinli ve kompleks yapısı nedeniyle konunun sağlıklı bir
yönetişim çerçevesinde ele alınabilmesi için ulusal, bölgesel ve küresel ölçekteki diğer
coğrafyalarda edinilen tecrübe, yaratıcı düşünce ve başarı örneklerinin paylaşılması büyük
önem taşımaktadır. Bu durum, bu alanlarda çalışan uzmanların bir araya gelmeleri için
“Birlikler” oluşturmalarını gerekli kılmıştır.
Halihazırda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), Uluslararası Hidroloji Bilimleri Birliği
(IAHS), UNESCO ve Dünya Meteoroloji Örgütü-Hidroloji (WMO) benzeri küresel
organizasyonlar ve bu organizasyonların ülkelere yansıması olarak ulusal birlikler gelişmiştir.
3.1 Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA)
Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyet gösteren IAEA’nın izotop hidrolojisine ilişkin
program

etkinlikleri

kapsamında,

yeraltı

suyunun oluşumuyla ilgili

hidro-jeolojik

araştırmalar, yeraltı suyu akışı, iletim dinamikleri ve hidrolik etkileşimler; jeotermal sistemler
ve yüzey sularıyla ilgili uygulamalar ve su mühendisliğiyle ilgili diğer uygulamalar
bulunmaktadır.
3.2 Dünya Meteoroloji Teşkilatı (WMO)
İklim ve işletimsel hidroloji konularında WMO tarafından yürütülen çeşitli programlar
kapsamında izotop hidrolojisinden çeşitli şekillerde faydalanılan konular bulunmaktadır. Buna
örnek olarak, “Yağışlarda İzotoplar Küresel Ağı (GNIP)” konusunda çalışmalar yapmak üzere
IAEA ve WMO arasında imzalanan sözleşme verilebilir.
3.3. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO)
Su kaynakları, dengeli bir kalkınma için sınırlayıcı faktör olarak kabul edilmektedir. Bu
durum,

su

konusunda

Birleşmiş

Milletler’de

uluslararası

işbirliği

programlarının

geliştirilmesini gerektirmiştir. UNESCO bünyesinde IHP Programı bu yöndeki çalışmalarda
merkezi bir konumda bulunmaktadır.
3.3.1. Hidrolojide İzotoplar Uluslararası Ortak Program (JIIHP) Programı
UNESCO’nun 2002 Yılı Haziran ayında yapmış olduğu toplantıda Uluslararası Hidroloji
Programı (IHP) çerçevesinde İzotop Hidrolojisi Birimi (JIIHP) kurulmuş ve DSİ TAKK
Dairesi İzotop Laboratuvarı Şube Müdürlüğü ‘’Türkiye Odak Noktası’’ olmuştur. UNESCO
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JIIHP çalışmalarını IHP altında Uluslararası Atom Enerji Ajansı (IAEA) ile birlikte
yürütmektedir.
3.3.1.1. JIIHP Programının Amacı
JIIHP oluşturduğu küresel bilgi ağı yardımıyla, izotop metodolojileri konusundaki araştırma
ve uygulama sonuçlarını yaymayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda UNESCO, WMO, IAEA ve
diğer uluslararası kuruluşlar tarafından koordine edilen hidrolojik programların yürütülmesini
ve IHP Ulusal Komitelerine izotop teknikleri konusunda yeterli bilgiye sahip uzmanların da
dahil edilmesini öngörmektedir.
3.3.1.2. JIIHP Programının Kapsamı
Program kapsamında aşağıda belirtilen hususlarda çalışmalar yapılmaktadır.
• Özellikle gelişmekte olan ülkelerde su kaynaklarının geliştirilmesi ve yönetimi
alanlarında; yeraltı suyu ve yüzeysel suların kirliliğinin kontrolü için gerekli
önlemlerin alınmasında izotop tekniklerinin tam kullanımının sağlanması,
• Su kaynakları yönetimi alanında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kuruluşlarla
işbirliği yapmak suretiyle izotop tekniklerinin su kaynaklarının yönetimiyle
bütünleştirilmesinin sağlanması,
• Çeşitli düzeylerde kurslar düzenleyerek izotop hidrolojisinde insan kaynaklarının
geliştirilmesi; izotop teknikleri bilgisiyle donatılmış hidrologların eğitiminin
sağlanması,
• İzotop verilerinin ulusal, bölgesel ve küresel ölçekteki hidrolojik veri bankalarıyla
birleştirilmesinin sağlanması,
• Su kaynaklarında ulusal, bölgesel ve uluslararası programların desteklenmesi,
4. Uluslararası Hidroloji Bilimleri Birliği (IAHS)
IAHS, Uluslararası Jeodezi ve Jeofizik Birliğine bağlı 8 komisyondan birisidir. IAHS
tarafından düzenli olarak Hidroloji Bilimleri dergisi (Hydrological Science Journal)
çıkarılmakta, önemli konulara ilişkin konularında uzman kişilerin editörlüğünde kitaplar
yayınlanmaktadır.
IAHS altında faaliyet gösteren çalışma grupları aşağıda listelenmiştir:
•

İzotopların İzlenmesi Çalışma Grubu (ICT)

•

Kıtasal Erozyon Çalışma Grubu (ICCE)

•

Atmosfer-Toprak İlişkileri Çalışma Grubu (ICCLAS)
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•

Yeraltı Suları Çalışma Grubu (ICGW)

•

Uzaktan Algılama Çalışma Grubu (ICRS)

•

Kar ve Buz Hidrolojisi Çalışma Grubu (ICSIH)

•

İstatistiksel Hidroloji Çalışma Grubu (ICSH)

•

Yüzey Suları Çalışma Grubu (ICSW)

•

Su Kalitesi Çalışma Grubu (ICWQ)

•

Su Kaynakları Sistemleri Çalışma Grubu (ICWRS)

5. Türkiye Ulusal Hidroloji Komisyonu (TUHK)
Uluslararası Hidroloji Bilimleri Birliği’nin (IAHS) ulusal ölçekteki koludur. TUHK, hem
ulusal hem de başta Uluslararası Hidroloji Bilimleri Birliği (IAHS) olmak üzere uluslararası
kuruluşlarla iletişimi sağlama faaliyetlerini aktif olarak yürüten bir oluşumdur.
TUHK yapılandırılırken IAHS ile paralel yapıda çalışma grupları oluşturulmuştur (Şekil 1).
Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği (TUJJB) kapsamında, TUHK tüzüğü (2001)
doğrultusunda çalışmalarını yürütmektedir. Komisyon faaliyetlerinin yürütülmesi DSİ Genel
Müdürlüğünce yapılmaktadır.

Şekil 1: Ülkemizin Uluslararası Hidroloji Bağlantıları
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5.1.TUHK Faaliyetleri
TUHK’un hedefleri aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır:


TUHK’ nu ulusal ve uluslararası düzeyde aktif duruma getirmek ve tanıtmak,



Hidroloji biliminin diğer yer bilimleri arasında saygın yerini alması için gerekli
çalışmaları yapmak,



Uluslararası bilimsel kuruluşların faaliyetlerini izlemek, uygun görülenlere katılmak
ve Türkiye’yi temsil etmek,



Uluslararası

ilgili

bilimsel

kuruluşlarda

dolaylı

veya

dolaysız

Türkiye’yi

ilgilendirecek kararların ulusal çıkarlara uygun olması için çalışmak, bu kararları
duyurmak ve uygulanması gerekenleri izlemek,


Ülkemizde araştırma projelerine finans desteği sağlayan kurumlardan hidroloji
projelerine finans desteği sağlamak için girişimde bulunmak,



Hidroloji projeleri için ulusal ve uluslararası merkezlerden veri temin edilmesinde
yardımcı olmak,



TUHK üyeleri arasında bilgi iletişimini sağlamak için düzenlemeler yapmak (bilimsel
toplantı, yayın vb),



Ülkemizde hidroloji eğitimini geliştirmek.

6. Sonuç ve Öneriler
Dünyada hidroloji alanında faaliyet gösteren uluslararası kuruluşların sayısı ve etkinliği her
geçen gün artmakta ve izotop tekniklerinden su sektöründe daha çok yararlanılmasına ilişkin
uluslararası çalışmalar UNESCO'nun IHP programı eşgüdümünde hızla gelişmektedir.
Ülkemizde de, JIIHP Programı’ndan gerektiği şekilde yararlanabilmek için, mevcut bilgi
ağının geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Bu itibarla aşağıda yer alan faaliyetlerin yapılması ve
yürütülmesi hidroloji alanındaki çalışmaların gelişimine katkı sunabilecektir.


Belirli aralıklarla ulusal ve uluslararası sempozyumların yapılması,



Ulusal ve uluslararası projeler oluşturulması ve destek sağlanması,



Uluslararası kuruluşlar ile ilişkilerin geliştirilmesi,



Hidroloji çalışmalarının yayınlanacağı bilimsel dergi çıkarılması,



Proje raporlarının ve akademik çalışmaların yayınlandığı web sayfası oluşturulması,



Hidroloji alanında faaliyet gösteren kamu-özel sektör ve üniversiteler arasında daha
yakın işbirliğinin sağlanması.
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ÖZ:
Yüzey ve yeraltısularında ortalama geçiş süresi ve bunun dağılımı sürdürülebilir su kaynakları
yönetimi ve kirlilik riskinin değerlendirilmesi açısından önemli bir bilgidir. Çevresel
izleyiciler geçiş süresi dağılımının belirlenmesi amacı ile hem yeraltısularında hem de yüzey
sularında etkin biçimde kullanılmaktadır. Bu çalışmada Tuna Nehri-Viyana istasyonda akarsu
geçiş süresi 3H verileri kullanılarak tümsel modelleme tekniği ile belirlenmiştir.
Tümsel modelleme çalışmalarında birbirine paralel bağlı eksponansiyel karışım ve piston
akım bileşenlerden oluşan akış modeli kullanılmış, Viyana kesitinde akarsuyun ortalama geçiş
süresi 7.39 yıl olarak belirlenmiştir. Viyana kesitinde eksponansiyel ve piston bileşenlerin
geçiş süreleri sırası ile 9.33 yıl ve 3.00 yıl olarak hesaplanmıştır. Model sonuçları Tuna Nehri
Viyana kesitindeki akış üzerinde havzanın memba kesimindeki yüzey, yüzeyaltı akış ve
serbest akifer beslemesinin (eksponansiyel karışım bileşeni) yanısıra akarsuya olan basınçlı
yeraltısuyu beslemesinin de (piston akım bileşeni) etkili olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: trityum, geçiş süresi, Viyana, Tuna Nehri
ABSTRACT:
Mean residence time and its distribution in the surface water and groundwater basin is an
invaluable information regarding the sustainable water resources management and the
assessment of pollution risk. Environmental isotopes have been effectively used for
determining the mean residence time and its distribution in the surface water and groundwater
systems. In this study, the mean residence time of streamflow in Danube River at Vienna has
been determined by means of lumped parameter modeling of environmental tritium
observations. The mean residence time of streamflow of Danube at Vienna has been
determined as 7.39 years by a lumped-parameter model comprising of piston flow and
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exponential mixing components connected in parallel. The mean residence times of
exponential mixing and piston flow components have been determined as 9.33 years and 3.00
years, respectively. Results of the model reveal that both the surface and subsurface flow and
discharge of unconfined aquifers (exponential mixing component), as well as the discharge of
confined aquifers (piston flow component) contribute to the streamflow of Danube at Vienna.
Keywords: tritium, residence time, Vienna, Danube River
GİRİŞ
Yüzey ve yeraltısularında geçiş süresi dağılımının belirlenmesi, sürdürülebilir su kaynakları
yönetimi ve kirlilik risklerinin değerlendirilmesi açısından önemlidir. Yüzey ya da
yeraltısuyunun geçiş süresi suyun sisteme girişi ile çıkışı arasında geçen süredir. Yüzey ve
yeraltısuyu sistemlerinde (havzalar ve akiferler) geçiş süreleri temel akım prensiplerine
dayanan sayısal akım modelleri ile de belirlenebilmektedir. Bununla birlikte sayısal
modelleme yaklaşımlarının başarısı sistemde akışa etkiyen parametrelerin değerlerinin
sağlıklı olarak belirlenmesine gerek duymakta, bu beklenti ise çoğunlukla karşılanamamakta,
doğanın öngörülmesi güç karmaşık yapısı çoğu zaman sayısal modeller için gerekli
parametrelerin değerlerinin belirlenmesini güçleştirmektedir. Bu nedenle çevresel izleyiciler
geçiş süresi dağılımının belirlenmesi amacı ile hem yeraltısuyu hem de yüzey suyu
sistemlerinde etkin biçimde uzun yıllardır kullanılmaktadır (örğ., Nir, 1986). Hidrolojide
kullanılan çevresel izotopik izleyiciler doğal ve/veya antropojenik süreçler sonucunda
atmosfere salınmakta, buradan da hidrolojik çevrime dahil olmaktadırlar. Yağış ile yüzey ve
yeraltısularına katılan atmosferdeki çevresel izleyiciler bu sistemler içinde taşınmakta ve
belirli bir süre sonra akarsuya, denize, kaynağa ulaşma şeklinde doğal yollarla ya da
kuyulardan çekim gibi yapay yollarla sistemi terk etmektedirler. Yüzey sularında yağıştan
itibaren oluşan beslenimin havzadaki geçiş süresi dağılımının belirlenmesi yüzeysularının pek
çok amaçla yaygın kullanımından dolayı oldukça önemlidir. Yüzey suları, çok sayıda farklı
özellikteki su yapıları ile sulama, içme kullanma, ve enerji üretimi amacıyla yaygın olarak
kullanılmaktadır. Çevresel izleyiciler kullanılarak elde edilecek bilgiler yüzey suyundan farklı
amaçlar için kullanılan sular için yönetim politikalarının geliştirilmesi açısından kullanılabilir.
Çevresel izleyicilerin bu amaç doğrultusunda kullanımı seçilen izleyici ya da çalışma alanına
bağlı olarak çeşitli belirsizlikler içerebilmektedir. Bu belirsizlikler uzun süreli çevresel
izleyici gözlemi içeren sistemlerde önemli oranda azalmaktadır. Bu çalışmada Avrupa
kıtasının en önemli akarsularından birisi olan Tuna Nehrinin Viyana kesitindeki trityum
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gözlemleri tümsel parametreli model kullanılarak geçiş süresi ve dağılımı bilgisine
dönüştürülmüştür.
ÇALIŞMA ALANI VE YÖNTEM
Bu çalışmada, dünyanın en uzun ve kesintisiz trityum gözlemine sahip akarsu kesiti olan Tuna
Nehri’nin Viyana’daki istasyonunda havza geçiş süresi tümsel modelleme yaklaşımı ile
belirlenmiştir. Tuna Nehri, Almanya sınırları içinden doğarak batıdan doğuya 19 ülkedeyi
katedip Karadeniz’e boşalmaktadır (Şekil 1). Tuna Nehri havzası yaklaşık 797.000 km2 alana
sahiptir. Nehrin Karadenize boşalım noktasındaki yıllık ortalama debisi 6444 m3/s’dir
(Sommerwerk et.al., 2009). Viyana kesitinin ortalama debisi ise 1963-2005 dönemi için 1895
m3/s olarak belirlenmiştir. Tuna Nehri üzerinde çok sayıda farklı amaçlar için tasarlanmış
baraj ve

taşkın önleme yapısı bulunmakta, derinliği setlerle ayarlanan akarsuda yoğun

biçimde akarsu taşımacılığı yapılmaktadır. Tuna Nehrinin Viyana kesitinde akarsu trityum
içeriği 1963-2005 dönemi boyunca aylık frekansta toplanan kapma (grab) örneklerin analizi
yoluyla belirlenmiştir. En yüksek 3H değeri 1000 TU olarak 1963 yılında gözlenmiştir.
Tümsel model için gerekli 3H girdi serisi Viyana kesitine ait 3H ölçümlerinin yine Viayana’da
gözlenen aylık toplam yağış ile ağırlıklandırılması sonucunda oluşturulmuştur.

Şekil 1. Geçiş süresi hesaplanan memba havzasının Tuna Nehri havzası içindeki konumu.
Tuna Nehri Viyana kesitine ait geçiş süresi hesaplamaları çevresel izleyici olarak 3H’un
kullanıldığı tümsel parametreli modelleme tekniği ile gerçekleştirilmiştir. Tümsel modeller
ilgilenilen sistemi bir bütün olarak ele alırlar. Sisteme giren çevresel izleyici tanımlanan bir
transfer fonksiyonu ile sistemden çıkan çevresel izleyici derişimine dönüştürülür. Tümsel
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modelleme yaklaşımının hidrolojideki ilk uygulamaları Nir, 1986 ve Zuber, 1986 tarafından
yapılmıştır. Bu çalışmada ise Özyurt and Bayarı (2005) tarafından gerçekleştirilen
LUMPEDUS adlı tümsel parametreli model kodu kullanılmıştır. Tümsel modellerde transfer
fonksiyonları farklı akım senaryolarını temsil edecek şekilde tanımlanmaya çalışılmaktadır.
Genellikle kullanılan iki temel transfer fonksiyonları piston ve eksponansiyel akım koşulları
için kullanılır ve bu adlar ile anılırlar. Piston akım koşullarında farklı yıllarda sisteme katılan
beslenimler birbiri ile karışmadan taşınmaktadır. Eksponansiyel akımda ise sisteme katılan
herbir beslenim sistem içindeki su kütlesi ile tamamen karışmaktadır. Doğal sistemler anılan
taşınım tiplerinin farklı kombinasyonları içermektedirler.
SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Çalışmada Tuna Nehri Viyana kesitinin 1963-2005 dönemi kapsayan toplam 42 yıllık 3H
gözlemleri kullanılmış, izleyici girdisini çıktıya (alkarsuda gözlenen 3H içeriği) dönüştüren
farklı transfer fonksiyonları kullanılarak oldukça geniş bir geçiş süresi aralığı için
hesaplanmış akarsu

3

H zaman serileri oluşturulmuştur. Yapılan denemeler sonucunda

gözlenen değerler ile en iyi uyum “paralel bağlı eksponansiyel ve piston” tipi tümsel
parametreli taşınım modeli ile elde edilmiştir (Şekil 2). Gözlenen verilere en iyi uyumu
sağlayan eksponansiyel karışım tipindeki tümsel model ise gözlenen değerlerin altında kalan
3

H çıktı değerleri üretmiştir. Paralel bağlı eksponansiyel ve piston tip tümsel parametreli

taşınım modeli ile Viyana kesiti için belirlenen ortalama akarsu geçiş süresi 7.39 yıl’dır.
Viyana kesitinde eksponansiyel ve piston bileşenlerin geçiş süreleri sırası ile 9.33 yıl ve 3.00
yıl olarak hesaplanmıştır. Eksponansiyel karışım modelinde belirli bir andaki çıktı üzerinde
geçmişteki tüm yıllardaki girdilerin geçmişe gidildikçe azalan katkısı bulunmaktadır. Bu
model tipi daha çok akarsuya yakın ve uzak kesimlerde gerçekleşen yağış girdisinin yüzey,
yüzeyaltı ya da yeraltısuyu akışı olarak akarsuya ulaşması sürecinde karışmasını temsil
etmektedir. Diğer yandan, piston akımı daha çok basınçlı akiferlerde karşılaşılan bir taşınım
durumunu temsil etmekte olup farklı yılların girdileri arasında teorik açıdan hiç karışım
olmamaktadır. Bu bilgiler ışığında Tuna Nehri Viyana kesitinde akış üzerinde havzanın
memba kesimindeki yüzey, yüzeyaltı akış ve serbest akifer beslemesinin (eksponansiyel
karışım bileşeni) yanısıra akarsuya olan basınçlı yeraltısuyu beslemesinin de (piston akım
bileşeni) etkili olduğu anlaşılmaktadır.
Diğer yandan, geliştirilen modelin gözlenen 3H içeriğini benzeştirmedeki yüksek başarısı
üzerinde kullanılan gözlem serisinin uzun ve kesiksiz olmasının da büyük payı
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bulunmaktadır. Dünya genelinde düşük düzey 3H ölçüm kabiliyetinin yaygınlaşması 1980’li
yıllarda başlamıştır. Çeşitli veri setleri ile yapılan model testleri Tuna Nehri Viyana kesitinde
3

H gözlemlerinin 1980 sonrasında ve kesikli olarak gerçekleşmiş olması halinde aynı transfer

fonksiyonu ile hesaplanan geçiş sürelerinin 20 ila 40 yıl aralığında değişeceğini
göstermektedir. Diğer bir deyişle, pek çok diğer model hesaplamalarında olduğu gibi tümsel
modellerin başarısını belirleyen en önemli etkenlerden birisi de gözlem serisi uzunluğu ve
frekansıdır.

Şekil 3.Tuna Nehri Viyana kesitine ait tümsel parametreli model sonuçları.
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SULARDA RADYOAKTİVİTE VE TOPLAM GÖSTERGE DOZU
RADIOACTIVITY AND ANNUAL EFFECTIVE DOSE EQUIVALENT
IN WATERS
Nermin DOĞAN

DSİ, Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı, İzotop Laboratuvarı Şube
Müdürlüğü, nermind@dsi.gov.tr
ÖZET
Çevremiz çeşitli elementlerden veya onların bileşiklerinden meydana gelmiştir. Bunlardan
uranyum, toryum ve bunların bozunma ürünleri ile potasyum doğal radyoaktivitenin temel
kaynağını

oluştururlar.

Ancak

insanların

çeşitli

yollarla

yapay olarak

ürettikleri

radyonüklitlerin kontrolsüz olarak çevreye salınmaları, yaşamsal öneme sahip su kaynakları
ve toprak gibi doğal çevremizin kirlenmesine yol açabilir.
Bu çalışmanın amacı; 2004 yılında TÜRKAK tarafından akredite olunan ve Sağlık Bakanlığı
tarafından

radyoaktivite

analizleri

konusunda

yetkilendirilen,

“Suların

Radyoaktif

Kirlenmesini Kontrol Laboratuvarı”nda yapılan radyoaktivite deneyleri ile ilgili bilgiler
vermektir.
Anahtar Kelimeler: Radyoaktivite, Toplam alfa aktivitesi, Toplam beta aktivitesi, Toplam
gösterge dozu, Su
ABSTRACT
Our environment is formed from a variety of elements or their compounds. These uranium,
thorium and potassium are the main source of natural radioactivity. But people in the
environment uncontrolled release of radionuclides produced artificially in various ways, can
lead to pollution of our natural environment, such as water and soil resources vital.
The purpose of this study; Be accredited by the TURKAK in 2004 and authorized by the
Ministry of Health in radioactivity analysis, "Radioactive Pollution Control Laboratory of the
Waters" is to provide information about radioactivity in the experiments made.

Keywords: Radioactivity, Gross alpha activity, Gross beta activity, Annual effective dose
equivalent, Water.
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1. GİRİŞ
Bilindiği üzere, gerek yüzey suları gerekse yeraltı suları çeşitli radyonüklitler içermektedir.
Sulardaki doğal radyonüklit derişimleri bölgenin fiziko-kimyasal durumu ve jeolojik
formasyonu ile ilgilidir. Doğal sular çeşitli miktarda alfa (α) ve beta (β) aktiviteleri içerir.
Alfa aktivitesi genelde Uranyum izotopları (234U, 235U ve 238U) ile Radyum-226’dan (226Ra),
beta aktivitesi ise genelde Potasyum-40 (40K), Uranyum-238 (238U), Toryum-234 (234Th) ve
Paladyum-234’ün (234Pa) bozunma ürünlerinden ortaya çıkmaktadır [Forte vd., 2007].
Yeraltı suları, içerisinden geçtikleri kayaçlardan radyoaktif maddeleri çözündürerek
radyoaktif özellik kazanmaktadırlar. Çözünmüş maddelerin miktarı, formasyonlarla yeraltı
suyunun temas süresine, suyun akış hızına ve sıcaklığına, formasyonun cinsine ve ortamın
basıncına bağlı olarak değişir [Malanca vd., 1998].
Nükleer silah denemeleri, test reaktörleri, nükleer tıp laboratuvarları, uranyumun
madencilikde kullanılması gibi insan faaliyetleri çevredeki doğal radyoaktivite derişimlerinde
artışa neden olmaktadır [Pujol ve Sanchez-Cabeza, 2000]. Bu kapsamda son yıllarda sulardaki
radyoaktivite belirleme büyük ilgi çekmektedir. Sulardaki toplam alfa ve toplam beta
analizleri radyolojik karakterizasyonu belirlemede ilk adım olarak yaygın olarak
kullanılmaktadır [Jobbagy vd., 2011]. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) içme sularındaki toplam
alfa ve toplam beta radyoaktivite derişim sınırlarını sırasıyla 0,5 Bq/L ve 1,0 Bq/L olarak,
yıllık etkin doz eşdeğeri sınırını ise 0,1 mSv/yıl olarak belirlemiştir [WHO, 2004] (Şekil 1).
Bu kapsamda WHO’nun öngördüğü sınır değerlere uygunluğunun saptanması için
laboratuvarımızda Ülkemiz genelinde DSİ’nin sorumlu olduğu tüm su kaynaklarında tarama
ve izleme amaçlı olarak toplam alfa ve toplam beta deneyleri yapılmaktadır. Bunun yanında
Sağlık Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu yönetmeliklere göre (“İnsani Tüketim Amaçlı Sular
Hakkındaki Yönetmelik”, “Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik” ve “Kaplıcalar
Yönetmeliği”) su firmaları laboratuvarımıza başvurmaktadır. Ayrıca üniversite ve kurum
projeleri de faaliyetlerimiz arasında yer almaktadır.
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Radyoaktivitenin belirlenmesi

Toplam alfa≤0,5 Bq/L
Toplam beta≤1 Bq/L

Toplam alfa>0,5 Bq/L
Toplam beta>1 Bq/L

Radyonüklitlerin
cinsinin belirlenmesi
(örn: 226Ra, 238U, v.b.)
ve toplam dozun
hesaplanması

Doz≤0,1mSv/yıl

İçme suyu için uygun,
herhangi bir işleme
gerek yok

Doz>0,1mSv/yıl

Radyoaktiviteyi
azaltmak için gerekli
işlemler yapılır (uygun
arıtma, başka su ile
karıştırma v.b.)

Şekil 1. İçme sularının radyoaktivite derişimlerinin belirlenmesinde izlenen akış diyagramı
[WHO,2004].
Bu çalışmanın amacı; “Suların Radyoaktif Kirlenmesini Kontrol Laboratuvarı”nda yapılan
toplam alfa ve toplam beta deneyleri ile ilgili bilgiler vermektir. Bunun yanında; ayrıntılı
radyonüklit analiz olan “Toplam Gösterge Dozu” hesabının hangi aşamada yapılması
gerektiği detaylı bir şekilde verilmiştir. Bunun için laboratuvarımızın çalışmalarından biri
olan “Ilısu Barajı Projesi” kapsamında toplanan sularda yapılan toplam alfa ve toplam beta
deney sonuçları kullanılmıştır.
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2. MATERYAL VE YÖNTEM
Numunelerin alınması, hazırlanması ve ölçülmesi:
Numunelerin alımında toplam su kütlesini tam olarak temsil edecek noktanın tespiti ve alınma
şekli önemlidir. Göller ve akarsularda kıyılardan etkilenmeyecek kadar en az 1 m uzakta
seçilir. Kuyulardan numune alınırken, kuyu suyunu tam temsil etmesi için kuyunun suyu bir
süre boşaltılır, sonra numune alınır. Kaynak sularında tam kaynağın çıktığı noktadan numune
alınır. İçme ve kullanma sularında analiz yapılacaksa içme ve kullanma sularını temsil eden
depolardan alınmasında yarar vardır [Dilaver vd., 2002]. Su numuneleri ölçüm için gerekli
kalıntının sağlanmasına yetecek kadar en az 1 litre olarak çift kapaklı, temiz plastik şişelere
konulur. Numuneler alındıktan sonra pH değeri yaklaşık 2 olacak şekilde nitrik asit (1 N
HNO3) ilave edilerek korumaya alınır.
Toplanan su numuneleri EPA 900.0 yönteminde açıklandığı gibi sayıma hazırlanır [EPA,
1997]. Sayma için yeterli kalıntının (5 mg/cm2 alfa için, 10 mg/cm2 beta için) elde
edilebileceği miktarda su numunesi ısıtıcı üzerinde yaklaşık 10-15 mL kalıncaya kadar
buharlaştırılır. Kalan numune infrared lamba altında ~5 cm (2 inch) çapındaki çelik
planşetlere aktarılır (Şekil 2). Numuneler 105 °C sıcaklıktaki etüvde sabit tartım elde
edilinceye kadar kurutulduktan sonra sayıma alınır.
Su numunelerinin kalıntısından toplam alfa ve toplam beta aktivite değerleri düşük doğal fon
sayımlı 10 kanallı çoklu dedektör sistemi (Berthold LB770) ile ölçülür (Şekil 3) ve aşağıda
verilen denklem (1) ile hesaplanır. Berthold LB770 sistemi hem alfaların hem de betaların
birbirinden bağımsız olarak aynı anda sayılması prensibine göre çalışan orantılı gaz sayacıdır.

A  ,  ( Bq / L ) 

1000 * N

(1)

60 * Eff * V

Burada;
A , 

N 

Numunenin net sayım hızı (cpm)

Eff 

V 

Numunenin toplam alfa/beta aktivitesi (Bq/L)

Sistemin sayım verimi (cpm/dpm)

Numunenin hacmi (mL)
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Şekil 2. Numunelerin hazırlanması.

Şekil 3. Düşük doğal fon sayımlı 10 kanallı çoklu dedektör sistemi (Berthold LB770).
Su numunelerinin yıllık etkin doz eşdeğerleri ise ölçüm sonucu bulunan toplam alfa ve toplam
beta sonuçlarını kullanarak aşağıda verilen denklem (2) ile hesaplanır [USA-EPA, 1988; SajoBohus vd.,1996]:

DR

W

 ( A W )( IR W )( IDF )

(2)

Burada;
: yıllık etkin doz eşdeğeri (µSv/yıl)

DR

W

AW

: toplam alfa ve toplam beta aktiviteleri (mBq/L)

IR W

:kişinin 1 yılda tükettiği su miktarı (L)

IDF: doz dönüşüm faktörü (mSv/Bq).
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Dünya Sağlık Örgütü yetişkinler (yaş>17), çocuklar (2 ile 7 yaş arası) ve bebekler (yaş<1)
için yıllık tüketilmesi gereken su miktarını sırasıyla 730 L, 350 L ve 250 L olarak
belirlemiştir. Toplam alfa aktivitelerinin doğada en fazla bulunan Uranyum-238 (238U),
Uranyum-234 (234U), Toryum-230 (230Th), Radyum-226 (226Ra), Toryum-232(232Th)’den
geldiği, toplam beta aktivitelerinin Kurşun-210 (210Pb) ve Radyum-228 (228Ra)’den geldiği
kabul edilir [WHO, 2004].
Doz dönüşüm faktörleri sırasıyla;
230

Th için 2,1x10-4 mSv/Bq,

için 6,9x10-4 mSv/Bq ve

228

226

238

U için 4,5x10-5 mSv/Bq,

Ra için 2,8x10-4 mSv/Bq,

232

234

U için 4,9x10-5 mSv/Bq,

Th için 2,3x10-4 mSv/Bq,

210

Pb

Ra için 6,9x10-4 mSv/Bq değerleri kullanılarak hesaba katılır

[WHO, 2004].

3. DENEYSEL BULGULAR
“Ilısu Barajı Projesi” kapsamında 2 farklı döneme (14.03.2013, 22.08.2013) ait olmak üzere
27 farklı lokasyondan numuneler Bölge tarafından alınmış ve İzotop Laboratuvarı Şube
Müdürlüğü’nde toplam alfa ve toplam beta analizleri yapılmıştır. Numuneler, piezometre
kuyularından (16 adet), termal su kaynaklarından (6 adet) ve soğuk sulardan (5 adet)
alınmıştır. Toplam alfa ve toplam beta analizleri “Düşük Doğal Fon Sayımlı 10 Kanallı Çoklu
Dedektör Sistemi’nde (Berthold LB770)” EPA 900.0 [EPA, 1997] metoduyla yapılmıştır. Bu
kapsamda 2013 yılı içerisinde alınan numunelerin toplam alfa ve toplam beta analiz sonuçları
Çizelge 1’de verilmiştir. Ayrıca Şekil 4 ve 5’de sıcak ve soğuk sulardaki radyoaktif farklılık
açık bir şekilde görülmektedir.

136

Çizelge 1. Su numunelerinin 2 farklı döneme ait toplam alfa ve toplam beta analiz sonuçları.
14.03.2013
Sıra
No.

Numune Adı

22.08.2013

Toplam Alfa
(Bq/L)

Toplam Beta
(Bq/L)

Toplam Alfa
(Bq/L)

Toplam Beta
(Bq/L)

1

TK-1 PZ-1 KUYUSU

0,037

0,15

0,038

0,10

2

TK-2 PZ-2 KUYUSU

0,034

0,09

0,067

0,14

3

TK-3 PZ-3 KUYUSU

0,045

0,08

0,082

0,12

4

TK-5 PZ-5 KUYUSU

0,038

0,09

0,114

0,15

5

TK-6 PZ-6 KUYUSU

0,048

0,07

0,041

0,11

6

TK-7 PZ-7 KUYUSU

0,071

0,12

0,077

0,21

7

TK-8 PZ-8KUYUSU

0,035

0,09

0,119

0,11
0,12

8

TK-9 PZ-9 KUYUSU

0,061

0,11

0,054

9

TK-10 PZ-10KUYUSU

0,064

0,20

0,057

0,20

10

TK-11 PZ-11 KUYUSU

0,382

1,25

1,507

1,59

11

TK-12 PZ-12 KUYUSU

0,327

0,57

1,132

1,34

12

TK-13 PZ-13 KUYUSU

2,707

2,55

1,706

2,03

13

TK-15 PZ-15 KUYUSU

0,069

0,23

0,148

0,31

14

TK-16 PZ-16 KUYUSU

0,022

0,13

0,147

0,16

15

TK-17 PZ-17 KUYUSU

0,093

0,27

0,092

0,22

16

TK-18 PZ-18 KUYUSU

0,063

0,21

0,121

0,16

7,183

3,36

5,029

2,54

4,188

2,43

8,318

2,83

8,623

4,96

3,106

1,97

17
18
19

TK-19 ESKİ ILISU KÖYÜ KAPLICASI SAĞ
SAHİL
TK-20 BELKIS ANA KAPLICALARI SOL
SAHİL
TK-21 BELKIS ANA KAPLICALARI SOL
SAHİL

20

TK-22 DOLUSAVAK 1+300 m

4,705

2,61

0,135

0,03

21

TK-23 AMMARA BAHÇELERİ YUKARI

2,592

1,69

2,229

1,55

22

TK24 AMMARA BAHÇELERİ AŞAĞI

1,360

0,66

2,565

1,21

23

TK-25 KOÇYURDU KÖYÜ

0,049

0,04

0,063

0,06

24

TK-26 ÇEVRİMLİ KÖYÜ

0,057

0,07

0,042

0,05

25

TK-27 TEMELLİ KÖYÜ

0,033

0,04

0,230

0,23

26

TK-28 DİCLE NEHRİ MANSAP KÖPRÜSÜ

0,059

0,09

0,052

0,07

27

TK-29 İÇME SUYU KAPTAJ BÖLGESİ

0,049

0,05

0,037

0,09
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Toplam Alfa (Bq/L)
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Şekil 4. Su numunelerinin 2013 yılı Mart ve Ağustos aylarına ait toplam alfa deney sonuçları.

Toplam Beta (Bq/L)
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Toplam Beta (Bq/L) (Ağustos 2013)

Şekil 5. Su numunelerinin 2013 yılı Mart ve Ağustos aylarına ait toplam beta deney sonuçları.
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Soğuk su kaynaklarına ait 5 adet numunenin toplam alfa ve toplam beta değerleri
incelendiğinde toplam alfa değeri 0,033 Bq/L ile 0,230 Bq/L aralığında değişirken
toplam beta değeri 0,04 Bq/L ile 0,23 Bq/L aralığında değişmektedir (Çizelge 1).



Termal su kaynaklarına ait 6 adet numunenin toplam alfa ve toplam beta değerleri
incelendiğinde toplam alfa değeri 0,135 Bq/L ile 8,623 Bq/L aralığında değişirken
toplam beta değeri 0,03 Bq/L ile 4,96 Bq/L aralığında değişmektedir (Çizelge 1).



Piezometre kuyularına ait toplam alfa ve toplam beta değerleri incelendiğinde toplam
alfa değeri 0,022 Bq/L ile 2,707 Bq/L aralığında değişirken toplam beta değeri 0,07
Bq/L ile 2,55 Bq/L aralığında değişmektedir (Çizelge 1). Bu kuyulara ait numunelerin
değerlerinde dönemsel olarak belirgin bir değişiklik gözlenmemiştir. TK-11-12-13
kuyularının radyoaktivite değerleri diğer piezometre kuyularından alınan numunelerin
radyoaktivite değerlerinden yüksek olduğu açıkça görülmektedir. Bu değerler, Dünya
Sağlık Örgütü’nün belirlemiş olduğu sınır değerlerin (toplam alfa≥0,5 Bq/L, toplam
beta≥1 Bq/L) üzerinde olduğu için ayrıntılı radyonüklit analizi yapılması
gerekmektedir. Ayrıntılı radyonüklit analiz deneysel olarak yapılabileceği gibi teorik
olarak da yapılabilir [WHO, 2004]. Teorik olarak doz hesabı Denklem 2 kullanılarak
bu üç kuyu suyu numunesine (TK-11, TK-12, TK-13) uygulanmış ve sonuçlar Çizelge
2 ve 3’de verilmiştir. Çizelge 2 ve 3 incelendiğinde toplam doz değerinin 0,1mSv/yıl
(100µSv/yıl)’ın üzerinde olduğu görülmüştür.

4. SONUÇLAR
Genel olarak değerlendirildiğinde; su numunelerinin toplam alfa ve toplam beta
radyoaktivitesinin, suyun bulunduğu jeolojik formasyondaki doğal radyoaktiviteden
kaynaklandığı görülmektedir. Özellikle yer altı suları değişik jeolojik oluşumlarla temas
halindedir. Bu yer altı formasyonlarının içeriğinde bulunan kimyasal bileşikler suda
eriyebilme derecelerine göre yer altı sularına az ya da 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. Yer altındaki
çeşitli özellikteki jeolojik formasyonların içinde değişik oranlarda radyoaktif maddeler
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.
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Çizelge 2. TK-11, TK-12 ve TK-13 kuyularında ölçülen alfa yayınlayıcıların yıllık etkin doz eşdeğerleri (µSv/yıl).
Lokasyonlar

U-238

U-234

Th-230

Ra-226

Po-210

Th-232

Bebek

Çocuk

Yetişkin

Bebek

Çocuk

Yetişkin

Bebek

Çocuk

Yetişkin

Bebek

Çocuk

Yetişkin

Bebek

Çocuk

Yetişkin

Bebek

Çocuk

Yetişkin

TK-11

16,95

23,74

49,50

18,46

25,85

53,91

79,12

110,76

231,02

105,49

147,69

308,03

452,10

632,94

1320,13

86,65

121,31

253,03

TK-12

12,74

17,83

37,19

13,87

19,41

40,49

59,43

83,20

173,54

79,24

110,94

231,38

339,60

475,44

991,63

65,09

91,13

190,06

TK-13

19,19

26,87

56,04

20,90

29,26

61,02

89,57

125,39

261,53

119,42

167,188

348,71

511,80

716,52

1494,46

98,10

137,33

286,44

Ortalama

16,29

22,81

47,58

17,74

24,84

51,81

76,04

106,45

222,03

101,38

141,94

296,04

434,50

608,30

1268,74

83,28

116,59

243,18

Çizelge 3. TK-11, TK-12 ve TK-13 kuyularında ölçülen beta yayınlayıcıların yıllık etkin doz eşdeğerleri (µSv/yıl).
Lokasyonlar

Pb-210

Ra-228

Bebek

Çocuk

Yetişkin

Bebek

Çocuk

Yetişkin

TK-11

274,28

383,99

800,88

274,28

383,99

800,88

TK-12

231,15

323,61

674,96

231,15

323,61

674,96

TK-13

350,18

490,25

1022,51

350,18

490,25

1022,51

Ortalama

285,20

399,28

832,78

285,20

399,28

832,78
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Dolayısıyla doğal radyoaktif maddelerin bulunduğu ortamlardan geçen veya bu ortamlarda
bulunan sular radyoaktivite içerir.
“Ilısu Barajı Projesi” kapsamında yapılan toplam alfa ve toplam beta deneylerinde sıcak ve
soğuk sulardaki radyoaktif farklılık açıkça görülmektedir. Bunun yanında 16 farklı kuyu
numunesinden 3 tanesinin (TK-11, TK-12, TK-13) toplam alfa ve toplam beta değeri
WHO’nun öngörmüş olduğu sınır değerlerin üzerinde olduğu için üç farklı yaş grubu için
teorik olarak yıllık etkin doz eşdeğeri hesabı yapılmıştır. Bulunan bu değerler çalışma alanı
için bir veri tabanı niteliğinde olup gelecekte yapılacak çalışmalara katkı sunacaktır.
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ILICA (ERZURUM) JEOTERMAL SİSTEMİNİN İZOTOP
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ISOTOPIC PROPERTIES OF THE ILICA (ERZURUM)
GEOTHERMAL SYSTEM
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ÖZ
Bu çalışmada Ilıca (Erzurum) jeotermal sisteminde yer alan sıcak su kaynaklarının kökeni,
sulardaki karbonun kaynağı ve sıcak suların beslenme yüksekliklerini belirlemek amacıyla
sularda δ18O, δ2H ve δ13C değerleri araştırılmıştır. Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Ilıca
sıcak su kaynakları, düşük ısılı jeotermal sistem sınıfında yer almakta ve Doğu Anadolu Fay
Zonu boyunca yüzeye çıkmaktadır. Çalışma alanında yüzeylenen jeolojik formasyonlar;
bazalt, andezit, tüf ve aglomeralardan oluşan volkanik kayaçlar; çakıl, kum, çakıltaşı, kumtaşı,
marn ve gölsel kireçtaşlarından oluşan tortul kayaçlar ile alüvyonlardır. Ilıca jeotermal
sisteminin rezervuar kayacı, tortul kayaçlara ait yüksek permeabiliteli çakıltaşı, kumtaşı ve
kireçtaşlarından oluşmaktadır. Örtü kayaçları ise yine tortul kayaçlara ait kiltaşı, silttaşı ve
marnlardan meydana gelmektedir. Jeotermal sistemin ısı kaynağı yüksek jeotermal gradyana
sahip genç volkanik kayaçlardır. Termal suların sıcaklıkları 29-39 C arasında; elektriksel
iletkenlik değerleri ise 4000-7510 µS/cm arasında değişmektedir. Silis jeotermometre
hesaplamalarına göre sıcak suların maksimum rezervuar sıcaklığı 142 C’dir. δ18O-δ2H
içerikleri termal su kaynaklarının meteorik kökenli olduklarına işaret etmektedir. Buna göre
termal sular, jeotermal beslenme alanında yüksek kotlardaki kar ve yağmur sularından
meydana gelmektedir. 4.63 ile 6.48 arasında değişen δ13C içerikleri, sıcak suların manto
inorganik karbonatlardan (tatlısu ve denizel) türediğine işaret etmektedir. Düşük ısılı Ilıca
jeotermal sisteminin volkanik (manto) kökenli CO2’den türediği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sıcak su kaynağı, Çevresel izotop, Karbon-13, Ilıca (Erzurum)
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ABSTRACT
δ18O, δ2H and δ13C values are investigated in this study to determine the origin, source of the
carbon and recharge elevation of the Ilıca (Erzurum) geothermal field . The Ilıca geothermal
springs are low-temperature geothermal system at Eastern Anatolian Region and outcropped
by the Eastern Anatolian Fault Zone. The geologic formations outcropped in the study area is
volcanic (basalt, andezite, tuff and agglomerate) and sedimentary rocks (gravel, sand,
gravelstone, sandstone, marl and lacustrine limestone and alluviums). Reservoir rocks of the
Ilıca geothermal system are formed of high permeability gravelstone, sandstone and
limestone.. Cap rock is formed of claystone, siltstone and marl. Both units are belonging to
the rocks. The heat source of the geothermal spring is the young volcanic rocks have high
geothermal gradient. The thermal spring has a temperature of 29-39 oC with electrical
conductivity ranging from 4000-7510µS/cm. According to the silica geothermometers
maximum reservoir temperature is as 157 oC. The δ18O-δ2H compositions of obviously
indicate a meteoric origin. According to this, thermal waters originated from snow and rain
waters in the high elevation in recharge area. The δ13C ratio changing between 4.63 and 6.48
‰ indicated that these hot waters originated inorganic carbonates In low-temperature waters
carbon is considered as originating from volcanic (mantle) CO2.
Key Words: Hot water spring, Environmental isotope, Carbon-13, Ilıca (Erzurum)
1. GİRİŞ
Ülkemizin Alp-Himalaya orojenik kuşağında yer alması nedeni ile aktif tektonik ve sismik
faaliyetler sıklıkla yaşanmaktadır. Volkanik ve tektonik faaliyetler sonucunda ülkemizde
1500’ün üzerinde sıcak su kaynağı yeryüzüne çıkmaktadır. Özellikle düşük ısılı jeotermal
sahalar açısından oldukça zengin olan ülkemizde jeotermal konusunda çalışmalar 1960’ların
başında başlamıştır. Jeotermal sahalarda yapılan ilk çalışmalar başlangıçta sadece yüksek ısılı
alanlarda enerji üretimi ile sınırlı iken günümüzde uygun araştırma teknikleri ve yeni
teknolojiler sayesinde bazı düşük sıcaklıklı jeotermal sahalar da kullanıma uygun hale
getirilmektedir. Jeolojik çalışmalar, Türkiye’nin iç ve doğu kesimlerinin jeotermal enerji
açısından lokal volkanizmaya bağlı olarak oldukça zengin olduğunu göstermektedir (Tarcan
ve Gemici, 2003; Mutlu, 2007; Gültekin ve diğ.2011).
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Günümüzde jeotermal sistemlerin anlaşılmasında izotopik çalışmaları da içersine alan
hidrojeokimyasal çalışmalar oldukça büyük ilerlemeler göstermiştir. Jeotermal kaynaklardan
boşalan akışkanların kimyasal ve izotop içerikleri, onların kökeni, beslenme alanı ve akış
koşulları ile ilgili bilgiler edinmemizi sağlamaktadır.
Ilıca (Erzurum) sıcak su kaynaklarının kökenin, jeolojik ve tektonik çalışmalar ile su kimyası
ve izotop çalışmaları ile birleştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, Ilıca jeotermal sistemini
oluşturan sıcak su kaynaklarının izotopik özelliklerini araştırmak, rezervuar sıcaklığını
belirlemek, köken ve beslenme koşullarını tanımlamaktır.
Ülkemizde jeotermal sistemler genellikle volkanik aktivitelere eşik etmektedir. Ilıca jeotermal
sahası da Türkiye’nin doğusunda yer alan önemli jeotermal alanlardan biridir. Ilıca’da
jeotermal aktivitelerin Pers dönemine kadar uzandığı ve çok eski çağlardan beri kullanıldığı
bilinmektedir.
Ilıca jeotermal alanı Erzurum şehir merkezinin 15 km batısında yer almakta ve Doğu Anadolu
Bölgesi’nin en önemli jeotermal sahalarından biri olarak bilinmektedir. Ülkemizdeki birkaç
önemli volkanik sahadan biri olan Doğu Anadolu volkanik sahası Pontid zonunda yer
almaktadır.
Sıcak su kaynaklarını içine alan çalışma alanı Erzurum kent merkezinin batısında yer
almaktadır (Şekil 1). Bölgede, yazların sıcak ve kurak kışların ise çok soğuk olduğu karasal
iklim şartları hüküm sürmektedir. Yıllık ortalama sıcaklık 5.4 oC ve yıllık toplam yağış 453
mm’dir.
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K

Ilıca Sıcak Su
Kaynağı

5 km

Şekil 1. Ilıca (Erzurum) jeotermal alanının yer bulduru haritası.
2. MATERYAL VE METOT
IK (Ilıca Termal), HK (Harmanlar-1), HM (Harmanlar-2) ve GGK (Gelingeldi) olarak
isimlendirilen 4 adet sıcak su örneği ile ID (Ilıca Dere) olarak isimlendirilen 1 adet soğuk su
örneği Mayıs ve Ağustos 2012 dönemlerinde alınarak, yağışlı ve kurak dönem örneklemeleri
gerçekleştirilmiştir.
Sıcaklık, pH ve elektriksel iletkenlik değerleri YSI marka çoklu parametre ölçüm cihazı ile
arazi çalışmaları sırasında yerinde ölçülmüştür.
Su örnekleri üzerinde majör kimyasal bileşenler ve izotop analizleri yaptırılmıştır. Sıcak ve
soğuk su örneklerinin majör anyon ve katyon analizleri Hacettepe Üniversitesi Su Kimyası
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Laboratuvarı’nda yaptırılmıştır.δ18O, δ2H and δ13C değerleri Equilibration IRMS (Isotope
Raito Mass Spectrometry) ve Acid-CF-IRMS yöntemi ile İngiltere ISO Analytical
Laboratuvarı’nda ölçülmüştür. Trityum analizleri Hacettepe Üniversitesi Su Kimyası
Laboratuvarı’nda yaptırılmıştır. İzotop analizleri için 1000 ml’lik plastik ve polietilen şişeler
kullanılmıştır. Analizler V-SMOW (Vienna-Standard Mean Ocean Water) and VPDP (Vienna
Pee Dee Belemnite) standardına göre δ notasyonu ile tanımlanış ve ‰ ile ifade edilmiştir.
3. JEOLOJİ VE HİDROJEOLOJİ
Erzurum ve çevresinde bölgesel ölçekte Jura yaşlı kumtaşı, çakıltaşı, kireçtaşı ve kiltaşı;
Kretase yaşlı kumtaşı ve kireçtaşı; Üst Kretase yaşlı kireçtaşı, marn ve Miyosen yaşlı kumtaşı
ve kireçtaşlarından oluşan formasyonlar yüzeylenme vermektedir. Ilıca jeotermal sahası ve
yakın çevresinde ise Üst Miyosen yaşlı volkanik kayaçlar, Pliyosen yaşlı sedimanter kayaçlar
ile Kuvaterner yaşlı alüvyonlar yer almaktadır (Şekil 2).
Jeolojik birimler litolojik özelliklerine göre 3 ayrı grupta incelenmektedir. Bu birimler (1) Üst
Miyosen yaşlı Bingöldağı volkanikleri (MTA, 1988); (2) Pliyosen yaşlı Gelinkaya
sedimanları ve (3) Kuvaterner yaşlı alüvyonlardır. Volkanik kayaçlar gri ve siyah renkli
bazalt, andezit, tüf ve aglomeralardan oluşmaktadır. Gelinkaya sedimanterleri iyi boylanmış
çakıltaşı, kumtaşı, marn ve gölsel kireçtaşlarından oluşmaktadır. Ilıca jeotermal alanında
yüzeyleme veren en genç birim kum ve çakıl karışımından oluşan Kuvaterner yaşlı
alüvyonlardır.
Doğu Anadolu Fay Zonu’nda yer alan Ilıca jeotermal kaynağının bulunduğu bölgede en
önemli yüzey suyu kaynağını Karasu Deresi oluşturmaktadır. Ülkemizdeki diğer önemli
jeotermal sistemler gibi Ilıca jeotermal sisteminde de sıcak sular fay ve kırık zonları boyunca
hareket etmektedir. Erzurum Fay Zonu olarak adlandırılan ana fay zonu, jeotermal sistemi
yapısal olarak kontrol etmektedir. 29.3-39.19 oC arasında sıcaklığa sahip olan termal su
kaynağı balneolojik ve medikal kullanıma uygun özellikler taşımaktadır. Sıcak su
kaynaklarının toplam boşalım debisi 55.0 l/sn’dir.
Tortul kayaçlar sahip oldukları yüksek permeabilite nedeniyle hem sıcak hem de soğuk sular
için rezervuar akifer olma özelliğine sahiptirler. Ilıca jeotermal kaynağında rezervuar kayaçlar
Gelinkaya Formasyonu’na ait yüksek permeabiliteli çakıltaşı, kumtaşı ve gölsel kireçtaşları
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oluşturmaktadır. Gelinkaya Formasyonu’nun kil, silt, marn ve tüffit seviyeleri ile Kuvaterner
yaşlı alüvyonlar termal sistemin örtü kayacını oluşturmaktadır. Jeotermal sistemin ısı
kaynağını çalışma alanında yüzeyleme veren Bingöldağı volkaniklerine ait genç volkanik
sokulumlar oluşturmaktadır. Ilıca jeotermal alanında IK, HM, HK ve GGK ile tanımlanan 4
adet sıcak su kaynağı bulunmaktadır. Bunlardan GGK kaynak şeklinde yeryüzüne çıkarken
diğerleri sıcak su sondajı ile yüzeye ulaşmaktadır.
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Şekil 2. Ilıca jeotermal alanı ve yakın çevresinin jeoloji haritası (Güven, 1993’ten
değiştirilmiştir).
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4. HİDROJEOKİMYA
Ilıca jeotermal alanında bulunan IK, HK, HM ve GGK sıcak su kaynakları ile ID soğuk su
kaynağına ait kimyasal analiz sonuçları Tablo 1’de verilmektedir. Su tipleri açısından
değerlendirildiğinde IAH, 1979 tarafından tanımlanan sınıflamaya göre tüm sıcak su
örneklerinin Na-HCO3-Cl su tipinde olduğu görülmektedir. Sıcak su örneklerinin sıcaklığı
29.30 - 39.19 oC arasında; soğuk suyun sıcaklığı ise 17.92 - 24.40 oC arasında değişmektedir.
Soğuk suların pH değeri 8.24 iken sıcak su örneklerinin pH değeri sırası ile 6.59 – 7.70
arasında değişmektedir. Elektriksel İletkenlik (EC) değerleri sıcak su örnekleri için 4000 –
7510 µS/cm iken dere suyu (soğuksu) örneği için ise 349 – 601 µS/cm'dir (Tablo 1).
Sıcak su örneklerinde en çok bulunan anyon HCO3 (1910-2558 mg/l), en az bulunan anyon
SO4 (0.74-10mg/l)’tür. Sularda Na konsantrasyonu genellikle yüksek (1017.91-1535.31 mg/l),
Cl konsantrasyonu ise 922.43 ile 1542.06 mg/l arasındadır.
Ilıca jeotermal alanında bulunan sıcak su örneklerine ait hazırlanan Giggenbach (1988)
diyagramı incelendiğinde termal su kaynaklarının tamamen dengeye ulaşmamış suları işaret
eden “olgunlaşmamış sular” bölgesinde yer aldığı görülmektedir (Şekil 3). Bu nedenle, sıcak
suların soğuk su ile karışım özelliklerini belirlemek amacı ile silis jeotermometreleri
kullanılmıştır. Ilıca jeotermal kaynaklarının rezervuar sıcaklığını belirlemek için kullanılan
silis jeotermometre sonuçları Tablo 2’de verilmektedir. Çalışma alanında rezervuar sıcaklık
değerleri kalsedon jeotermometresine göre (Fournier ve Potter, 1982) 116-133 oC ve kuvars
jeotermometresine göre ise (Fournier, 1977) 142-157 oC olarak hesaplanmıştır.
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Tablo 1. Ilıca sıcak su kaynaklarına ait fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları.
Örne
k
Adıa

Örne
k
Türü

Örnek
Tarihi

T
(oC)

pH

EC
(µS/c
m)

TDS
(mg/
l)

Ca
(mg/
l)

Mg
(mg/
l)

Na
(mg/l)

K
(mg/
l)

HCO3
(mg/l)

SO4
(mg/
l)

Cl
(mg/l)

SiO2
(mg/
l)

Su
Tipi

IK

Sonda
j

Mayıs1999b

38.0
0

6.6
0

6600

5160

51.0
0

47.0
0

17.50

40.0
0

-

-

-

99.0
0

NaHCO
3-Cl

Mayıs2012

37.0
8

-c

6900

4330

119.
69

66.6
6

1516.
29

39.6
6

1939.
00

1.74

1542.
06

-

NaClHCO

Ağusto
s-2012

35.2
0

6.5
9

7510

4880

128.
45

73.5
5

1535.
31

44.8
9

1949.
83

3.60

1526.
72

-

3

NaClHCO
3

HK

HM

GGK

ID

Sonda
j

Sonda
j

Term
al
Kayn
ak

Ilıca
Dere

Mayıs1999b

38.5
0

7.1
0

6780

4340

48.5
0

47.9
0

1381.
00

56.3
0

1910.
00

18.5
0

1324.
00

105.
00

NaHCO
3-Cl

Mayıs2012

39.1
9

-

6872

4465

123.
55

91.5
1

1303.
23

40.3
9

2558.
10

1.68

1004.
67

-

NaHCO
3-Cl

Ağusto
s-2012

36.9
0

6.8
2

6230

3980

125.
42

91.3
3

1378.
69

37.0
2

2539.
09

1.17

988.9
6

-

NaHCO
3-Cl

Mayıs1999b

39.0
0

6.9
5

5300

5350

49.0
0

50.0
0

1398.
00

33.0
0

2300.
00

-

1067.
00

109.
00

NaHCO
3-Cl

Mayıs2012

34.1
0

-

4000

2590

127.
47

88.2
6

1017.
91

38.0
9

2161.
00

0.99

922.4
3

-

NaHCO
3-Cl

Ağusto
s-2012

35.2
0

6.7
5

6210

5350

117.
53

91.1
8

1320.
62

37.3
4

2322.
33

0.47

1016.
49

-

NaHCO
3-Cl

Mayıs1999b

36.0
0

7.7
0

5950

4436

28.1
0

33.9
0

1218.
00

83.0
0

1933.
00

10.0
0

1060.
00

71.0
0

NaHCO
3-Cl

Mayıs2012

30.1
6

-

6450

4229

123.
84

84.3
2

1350.
65

36.3
6

2389.
40

0.74

1109.
15

-

NaHCO
3-Cl

Ağusto
s-2012

29.3
0

6.6
8

6120

3970

120.
51

75.1
1

1343.
85

37.2
0

2229.
44

2.20

1039.
86

-

NaHCO
3-Cl

Mayıs2012

17.9
2

-

349

227

48.4
1

14.0
8

14.71

5.23

129.8
0

36.8
1

3.22

40.0
0

CaMgHCO
3SO4

Ağusto
s-2012

24.4
0

8.2
4

601

391

80.7
4

26.6
7

21.11

7.32

185.7
9

168.
35

5.55

-

CaMgSO4HCO
3

a

IK: Ilıca Sondaj, HK: Harmanlar Sondaj, HM: Harmanlar Sondaj2, GGK: Gelingeldi Termal Kaynağı and ID: Ilıca Dere

b

Akkuş et al. (2005)

c

Analizi gerçekleştirilmedi.
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Şekil 3. Ilıca termal su kaynakları için hazırlanan Giggenbach diyagramı
Tablo 2. Ilıca sıcak su kaynaklarına uygulanan silis jeotermometre değerleri.
Jeotermometreler

IK

HK

HM

GGK

T (oC)

38

38.5

39

36

SiO2 (Kalsedon)a

116

128

133

123

SiO2 (Kuvars)b

142

152

157

149

Kuvars Buhar Kaybı

137

145

149

142

SiO2 (Kalsedon-Konduktif

114

125

129

121

Soğuma)c
a

Fournier and Potter (1982); bFournier (1977); c Arnorsson

et al. (1983)
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5. İZOTOP HİDROJEOLOJİSİ
Ilıca jeotermal alanında yer alan sıcak ve soğuk su kaynaklarının kökeni, beslenme
yüksekliği, yağış özellikleri ve yeraltındaki dolaşımını belirlemek amacı ile δ18O, δ2H ve δ13C
izotop analizleri yaptırılmış ve sonuçları Tablo 3’te verilmektedir.
Tablo 3. Ilıca sıcak su kaynaklarına ait izotop analiz sonuçları.
Örnek
Adı
IK

HK

HM

GGK

ID

Örnek Tarihi

2

H (‰)

3

H (TU)

3

H Error

δ13C (‰)
VPDB

Mayıs-2012

-13.19

-95.43

0.95

±0.32

4.80

Ağustos-2012

-13.26

-94.22

1.02

±0.33

6.48

Mayıs -2012

-13.53

-97.41

0.00

±0.32

5.04

Ağustos -2012

-13.42

-96.58

0.63

±0.31

5.78

Mayıs -2012

-13.51

-96.88

0.97

±0.36

5.61

Ağustos -2012

-13.55

-94.92

0.76

±0.33

6.25

Mayıs -2012

-13.62

-95.80

0.00

±0.32

4.63

Ağustos -2012

-13.51

-104.93

0.53

±0.32

6.11

Mayıs -2012

-11.43

-76.33

6.54

±0.45

-8.25

Ağustos -2012

-10.86

-73.26

5.08

±0.39

-7.18

18

-1 4

δ18O
(‰)

18

O (%

-1 0

SM OW )
-6

-1 2

-2

- 11 .6

- 11 .2

O (%

SMOW )
- 1 0 .8

- 1 0 .4

-1 0

40

b

a
20

30

-2 0

20

-6 0
LEGAND
HM
10
HK
GGK
-1 0 0

IK
ID
0

Şekil 4. Ilıca sıcak su kaynaklarına ait (a) δ18O-δ2H ve (b) δ18O-sıcaklık grafiği
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Ilıca termal kaynakları için δ18O duraylı izotop içeriği -13.62‰ ile -13.19‰ arasında ve δ2H
içeriği -104.93‰ ile -94.22‰ arasında değişmektedir (Çizelge 3). δ18O-δ2H diyagramına göre
çalışma alanında bulunan tüm su örneklerinin meteorik kökenli olduğu ve Dünya Meteorik Su
Doğrusu’na (Global Meteoric Water Line) (GMWL) (Craig 1961) paralellik ve yakınlık
gösterdiği belirlenmiştir (Şekil 4-a). Şekil 4-a incelendiğinde δ18O

ve δ2H’nin negatif

değerlere sahip olması sıcak su örneklerinin sonbahar-kış yağışlarından beslenerek meydana
geldiği görülmektedir.
δ18O-sıcaklık grafiği (Şekil 4-b) incelendiğinde, sıcak su kaynaklarının havzada benzer
yükseltilerden beslenerek oluştuğu görülmektedir. Sıcak suların oksijen izotoplarınca daha
fakir olması soğuk sulara göre daha yüksek beslenme yükseltisine sahip olduğunu ifade
etmektedir. Çalışma alanından alınan dere suyu örneğine ait δ18O içeriklerinin farklı değerlere
sahip olması, kış aylarında akarsu yüzeyine yağan karların etkisiyle açıklanabilir.
Termal su kaynaklarındaki düşük trityum-yüksek elektriksel iletkenlik değerleri, kaynak
sularının derin dolaşımlı olduklarına işaret etmektedir (Şekil 5-a). Soğuk su kaynağındaki
yüksek trityum- düşük elektriksel iletkenlik değerleri ise nispeten daha kısa süreli işaret
etmektedir. Ilıca sıcak su kaynaklarındaki trityum-sıcaklık ilişkisi Şekil 5-b’de görülmektedir.
Sıcak sulardaki düşük trityum değerleri derin dolaşımı ve yeraltında geçen uzun dolaşım
zamanını ifade etmektedir.
8

40

a

b

6
30

4

20

2
LEGAND
HM
10

HK
0

GGK
IK
ID

-2

0
0
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0
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µ

Şekil 5. Sıcak sulardaki trityum-elektriksel iletkenlik (a) ve trityum-sıcaklık (b) ilişkisi
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Sıcak sulardaki δ13C içeriği 4.63 ile 6.48 ‰ ve soğuk sulardaki δ13C içeriği ise -8.25 ile -7.18
‰ arasında değişim göstermektedir (Tablo 3). Derin dolaşımın söz konusu olduğu Ilıca
jeotermal sistemde su-kayaç etkileşim süresinden kaynaklanan yüksek HCO3 içeriği, δ13C
içeriğindeki zenginleşmeye işaret etmektedir (Şekil 6).
3000

2000

LEGAND

1000

HM
HK
GGK
IK
ID

-1 2

-8

-4
13

0

C (%

4

8

VPDB)

Şekil 6. Sıcak ve soğuk su kaynaklarına ait HCO3 - δ13C ilişkisi.
Termal su kaynaklarındaki karbon içeriği volkanik (manto) ve karasal karbonat kökene işaret
etmekte iken; soğuk sularda tatlı su karbonatları tarafından kontrol edildiğini göstermektedir
(Şekil 7) (Clark and Fritz 1997).
A tm o s p h e r ic C O 2

CAM
C4

C3

S o il C O

2

G r o u n d w a te r D IC
F r e s h w a te r C a rb o n a te
O c e a n D IC
M a r in e L im e s to n e
M e ta m o r p h ic C O

2

V o lk a n ic (M a n tle ) C O 2

Coal
P e tr o le u m
A tm o s p h e r ic C H 4
B io g e n ic C H

4

T h e r m o g e n ic C H

-5 0

-4 0

-3 0

-2 0
13

-1 0
C (%

4

0

10

20

PDB)

Şekil 7. Seçilmiş bazı doğal bileşikler içerisindeki δ13C değerleri (Clark and Fritz 1997).
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6. SONUÇLAR
Ilıca jeotermal alanında bulunan sıcak su kaynakları, “düşük ısılı jeotermal kaynaklar” olarak
tanımlanmakta ve Na-HCO3-Cl su sınıfında bulunmaktadır Sıcak sular Na ve Cl içeriklerine
göre değerlendirildiklerinde derin dolaşımlı ve yaşlı sular olduğu görülmektedir.
Jeotermometre çalışmaları sonucunda jeotermal sistemin rezervuar sıcaklığının 116-157 oC
arasında olduğu görülmektedir.
Termal

su

kaynaklarının

yeraltında

dolaşımı

Erzurum

Fay

Sistemi

boyunca

gerçekleşmektedir. Su örneklerindeki δ18O-δ2H ilişkisine bakıldığında, suların meteorik
kökenli olduğu ve Dünya Meteorik Su Doğrusu’na yakınlık gösterdikleri belirlenmiştir.
Jeotermal sular; meteorik suların yeraltına süzülerek faylar ve kırık zonları boyunca rezervuar
kayaca ulaşmaları ve burada ısınarak tekrar faylar ve kırıklar boyunca konveksiyon
akımlarının etkisi ile yeryüzüne ulaşması ile oluşmaktadır. δ18O-sıcaklık arasındaki ilişkiye
göre termal suların soğuk sulara göre daha yüksek kotlardan beslendiği belirlenmiştir.
Sıcak su örneklerindeki trityum değerleri soğuk sulardakilerden daha düşük, elektriksel
iletkenlik değeri ise daha yüksektir. Bu durum sıcak suların soğuk sulara göre daha derin
dolaşımlı olduğunu göstermektedir. Sıcak su kaynaklarındaki karbon içeriklerinin volkanik
kökenli olduğu belirlenmiştir.
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TÜRKİYE’DE GEÇMİŞ İKLİM KOŞULLARININ DURAYLI İZOTOP
VERİLERİ İLE KURGULANMASI
RECONSTRUCTION OF PALEOCLIMATE CONDITIONS IN TURKEY
BASED ON STABLE ISOTOPE DATA
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ÖZ
Türkiye kuzey yarıkürede, orta enlemlerdeki iklimsel geçiş zonunda yer almaktadır. Batıda
kuzey Atlantik ile kuzeyde Rusya’nın batısı ve Doğu Akdeniz bölgesinden gelen hava
akımları Türkiye’nin iklim koşulları üzerinde belirleyicidir. Türkiye’de birçok geçmiş-iklim
çalışması göl, deniz sedimanları, mağara çökelleri (dikitler) ve ağaç halkalarından elde edilen
veriler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaların çoğu kuzey, batı ve orta Anadolu’da
yoğunlaşmaktadır. Geçmiş-iklim arşivlerinin oksijen-18 ve karbon-13 duraylı izotop içerikleri
ve bunların zamansal değişimi Anadolu’daki geçmiş-iklim/ortam koşullarının belirlenmesi
amacıyla etkin biçimde kullanılmaktadır. Orta Anadolu’da, Konya Kapalı Havzası’ndan
(KKH) elde edilen veriler bu açıdan dikkat çekici bulgular sunmaktadır. KKH’da yapılan
çalışmalar Geç Kuvaterner’de havzada iki büyük gölün oluştuğunu ortaya koymuştur.
Havzanın göl çökellerinden elde edilen veriler Son Buzul Maksimumu’ndan (SBM) sonra
geçmişe oranla daha sıcak iklim koşullarının baskın hale gelmeye başladığını, buna karşın
SBM öncesinde pozitif su bütçesi ile göl oluşumuna neden olan daha serin ve nemli koşulların
yaşandığını göstermektedir. Deniz çökel karotları ve ağaç halkası çalışmalarından elde edilen
bulgular da göl izotop kayıtlarıyla uyumlu bir iklim değişimine işaret etmektedir. Mağara
çökellerinden elde edilen daha yüksek zamansal çözünürlüğe sahip izotop sinyalleri ile
paleoiklim değişimleri hakkında daha hassas değerlendirmeler yapılabilmektedir. Türkiye’nin
kuzey ve güneyinde yer alan mağaralarda yapılan geçmiş iklim çalışmaları da SBM’dden
önce ve sonra iklimin oldukça farklı karaktere sahip olduğunu göstermektedir. Geçmiş iklim
araştırmaları aynı zamanda Orta Anadolu ikliminin doğu Akdeniz ile benzer yönde değişimler
gösterdiğine işaret etmektedir. Bu kapsamda, göl ve deniz çökelleri ile mağara çökellerinden
elde edilen geçmiş iklim sinyalleri de benzer sonuçlar sunmaktadır.
Anahtar kelimeler: duraylı izotoplar, paleoiklim, Türkiye, Kuvaterner
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ABSTRACT
Turkey is located in a climatic transition zone in the middle latitudes of northern hemisphere.
Air parcels originating from the north Atlantic at the west, western Russia at the north and,
eastern Mediterranean to the south affect the climate conditions in Turkey. Many of
paleoclimate studies in Turkey have been conducted on lake-sea sediments, speleothems
(stalagmites) and tree rings. These studies focus mainly on northern, western and central part
of the country. Temporal variations of oxygen-18 and carbon-13 stable isotope contents of
paleo archive records have been used as proxies for the paleo climate/environment conditions
in Anatolia. Among them, data obtained from Konya Closed Basin of central Anatolia is
remarkable. Studies in the basin revealed the existence of two paleo lakes in central Anatolia
during Late Quaternary. Data obtained from lake sediments revealed that warmer conditions
started to dominate after Last Glacial Maximum (LGM) while prior to LGM, cooler
conditions have been dominant and gave rise positive water balance that led to the formation
of paleo lakes. Data obtained from sea sediment cores and tree rings are in agreement with
those of speleothems which collectively indicate similar climate trends with the lake isotope
records. High temporal resolution of isotope signals obtained from speleothems allows the
more precise paleo climate assessments. Cooler and warmer climates before and after LGM
have been demonstrated on samples obtained from the caves at northern and southern Turkey.
Paleoclimate research in Turkey also revealed similar trends between the central Anatolian
and eastern Mediterranean regions. In this context, paleoclimate variations recorded by lake
and sea sediments and stalagmites indicate the same results despite their different age
uncertainties.
Key words: stable isotopes, paleoclimate, Turkey
1. GİRİŞ
Türkiye kuzey yarıkürede, orta enlemlerdeki iklimsel geçiş zonunda yer almaktadır. Batıda
kuzey Atlantik salınımı, kuzeyde batı Rusya, doğuda Hint musonu ve güneyde doğu Akdeniz
hava hareketleri Türkiye’nin iklimi üzerinde belirleyicidir. Öte yandan, Türkiye de etrafını
saran denizlerden kaynaklanan nem ve dağlık topoğrafyası ile bölgesel olarak farklılık
gösteren kendi iç sıcaklık ve yağış rejimlerine sahiptir. Tüm bu özellikler geçmiş iklim
çalışmaları açısından Türkiye’yi dikkat çekici kılmaktadır.
Türkiye’de geçmiş iklim çalışmaları çoğunlukla gölsel sistemler (göl çökelleri, kumullar vb.),
deniz karot örnekleri, ağaç halkaları (örn. Jones et al., 2007; Marino et al., 2009; Mutlu et al.,
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2012) ile mağara çökelleri/dikitler (örn. Fleitmann et al., 2009) üzerinde yoğunlaşmaktadır.
Bu çalışmaların çoğu Geç Kuvaterner’den günümüze geçmiş iklim/ ortam koşullarının
belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalarda diatom ve polen türlerinin,
foraminifer ve karbonat çökellerinin fiziksel, kimyasal, mineralojik ve jeokimyasal
özelliklerinin yanısıra çoğunlukla duraylı izotop kompozisyonlarının zamansal değişimi
üzerine odaklanılmıştır. Öte yandan, ağaç halkalarından elde edilen verilere dayalı
dendrokronoloji çalışmalarından da (örn. Mutlu et al., 2012; Akkemik et al., 2008) yaklaşık
son 200 yıllık dönemde Türkiye’de etkili olan atmosfer kimyasının yanısıra yağış ve sıcaklık
gibi iklimsel salınımlar da belirlenebilmektedir.
Bu bildiride Türkiye’de doğal arşiv niteliğine sahip göl, deniz ve mağara çökellerinden elde
veriler ışığında geç Pleyistosen/Holosen dönemindeki iklim değişimine yönelik başlıca
bulgular özetlenmekte, çoğunlukla duraylı izotop içeriklerine dayalı bazı çalışmaların
verilerine değinilmektedir.
2. VERİLER
Türkiye’de göl, deniz, mağara sedimanları ve ağaç halkaları üzerinde gerçekleştirilen birçok
çalışmada iz elementler, görsel özellikler ve özellikle de duraylı izotoplar ( oksijen-18 ve
karbon-13) geçmiş iklim/ortam için gösterge veri olarak değerlendirilmektedir. Bu veriler
karbon-14 ve/veya toryum-230 yaş verileri ile desteklendiğinde oksijen-18, karbon-13 ve iz
element içeriklerinin geçmiş iklim/ortam koşulları ile ilgili faydalı bilgiler sunmaktadır. Yaş
verileri ile oluşturulan yaş modelleri duraylı izotop sinyalleri ile birleştirildiğinde elde edilen
oksijen-18 ve karbon-13 zaman serileri geçmişteki koşulların değerlendirilmesine yardımcı
olmaktadır.
3. BULGULAR VE DEĞERLENDİRME
Türkiye ve yakın çevresinde geçmiş iklim/ortam verilerinin üretildiği başlıca çalışmalar Ege
Denizi’nin kuzey ve güneyinden alınan deniz karotlarından (örn. Kothoff et al., 2008, Rohling
et al., 2002), Eski Acıgöl (örn. Roberts et al., 2001), Nar krater Gölü (örn. Turner et al., 2008,
Jones et al., 2006), Van Gölü (örn.Wick et al., 2003), Tecer Gölü (örn. Kuzucuoglu et al.,
2011), Eski Konya ve Eski Tuz Gölü çökellerinden (örn. Erol, 1997; Roberts et al.,1999),
Sofular-Zonguldak Mağarasından (örn. Fleitmann et al., 2009; Baderschter et al., 2011)
Akçakale ve Karaca-Gümüşhane Mağaralarından (örn. Jex et al., 2008), İncesu-Karaman
Mağarasından (örn. Erkan, 2012), Sırtlanini-Aydın, Keloğlan (Dodurga)-Denizli ve DimAlanya Mağaralarından (örn. Baykara, 2014) alınan dikitlerden ve canlı ya da ölü ağaç
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halkalarından (örn. Mutlu et al., 2012; Akkemik et al., 2008) elde edilen verilere
dayanmaktadır.

Şekil 1. Metinde anılan geçmiş iklim çalışmalarının konumları

Türkiye’deki ilk geçmiş iklim çalışmalarının önemli bir bölümü Konya Kapalı Havzası
geçmiş göl çökelleri üzerinde yoğunlaşmıştır. KKH, geçmişten günümüze iklim değişimlerine
kısa sürede tepki veren birçok gölsel sisteme ev sahipliği yapmıştır. KKH’nda geçmiş göl
çökellerinin mineral bileşimleri, polen, diyatom, odun kömürü ve duraylı izotop içerikleri gibi
veriler KKH’ndaki geçmiş göllerin birkaç kez genişleme-daralma-yok olma süreçleri
yaşadığını göstermektedir (örn. Roberts, 1999; Roberts et al., 2001). Bu çalışmalar havzada
kuzeyde Eski Tuz Gölü ve güneyde Eski Konya Gölü şeklinde iki geçmiş gölün varlığını
ortaya koymuştur. Pleyistosen’den itibaren oluşmaya başlayan ve zaman zaman yok olan bu
göllerden sonuncusu günümüzden önce (GÖ) 60 bin yıl (by) dolayında oluşmuştur. Eski
Konya Gölü GÖ 6 by’nda ise tamamen yok olmuştur. Eski Tuz Gölü’nün günümüzde oldukça
sınırlı derinliğe sahip olan kalıntısı

ise günümüze değin ulaşmıştır. Erol, (1997)’a göre

KKH’nın kuzey ve güneyindeki bu alt havza gölleri Geç Pleyistosen-Erken Holosen zaman
aralığındaki plüviyal (yağışlı) dönemlerde oluşmuşlardır. Yakın dönemde elde edilen diğer
geçmiş iklim verileri söz konusu göllerin oluştuğu dönemdeki pozitif su bütçesi koşulları
üzerinde düşük hava sıcaklığı ve olasılıkla yüksek bulutluluk sonucu azalan buharlaşma
kaybının etkili olduğuna işaret etmektedir. KKH’nda eski yeraltısuyunun (paleo groundwater)
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radyokarbon yaşları ile duraylı izotop içeriklerine dayanan bir diğer çalışmada (Bayarı et al.,
2009), paleo göllerin büyük oranda Akdeniz kökenli yağışlar tarafından beslendiği, Son Buzul
Maksimumu’ndan (SBM, son 20 by) günümüze değin ise mevcut karasal iklim koşullarının
havzada egemen olduğu belirlenmiştir.

Eski Acıgöl (Roberts et al., 2001), Eski Acıgöl ve Nar krater Gölü (Turner et al., 2008, Jones
et al., 2006), Van Gölü (Wick et al., 2003) ve Tecer Gölü (Kuzucuoglu et al., 2011) gibi
ortamlardan (Şekil 1) elde edilen duraylı izotop verileri ile diğer göstergelerin birlikte
değerlendirilmesi sonucunda Erken Holosen’den günümüze doğru iklim koşullarının önemli
düzeyde değiştiği belirlenmiştir. Bu araştırmalarda genel olarak erken Holosen koşullarının
günümüz koşullarından daha nemli olduğu ve Holosen süresince Akdeniz’deki iklim
değişikliklerinin Anadolu’yu etkilediği ifade edilmektedir.
Türkiye çevresindeki denizlerden alınan çökel karotlarındaki planktonik foraminifer ve
ostrakodların oksijen-18 içeriklerine dayalı veriler oluştukları geçmiş döneme ait deniz yüzey
sıcaklıklarının zamansal değişimi hakkında değerli bilgiler sunmaktadırlar. Örneğin, bu tür
veriler kullanılarak Ege Denizi Holosen ikliminin (Kothoff et al., 2008; Rohling et al., 2002)
düşük enlemdeki musonlar ve güneşlenmenin zamansal değişimi ile ilişkili değişim gösterdiği
belirlenmiştir. Benzer biçimde Karadeniz çökellerine ait ostrakod oksijen-18 içerikleri de
SBM’den sonraki iklim değişimi izlerini taşımaktadırlar. Kuzey Ege’deki yaprak döken
ağaçlara ait polen yüzdeleri de erken Holosen’den sonra gittikçe ılımanlaşan iklime bağlı
olarak artış göstermekte, bu durum nemlilikte görece artış olduğuna işaret etmektedir (Şekil
2).
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Şekil 2. Türkiye’deki geçmiş-iklim çalışmalarına yönelik olarak metinde değinilen bazı
veriler.
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Yakın dönemde Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de geçmiş iklim çalışmalarında
mağara çökelleri ayrı bir önem kazanmıştır. Mağara çökellerinde, özellikle dikitler, yüksek
çözünürlüklü yaş verileri ile desteklenen duraylı izotop içerikleri geçmiş iklim koşullarını
oldukça iyi bir şekilde yansıtmaktadır. Sofular Mağarası’ndan elde edilen oksijen-18 ve
karbon-13 verileri SBM’nda Grönland interstadiallerinin (buzulllaşma dönemleri arasındaki
ılık dönemler) Anadolu iklimi üzerinde etkili olduğunu göstermiştir. İncesu ve Sofular
Mağaraları’ndan elde edilen izotop verileri SBM’ndan sonra, GÖ 15-13 by dolayında buzul
iklim koşullarından günümüz iklim koşullarına geçişin başladığını, son 5 by içinde de
günümüz iklim koşullarının egemen olduğunu göstermektedir. Benzer bir durum Karaca
Mağarası kayıtlarında da izlenmektedir (Şekil 2). İncesu ve Sofular mağaraları’ndan elde
edilen verilere göre SBM sonrasında, GÖ 20-15 by döneminde karbon-13 izotop sinyalleri
benzerlik göstermekte olup, İncesu Mağarası’nda -5, -6 permil (V-PDB) düzeyinde olan
karbon-13 değeri Sofular Mağarası’nda -7, -8 permil olarak gözlenmiştir. Bu durum, söz
konusu dönemde KKH güneyinde yüzey bitki örtüsünün oldukça zayıf olduğunu, buna karşın
Karadeniz kıyı zonunda zayıflamış olmakla birlikte KKH’na göre daha yaygın bir bitki
örtüsünün varlığına işaret etmektedir. Günümüz benzeri iklim koşullarının egemen olduğu son
10 by boyunca ise karbon-13 içeriği İncesu Mağarası’nda -8, -9 permil (V-PDB) düzeyine,
Sofular Mağarası’nda ise -10, -11 permil düzeyine inmiştir. Bu durum, her iki bölgede de
yüzeydeki bitkisel faaliyetin anılan dönemde artış gösterdiğine işaret etmektedir. Öte yandan,
İncesu Mağarası’nda SBM’nda -4 permil (V-PDB) düzeyinde olan oksijen-18 düzeyi, geç
Holosen (son 10 by) döneminde -9 permil düzeyine inmiş, Sofular Mağarası’nda ise SBM’nda
-12 permil düzeyinde olan oksijen-18 içeriği geç Holosen’de -8 permil düzeyine yükselmiştir.
Her iki mağaranın oksijen-18 sinyallerinde gözlenen bu terslenmenin nedeninin İncesu
Mağarası beslenim alanında (~1650 m) kış dönemi besleniminin, SBM gibi aşırı soğuk
koşullarda yüzeyin donması sonucu mağaraya ulaşamaması olduğu düşünülmektedir. Ayrıca,
Türkiye’ye ait mağara çökellerinin bazılarındaki izotop kayıtları Younger Dryas (YD) (GÖ
12.8-11.5 by) soğuma, GÖ 8200 yıl soğuma ve Holosen İklim Optimumu (HİO) (9-5 by)
ısınma dönemi gibi diğer küresel iklim olaylarının etkilerinin Anadolu’da izlendiğini
göstermektedir.
İzotopik geçmiş iklim belirteçlerinden edinilen Türkiye geçmiş iklimine ilişkin bilgiler diğer
veri kaynaklarından elde edilen bulgularla da uyum göstermektedir. Örneğin, Eski Acıgöl
çökellerinden elde edilen odun kömürü akısı verileri KKH’nda SBM sonrasında, GÖ 15
by’dan günümüze orman yangınları frekansında artış olduğunu göstermektedir. Diğer bir
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deyişle, iklimin ılımanlaşması ile birlikte bitki örtüsünde gelişme ve orman yangını
frekansında artış olduğu anlaşılmaktadır. İzotopik iklim göstergeleri ile uyumlu sonuçlar
üreten geçmiş iklim göstergelerinden birisi olan polen bolluğu Van Gölü gibi iç göl ve Ege
Denizi gibi büyük dış su kütlelerine ait çökellere de yansımaktadır. Örneğin, Van Gölü’ne ait
karotlarda gözlenen fıstık poleni ile Ege Denizi karotlarında gözlenen yaprak döken ağaç
poleni yüzdesinin zamansal bolluk yüzdesi değişimi iklimdeki ılımanlaşma ile uyumlu bir
değişim sergilemektedir. Her iki veri setine ait değerler SBM’ndan (son 20 by) Holosen’e
(son 10 by) geçişte ani bir sıçrama göstermekte, en yüksek değerler ise HİO döneminde
gözlenmektedir.
4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Türkiye’de gerçekleştirilen birçok geçmiş iklim çalışmasında göl, deniz ve mağara çökelleri
ile ağaç halkaları gibi farklı arşiv kayıtlarından elde edilen verilerden yararlanılmıştır.
Çoğunlukla birbiri ile uyumlu sonuçlar içeren bu kayıtlar arasında toryum-230 yöntemi ile
hassas biçimde yaş tayini yapılabilen mağara çökellerinin ayrı bir yeri ve önemi vardır. Bu
nedenle, mağara çökellerinden elde edilen geçmiş iklim sinyalleri ile daha kesin sonuçlara
ulaşılabilmektedir. İzotopik ve izotopik olmayan geçmiş iklim verilerinin tümü, Anadolu’nun
küresel iklim olaylarından belirgin biçimde etkilendiğini göstermektedir. Yerküre genelinde
olduğu gibi Türkiye’deki günümüz iklim koşulları SBM’ndan sonraki ısınma ile birlikte
Holosen boyunca yaşanmaya başlanmıştır. Özellikle KKH’na ait bulgular geçmiş iklim
koşullarının günümüzde yaşanan ve negatif su bütçesine (az su girdisi, çok su çıktısı) neden
olan iklim koşullarından oldukça farklı olduğuna işaret etmektedir. Günümüzde yok olmuş
fakat SBM ve öncesinde önemli derinlik ve geniş yayılıma sahip olan geçmiş göllerin
oluşmasını sağlayan pozitif su bütçesi (çok su girdisi, az su çıktısı) koşullarının, Pleyistosen
buzul dönemlerindeki düşük hava sıcaklığının yanısıra artan atmosferik nem ve bulutlanma ile
kısıtlanan sınırlı buharlaşmadan kaynaklandığı düşünülmektedir. Öte yandan, KKH geçmiş
yeraltısuyundan elde edilen duraylı izotop sinyalleri bu bölgenin geçmiş besleniminde
Akdeniz kökenli hava akımlarının günümüze göre daha fazla katkı sağladığına işaret
etmektedir.
Hassas biçimde yaş tayini yapılmış su ve çökel örneklerinden elde edilen izotop sinyalleri
geçmiş iklim koşullarının yer ve zaman içindeki değişiminin daha iyi anlaşılması açısından
büyük

öneme

sahiptirler.

Bu

nedenle

bu

türden

çalışmaların

yaygınlaştırılarak

sürdürülmesinde yarar görülmektedir. Bununla birlikte, bu tür çalışmaların yüksek maliyetli
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olması ve bu tür örneklerin toplanması ve incelenmesi aşamalarında deneyim gerekmesi en
önemli engelleri oluşturmaktadır. Deneyimli gruplarla işbirliği ve yurt içi/dışı kaynaklarla
desteklenmiş, iyi organize edilmiş araştırma projeleri ile söz konusu engellerin aşılması
mümkündür.
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ÖZ
İnceleme alanı Çorum İline yaklaşık 50 km uzaklıktaki İskilip ilçesinin kuzeyi ve güneyini
içerisine alan Kızılırmak havzasının kuzeyinde yer almaktadır. Bölge Sakarya kıtası ile İzmirAnkara-Erzincan ofiyolitlerinin yan yana geldiği bir bölgede yer almaktadır. Bölgenin
güneyinde yer alan Mesozoyik yaşlı okyonusal litosfer (neotetis) Kretase boyunca kuzeyde
Sakarya kıtası altında tüketilmiştir. Bu yığışımın üzerine uyumsuzlukla SantoniyenMaastrihtiyen

yaşlı ada yayı çökellerini oluşturan Yapraklı Formasyonu gelmektedir.

Güneydeki yığışım prizması üzerine uyumsuzlukla denizaltı yelpaze çökelleri ile Paleosen Alt
Eosen yaşlı Yoncalı Formasyonuna ait türbiditik kumtaşı marn, silttaşı çökelleri gelmektedir.
Paleosen-Eosen döneminde güneyde sıkışıp yükselen ofiyolitler kuzeyde Sakarya Kıtası
üzerine bindirmeyle gelmektedir. Sakarya kıtasının temelini Paleozoyik yaşlı Emir
Formasyonuna ait metamorfik seriler oluşturmaktadır. Çarpışma sonrası Lütesiyende
Meryemdere Formasyonuna ait kırıntılı volkanitli birimler temeli uyumsuzlukla örtmekte ve
karasal koşulların devam etmesiyle bunların üzerine Üst Miyosen Pliyosen yaşlı gölsel ortamı
temsil eden Yedikır Formasyonu gelmektedir. Güneydeki Geç Miyosen yaşlı Kızılırmak
Formasyonu kapalı havzada gelişen alüvyon yelpazesi çökellerini yansıtmakta ve üzerine
uyumlu olarak kapalı evaporitik ortamı yansıtan jips, çamurtaşı, kumtaşı, tüf içerikli Bozkır
Formasyonu çökelmiştir. Bölgede Eosen ve Alt Miyosende ada yayı volkanizmasını yansıtan
volkanitler oluşmuştur. En üstte Kuvaterner yaşlı alüvyon bulunmaktadır.
MTA Genel Müdürlüğü tarafından söz konusu alanlarda 2013-2014 yıllarında jeolojik,
jeofizik ve hidrojeokimyasal ve sondaj çalışmaları yapılmıştır. Jeolojik çalışmalar
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kapsamında, 1/25000 ölçekli detay jeotermal jeolojisi, tektonik çalışmalar yapılmış,
jeofiziksel çalışmalar kapsamında, belirlenen alanlarda elektrik-rezistivite DES ölçümleri
yapılmış ve belirlenen lokasyonda jeotermal araştırma sondajı yapılmıştır. Hidrojeokimyasal
çalışmalar kapsamında ise su kimyası analizleri, çevresel ve radyojenik izotop analizleri,
birçok kuyu ve kaynaktan yerinde fiziksel özelliklerin ölçümleri yapılmıştır. Sahada uygun bir
noktada 1300 metre derinliğinde jeotermal sondaj yapılmış ve kuyu tabanında 69,835 °C
ölçülmüştür. Sahada ısıtıcı olarak Alt Miyosen yaşlı dasit, andezit, bazalt, tüf, aglomeradan
oluşan Tekke volkanitlerinin kaynağı olduğu düşünülmektedir. İnceleme alanından alınan su
örneklerinde suların genellikle aynı kökenli ve Ca-Mg-HCO3’lı, sondajdan alınan alınan su
örneğinin NaCl lü meteorik ve yüzeydeki jipsli seviyelerin tuzluluğundan etkilendiği
düşünülmektedir.
Çorum-İskilip sahası MTA Genel Müdürlüğü tarafından keşfedilmiş yeni jeotermal anomali
alanları olup, kuyulardan akışkan elde edilememesinin sebebi yetersiz beslenim problemi olan
bir alan olma özelliğindendir.
Anahtar Kelimeler: Çorum, İskilip, jeotermal, hidrojeokimya, çevresel izotoplar, jeotermal
sondaj.

ABSTRACT
Study area is located in the north of Kızılırmak basin situated in the north and south of İskilip
district, 50 km north of Çorum city. The region is located in the junction of Sakarya continent
in the north and İzmir-Ankara-Erzincan ophiolithic accretionaty prism in the south. The
Mesozoic aged oceanic lithosphere (neotethys), located in the south of the region, subducted
beneath the Sakarya continent in the north throughout Mesozoic. The accretionary prism is
overlain by Santonian-Maastrichtian aged island arc deposits of Yapraklı formation with an
unconformity. The accretionary prism located in the south is overlain by submarine fan
deposits and Paleocene-Eocene aged turbiditic sandstone, marl, siltstone deposits of Yoncalı
formation with an unconformity. The ophiolithes which were squeezed and uplifted in the
south and thrusted over Sakarya continent in the north during Paleocene-Eocene. Basement of
the Sakarya Continent is made up of Paleozoic metamorphic rocks of Eymir Formation. The
basement rocks are unconformably covered by post collisional volcano-sedimentary (clastics
and volcanic) succession of Meryemdere Formation. These units are topped by Upper
Miocene and Pliocene lake deposits of Yedikır Formation due to the subaerial exposure of the
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present day study area. Upper Miocene Kızılırmak Formation, located in the south, reflects
alluvial fan deposits that developed in a closed basin. This unit is conformably overlain by
Bozkır formation which is made up of gypsum, mudstone, sandstone, and tuff reflecting
closed evaporitic depositional environment. Quaternary alluvial deposits are at the top most.
Some geological, geophysical, hydrogeochemical and drilling studies were conducted by
General Directorate of MTA during 2013-2014 inside the study area and its close vicinity. We
performed 1/25000 scale detailed geothermal based geological studies, geophysical VES
studies, and ultimately a geothermal well was drilled on a suitable location. Some
hydrogeochemical parameters were directly measured from many local wells and springs,
during the hydrogeochemical studies. In addition to these, environmental and radiogenic
isotopic analysis and detailed water chemistry analysis were done, as well. After the
completion of the geothermal well with 1300 m depth and the bottom hole temperature was
measured as 69,835 °C during geophysical logging. Based on the studies, it is thought that the
heat source of the study area is Lower Miocene Tekke volcanics consisting of dasite, andesite,
tuff and agglomerate. According to the water samples collected in this study mainly yielded
Ca-Mg-HCO3 type waters whereas, the sample taken from the drilled hole yielded NaCl type
meteoric water. Hence, it is thought that the sampled water from the drilled hole has been
affected by NaCl meteoric waters and surficial units having gypsum levels.
Çorum-İskilip field is a newly discovered geothermal anomaly field by General Directorate of
MTA. The scarcity of water from the drilled hole has been attributed to the limited aerial
distribution of the feed zone in the vicinity of the area.

Key Words: Çorum, İskilip, Geothermal, Hydrogeochermistry, Environmental Isotopes,
Geothermal Drilling.

1. GİRİŞ
İnceleme alanı Çorum ilinin 50 km kuzeybatısındaki İskilip ilçesinin kuzey ve güneyini
içerisine alan bölgede yer almaktadır (Şekil 1). Bu sahada daha önce jeotermal enerji arama
amaçlı bir çalışma yapılmamıştır. Bölge ile ilgili yapılan çalışmalar; Aziz (1973), İskilip
civarı ile güneyinin detay jeolojisi ve petrol olanaklarının olmadığını belirtmiştir. Ayrıca
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bölge neotektonik olarak Alpin orojenezi ile yapısal olarak şekillendiğinden, miyosenden
itibaren yeni bir göl ortamı geliştiğinden ve bölgede evaporit çökelimlerinden bahsetmektedir.
MTA (2011), tarafından yayınlanan “1/100.000 ölçekli Açınsama Nitelikli Türkiye Jeoloji
Haritaları Serisi Çankırı G-32 Paftası” isimli çalışmada bölgenin jeolojisi, tektoniği,
stratigrafisi ortaya konmuştur. Çalışma sahasında 150 km2’lik alanın 1/25.000 ölçekli detay
jeolojik haritası hazırlanmış, sahanın tektonik hatları ortaya konmuş, bu tektonik hatları dik
kesecek şekilde jeofizik (DES) profilleri alınmış, hidrojeokimyasal analizler için sıcaklıkları
13,6 °C ile 22,4 °C arasında değişen 14 adet kaynak ve sondajdan kimyasal analiz ve 5 adet
numuneden çevresel izotop analizleri için örnek alınmıştır. Bütün bu sahadaki ölçümler ve
arazi çalışmaları ışığında veriler değerlendirilmiş ve sahada bir jeotermal sondaj yapılması
kararlaştırılarak 1300 metre derinliğinde bir adet sondaj yapılmıştır. Kuyunun kompresörlü
üretimi 0,07 lt/s., üretim sıcaklığı 35,9 °C ve kuyu taban sıcaklığı 69,835 °C olarak
ölçülmüştür. Bu kuyudan kimyasal analiz için örnek alınmış ve M.T.A laboratuvarlarında
analizi yaptırılmıştır. Uluslararası Hidrojeologlar Birliği (AIH) sınıflamasına göre
değerlendirildiğinde; Sodyumlu klorürlü sıcak ve mineralli sular sınıfına girmektedir.

Şekil 1. İnceleme alanının yer bulduru haritası.
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2. YÖNTEM
İnceleme alanının 1/25.000 ölçekli jeoloji haritası yapılmış, sahadaki sıcak ve soğuk su
kaynak ve kuyularından izotop ve su kimyası numuneleri alınmıştır. Bu kaynakların sıcaklık
ve EC değerleri çıkış yerlerinde ölçülmüştür. Numunelerin kimyasal analizleri, MTA Genel
Müdürlüğü laboratuarlarında, izotop analizleri ise DSİ Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol
Dairesi İzotop laboratuarlarında yaptırılmıştır. Hidrokimyasal analiz sonuçları çeşitli
diyagramlar ile değerlendirilmiş olup sular köken ve rezervuar sıcaklıkları açısından
yorumlanmıştır. Doğal (çevresel) izotoplardan trityum (δ3H) ile yeraltısuyunun akiferde
dolaşım süreleri, oksijen-18 (δ18O) ve döteryum (δ2H) arasındaki ilişki ile kaynak sularının
meteorik su çizgisine göre uyumlulukları, kaynakların beslenim yükseklikleri araştırılmıştır.
3. İNCELEME

ALANININ

JEOLOJİSİ

STRATİGRAFİSİ

VE

SONDAJ

ÇALIŞMALARI
3.1.Stratigrafi
Çalışma alanı içerisinde stratigrafik dizilim olarak yüzlek vermemesine rağmen en altta
Paleozoyik yaşlı Sakarya kıtasına ait metamorfik seri mermer, fillat, kalkşist, kuvarsitlerden
oluşan Emir Formasyonu bulunmaktadır. Üzerindeki ofiyolitlere tektonik dokanakla
bindirmektedir. Ofiyolitler Üst Kretase yaşlı olup, üst kesimlerde çörtlü kireçtaşları, sipilitik
bazaltlar, radyolarit ve çamurtaşları ile alt kesimlerinde ise serpantinitler, peridotitler, gabro
ve bunları kesen diyabaz dayklarından oluşmaktadır. Çalışma sahasında

en çok alanı

kapsayan koyu yeşil renkli gabrolardır. Ayrıca spilitik bazaltlar ve mermer blokları ve
serpantinleşmiş kısımları görülmektedir.Melanj içerisinde ekaylanmalar gözlenmektedir.
Ofiyolitlerin üzerine uyumsuz olarak Geç Santoniyen-Maastrihtiyen yaşlı kireçtaşı, marn, killi
kireçtaşı,

kumtaşı, volkanitlerden

oluşan Yapraklı Formasyonu (Ky) gelmektedir. Geç

Paleosen- Erken Lütesiyen yaşlı Yoncalı Formasyonu gri-yeşil renkli kumtaşı ara katmanlı
marn ve silttaşlarından oluşmaktadır. Sakarya kıtasına ait olan Orta-Geç Eosen yaşlı
Meryemdere Formasyonu çakıltaşı, kumtaşı, silttaşı, marn ardalanması ile kireçtaşlarından
oluşur. Çalışma alanında birim kumtaşı ağırlıklı olarak görülmektedir. Meryemdere
Formasyonu’nun üst düzeylerinde gözlenen Beynamaz volkanit üyesi olivin bazalt ve
hornblend andezit lavları, aglomera ve tüflerden oluşmaktadır. Sakarya kıtasına ait Alt
Miyosende domsal olarak kendinden yaşlı birimleri keserek çıkan Tekke volkaniti dasit
lavlarından oluşmaktadır. Örtü kayaçlarından Geç Miyosen yaşlı kapalı havzada gelişen
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Kızılırmak Formasyonu’nda ise çamurtaşı, çakıltaşı, kumtaşı ve jips ara seviyeleri
bulunmaktadır. Geç Miyosen-Pliyosen yaşlı Yedikır Formasyonu kumtaşı, silttaşı, marnlardan
oluşmaktadır. Erken Pliyosen yaşlı kapalı evaporitik göllerde oluşan Bozkır Formasyonu jips,
çamurtaşı, kumtaşı ve tüf ardalanmasından oluşmaktadır. Çalışma alanında jipsler geniş yer
kaplamaktadır. Bu birimlerin üzerini ise Kuvaterner yaşlı alüvyon örtmektedir (Şekil 2,3,4).

Şekil 2. İnceleme alanının stratigrafik dikme kesiti.
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Şekil 3. İnceleme alanının jeoloji haritası.
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Şekil 4. İnceleme alanının rölyef haritası.
3.1.1. Paleozoyik
3.1.1.1. Emir Formasyonu (Pze)
Akyürek ve diğerleri (1982, 1984) tarafından adlandırılan birim, metamorfik kayaçlardan
oluşmaktadır. Birim çalışma alanı içerisinde yüzeylememekte olup, çalışma alanının
kuzeyinde yüzeylemektedir. Birim; killi, kumlu, karbonatlı ve volkanik kayaçların bölgesel
metamorfizma geçirmesi ile oluşmuştur. Birim, serizit-klorit-kuvarsşist, muskovit-kuvarsşist,
serizit-kloritşist, fillit, kalkşist, mermer ve metavolkanit kayaçlarla temsil edilir. İçinde az
miktarda dilimler halinde metaçört, metagabro ve serpantinit içeren birim, genellikle yeşilşist
fasiyesinde metamorfizma geçirmiş olup, kimi bölgelerde albit-amfibol şist ve eklojit fasiyesi
görülür. Yapılan paleontolojik veriler ışığında birimin yaşı Permo-Karbonifer öncesidir.
3.1.2. Mesozoyik
3.1.2.1. Ofiyolitik Karmaşık (Mof)
Birim, Kavak Köyü, Onaç Köyü, Değnekler Mahallesinde geniş alanda yüzlek vermektedir.
Çoğunlukla ultrabazik-ultramafik kayaçlar şeklinde gözlemlenirler. Peridotitler, yeşil- koyu
yeşil renklidir. Genellikle harzburjit ve dünitlerden oluşmaktadır. Ofiyolitlerin yerleşmesi ve
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okyanusun kapanması sırasında kendi içindeki ekaylanmalar ve bindirme zonları
gözlenmektedir.

Bu

ezik

zonlarda

serpantinleşmeler,

talklaşmalar

gözlenmektedir.

Ofiyolitlerin mermer blokları da gözlenmektedir , Bunlar rekristalize olmuş, kısmen dolomitik
kısmen de bazı seviyeleri silisifiye olmuş, kalsit dolgulu olistolitler halinde görülmektedir.
Ofiyolitlerin serpantinleşmiş düzeyler yoğun çatlaklı ve eklemlidirler. Birim sert olmasına
rağmen makaslama zonları yer yer killeşmiş, ayrışmış, dayanımsız ve az dayanımlı ezilmiş bir
yapıdadır. Koyu yeşil, siyahımsı renklerde yer yer altere olmuş gabrolar gözlenmektedir.
Gabroları kesen düzensiz koyu renkli diyabaz daykları mevcuttur (Yılmaz ve Tüysüz, 1984).
Bunların üzerinde pelajik çökeller görülmektedir. Çamurtaşları, radyolarit ve çörtler sahada
gözlenmektedir. Ofiyolitli karmaşık olası Üst Kretase yerleşim yaşına sahiptir. Birim
içerisindeki plajiyogranitlerden radyometrik ve pelajik çökellerdeki paleontolojik verilerden
Liyas’tan Senomaniyen’e kadar yaşlar elde edilmiştir (Dilek ve Thy, 2006).
3.1.2.2. Yapraklı Formasyonu (Ky)
Kireçtaşı, marn, killi kireçtaşı, kumtaşı, volkanik kayaçlardan oluşan birim, Birgili ve
diğerleri (1975) tarafından adlandırılmıştır. Birim, İskilip ilçesi batısı, Dedeçamının Sırtı,
Akyol Tepe, Uluharman Tepe, Kepezkaya ve Onaç mahallesi ve civarında yüzlek
vermektedir. Çalışma alanında Yapraklı Formasyonu ofiyolitlerin üzerine uyumsuz olarak
gelmektedir. Derin deniz ve açık şelf koşullarını yansıtan kireçtaşı, marn, killi kireçtaşı ve
volkanitlerden oluşmaktadır.
Birimden Globotruncana area , Bolivina sp., Radiolaria sp., Blemnites sp., Pelesipod,
Ostrakod mikro ve makro faunaya göre yaşlandırılmıştır (Hakyemez ve diğerleri 1986). Birim
Geç Santoniyen-Maastrihtiyen olarak yaşlandırımıştır. Yapraklı Formasyonu çoğunlukla
planktonik fauna içeren marnları derin ve açık şelf koşullarını, bentonik ve planktonik faunayı
birlikte içeren kırıntılı kesimi de derin deniz koşullarını yansıtmaktadır.
3.1.3. Senozoyik
3.1.3.1. Paleosen-Eosen
3.1.3.1.1. Yoncalı Formasyonu (Tey)
Kumtaşı ara katmanlı marn, silttaşı ardışımından oluşan birim, Birgili ve diğerleri (1975)
tarafından adlandırılmıştır. Çalışma sahasında İskilip ilçesi ve güneyinde, Şehirkuruçay Köyü,
Mafadar Tepe, Akkil Mah., Derekargın Köyü, Aşağıörenseki Köyü, Yukarıörenseki Köyü ve
civarında yüzlek vermektedir. Yoncalı Formasyonu kumtaşı ara katmanlı marn, silttaşı
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ardışımından oluşmaktadır. Birim yeşil gri renkli ve midye kabuğu kırılmalı ayrıca canlı
eşeleme izlidir. Altta türbiditik, üstte sığ denizel ortamı yansıtmaktadır. Birimin üzerine
ofiyolitler ters bindirmeyle gelmektedir. Hakyemez ve diğerleri (1986) birimden aldıkları çok
geniş fosil faunasına göre formasyon için Geç Paleosen- Erken Lütesiyen olarak
değerlendirmişlerdir. Birim, şelf ve havza ortamını yansıtmaktadır. Birim de altta türbiditik,
üstte sığ denizel çökeller bulunmaktadır. İstifte altta planktonik fosiller yer alırken, üstte
bentik formların olması sığlaşmanın göstergesidir.
3.1.3.1.2. Meryemdere Formasyonu (Teme)
Birim ilk olarak Serdar ve Biçer (1981) tarafından Meryemdere üyesi olarak ayırtlanmış olup,
Dirik (1991) tarafından formasyon aşamasında değerlendirilmiştir. Çalışma alanında Seki
Köyü, Harun Köyü, Yeniceköy, Çetmi Köyü, Dipbıyık Mah. kuzeyi ve civarlarında geniş bir
alanda yayılım göstermektedir. Birim başlıca çakıltaşı, kumtaşı, silttaşı, marn, çamurtaşı
ardalanımı ile kireçtaşlarından oluşmaktadır. Çalışma alanı içinde birim sarımsı gri renkli ince
orta tabakalı yatay veya az eğimli kumtaşlarından oluşmaktadır. Tane boyunun giderek
küçüldüğü daha üst düzeyleri kumtaşı, silttaşı, marn ardalanması biçiminedir. Birimin killisiltli, çakıllı tabakaları içinde kömürlü düzeyler yer almaktadır. Birimin üstünde killi marnlı
düzeyler kireçtaşı ile ardalanmaya başlar.
Meryemdere Formasyonu’nunda Nummulites sp., millioid, ostrakod, gastropod fosilleri
bulunmuştur ve birimin yaşını Lütesiyen olarak değerlendirilmiştir Sütçü ve diğerleri (1994).
Volkanitlerden yapılan radyometrik olarak Orta-Geç Eosen yaşı elde edilmiştir Atakay
(2009). Birim, karasal ortam koşullarında başlayıp üste doğru sığ denizel çökellerin olduğu
ortama geçiş yapmaktadır.
Beynamaz Volkanit Üyesi (Temeb)
Meryemdere Formasyonununun üst düzeylerinde gözlenen birim adını Kargı ilçesinin 25 km
kadar doğusunda yer alan Beynamaz Dağı’ndan almaktadır (Yılmaz ve Tüysüz 1984). Birim,
Göldağ Mah., Soytarı Mah., Musular Köyü, Örübağ Köyü batısı ve çevresinde yayılım
göstermektedir. Birim, olivin bazalt, hornblend andezit lavları ile tüf aglomera ve
volkanosedimanter ara düzeylerden oluşmaktadır. Birimden yapılan radyometrik yaş tayinine
göre 41.4 ve 52.1 My. elde edilmiştir (Atakay, 2009). Birim Pontitlerden güneye doğru göç
etmekte olan ada yayı volkanizması ile ilişkilidir (Sütçü ve diğerleri, 1994). Birimdeki
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kalkalkalen ve alkalen karakterdeki volkanitlerin iki farklı mağma odasından türeyebileceği
belirtilmiştir (Keskin ve diğ., 2008).
3.1.3.2. Miyosen-Pliyosen
3.1.3.2.1. Tekke Volkaniti (Tmt)
Akyürek ve diğerleri (1982,1984) tarafından adlandırılan birim andezit, bazalt, dasit yer yer
de tüf, aglomeralardan oluşmaktadır. Çalışma alanında, İskilip ilçesinin merkezindeki kale,
İskilip’ in kuzey ve kuzeydoğusunda Yivlik Tepe, Çağıl Tepe ve İskilip ‘in batısında Erenler
Tepe, Obak Tepe Tekke Volkanitleri içinde yer almaktadır. Çalışma alanında, Alt Miyosende
aktivitesini gösteren karasal bir volkanizma ürünü olan tekke volkanitleri dasit bileşimli
domsal yapı sunmakta ve kendinden yaşlı birimleri keserek çıkmaktadır.
3.1.3.2.2. Kızılırmak Formasyonu (Tmk)
Genelde çamurtaşı, çakıltaşı, kumtaşlarından oluşan birim, Birgili ve diğerleri (1975)
tarafından adlandırılmıştır. Çalışma alanında İskilip ilçesi güneyi Kamışağıl Mah., Tepeyakası
Mah., Kutlununöz Tepe ve Kızılırmak havzasında yüzeylemektedir. Birim kırmızı şarabi
renkli orta-kalın tabakalı çamurtaşı, çakıltaşı, kumtaşı ve ara seviyelerde beyaz renkli jipsli
seviyelerden oluşmaktadır .Birimin yaşı stratigrafik konuma göre Geç Miyosen olarak
belirlenmiştir (Hakyemez ve diğerleri, 1986). Birim kapalı havzada gelişen alüvyon
yelpazesinin yakın ve uzak kesimlerini yansıtmaktadır.
3.1.3.2.3. Yedikır Formasyonu (Tmply)
Genelde kumtaşı, silttaşı ve marnlardan oluşan birim, Gümüşsu (1980) tarafından Yedikır
Formasyonu olarak adlandırılmıştır. Çalışma alanında Harun ve Seki ruhsatları içerisinde
Karagöz Mah., Seki Köyü, Yanoğlan Köyü, Kuzköy, Ortakcasu Mah. ve civarında yüzlek
vermektedir. Birim başlıca kirli beyaz, krem renkli kumtaşı, silttaşı ve plaket marnlardan ve
üst düzeylerinde çakıltaşlarından oluşmaktadır (Şekil 13). Plaket marnların üzerinde sığ göl
ortamını yansıtan ripilmark yapıları gözlenmektedir. Birimin yaşı Geç Miyosen- Pliyosen
olarak belirlenmiştir (Genç ve diğerleri, 1991). Birim genellikle tatlı su ve sığ göl ortamını
yansıtmaktadır.
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3.1.3.2.4. Bozkır Formasyonu (Tplb)
Jips, çamurtaşı, kumtaşı, tüf ardaşımından oluşan birim Birgili ve diğerleri (1975) tarafından
adlandırılmıştır. Birim çalışma alanında İskilip ilçesi güneyinde Karayokuş Sırtı, Kaynarca
Mah. doğusunda, Çıngıllıoğlu Mah., Kılıçdere Köyü, Eskiköy doğusunda yüzlek vermektedir.
Birim beyaz, sarı renkli jips, çamurtaşı, kumtaşı, tüf ardışımından oluşmaktadır. Çalışma
alanında daha çok jipsli kesimleri görülmektedir. Bozkır Formasyonu altta Kızılrımak
Formasyonu ile uyumludur. Birimin içinde bulunan Promimomys sp. memeli fosiline göre
Erken Pliyosen yaşı verilmiştir (Karadenizli ve diğerleri, 2004). Formasyon aynı adla Yoldaş
(1982) tarafından da kullanılmıştır. Birim kapalı evaporitik göl ortamını yansıtmaktadır.
3.1.3.3. Kuvaterner
3.1.3.3.1. Alüvyon(Qal)
Çalışma alanında akarsu yataklarında ve taşkın ovası çökelleriyle temsil edilen blok, çakıl,
kum, silt, çamur birikintilerinden oluşan birim dere yataklarında, İskilip ilçesinden geçen ve
güneyde Kızılırmağa dökülen akarsu yataklarında yüzlek vermektedir.
3.2. Tektonik ve Yapısal Jeoloji
Çalışma alanı tektonik yapısını güneydeki Mesozoyik okyanusun yitim sürecinde kazanmıştır.
Yaklaşık kuzey güney yönlü sıkışma etkisiyle doğu batı ve kuzeydoğu güneybatı doğrultulu
yapılar gelişmiştir. İzmir-Ankara-Erzincan ofiyolitlerinin kuzeyde Sakarya kıtasının altında
Kretase boyunca tüketilmesi ve Kırşehir Masifi ile Sakarya kıtasının çarpışması sonucunda
bölge yükselerek karasal ortama geçiş yapmış ve bu ofiyolit kuşağının üzerine sığ denizel ve
karasal ortamı yansıtan birimler stratigrafik olarak gelmiştir. İzmir-Ankara-Erzincan
ofiyolitinin yerleşimi sırasında tektonik yapılar oluşmuştur. Çalışma alanının kuzeyinde
aktivitesine Erken Pliyosen ve Geç Pliyosende başlayan K.A.F’ a bağlı gelişen diri faylardan
Merzifon Fayının etkisi ile çöküntü göl havzası gelişmiştir. Ayrıca kuzey güney yönlü
sıkışmalara bağlı olarak doğu batı yönlü bindirmeler, ofiyolitlerin kendi içindeki
ekaylanmalar ve bunları açılı olarak kesen KB-GD ve KD-GB yönlü oblik bileşeni olan
doğrultu atımlı faylarda gelişmiştir.
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3.2.1. Faylar
Faylar bölgenin yapısal karakterini belirleyen önemli unsurlardan biridir. Yapılan
incelemelerde bölgenin aktif fayların etkisinde olduğu görülmüştür. Çalışma alanının
kuzeyinde bulunan Kuzey Anadolu Fayı ve bu faya bağlı gelişen diri Merzifon Fayı sahanın
şekillenmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu fayla çalışma alanının kuzeyinde büyük bir
çöküntü havza oluşmuştur.

İzmir-Ankara-Erzincan ofiyolitinin yerleşimi sırasında ve

sonrasında tektonik yapılar gelişmiştir. Bunlar; KD-GB yönlü Kavak köyünden geçen normal
fay, KB-GD yönlü Onaç Mahallesinden geçen normal fay, İskilip ilçesinin kuzeydoğusundan
geçen ve KB-GD uzanımlı normal fay, İskilip ilçe merkezi, Aşağıörenseki ve Yukarıörenseki
köylerinden geçen K-G yönlü muhtemel faylar, Tepeyakası Mahallesinde uzanan D-B yönlü
normal fay, Derekargın köyü kuzeydoğusunda KD-GB doğrultulu eğim atımlı fay, Karagöz
Mah. güneyinden geçen ve D-B uzanımlı ofiyolitlerdeki bindirme, İskilip ilçe merkezinin
kuzeybatısından geçen KD-GB yönlü ve güneye doğru ofiyolitlerin Eosen birimine olan
bindirme hattı ve ayrıca bu şıkışmalar sonucu oluşan KD-GB doğrultulu antiklinal ve
Yeniceköy’den geçen KB-GD doğrultulu senklinallerdir. Çalışma sahasında kuzey güney
yönlü sıkışmaya bağlı olarak gelişen doğu batı yönlü bindirme hattından soğuk su kaynak
çıkışları gözlenmektedir.
3.2.Sondaj Çalışmaları
İnceleme alanında bir adet jeotermal sondaj yapılmıştır. Sondaj 1300 m derinliğinde olup
kuyu taban sıcaklığı 69,835 ºC ölçülmüştür. Kuyuda beslenme yetersiz olduğu için verimli
üretim sağlanamamıştır.
Alüvyon (0,00-56,00 m):
Genellikle kahve, boz, yeşil renkli blok, çakıl, kum, silt, çamurdan oluşmaktadır. Blok ve
çakıllar andezit, bazaltik andezit, dasit, ofiyolit parçalarından oluşmaktadır. Sondajda 0,0056,00 m’ler arasında kesilmiştir.
Yoncalı Formasyonu (56,00-1300,00 m):
Sondajda 56,00-1300,00 metreler arasında genel olarak yeşil gri renkli kumtaşı ara katmanlı
marn silttaşı ve kızıl kahve renkte ince kiltaşı bantları ve çakıltaşları kesilmiştir. 56,00-136,00
metreler arası yeşil renkli kumtaşı kiltaşı kesilmiştir. 136,00-180,00 m’ler arasında ise yeşil
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renkli kiltaşı, silttaşı, marn kesilmiştir. 180,00-500,00 m’ler arasında yeşil, gri renkli kiltaşı
bantlı kumtaşı kesilmiştir. 500,00-620,00 m’ler arasında grimsi yeşil renkli kumtaşı, kiltaşı
ardalanması kesilmiştir. 620,00-750,00 m’ler arasında yeşil kızıl kahverenkli kiltaşı, silttaşı,
marn kesilmiştir. 750,00-1300 m’ler arasında yeşil renkli kumtaşı, kızıl kahverenkli kiltaşı,
silttaşı kesilmiştir.
4. HİDROJEOKİMYASAL DEĞERLENDİRME
Etüt çalışmaları esnasında İskilip ilçesi çevresinden sıcaklıkları 11,6-22,4 °C arasında değişen
toplam 14 adet kaynak ve 1300 metre derinliğinde ÇİM-2014/31 kodlu jeotermal sondajdan
kimyasal numune alınmış ve analiz sonuçları Tablo 1 de verilmiştir. Bu numunelere ait
lokasyon haritası Şekil 5 te verilmiştir. Analiz sonuçlarına göre genel su kalitesi, suların
sınıflaması, suların kökenlerinin karşılaştırılması, suların kalsiyum değerlerine göre
kireçlendirici veya kabuk yapıcı özelliklerinin belirlenmesi, sodyum ve tuzluluk tehlikelerinin
belirlenmesi, suların kullanılabilirlik potansiyeli, eşklor konsantrasyonu dağılım haritası,
eşsilisyum konsantrasyonu dağılım haritası , eşelektriksel iletkenlik dağılım haritası,
eşsıcaklık dağılım haritaları çizilmiş ve maksimum rezervuar sıcaklığı tahmini gibi
parametreler çeşitli grafiklerle değerlendirilmiştir. ÇİM-3 kaynağının toplam mineralizasyon
değeri 555,09 mg/l olup, Ca-Mg-Na-SO4 lı sular sınıfındadır. ÇİM-7 kaynağının toplam
mineralizasyon değeri 953,5 mg/l olup, Na-Cl lü sular sınıfındadır. ÇİM-12 kaynağının
toplam mineralizasyon değeri 576,7 mg/l olup, Na-Mg-Ca- HCO3 lı sular sınıfındadır.
Derinliği 1300 metre olan jeotermal sondaj suyun toplam mineralizasyon değeri ise 35271,3
mg/l olup, Na-Cl lü sular sınıfındadır.

182

Şekil 5. İnceleme alanındaki su numuneleri lokasyon haritası.
Tablo 1. Sahadan alınan numunelerin kimyasal analiz sonuçları.
DERİŞİM %(meq/l)
2+

No Örnek Adı Ca
ÇİM-1
1
31,4
ÇİM-2
2
38,46
ÇİM-3
3
35,47
ÇİM-4
4
55,05
ÇİM-5
5
26,7
ÇİM-6
6
72,05
ÇİM-7
7
9,99
ÇİM-8
8
60,98
ÇİM-9
9
43,52
10 ÇİM-10 28,77
11 ÇİM-11
36,9
12 ÇİM-12 30,93
13 ÇİM-13 31,92
14 ÇİM-14 34,27
ÇİM
15 2014/31
103

2+

Mg
8,7
19,11
33,99
37,54
63,16
21,86
1,94
26,23
35,97
38,99
38,65
33,98
47,87
38,11
6,32

+

+

502

0,27

-

Na
K
Cl
59,8
0,1 6,13
42,37 0,06 6,52
29,75 0,79 8,83
7,41 0,00 1,15
10,14 0,00 0,93
5,69
0,4 0,73
87,79 0,28 54,57
12,79 0,00 5,07
20,04 0,47 3,37
31,89 0,35 4,07
23,44 1,01 0,62
34,67 0,42 0,7
19,81 0,4 0,67
27,03 0,59 1,52
599

2-

SO4
79,81
70,92
49,01
22,47
9,16
19,19
14,42
10,21
15,56
13,39
20,62
5,22
30,58
54,17
5,42

-

2-

HCO3 CO3
14,06 0,00
22,56 0,00
42,16 0,00
76,38 0,00
89,91 0,00
80,08 0,00
27,07 3,94
84,72 0,00
81,07 0,00
82,54 0,00
78,76 0,00
94,08 0,00
68,75 0,00
44,31 0,00
0,88

0,00

T
EC
( °C) (μS/cm) Ph
17,1 3720 7,2
15,8 3400 6,9
21,9 565 7,8
18,5 663 7,1
18,1 475 7,7
15,6 454 7,6
16,3 1131
8
11,6 815 7,4
11,6 660 7,4
13,4 753 7,5
19,9 450 7,5
22,4 488 7,7
20,5 928 7,4
13,8 1126 7,3
69,8 48200 7,2

İskilip sahasından alınan suların kalsiyum denge diyagramı değerlendirmesine göre, tüm sular
kireçlendirici özelliğindedir (Şekil 6).
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Şekil 6. İnceleme alanından alınan suların Langelier Kalsiyum Denge Diyagramı.

İskilip jeotermal sahasındaki sıcak ve soğuk suların kimyasal özelliklerinin belirlenmesi
amacıyla Schoeller diyagramıyla değerlendirmeler yapılmıştır. Yarı logaritmik Schoeller
diyagramına göre (Şekil 7), ÇİM-1, ÇİM-2 sondaj sularında katyonlar: r(Na++K+) > rCa++ >
rMg++ anyonlar: rSO4--> r(HCO3-+CO3--) > rCl- , ÇİM-3 numunesinde katyonlar: rCa++ >
rMg++ > r(Na++K+) anyonlar: rSO4--> r(HCO3-+CO3--) > rCl- ,ÇİM-4, ÇİM-6, ÇİM-8, ÇİM-9
numunelerinde katyonlar: rCa++ > rMg++ > r(Na++K+) anyonlar: r(HCO3-+CO3--) > rSO4-- >
rCl- , ÇİM-5, ÇİM-11, ÇİM-13 numunelerinde katyonlar: rMg++ > rCa++ > r(Na++K+)
anyonlar: r(HCO3-+CO3--) > rSO4--> rCl- , ÇİM-7 no.lu su sondaj su örneğinde katyonlar:
r(Na++K+) > rCa++ > rMg++ anyonlar: rCl-> r(HCO3-+CO3--) > rSO4- ,ÇİM-10 numunesinde
katyonlar: rMg++ > r(Na++K+) > rCa++

anyonlar: r(HCO3-+CO3--) > rSO4-- > rCl-, ,ÇİM-12

numunesinde katyonlar: r(Na++K+) > rMg++ > rCa++ anyonlar: r(HCO3-+CO3--) > rSO4-- > rCl, ÇİM-14 numunesinde katyonlar: rMg++ > rCa++ > r(Na++K+) anyonlar: rSO4-- > r(HCO3+CO3

--

) > rCl- , ÇİM-2014/31 no.lu sondaj su örneğinde katyonlar: r(Na++K+) > rCa++ >

rMg++ anyonlar: rCl-> rSO4- > r(HCO3-+CO3--) diziliminde olduğu görülür.
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Şekil 7. İnceleme alanından alınan suların yarı logoritmik Schoeller Diyagramı.

İskilip sahasındaki suların (Giggenbach,1988) diyagramında yapılan değerlendirmede sadece
ÇİM-2014/31 sondaj suyuna ait olan su denge durumunda olan sular bölümünde yer
almaktadır. Bu sondaj suyunun yüzeydeki aşırı tuzlanmadan kaynakladığı düşünülmektedir.
Diğer kaynak sularının olgun olmayan sular ve kısmen denge durumunda olan sular
bölümünde yer almaktadır. Dolayısıyla Jeotermometrelerden kuvars jeotermometreleri uygun
rezervuar sıcaklıkları vermiştir. Buna göre yapılan hesaplamalarda rezervuar sıcaklığı 86,629
o

C olacağı hesaplanmıştır (Şekil 8).
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Şekil 8. Sahada alınan sıcak su kaynakları ve sondaj sularına ait Giggenbach (1988)
Diyagramı.

4.1. İzotop Verilerinin Değerlendirilmesi
İskilip sahasında bulunan kaynakalrdan suların kökenleri, beslenim yükseklikleri, suların
yaşları ve dünya meteorik çizgisi, Akdeniz meteorik çizgisi ve Marmara meteorik çizgisine
olan konumları ile birilikte geçirdiği proseslerin saptanması amacıyla 5 adet izotop numunesi
alınmış ve analizleri yaptırılmıştır (Tablo 2).
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Tablo 2. Sahada alınan izotop örneklerine ait Trityum, Döteryum ve Oksijen-18 analiz
sonuçları.
d18O

Örnek
Adı

TU

(‰,SMO
W)

ÇİM-1

5,4±0,82

-10,19

ÇİM-2

5,23±0,78

-10,72

ÇİM-3

5,3±0,78

-11,22

ÇİM-4

6,19±0,84

-10,72

ÇİM-5

4,86±0,76

-10,36

dD
(‰,S
MOW
)

66,86
70,78
72,94
72,76
68,48

h(m)

T
( °C)

EC
(μS/cm)

Tuzlulu
k (ppt)

828

14,8

814

0,4

1149

15

317,8

0,2

1233

14,2

585

0,3

1137

18,3

535

0,3

807

19,4

644

0,3

Suların δ18O-δD diyagramı üzerindeki Dünya meteorik su doğrusu, Akdeniz meteorik su
doğrusu ve Marmara meteorik su doğrusuna göre konumları suların buharlaşma etkisi altında
olmayan meteorik kökenli olduklarını göstermektedir (Şekil 9).

&18O(‰ VSMOW)
-13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1

0
0

ÇİM-2

y = 8x + 15
y = 8x + 22

ÇİM-3

-10
-20
-30

ÇİM-4
ÇİM-5

y = 8x + 10

Doğrusal (Dünya)

-40
-50

Doğrusal (Akdeniz)

-60

Doğrusal (Marmara)

&D (‰ VSMOW)

ÇİM-1

-70
-80
-90

Şekil 9- Sahada alınan su kaynakları ait Oksijen-18 (O18) ve Döteryum (D) grafiği.
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Yeraltı sularında 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, 1997). Çalışma alanında izotop analizi yapılan yüksek
kot kaynaklarından ÇİM-1, ÇİM-2, ÇİM-3, ÇİM-4, ÇİM-5 ile bu gözlem noktalarının
döteryum içerikleri kaynak çıkış kotuna karşılık işaretlenmiş ve “Döteryum = -68,955
(yükseklik) – 3821,1” eğilim eğrisi belirlenmiştir (Şekil 10). Baz olarak alınan gözlem
noktalarının sadece yağıştan beslenmeleri ve kısa sürede boşalım yapmaları göz önünde
bulundurulmuştur.

1400

ÇİM-1

1200

ÇİM-2

ÇİM-3

1000

ÇİM-4

800
600

y = -68,955x - 3821,1
R² = 0,8575

400
200
0

-74

-73

-72

-71

-70

-69

-68

&D (‰ VSMOW)

-67

-66

Beslenim Yüksekliği
H (m)

ÇİM-5

Şekil 10- Sahada alınan su kaynakları ait Döteryum (D) ile beslenim yüksekliği kot (H)
grafiği.

İnceleme alanında yer alan kaynakların beslenme yaşları 5 - 15 TU ve 0.8 - 4.0 TU arasında
olduğu için sularının yaşlarının 5 – 10 yıl arasında modern sular ve submodern - genç sular
sınıfına girmektedir.

18

O-3H ilişkisi suların beslenme yükseklikleri ile akifer içinde kalış

süreleri arasındaki ilişkiyi yansıtmaktadır. Düşük
beslendiğini, düşük

3

18

O değeri suların yüksek kotlardan

H değeri de uzun geçiş süresi ile temsil edilmektedir. Sahadaki sular

kısa süreli yeraltı suyu dolaşımını ifade etmektedir. Çalışma sahasında kaynakların beslenim
alanı yükseklikleri sola doğru artmaktadır (Şekil 11).
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-11,4

6

³H(TU )

Yeraltısuyu Dolaşım Derinliği
Kalış Süresi

7

5
4
3

2

Beslenme alanı yükseltisi1
0
-11,2

-11

-10,8

-10,6

-10,4

δ18O(‰)

-10,2

-10

ÇİM-1
ÇİM-2
ÇİM-3
ÇİM-4
ÇİM-5

Şekil 11- Trityum (TU) ile δ18O (‰) grafiği.

5. SONUÇLAR
Çalışma alanı Çorum-İskilip ilçesinin güneyinde ve kuzeyinde G32-c2, G33-d1, G32-b3
paftalarında 150 km2’lik alanın 1/25.000 ölçekli detay jeolojik haritaları hazırlanmıştır.
Çalışma sahası içerisinde gözlenen en yaşlı birimler Üst Kretase yerleşim yaşıyla ofiyolitik
kayaçlar oluşturmakta ve bunların üstünde de Eosen, Miyosen ve Kuvaterner yaşlı örtü
birimleri bulunmaktadır.
Çalışma alanının kuzeyinde aktivitesine Erken Pliyosen ve Geç Pliyosende başlayan K.A.F’ a
bağlı gelişen diri faylardan Merzifon Fayının etkisi ile çöküntü göl havzası gelişmiştir. Ayrıca
kuzey güney yönlü sıkışmalara bağlı olarak doğu batı yönlü bindirmeler, ofiyolitlerin kendi
içindeki ekaylanmalar ve bunları açılı olarak kesen KB-GD ve KD-GB yönlü oblik bileşeni
olan doğrultu atımlı faylarda gelişmiştir.
Çalışma alanında hidrojeokimyasal analizler için sıcaklıkları 13,6°C ile 22,4°C arasında
değişen 14 adet kaynak, kuyu tabanı 69,835°C olan 1300 metre derinliğinde jeotermal
sondajdan ve ayrıca 5 adet kaynaktan çevresel izotop analizleri için numune alınmış ve
sonuçları değerlendirilmiştir.
Sahadaki kaynaklardan alınan numuneler Uluslararası Hidrojeologlar Birliği (AIH)
sınıflamasına göre değerlendirildiğinde; ÇİM-13 kaynak suyu magnesyumlu, kalsiyumlu,
bikarbonatlı sıcak ve mineralli sular sınıfına girmektedir. ÇİM-1, ÇİM-2 kaynak suları
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sodyumlu, kalsiyumlu sülfatlı soğuk sular; ÇİM-8 kaynağı kalsiyumlu, magnezyumlu,
bikarbonatlı soğuk sular; ÇİM-14 kaynağı magnezyumlu, kalsiyumlu, sodyumlu, sülfatlı
soğuk sular sınıfına girmektedir. ÇİM-3 kaynağı kalsiyum, magnezyumlu, sodyumlu, sülfatlı,
mineralce fakir sıcak su (akroterm) sınıfına girmektedir. ÇİM-12 suyu sodyumlu,
magnezyumlu, kalsiyumlu bikarbonatlı mineralce fakir sıcak su (akroterm) sınıfına
girmektedir. ÇİM-4, ÇİM-5, ÇİM-6, ÇİM-7, ÇİM-9, ÇİM-10, ÇİM-11 kaynak suları soğuk su
(sıcaklığı 20 °C’den düşük, mineralizasyon değeri 1.000 mg/l’den az) olduğundan
Uluslararası Hidrojeologlar Birliği (AIH) sınıflandırmasına göre isimlendirilmemiştir. Sahada
yapılan sondaj suyu sodyumlu klorürlü sıcak ve mineralli sular sınıfına girmektedir.
Schoeller kökensellik diyagramına göre sahadan alınan kaynak numuneleri aynı kökene sahip
ve sondaj suyu numunesi ise aşırı tuzlu NaCl tipinde bir sudur. Bu suyun yüzeyeki jipsli
birimlerin etkisiyle tuzlandığı düşünülmektedir.
Langelier Kalsiyum Denge Diyagramı’nda yapılan değerlendirmede, sahadan alınan su
numuneleri ve sondaj numunesi kabuk yapıcı ve kireçlendirici özelliktedir.
Giggenbach diyagramında yapılan değerlendirmede sadece sondaj suyuna ait olan su denge
durumunda olan sular bölümünde yer almaktadır. Bu sondaj suyunun yüzeydeki aşırı
tuzlanmadan kaynakladığı düşünülmektedir. Diğer kaynak ve sondaj sularının olgun olmayan
sular ve kısmen denge durumunda olan sular bölümünde yer almaktadır. Dolayısıyla
rezervuar sıcaklığı tahmini konusunda silis jeotermometrelerinin kullanılması uygun olacaktır.
Kuvars (maksimum buhar kaybı) jeotermometresine göre en yüksek rezervuar sıcaklığının
86,629 oC olacağı hesaplanmıştır.
Çalışma alanındaki 5 adet numuneden Trityum (TU), Oksijen-18 (O18) ve Döteryum (D)
analizlerine göre buharlaşma etkisi altında olmayan meteorik kökenli sulardır. Ayrıca suların
derin dolaşımlı olmadığı ve su kayaç etkileşimini çok iyi gelişmemiştir. Havzadaki yeraltı
sularının yaşlarının 5 – 10 yıl arasında modern sular ve submodern - genç sular sınıfındadır.
Ayrıca sahadaki beslenim kot yüksekliği denklemi “Döteryum = -68,955 (yükseklik) –
3821,1” olarak belirlenmiştir. Havzadaki suların kısa süreli sığ yeraltı suyu dolaşımına
sahiptir.
İnceleme alanında 1300 m derinliğinde bir adet sıcak su sondajı yapılmıştır. Sondajın kuyu
taban sıcaklığı 69,835 °C ölçülmüştür.
Sondaj çalışmaları sonucunda jeotermal kuyu örtü birimleri içerisinde kalmıştır. Örtü
birimlerinin sıcaklığı iyi korumasından dolayı jeotermal gradyanı normalden fazladır fakat
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ince taneli birimlerden oluştuğu için akışkanı iletimi ve birimlerin geçirgenliği istenenden az
olmuştur.
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ÖZET
Bu çalışmada İspendere (Malatya) sıcak ve mineralli sularının kökeni, kimyasal
karakteristikleri ve izotopik bileşenlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Jeokimyasal ve izotop
kimyası çalışmaları, aynı alan içerisinde boşalan üç farklı sıcak su kaynağında ve bölgeye
yakın büyük debili üç farklı soğuk su kaynağında gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bölgede daha
önce yapılmış çalışmalardan da faydalanılmıştır. Sıcak ve mineralli kaynak sularının çıkış
sıcaklıkları 20.8 – 23.6°C aralığında ölçülmüştür. Bölgenin düşük sıcaklıklı bir jeotermal alan
olduğu saptanmış olup, bu durumun yoğun soğuk su girişiminden kaynaklandığı
düşünülmüştür. Bölgedeki tüm sular MgHCO3’lü sular olarak sınıflandırılmıştır. Çevresel
analiz sonuçları [trityum (T), oksijen 18 (18O) ve döteryum (D)] İspendere sıcak ve mineralli
sularının, meteorik yağışlardan beslenen ve yeraltında uzun süre dolaşımlı yaşlı sular
olduğunu göstermiştir.
Anahtar kelimeler: İspendere, Çevresel izotoplar, Sıcak ve mineralli sular, Jeokimya.

The aim of this study is to determine the origin, chemical characteristics and isotopic
components of the İspendere (Malatya) hot and mineralized waters. Isotope chemistry and
geochemistry studies were carried out at three different thermal springs in the region as well
as three different cold water springs that discharge at a high flow rate. It also benefited from
investigation previously done in the study area. The temperatures of thermal and mineralized
waters were measured as between 20.8 °C – 23.6 °C. The region was determined as a low
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geothermal area and this is thought to be due to excessive cold water mixing. This situation is
considered due to an intensive cold water inlet. All waters in the region were classified as
containing MgHCO3. Environmental isotopes [tritium (2H), oxygen 18 (18O) and Deuterium
(3H)] analysis results results indicated that Ispendere hot and mineral waters are fed by
meteoric rains and long ground circulated old waters.
Keywords: İspendere, Environmental isotopes, Hot and mineralized waters, Geochemistry.
1.GİRİŞ
Çalışma alanı, Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesinde Elazığ - Malatya illeri arasında,
Malatya ilinin yaklaşık 20 km güney doğusunda yer alır (Şekil 1). Bu bölge, çeşitli
araştırmacılar tarafından jeolojik, jeotektonik, petrografik, petrolojik ve hidrojeokimyasal
konular üzere farklı boyutlarda çalışılmıştır (Yazgan ve ark., 1987, Çetindağ ark., 1993;
Dumanlılar ve ark., 1999; Gürocak ve Alemdağ, 2002, Beyarslan ve ark., 2010; Parlak ve
ark., 2010). İspendere sıcak ve mineralli suları, İspendere ofiyolitileri ile Elazığ magmatikleri
dokunağında, kuzey–güney doğrultulu bir fay boyunca boşalım yaparlar. Çalışma alanında
küçük debili (0.01–0.4 l/s) çok sayıda sıcak ve mineralli su kaynakları mevcuttur. Bu
kaynaklar, tıbbi amaçlı kullanılmaktadır. Yerel yönetim tarafından, bu bölgede suların termal
özelliklerinden de faydalanmak amacıyla 292 m derinliğinde bir jeotermal sondaj açılmış,
ancak istenilen sıcaklıkta su elde edilememiştir.
Bu çalışmada İspendere (Malatya) sıcak ve mineralli sularının kökeni ve yeraltında dolaşım
süreci, fiziksel–kimyasal parametreler ve çevresel izotoplar ile belirlenmeye çalışılmıştır.
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Şekil 1. İnceleme alanının yer bulduru haritası
2. MALZEME VE YÖNTEM
Çalışma alanında, sıcak ve mineralli sular ile soğuk suların, majör ve minör bileşenleri ile
oksijen-18, döteryum ve trityum değerlerinin belirlenmesi amacıyla 2011 Mayıs ve Ekim
aylarında 6 farklı lokasyondan toplam 12 su örneği alınmıştır. Elektriksel iletkenlik, pH ve
sıcaklık ölçümleri, çalışma alanında numune alımı sırasında gerçekleştirilmiştir. Sulardaki
diğer major ve minor elementlerin tayini Malatya İl Özel İdaresi laboratuvarlarında, izotopik
analizler ise Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (Ankara) Laboratuvarlarında yapılmıştır.
Ayrıca, önceki araştırmalar ile bölgede İl Özel İdaresince yapılmış kimyasal analiz sonuçları
da bu çalışmada kullanılmıştır.
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2.1. Bölgesel Jeoloji
İnceleme alanının jeoloji haritası, Beyarslan ve Bingöl (2010) çalışmasından yararlanılarak
hazırlanmıştır (Şekil 2). Çalışma alanında her biri birbiriyle tektonik ve intrüzif ilişkili
birimler vardır. Bu birimler, İspendere ofiyolitileri, Elazığ Magmatikleri, Maden karmaşığı ve
Kırkgeçit formasyonu adıyla isimlendirilirler (Beyarslan ve Bingöl 2010). İspendere sıcak ve
mineralli kaynakları, İspendere ofiyolitileri ile Elazığ magmatikleri dokunağında, kuzey–
güney doğrultulu bir fay boyunca boşalım yaparlar. İspendere ofiyoliti güneye doğru Orta
Eosen yaşlı volkano-sedimanter Maden grubu üzerine bindirmekte ve Orta Eosen-Oligosen
yaşlı Kırkgeçit formasyonu tarafından uyumsuz olarak üzerlenmektedir (Parlak ve ark., 2010).
İspendere ofiyolitleri dünit, tabakalı ve izotrop gabro, plajiyogranit, levha dayk kompleksi,
pilov ve masif bazaltik ve andezitik lavlar ve volkano-sedimanter kayaçlardan oluşmuştur.
Manto kayaçları harzburjitik özelliktedir. Ultramafik-mafik kümülat kayaçları verlit, dunit,
troktolit, olivinli gabro ve gabrolarla temsil edilmektedir. Dayk karmaşığı ise, İspendere
ofiyolitinin en kalın birimini oluşturmakta olup, birimin en üst kısımlarında radyolaritler,
mikritik kireçtaşları ve tüfitler izlenmektedir (Beyarslan 1991, Çetindağ ve ark., 1993;
Dumanlılar ve ark., 1999;

Beyarslan ve Bingöl 2010; Parlak ve ark., 2010). İspendere

ofiyoliti ile kontak ilişkili olan Elazığ magmatikleri andezit ve dasit dayklar, aglomera, pillow
lav ve tüf birimlerini içerir (Yazgan ve ark., 1987; Çetindağ ve ark., 1993).

Şekil 2. Çalışma alanı jeoloji haritası (Beyarslan 2010 dan değiştirilerek)
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2.2. Hidrojeoloji
Mamikan Çayı ve güneyden kuzey doğuya akan onun bir yan kolu olan Hacıali Deresi,
inceleme alanındaki ana akarsulardır. İspendere sıcak ve mineralli su kaynakları, Hacıali
Deresi yatağında İspendere ofiyolitileri ile Elazığ magmatikleri dokunağında, Kuzey–Güney
doğrultulu bir fay boyunca debileri 0,01 – 0,4 lt/sn arasında değişen birden fazla kaynak
olarak boşalım yaparlar. Elazığ magmatikleri ve İspendere ofiyolitlerinde tektonik
hareketliliğe bağlı olarak ikincil gözeneklilik gelişmiştir (Çetindağ ve ark., 1993). Sıcak ve
mineralli su kaynakları civarında yüzeylenen, marnlı ve killi seviyeler geçirimsiz, kumtaşı,
kireçtaşı ve alüvyonal seviyeler geçirimlidir. Yerel yönetim tarafından, sıcak ve mineralli
sudan faydalanmak için 292 m derinliğinde sondaj çalışması yapılmıştır. Kuyu açma
çalışmaları sonucunda 40 lt/sn debi ve 25°C kuyu sonu sıcaklık ölçülmüştür. Jeotermal
sondaj kuyusunun statik seviyesi 13 m, dinamik seviyesi 33 m olarak belirlenmiştir. Sondaj
açımı sırasında 64. m yoğun ve 176. m’ler de kısmi su kaçağına rastlanılmıştır (Jeotermal
işletme raporu, 2010).
İspendere sıcak ve mineralli kaynak sularının yaklaşık 3 km doğusunda ofiyolitler üzerine
DSİ tarafından Kapıkaya barajı inşa edilmiştir (Şekil 2). Ofiyolit birimine ait karotlarda,
ofiyolit biriminin, tektonik hareketlere bağlı olarak kırıklı ve çatlaklı bir yapı kazandığı ve bu
kırık ve çatlakların kil ve kalsit dolgu ile kaplandığı görülmüştür (DSİ, 1991).
Kalsit dolgu oluşumunu Browne (1991), yüksek bikarbonat ve çözünmüş CO2 içeren
jeotermal akışkanların, yüksek sıcaklıklı jeotermal alanların kenarlarında veya bu sistemlerin
yükselmeleri sırasında yüksek kotlarda soğuk su ile karıştıkları yerler olan yeryüzüne yakın
kısımlarda, kaynama sıcaklıklarının çok altında bulunması nedeniyle çökelttikleri ana ürün
şeklinde açıklamıştır.
3. ANALİZ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
3.1. Hidrojeokimyasal Değerlendirme
Çalışma alanında farklı lokasyonlardan alınan yeraltı suyu örnekleri ile önceki araştırmaların
sonuçlarını içeren analiz sonuçları Tablo 1’ de verilmiştir. Sıcak ve mineralli suların
sıcaklıkları Mayıs 2011’de 21.1 °C-23.6°C, Ekim 2011’de 20.8 – 20.9 °C aralıklarında
ölçülmüştür. Sığ dolaşım yapan yeraltı suların sıcaklıkları ise 10.5 °C - 17 °C aralıklarında
ölçülmüştür. En düşük pH değeri 3 nolu kaynakta 2011 Ekim ayında 6.19 ölçülürken Kasım
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2011 de bu kaynağın pH değeri 6.32 ölçülmüştür. Jeotermal amaçlı açılan su sondajda kuyu
sonu (292m) maksimum sıcaklık 25°C saptanmıştır. Sıcak ve mineralli su kaynaklarının EC
değerleri dönemsel olarak değişken olup 1420 μS/cm ve 2720 μS/cm arasında değişmektedir.
Bölgede açılan kuyuların EC değerleri yaklaşık olarak 275 μS/cm ve 3300 μS/cm arasında
tespit edilmiştir
Sıcak ve mineralli sular genelde Mg-Ca-HCO3 ile Ca–Mg–HCO3 bileşim aralığında, soğuk
suların da genelde Ca-Mg-HCO3 ile CaCO3 bileşim aralığında olduğu görülmüştür (IAH,
1979). Sıcak ve mineralli suların yüksek bikarbonat konsantrasyonu (969.9–2724.87 mg/L),
CO2’ce zengin yeraltısularının karbonatlı kayaçlarla reaksiyonu sonucu oluşmuştur
(Giggenbach ve Glover, 1992). İspendere sıcak ve mineralli sularının Mg konsantrasyonu
125.5–316.5 mg/L, Ca konsantrasyonu 108–243 mg/L, Na konsantrasyonu 29.74–86.46 mg/L
aralığında ölçülmüştür. Genelde bu sıcak suların mineralizasyonu Mg+² nin içeriğinin artışı
şeklindedir. Yüksek konsantrasyondaki Mg+2 yüzeye yakın yerel kayaçlardan Mg+²
yıkanmasını işaret eder (Nicholson, 1993). Magnezyum minerilazyonundaki artış, yüksek
magnezyum içeren olivin mineralinden kaynaklanabilir. Klor (Cl), sıcak suların kimyası
soğuk suların kimyasından farklı olduğundan karışımın belirlenmesi için uygun bir
parametredir. Soğuk sular sıcak sulardan daha düşük klor konsantrasyonu verir. Bir jeotermal
sisteme soğuk tatlı su girişini erken bir aşamada tespit etmek genellikle zordur (Kipng’ok ve
Kanda, 2011). Klor konsantrasyonundaki azalış ve bikarbonat konsantrasyonun değerindeki
artış sıcak sularda su – kayaç etkileşimini gösterebilir (Giggenbach ve Glover, 1992).
Bölgedeki jeotermal kaynak sularının klor değeri Mayıs 2011 örnekleme döneminde 5.93–
7.96 mg/L aralığında, Ekim 2011 tarihinde 6.1–8.59 aralığında ölçülmüştür. Soğuk suların
klor değeri (2.83–7.14 mg/L) ise daha düşük aralıklarda değişmektedir. Açılan jeotermal
amaçlı sondajın(292 m) klor değeri (9.23 mg/L) termal kaynakların klor değerinden (ortalama
7.2 mg/L) yüksek olması, sıcak suyun yüzeye yükselimi sırasında soğuk su karışımını teyit
etmiştir. Sülfat (SO4) konsantrasyonları sıcak ve mineralli sularda 12.7–92.8 mg/L, soğuk su
kaynaklarında 0.001–3.01 mg/L aralıklarında ölçülmüştür. Sıcak ve mineralli suların SO4
konsantrasyonlarının soğuk sulara oranla yüksek olması, ortamda bulunan H2S’in farklı
seviyelerde oksijenle reaksiyona girmesi ve sülfürlü minerallerin çözünmesi sonucu SO4
konsantrasyonlarının artışı şeklinde açıklanabilir (Pasvanoğlu ve ark., 2005). Silisyumun
çözünürlüğü soğuk sularda oldukça düşük, sıcak sularda ise yüksektir (Truesdell, 1984).
Silisyum değerlerinin, jeotermal sondaj kuyusunda (146.9 mg/L) ve sıcak su kaynaklarında
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(78 mg/L) farklı değerlerde ölçülmesi soğuk su karışımının bir başka teyidi olarak
düşünülmüştür.
Yarı logaritmik Schoeller diyagramı üzerinde termal olan ile termal olmayan suların element
dağılımı kendi aralarında benzer yansımalar vermiştir (Şekil 3). İyon dizilimleri sıcak ve
mineralli

sularda

Mg>Ca>Na+K-HCO3>SO4>Cl,

soğuk

sularda

Ca>Mg>Na+K

HCO3>SO4>Cl şeklindedir.
Araştırma alanında değişik lokasyonlardan alınan su örnekleri karbonat sertliği %50’den fazla
olan sular grubunda olup, tüm sıcak ve soğuk sular MgHCO3 tiplidir (Şekil 4).
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Tablo 2. Su örneklerinin fiziksel – kimyasal ve izotopik analiz sonuçları
Tarih

Lokasyon Tipi

05.05.2011

Sıcak ve Mineralli K. 1

05.05.2011

T °C

Ca

Mg

Na

K

Cl

SO4

HCO3

SiO2

δ

δD

δD

T

TU

(mg/L)

(‰ )

Hata

(‰ )

Hata

(TU)

Hata

18

O

18

O

pH

EC

(mg/L)

(mg/L)

(mg/L)

(mg/L)

(mg/L)

(mg/L)

(mg/L)

23.6

6.47

2710

209.4

243.5

60.21

0.018

7.26

41.3

1994.7

-9.23

0.32

-64.8

1.70

0.15

0.70

Sıcak ve Mineralli K. 2

21.1

6.61

1460

174.7

196.5

50.85

0.001

7.96

43.9

1555.5

-8.09

0.44

-60.5

1.60

1.1

0.90

05.05.2011

Sıcak ve Mineralli K. 3

21.9

6.32

2015

165.3

177.9

41.25

0.001

5.93

13.4

1464

-8.72

0.44

-61.9

1.70

0

0.65

04.05.2011

Soğuk Su Kaynağı 1

11.5

7.85

278

46.98

5

0.621

0.159

3.59

0.001

158.6

-8.73

0.43

-53.2

1.4

4.45

2.3

04.05.2011

Soğuk Su Kaynağı 2

14.6

7.67

420

69.72

6.962

3.361

0.92

5.57

6.79

213.5

-9.34

0.36

-58.8

1.7

5.8

1.15

04.05.2011

Soğuk Su Kaynağı 3

10.5

8.01

228

38.57

3.368

0.322

0.138

1.53

0.001

125.05

-10.4

0.35

-64.4

1.6

5.95

1.15

27.10.2011

Sıcak ve Mineralli K. 1

20.8

6.38

2720

216.5

282.9

64.11

3.27

8.59

44.5

1958

-8.99

0.21

-68.3

0.90

0.41

0.70

27.10.2011

Sıcak ve Mineralli K. 2

20.9

6.69

1420

108.3

125.5

29.74

3.35

6.1

12.7

969.9

-9.12

0.21

-61.2

0.90

0.21

0.68

27.10.2011

Sıcak ve Mineralli K. 3

20.9

6.19

2015

158.7

191.8

38.68

3.6

7.41

19.3

1421

-9.2

0.19

-65.4

0.90

0

0.68

14.10.2011

Soğuk Su Kaynağı 1

12.1

7.69

275

47.26

6.637

0.517

0.534

2.83

0.001

170.8

-9.07

0.28

-54.2

0.8

5.11

0.81

14.10.2011

Soğuk Su Kaynağı 2

16.3

7.43

435

76.9

10.03

3.606

1.981

7.14

0.01

256.2

-9.03

0.21

-53.4

0.9

5.59

0.84

14.10.2011

Soğuk Su Kaynağı 3

13.5

7.89

251

41.07

6.32

0.42

1.981

3.42

0.01

152.5

-10.8

0.2

-68.6

0.9

6.19

0.86

02.06.2010

Kuyu / 521*

25

6.04

3300

243.9

316.5

86.46

5.113

9.23

92.8

2724.9

21.10.2011

Kuyu / 1901**

12.1

7.5

293

47.26

6.637

0.517

0.534

2.83

0.001

170.8

21.10.2011

Kuyu / 1903**

16.2

7.27

577

95.83

15.5

0.687

1.721

4.82

4.2

335.5

21.10.2011

Kuyu / 1905**

15.9

7.82

333

60.09

4.954

0.289

1.422

3.29

0.01

219.6

21.10.2011

Kuyu / 1909**

14.6

7.38

469

76.9

10.03

3.606

1.981

7.14

0.01

256.2

21.10.2011

Kuyu / 1910**

14.8

7.55

275

41.07

6.32

0.42

1.981

3.42

0.01

152.5

10.12.2010

Kuyu / 2244**

16.2

6.74

256

28

9.6

14.95

0.39

3.76

3.01

146.4

Çetindağ. (1992)

Sıcak ve Mineralli K.

19-22

6.4

2900

216

331

65

0.2

11.1

28

2410

*Yerel yönetim tarafından açılan jeotermal kuyunun fiziksel-kimyasal analiz sonucu
** Sağlık İl Müdürlüğü’nce analizi yapılan şahıs kuyularına ait fiziksel-kimyasal analiz sonuçları
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146.9

78

Şekil 3. İncelenen suların yarı logaritmik Schoeller diyagramı

Şekil 4. İncelenen suların Piper diyagramı
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3.2. İzotop Verilerinin Değerlendirilmesi
Su-kayaç ilişkisi ve sıcak su döngüsünü anlamak için İspendere bölgesinde üç farklı sıcak ve
mineralli su kaynağından ve jeotermal bölgeye yaklaşık 30 km mesafede üç farklı soğuk su
kaynağından Mayıs 2011 ve Ekim 2011 dönemlerinde alınan 12 adet su örneğinin oksijen-18
(18O), döteryum (2H), ve trityum (3H) içerikleri belirlenmiştir. Sıcak ve mineralli su
kaynaklarında, oksijen-18 değerleri; Mayıs 2011 de –8.09 ile –9.23 (‰ SMOW) arasında,
döteryum değerleri; –60.5 ile –64.8 (‰ SMOW) arasında değişirken, Ekim 2011 de –8.99 ile –
9.20(‰ SMOW) arasında, döteryum değerleri; –61.2 ile –68.3 (‰ SMOW) arasındadır. Soğuk
su kaynaklarında ise oksijen-18 değerleri; Mayıs 2011 de –8.73 ile –10.4 (‰ SMOW) arasında,
döteryum değerleri; –53.2 ile –64.4 (‰ SMOW) arasında değişirken, Ekim 2011 de –9.03 ile –
10.8(‰ SMOW) arasında, döteryum değerleri; –53.4 ile –68.6 (‰ SMOW) arasında
değişmektedir. Suların Mayıs 2011 ve Ekim 2011 dönemleri olmak üzere oksijen-18-döteryum
ilişkisi Şekil 5’de görülmektedir. İnceleme alanı yukarı Fırat Havzasında olup, yerel yağış
doğrusunu temsil edebileceği düşünülen çalışma alanına en yakın oksijen-18-döteryum ölçümü
yapılan Kırkgöze Alt Havzasına ait yağış doğrusu (δD=8δ18O+14.87) bu çalışma için yerel
meteorik su doğrusu olarak tanımlanmıştır (Pekkan ve ark., 2008). Dönemsel olarak alınan
oksijen-18 ve döteryum izotop verilerine göre sıcak ve mineralli su kaynakları dünya meteorik su
doğrusunun (Craig, 1961) altında, soğuk su kaynakları ise dünya ve yerel meteorik su doğrusu ile
Akdeniz meteorik su doğrusu (Dansgaard, 1964) arasındadır (Şekil 5). Sıcak ve mineralli su
kaynakları ve soğuk suları kendi aralarında benzer özellikler göstermekte olup, bu suların
meteorik kökenli oldukları belirlenmiştir.
Şekil 6’da sıcak ve mineralli kaynaklardaki oksijen -18 değerinde sağ tarafa hafif bir kayma
görülmektedir. Bu durum, düşük sıcaklıklı jeotermal sistemlerde, su ve mineraller arasındaki
izotop değişim tepkimelerinin çok düşük hızlarda gerçekleşmesi veya karbonatlı kayaçlardaki
CO2 içeriğinde bulunan oksijenin sıcak sulardaki oksijen molekülleri arasındaki iyon alışverişi
sonucunda oksijen-18’ nin daha negatif değer alması şeklinde açıklanabilir (Clark ve Fritz 1997).
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Şekil 5. İnceleme alanındaki suların Oksijen-18-Döteryum grafiği
Sıcak ve mineralli sularda trityum değeri Mayıs 2011'de 0–1.1 TU aralığında, Ekim 2011 de ise
0–0.41 TU aralığında ölçülmüştür. Aynı dönem aralığında, soğuk su kaynaklarında trityum
değeri Mayıs 2011 de 4.45–5.95 TU aralığında, Ekim 2011 de 5.11–6.19 TU aralığında
ölçülmüştür. İspendere sıcak ve mineralli suları, <0.5 (2 nolu sıcak ve mineralli su kaynağı
Mayıs 2011 analiz sonucu hariç) trityum değerleri ile genellikle yaklaşık 50 yıl ve üzeri uzun
zaman periyodunda derin dolaşımı gösterdiği düşünülmüştür (Şekil 6). Sulardaki, trityum–
elektriksel iletkenlik arasındaki ilişki Şekil 7'de gösterilmiştir. Genellikle sıcak ve mineralli
suların, trityum içeriğindeki azalış ile elektriksel iletkenlik arasındaki artış, yeraltısuyunun uzun
kalma süresi ve yavaş yenilenme hızı arasında bir korelasyonu göstermektedir.
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Şekil 6. Trityum–Oksijen-18 grafiği

Şekil 7. Trityum-Elektiriksel iletkenlik grafiği
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SONUÇLAR
Bu çalışmada, İspendere sıcak ve mineralli sularının kökenine yönelik elde edilen sonuçlar
aşağıda verilmiştir.
Sıcak ve mineralli kaynak sularının çıkış sıcaklıkları 20.8 – 23.6°C aralığında ölçülmüştür.
Jeotermal amaçlı açılan su sondajında 40 l/s debi elde edilmesine karşın 25°C kuyu sonu sıcaklık
ölçülmüştür. Böylece, bölgenin düşük sıcaklıklı bir jeotermal alan olduğu saptanmış olup, bu
durumun yoğun soğuk su girişiminden kaynaklandığı düşünülmüştür.
İyon dizilimleri sıcak ve mineralli sularda Mg>Ca>Na+K - HCO3>SO4>Cl, soğuk sularda
Ca>Mg>Na+K - HCO3>SO4>Cl şeklinde gerçekleşmiştir.
Bölgedeki tüm sular MgHCO3’lü sular olarak sınıflandırılmıştır.
Sıcak ve mineralli kaynak suları ile soğuk su kaynakları meteorik kökenli yağışlardan
beslenmiştir.
18

O, 2H ve 3H değerleri sırasıyla -8.09 ile -9.23, -60.5 ile -68.3, 0 ile 1.1 aralığında ölçülmüştür.

İspendere sıcak ve mineralli suları, meteorik yağışlardan beslenen ve yeraltında uzun süre
dolaşımlı yaşlı sular olarak tanımlanmıştır.
Soğuk su kaynaklarının, sıcak ve mineralli su kaynaklarına oranla yüksek δ18O ve trityum
değerleri, ile düşük klorür ve EC değerleri, bu kaynakların düşük kotlardaki yağışlarından
beslendiğini ve kısa zamanda yeryüzüne çıktıklarını göstermektedir. Bu nedenle soğuk
kaynakları sığ dolaşımlı genç sular olarak sınıflandırılmıştır.
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İÇME SULARINDAKİ DÖTERYUMUN BİYOLOJİK ÖNEMİ
THE BIOLOGICAL IMPORTANCE OF DEUTERIUM IN DRINKING
WATER
Ayşen YARAT
Marmara Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri, Biyokimya, Nişantaşı,
Istanbul, TURKEY.

ÖZET
Döteryum (D) çeşitli moleküllerin ve suyun yapısında mevcuttur. Su, bilindiği gibi yeryüzünde
en fazla bulunan ve canlı organizmaların fonksiyonlarını devam ettirebilmesi için gerekli olan en
önemli moleküllerden biridir. Doğal sular H2O ve D2O karışımıdır. D/H oranı 1/6600 olup
yaklaşık 150 ppm'e tekabül etmektedir. Döteryumu azaltılmış su, diğer adıyla hafif su için bu
oran 150 ppm'den düşüktür. Ağır suda ise bu oran daha yüksektir. Ağır su yüzdesi yüksek olan
sularda canlılar yaşayamazlar ya da yaşamakta çok zorluk çekerler.

Doğal içme sularının

döteryum konsantrasyonu coğrafi farklılıklara göre bölgeden bölgeye değişmektedir. Bu da
vücut sıvılarında döteryum konsantrasyonunun farklı olmasına neden olur. Döteryumun,
insanlarda, hayvanlarda ve bitkilerde hücrenin normal büyümesi için gerekli olduğu
gösterilmiştir. Döteryumun biyolojik sistemler üzerindeki etkisini inceleyen çalışmalar genellikle
döteryum fazlalığı ile ilgilidir. Döteryum konsantrasyonundaki azalmanın biyolojik sistemler
üzerindeki etkisini inceleyen çalışmalar ise daha azdır. Döteryum konsantrasyonundaki hafif bir
artış büyümeyi uyarmaktadır. Döteryumu azaltılmış su ile yapılan deneyler, hücre
proliferasyonunun inhibe olduğunu, apoptozisin indüklendiğini ileri sürmektedir. Ayrıca deney
hayvanları ile yapılan çalışmalar, döteryumu azaltılmış su tüketiminin tümörlerin büyüme hızını
azalttığını göstermiştir. Biz de yaptığımız çalışmalarda diyabet oluşturulmuş sıçanların ve
Ehrlich Asit Tumoru olan Balb/C farelerinin kan ve doku parametreleri üzerine döteryumu
azaltılmış suyun etkilerini araştırdık. İçme suyunda döteryum konsantrasyonunu 150 ppm'den 85
ppm'e düşürdüğümüzde en belirgin etkinin glutatyon düzeyleri üzerine olduğunu saptadık. Tüm
gruplarda glutatyon düzeylerinin arttığını bulduk.

Çalışmalarımıza benzer olarak,

başka

araştırıcılar da döteryumu azaltılmış suyun antioksidan etkisinden bahsetmişlerdir. Sonuç olarak,
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döteryumu azaltılmış su tüketimi oksidatif stresin fazla olduğu kanser ve diyabet gibi
hastalıklarda oksidan hasara karşı koruyucu etki gösterebilir. Konvensional tedaviye de destek
sağlayabilir. Ancak döteryumu azaltılmış suyun en yararlı olacağı konsantrasyonun ve kullanım
süresinin belirlemesi için ve etki mekanizmasının aydınlatılması için daha detaylı çalışmaların
yapılması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Döteryum, içme suyu, deneysel diyabet, Ehrlich asit tümör
Abstract
Deuterium (D) is present in several molecules and water. Water is the most abundant molecule
found in the earth and it is the most important molecule for maintaining the functions of
organisms. Natural water are the mixture of H2O and D2O. D/H ratio is approximately 1/6600, as
150 ppm. For the deuterium depleted water, in other word light water, this ratio is lower than
150 ppm. For heavy water the value is higher than 150 ppm. Organisms can not live in water
which has high percentage of heavy water. Deuterium concentration of natural water varies from
region to region and depending on the time of the year and location. This situation causes
different deuterium concentrations in body fluids. It has been revealed that, deuterium is
essential for normal growth of animal and plant cells. To date, researches on the effects of
deuterium in organisms have focused primarily on deuterated water; little research has been
conducted on deuterium depletion. A slight increase in the deuterium concentration stimulates
growth. Although there is relatively little data on the effects of deuterium depleted water (DDW)
on healthy people, there is more data on the effects of DDW on cancer patients. Inhibition of cell
proliferation and increased apoptosis by the effect of DDW have been shown in some in vitro
studies. It has also been shown in some animal experiments that growth of tumor cells is
decreased by DDW. We investigated the effects of DDW on some blood and tissue parameters
of rats induced diabetes or mice bearing Ehrlich Ascites Tumor. In our studies, the clear effect of
deuterium depletion in drinking water from 150 ppm to 85 ppm was observed in glutathione
levels. It increased in diabetic rats and Ehrlich Ascites Tumor bearing Balb/C mice. DDW
consumption may be useful in both cancer and diabetes in which excessive oxidative stress is
present and it has protective effect against their complications. The using period and
concentration of DDW come into prominence, in order to determine beneficial consumption dose
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and period; thus, it is necessary to conduct more comprehensive research, along with the studies
enlightening the mechanism of this issue.
Key words : Deuterium, drinking water, experimental diabetes, Ehrlich Ascites Tumor
Hidrojen ve Döteryum
Çeşitli moleküllerin ve suyun yapısında mevcut olan döteryum, hidrojenin radyoaktif olmayan
tek kararlı izotopudur. Döteryumun kütle numarası 2, hidrojenin ise 1'dir. İzotop etkisi denilen
teoriye göre kütle farklılığı iki izotopun fiziksel ve kimyasal davranışlarında farklılığa yol açar
(Wiberg 1955; Jansco ve Van Hook 1974; Goncharuck ve ark., 2013). Döteryum, termodinamik
ve kinetik özellikleri bakımından hidrojenden farklılık gösterir. Bir molekülde, hidrojen yerine
döteryum geçmesi o molekülün kimyasal ve fiziksel yapısını değiştirir. Bir kimyasal bağın
hidrojen yerine döteryum içermesi durumunda koparılması zorlaşır, kimyasal reaksiyonlar ise
önemli ölçüde yavaşlar (Jansco ve Van Hook 1974; Rundel ve ark., 1988; Kirkina ve ark., 2014).
Biyokimya alanında döteryum, radyoaktif olmayan izotopik izleyici olarak metabolik yolların
belirlenmesinde ve kimyasal reaksiyon çalışmalarında kullanılmaktadır.
İçme sularında döteryum
Su, bilindiği gibi yeryüzünde en fazla bulunan ve canlı organizmaların fonksiyonlarını devam
ettirebilmesi için gerekli olan en önemli moleküllerden biridir. Tüm canlılar için içme suyunun
güvenilir ve iyi kalitede olması, zararlı maddeler içermemesi gereklidir (Verbalis 2003; Wang ve
ark., 1999). Piyasada farklı isimlerde ve farklı kalitelerde içme suyu bulunmaktadır. Güvenilir,
iyi kalitedeki içme suyunun kullanılması hücresel metabolizmayı iyi yönde etkileyerek,
hücrelerin oksijen ve enerji ihtiyacının dengelenmesi, uygun pH değerinin sağlanması, hücresel
toksinlerin uzaklaştırılması, besinlerin absorpsiyonunun ve kullanımının artması, sağlıklı hücre
replikasyonu gibi olaylarda fayda sağlamaktadır. Canlı organizmalar bu çeşit suları asimile ve
metabolize etmek için çok enerji harcamak zorunda kalmazlar (Smirnov 2002; Smirnov 2003).
Doğal sular H2O ve D2O karışımıdır. Bu sularda döteryum/hidrojen oranı 1/6600 olup, döteryum
konsantrasyonu yaklaşık 150 ppm'e tekabül etmektedir (Verbalis 2003, Collins ve Bowman
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1972). Döteryumu az olan suda, diğer adıyla hafif suda döteryum 150 ppm'den düşüktür. Ağır
suda ise bu miktar 150 ppm'den daha yüksektir.

Döteryumu yüksek olan sularda canlılar

yaşayamazlar ya da yaşamakta çok zorluk çekerler (Wang ve ark. 2013, McQuarrie 1945). Hafif
su çeşitli yöntemlerle hazırlanabilir. Doğal içme sularının döteryum konsantrasyonu coğrafi
farklılıklara göre bölgeden bölgeye değişmektedir. Döteryum konsantrasyonu az olan su dünyada
belirli bölgelerde mevcuttur (Örneğin Pakistan ve Himalayaların Hunza bölgesi) (Somlyai 2002;
Yarat 2013; http://www.bradolinegroup.com/deuterium.html). Döteryum konsantrasyonu az olan
suyun kullanımı tek hücreli ve çok hücreli organizmaların ömrünü uzatabilir. Sağlıklı hücreler
üzerinde hiçbir zararlı etkisi yok iken hastalıklı hücrelerin, nekroz veya apoptoz yolu ile ölümüne
neden olur (Somlyai 2002; Somlyai ve ark., 2010; Kovacs ve ark., 2011; Krempels ve ark., 2008;
Yarat 2012).
Biyolojik sistemler için döteryumun önemi
Canlı organizmada döteryumun muhtemel rolü halen tam olarak bilinmemektedir. Döteryumun,
insanlarda, hayvanlarda ve bitkilerde hücrenin normal büyümesi için gerekli olduğu ileri
sürülmektedir (Somlyai 2002; Somlyai ve ark., 1993). Döteryum konsantrasyonunun kanda ve
idrarda farklı olduğu tespit edilmiş ve bu farklılığın içilen sudaki döteryum konsantrasyonu ile
ilgili olduğu belirtilmiştir. Sağlıklı bir kişide kanda döteryum konsantrasyonu yaklaşık 150 ppm
civarındadır. Bu miktar yaşa ve cinsiyete göre değişmektedir (Blaga 1978; Berdea ve ark., 2001).
Döteryumun, hücresel aktivite veya hücre büyümesine olan etkisi araştırılmış, hücre siklusü
sırasında D/H oranı değiştiği saptanmıştır. D/H oranı canlı organizmalarda sabit değildir. Hücre
siklusu sırasında D/H oranı değişmektedir. 150 ppm döteryuma adapte olmuş canlı sistemlerde
bu konsantrasyon değişince önemli

değişiklikler olduğu

gözlenmiştir. H+

transport

sistemlerinden biri (H+-ATPaz, Na+/H+ antiport sistemi) membranda aktive olarak hücrelerde
D/H oranı değişir.

İntrasellüler boşlukta D/H oranındaki artışın bir sinyal oluşturduğu ve

hücrenin metabolik aktivitesinin değişmesine neden olduğu düşünülmektedir. Böylece hücre
içinde H+ iyonları konsantrasyonu ve dolayısıyla pH değişir. Ancak hücre içinde suni yollardan
pH’nın değiştirilmesi hücre bölünmesini uyarmamaktadır (Somlyai 2002; Somlyai ve ark., 1993;
Cong ve ark., 2010; Somlyai ve ark., 2010; Bild ve ark., 2004).
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Biyoljik sistemler ve döteryum fazlalığı
Döteryumun biyolojik sistemler üzerindeki etkisini inceleyen çalışmalar genellikle döteryum
fazlalığı ile ilgilidir. Döteryum konsantrasyonundaki hafif bir artış büyümeyi uyarmaktadır.
Döteryum ve yaşlanma arasındaki ilişki incelenmiş ve hidrojen yerine döteryumun geçmesi
sonucunda döteryum konsantrasyonunun artmasının zararları, yapılan farklı çalışmalarla
gösterilmiştir. Bunlar arasında viral mutasyon oranlarının arttığı, sentetik östrojen yapısında
döteryumun artması ile östrojenik özelliğin azaldığı, enzimin yapısında döteryumun artması ile
enzimin aktif bölgesinin değiştiği neticesinde de aktivitesinin değiştiği, deride döteryumun
artmasının deride yaşlanmaya neden olduğu yer almaktadır (Czajka ve ark., 1961; Katz ve ark.,
1962.
Biyolojik sistemler ve döteryum azlığı
İlk defa 1993 yılında, döteryum konsantrasyonu az olan içme sularının canlı organizmayı
etkilediğinden bahsedilmiştir (Somlyai ve ark. 1993). Döteryumu azaltılmış su (Deuterium
depleted water, DDW) ile ilgili in vivo ve in vitro çalışmalar genellikle kanser üzerinde
yoğunlaşmıştır (Somlyai 2002).
DDW ile yapılan deneyler, çeşitli hücre hatlarının (PC-3; insan prostatı, MDA; insan memesi,
HT-29; insan kolonu, M14; insan melanoması) in vitro ortamda çoğalmak için daha fazla süreye
ihtiyaç duyduğunu ortaya çıkarmıştır (Somlyai ve ark. 2010). Prostat tümörlü hastaların
tedavisinde DDW’nin kullanılması, kontrollere göre hastalarda anlamlı derecede tümörlerin
küçülmesi ve hasta yaşam ömrünün uzamasıyla sonuçlanmıştır (Somlyai 2002, Kovacs ve ark.
2011) DDW ile yapılan deneyler de ise DDW nin hücre proliferasyonunu inhibe ettiği,
apoptozisi indüklediği ileri sürülmektedir (Somlyai 2002; Cong ve ark., 2010; Krempels ve ark.,
2008; Somlyai ve ark., 1998a; Somlyai ve ark., 1998b). Deney hayvanları ile yapılan çalışmalar,
DDW tüketiminin tümörlerin büyüme hızını azalttığını göstermiştir (Somlyai 2002; Gyöngyi and
Somlyai 2000). DDW kullanımı veterinerlik alanında da yeni bir pencere açmıştır. Örneğin kedi
ve köpeklerde hastalıklı hayvanların (deri kanseri, göğüste tumör vs gibi) tedavisinde DDW'nin
etkinliği vurgulanmıştır (Ioan ve ark., 2008).
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Yapılan bazı çalışmalara göre tümör hücreleri sağlıklı hücrelere göre daha fazla prostaglandin
sentezlemektedir. Bunun nedenini de siklooksijenaz enzim (COX-2) aktivitesinin artmasına
atfedilmektedir.

Döteryumun

azaltılmasının

ise

bu

enzim

aktivitesini

inhibe

ettiği

belirtilmektedir (Somlyai 2002).
Transkripsiyon faktörlerinin yokluğu proksidant-antioksidant hemostazının bozulmasına ve
reaktif oksijen türlerinin artmasına, mitokondriyal disfonksiyona, hücre ölümüne, yaşam
süresinin kısalmasına neden olabilir. D/H oranı, gen ekspresyonunu regule eden moleküler
prosesleri tetikleyebilir. Hücre siklüsünün regülasyonu ve tumör gelişimi ile ilgili genlerin
döteryum azlığına duyarlı olduğu belirtilmektedir (Avila ve ark., 2012).
DDW’nin deney hayvanlarının uzun dönem hafızasını stimule ettiği gösterilmiştir (Mladin ve
ark., 2014). Sudaki döteryum konsantrasyonunun serotonerjik mekanizmayla ilgili olarak
depresyon duyarlılığını arttırdığı, farelerin depresyona benzer davranışlarını azalttığı
belirtilmektedir ve DDW’nin depresyon için yeni proflaktif strateji olabileceği ileri
sürülmektedir (Strekalova ve ark., 2015). DDW’nin (90 ppm'lik) manganın toksik etkisini
azalttığı ileri sürülmüştür (Avila ve ark., 2012)
Yapılan in vitro bir çalışmada DDW’nin insan göğüs, prostat, mide, kolon ve glioblastoma tümör
hücrelerine etkisi incelenmiş ve DDW’nin tek başına bu hücrelerin büyümelerini inhibe
etmediğini, ancak kemoterapik ilacın (paclitaxel) anti-proliferatif etkisini attırdığı tespit
edilmiştir. Bu sinerjik etkinin insan göğüs adenokarsinomunda daha etkili olduğu ileri
sürülmüştür (Soleyman-Jahi ve ark., 2014).
DDW'nin deney hayvanlarının organizması üzerine etkisi fizyolojik şartlarda ve hepatorenal
genezisin kronik endojen toksisitesinde incelenmiş ve koruyucu etkisi gösterilmiştir (Lisitsyn ve
ark., 2014).
Sıklıkla kullanılan antineoplastik ajanların, analjeziklerin ve antibiyotiklerin immun sistem
hücrelerine etki ettiği ve PMN lökositlerinin fagositoz, lenfosit proliferasyonu ve çeşitli
sitokinlerin oluşumu gibi fonksiyonları modifiye ettiği bilinmektedir. Sağlıklı kişilerde DDW’nin
(29 ppm’lik) PMN lökositlerinin fagositik ve intraselluler öldürücü aktiviteleri üzerine etkisi
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incelenmiş ve döteryum konsantrasyonundaki azalmanın PMNL fonksiyonlarına etki etmediği
belirtilmiştir (Gurer ve ark., 2010).
Bir başka çalışmada ise deneysel inflamasyon modelinde DDW (30 ppm’lik) verilmesi, farelerin
ömrünü uzattığı, periferal kanda PMN ve lenfositlerin yüzdesinin ve fagositik özelliklerin
artmasına neden olarak inflamasyona karşı cevabı arttırdığı gösterilmiştir (Bild ve ark., 1999).
Ağır su ve DDW’nin vasküler reaktivite üzerine etkisi sıçan torasik aortunun düz kası
kullanılarak incelenmiş ve DDW'nin fenilefrin, noradrenalin ve anjiotensin de bazal ton ve
vazokonstiktör cevabı arttırdığı saptanmıştır. Ağır su ise gevşetici etki göstermiştir. Ağır suyun
kas gevşetici özelliğininin de endotelyal nitrik oksidin rolü olduğu ileri sürülmüştür (Haulica ve
ark., 1998).
DDW’nin akiğer kanserli hastalar yaşam süresi üzerine ve fare akciğeri Kras, Bcl2 ve Myc
genlerinin ekspresyonu üzerine etkisi araştırılmıştır. DDW nin fare akciğeri Kras, Bcl2 ve Myc
genlerinin aşırı ekspresyonunu önlediği ve akciğer kanserli hastalarının yaşamının DDW
kullanmayan akciğerli kanserli hastalara göre 2-4 kat arttığı belirtilmiştir (Gyöngyi ve ark.,
2013).
Yurdumuzda ise yapılan in vitro çalışmalarda DDW'nin apoptoz, antioksidantlar ve fibrinojen
oksidasyonu üzerine etkilerini (Alp-Ersoy 2009), PMNL’nin fonksiyonlarını üzerine etkilerini
(Gurer ve ark., 2010) ve döteryum konsantrasyonu faklı suların hücre proliferasyonuna ve DNA
oksidasyonu üzerine etkilerini (Özaltın 2010). incelemişlerdir
Bizim yaptığımız çeşitli çalışmalarda ise DDW tüketiminin STZ ile diyabet oluşturulmuş
sıçanların ve Ehrlich Asit Tümörü olan Balb/C farlerinin kan ve doku parametreleri üzerine
etkileri araştırıldı. İçme suyunda döteryum konsantrasyounun 150 ppm'den 85 ppm'e
düşürüldüğünde en belirgin etkinin glutatyon düzeyleri üzerine olduğunu saptandı. Tüm
gruplarda glutatyon düzeylerinin arttığı bulundu (Özgür 2010; Çolak 2010; Yenidoğan 2010).
Çalışmalarımıza benzer olarak, bir başka çalışmada DDW'nin antioksidan etkisinden
bahsedilmiştir (Paduraru ve ark., 2000).
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Sonuç olarak içme suyu olarak döteryumu azaltılmış su kullanımı oksidatif stresin fazla olduğu
kanser ve diyabet gibi hastalıklarda yararlı olabilir, oksidan hasara karşı koruyucu etki
gösterebilir ve konvensionel tedaviye destek sağlayabilir. Ancak döteryumu azaltılmış suyun en
yararlı olacağı konsantrasyonun ve kullanım süresinin belirlemesi için ve etki mekanizmasının
aydınlatılması için daha detaylı çalışmaların yapılması gerekmektedir.
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ÖZET
Bolu’nun Göynük ilçesi sınırları içinde bulunan Sünnet Gölü farklı zamanlardaki ölçümlere göre
0.13-0.18 km2 yüzey alanına sahip küçük bir heyelan set gölüdür. Yaklaşık 11.4 km2 drenaj
alanına sahip olan göl, akarsularla beslenmektedir. Sünnet Gölünün doğal boşalımı heyelan
kütlesinin mansabındaki kaynak ve buharlaşma yoluyla gerçekleşmektedir. Gölden alınan 2 karot
üzerinde sedimantolojik gözlemler yapılmış, göl çamurlarında duraylı izotop (δ18O) ölçümleri
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Bolu Meteoroloji İstasyonu verileri kullanılarak günümüzden 1929
yılına kadar Sünnet Gölü seviye değişimleri tahmin edilmiş; tahmin edilen göl seviye değişimleri
ile karotlardan elde edilen δ18O değerleri karşılaştırılarak bölgedeki iklimsel değişim hakkında
yorumlar yapılmıştır.
Göl drenaj havzası ile gölün yüzey alanı ölçümleri, yağış ve buharlaşma değerleri ve heyelan
setinin mansap tarafındaki kaynağın debi ölçümü Sünnet Gölü’nün 1929 yılına kadarki seviye
değişimlerinin tahmini için kullanılmıştır. Havzada süzülme oranları, aylık sıcaklık ortalamaları
ve son zamanlarda ölçülen 1-3 m’lik mevsimlik göl seviye değişimlerine göre ampirik olarak
belirlenmiştir. Elde edilen seviye değişim modeline göre 1929-1950 yılları arasındaki göl
seviyesi -1940’lardaki 3-4 yıllık ara dönem hariç- genel olarak -bugünkünden 10 m kadardüşüktür. 1950-1970 yılları arasında göl seviyesi küçük sıçramalarla 10 m kadar yükselmiş,
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1990’lara kadar ise küçük salınımlarla sabit kalmıştır. 1990 ile 2010 arasında 10 m kadar düşen
göl seviyesi o zamandan bu yana sürekli bir yükselim göstermiştir.
Tahmin edilen göl seviye tarihçesi ile gölsel çamur kaydı arasında dikkat çekici benzerlikler
görülmektedir. SK-2 karotunda 1970-1990 arasındaki yüksek göl seviyesi dönemi tipik olarak
pembe/sarı çamurlardan oluşurken daha önceki düşük göl seviyesi zamanları daha çok
kahverengi tonlarında çamurlara karşılık gelmektedir. 1948 ve 1995’teki iki düşük göl seviyesi
dönemi aynı karotta iki δ18O pozitif kayması ile tipiktir. Aynı karotta yağış ve sıcaklık ile δ18O
içerikleri arasında dikkat çekici bir ilişki bulunamamıştır.
Mevcut veriler göl çamurlarının δ18O değerlerinin doğrudan yağış ve sıcaklıktan ziyade
yağış/buharlaşma dengesi tarafından belirlendiğini göstermektedir.
Anahtar kelimeler: Göl seviyesi, Karbonat duraylı izotopları, Su bütçesi, Sünnet Gölü

ABSTRACT
Lake Sünnet, located in the Göynük district of Bolu province, is a landslide-dammed lake with a
surface area ranging between 0.13 and 0.18 km2. Several creeks draining an area of about 11.4
km2 recharge the lake The discharge of the lake is by means of evaporation and leekage to a
spring located in the downstream side of the landslide. Sedimentological observations and stable
isotope measurements (δ18O) have been performed on two cores (SK-2 and SK-4) obtained from
the lake. Additionally, water levels of Lake Sünnet were predicted back to 1929 using data from
the Bolu Meteorological Observation Station. The δ18O data obtained from the cores are
compared with the changes in the predicted water level data to interprete the climate change in
the region.
The basin area and lake surface area, precipitation and evaporation data and the discharge of the
spring draining the lake have been used for prediction of the lake water level changes back to
1929. Infiltration rates in the basin were empirically estimated based on the monthly mean
temperature and recent measurements of lake level changes ranging from 1 to 3 meters.
According to the established model, the lake level was generally about 10 meters lower than
today between 1929 and 1950 (except a 3-4 years period in 1940s). The the lake level rised 10
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meters with small increments during 1950-1970 period and stabilized with small oscillations
towards 1990s. The lake level decreased 10 m in the period 1990-2010 and has been
continuously increasing since then.
Remarkable correletaions between the predicted lake level history and lake sediment records are
observed. The high water level period between 1970 and 1990 is represented by typically
pink/yellow mud, whereas the previous low-level period corresponds mostly to the muds with
different shades of brown. Two low-level periods in 1948 and 1995 are typical with two positive
shifts of δ18O in corresponding core samples. No remarkable correlation between the
precipitation and temperature, and The δ18O time series does not correlate well with the
corresponding temperature and precipitation record.
Present data indicates that temporal δ18O signal of the lake sediments has been determined by the
water balance of the lake rather than the temporal oscillations of precipitation and temperature.
Key words: Lake level, stable isotope of lake carbonates, water budget,

1. GİRİŞ
Paleoklimatoloji–geçmiş zaman iklimlerini inceleme bilimi- çalışmalarında, “arşiv” olarak da
anılan, farklı çökelme ortamlarında oluşmuş sedimanlardan yararlanır. Bu sedimanların en sık
kullanılanı gölsel ortam sedimanlarıdır. Gölsel ortamlar uygun koşullar altında mevsimsel
laminaların oluşumuna izin vererek paleoklimatolojik çalışmalar için sağlam bir zaman çerçevesi
kurulmasını sağlarlar. Daha önemlisi, göl tabanında biriken sedimanlar, göl hidrolojisi/iç
dinamikleri tarafından kısmen değiştirilip bozulsa da, göl civarındaki egemen iklimsel
koşullarının fiziksel, kimyasal ve biyolojik bir kaydını tutarlar. Göl tabanından alınan bir
karottaki bir iklimsel göstergenin alttan üste doğru değişimi, iklimin geçmişten günümüze
değişimi hakkında bilgi sunmaktadır.
Kullanışlı iklimsel göstergelerden biri dip çamurlarındaki karbonatın ya da bunlar içindeki
kavkıların δ18O oranlarıdır. Bu oran bir dizi faktörün (örn. yağışın δ18O içeriği, hava sıcaklığı,
göl suyu sıcaklığı, yağış ve buharlaşma miktarları ile göl suyu konaklama süresi) etkisi ile
değişir. Göl hidrolojisinin dikkatli bir analizinden sonra, genellikle bir karot boyunca daha
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negatif δ18O değerleri yağış-buharlaşma dengesinin yağış lehine kaydığını (yani iklimin daha
nemli hale geldiğini), pozitife kayan değerler ise bu dengenin buharlaşma lehine bozulduğunu
(yani kuraklığın arttığını) gösterebilir (Leng and Marshall, 2004).
Bu çalışmada Sünnet Gölü’nde (KB Anadolu, Bolu) aletsel dönem boyunca (1929’dan
günümüze) iklimsel ve hidrolojik verilerle göl dip çamurlarındaki karbonatın δ18O değerleri
arasındaki ilişki araştırılmıştır. Böylece bilinen bazı hidrolojik parametreler kullanılarak ampirik
olarak eski göl seviyeleri tahmin edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen bulgular dip çamurlarındaki
karbonatın δ18O içeriğinin, doğrudan sıcaklık ve yağıştan ziyade göl seviyesi (= göl su bütçesi)
ile daha yakın ilişkili olduğunu göstermiştir.
2.

İKLİMSEL VE JEOMORFOLOJİK ÇERÇEVE

Sünnet Gölü, Bolu ilinin GB’sında Göynük ilçesinin idari sınırları içindedir. Mudurnu ile
Göynük arasında bulunan göl Göynük’e 11 km, Mudurnu’ya 22 km kuş uçuşu uzaklıktadır. Göl
Marmara bölgesi iklimi ile yarı kurak İç Anadolu iklimi arasındaki geçiş kuşağının çok
yakınında, Marmara tarafında yeralır (Şekil 1).
Çalışma alanına yaklaşık 60 km mesafedeki Bolu meteoroloji istasyonuna (BMİ) ait 1929-2013
yılları arasındaki verilere göre yıllık ortalama yağış 538 mm, yıllık ortalama sıcaklık 10.3 °C ve
yıllık ortalama buharlaşma 827 mm düzeyindedir. Yağmur ve kar şeklinde gerçekleşen yağış,
yaz dönemi dışındaki aylara az çok eşit olarak yayılır. Soğuk kış aylarında Sünnet gölünün
yüzeyi çoğunlukla buz tutar (Şekil 2A).
Sünnet Gölü, kuzeye doğru akan bir derenin oluşturduğu vadinin Erenler Sırtı civarındaki boğaz
kesiminin her iki yamaçtan gelen heyelanlarla tıkanması sonucunda oluşmuştur (Şekil 3). Önceki
çalışmalar heyelanların Erken Holosen’de, muhtemelen hemen kuzeydeki Kuzey Anadolu Fayı
kaynaklı bir depremin tetiklemesi ile oluştuğunu ve o zamandan günümüze göl tabanında 50
m’yi aşkın sedimanın biriktiğini göstermiştir (Ocakoğlu vd., 2011; Erayık, 2011). Gölü
güneyden besleyen Karaköy deresi kenarındaki taraçalar bölgedeki Erken-Orta Holosen
ikliminin tanımlanmasına yönelik önemli veri kaynağı olarak değerlendirilmiştir (Ocakoğlu vd.,
2013).
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Şekil 1. Sünnet Gölü bulduru haritası (İklim kuşakları Atalay ve Mortan (1997)’den alınmıştır)

3. GÖL HİDROLOJİSİ
Sünnet Gölü; Sakarya ana havzası içinde Mudurnu Suyu alt havzasındadır. Gölün drenaj alanı
11,39 km2, göl yüzey alanı ise 181,087 m2’dir. Göl havzası 1040 m ile 1450 m arasında,
çoğunlukla ormanlık ve sarp arazidir (Şekil 2). Göl drenaj havzası büyük oranda Geç KretasePaleojen yaşlı kırıntılı kayaçlarla kaplıdır. Göl ise Erken Kretase yaşlı, ince-orta tabakalı
marn/kireçtaşı ardalanması üzerinde yeralır. Gölün ana beslenimi Akgüney, Karaköy ve Gölbaşı
derelerince sağlanır (Şekil 3). Göle yeraltından, kireçtaşı-marn ardalanmalı formasyondan
beslenim olabileceğine dair belirgin bir kanıt yoktur.
Gölü oluşturan heyelan seti yol yarmalarında iyi izlenir. Tipik olarak dm-m çaplı köşeli
blokların düzensiz yığışımı şeklindedir. Bloklar arası kum-çakıl boylu bir gereçle doludur. Setin
vadi ortasındaki maksimum kotu 1053 m kadardır. Bu kotun setin orijinal kotu olmadığı, setin
sonradan bir miktar yükseltildiği ifade edilmektedir. Bugünkü göl tabanının en derin
kesimlerinde kot 1027 m civarındadır. 1998 yılında, civardaki işletmeler arasındaki bazı ihtilaflar
yüzünden 1045 m kotunda sete dik bir tahliye tüneli açılmıştır (Şekil 3B). Bu tarihten sonra göl
en fazla bu yüksekliğe kadar yükselerek setin mansap tarafından boşalmaktadır (Şekil 3C). Bu
yapay boşalım dışında setin mansap tarafından doğal kaynak şeklinde bir büyük boşalım daha
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Şekil 2. Sünnet Gölü drenaj havzasının jeomorfolojisi
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Şekil 3. Sünnet Gölü’ne ait bazı görüntüler A- 2015 Şubat ayında donmuş Sünnet gölü B- Göl
seviyesinin yükselmesini önlemek için inşa edilmiş tahliye tüneli C-Şubat 2015’te tahliye
tünelinden mansap tarafına akış D- Heyelan setinden doğal olarak kaçan su balık çiftliğindeki
havuza akarken.

Şekil 4. Sünnet Gölü ve dip sedimanları ile seddeyi oluşturan heyelanın konumu.
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mevcuttur (Şekil 3D). Bu kaynağın suyu hemen yakındaki ruhsatlı bir alabalık üretim çiftliğinde
kullanılmaktadır. Kaynağın debisi 1998 Mayıs ayında DSİ tarafından 113 litre/saniye
ölçülmüştür. Alabalık çiftliği sahibi, yaz aylarında kaynağın debisinin biraz azaldığını
belirtmiştir. Gölün konumu menba-mansap doğrultulu kesitte (Şekil 4) verilmiştir.
İzleyen bölümde ayrıntıları verilen göl seviye değişimlerinin belirlenmesinde 1929 yılına kadar
geriye uzanan Bolu Meteoroloji İstasyonu’na ait aylık yağış, buharlaşma ve sıcaklık verileri
kullanılmıştır. BMİ yağış verilerinde Apaydın (2004) tarafından bu bölge için türetilen ampirik
bir eşitliğe dayanılarak yükselti düzeltmesi yapılmıştır. Günümüzden 1929 yılına kadar uzanan
Bolu Meteoroloji İstasyonu verilerinin ve ondan türetilen verilerin, göle daha yakın olan ancak
sınırlı bir dönem faaliyet gösteren Mudurnu ve Göynük istasyonu verileri ile önemli derecede
uyum içinde olduğu gözlenmiştir.

4. GEÇMİŞ GÖL SEVİYE DEĞİŞİMLERİNİN ANALİZİ
Bolu Meteoroloji İstasyonu’nda 1929’a kadar geriye uzanan meteorolojik verilerinden itibaren
Sünnet Gölü’nün geçmiş seviye değişimlerini belirlemek için meteorolojik verilerle dip
çamurlarındaki karbonatın δ18O konsantrasyonları arasında ilişki kuran ampirik bir yol izlenmiş;
elde edilen sonuçlar sınır koşullarla ve son zamanlarda ölçülen bazı parametrelerle uygunluğuna
göre kabul ya da reddedilmiştir. Ampirik bir yol izlenmesinin nedeni gölü besleyen derelerle
gölden kaynak şeklindeki boşalımın debilerine dair çok az veri olması ya da hiç veri
olmamasıdır. Ampirik modelin kabul edilebilirliğini test etmek için az da olsa veri
bulunmaktadır. Bunlar 2005-2007 yıllarına ait mevsimlik göl seviye değişimleri (5-6 m
mertebesinde) (Külköylüoğlu vd., 2007) ile göl tabanı ile vadi içinde heyelan seti arasındaki kot
farkıdır (1053-1027 m= 26 m). Bu ikinci, ampirik formüllerin üretebileceği makul göl seviyesi
değişiminin üst sınırını göstermektedir. Ampirik modelde kullanılan parametreler, ampirik olarak
tahmin edilen değişkenler ve test verileri toplu olarak Çizelge 1’de sunulmuştur. Bu veriler
kullanılarak göl seviyesi aylık olarak aşağıdaki eşitlik ile hesaplanmıştır. Aylık değişimlerin
toplanması suretiyle yıllık göl seviyesi değişimleri elde edilerek yıllara göre grafiklere
dönüştürülmüştür (Şekil 5).
Göl seviyesi = (yağış-süzülme-evapotranspirasyon-set bölgesinden kaçak)/göl alanı
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Şekil 4, ölçülemeyen bazı parametrelere verilen ampirik değerlerle göl seviyesinin yıllara göre
nasıl değiştiğini göstermektedir. Şekil 5A ve Şekil 5B, yağışın sırasıyla %70 ve %50’sinin yıl
boyu akışa geçtiğinin kabul edilmesi durumunda göl seviyesinin yüzlerce metre yükseleceğini
göstermektedir ve mevcut sınır koşullarını karşılamamaktadır. Şekil 5C ise yağışın %40’ının yıl
boyu akışa geçmesi durumunda göl seviyesinin sürekli düşeceğini göstermektedir ki bu da
gerçekçi değildir.
Şekil 5D, iki test ölçütünü en iyi karşılayan, ampirik olarak elde edilmiş grafiktir. Grafiğin
oluşturulmasında, Yağışın kış aylarında %65 oranında akışa geçtiği, yaz aylarında ise bu değerin
dereceli bir şekilde %0 düştüğü kabul edilmiştir. Benzer şekilde kaynaktan boşalımın da kış
aylarında 120 litre/saniye, yaz aylarında ise 70 litre/saniye olduğu varsayılmıştır. Bu grafiğin
karşıladığı ölçütlerden ilki, 2005 ve 2007 yıllarında yaklaşık 5-6 m arasında mevsimlik göl
seviyesi değişimi ve uzun yıllarda toplam göl seviyesi değişiminin 26 m’den küçük kalmasıdır.
İkinci ölçüt göl tabanı kotu ile heyelan set kotu farkından kaynaklanmaktadır. Gölün 1929’dan
bu yana hiç bir zaman tamamen kurumadığı ya da taşmadığı yerel halk tarafından
bildirildiğinden ampirik modelde göl seviye değişimi <26 m olmalıdır. Şekil 5D’deki ampirik
model bu koşulları sağlamaktadır (2007 göl seviye değişimi 5.8 m ve 1929-2013 arasında
maksimum seviye farkı 20 m kadar).
Ampirik modelin ürettiği makul sonuca göre (Şekil 5D), göl seviyesi 1970’lere kadar genel
olarak günümüze göre ortalama 15 m kadar daha düşük seviyelerde seyretmiş; bu dönem
boyunca 1930’ların ve 1940’ların sonlarında iki minimum yapmıştır. 1971 yılından başlayarak
göl seviyesi 3-4 yıl içinde bugünkü kotlara ulaşmış ve 1990’ların başına kadar küçük salınımlarla
sabit kalmıştır. 1991-2008 yılları arasında bugünküne göre 5-6 m’lik düşük su seviyesinden
sonra 2008’den itibaren su seviyesi yeniden yükselmeye başlamıştır. Göl seviyesi 2013’te en üst
kotlara ulaşmıştır.
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Çizelge 1. Ampirik modelin oluşturulmasında kullanılan veri takımları
Bilinen Parametreler

Ampirik olarak tahmin
edilen değişkenler

Test verileri

 Göl havzası alanı = 11.396.708 m2
 Göl alanı= 181.087 m2
 Gölden kaçış (kaynak)= 118 lt/sn
 Aylık yağış (BMİ’den)*
 Aylık sıcaklık (BMİ’den)
 Aylık evaporasyon (BMİ’den)
 Derelerden beslenim
 2007 ve 2008’de mevsimlik göl
seviye değişimleri
 Göl tabanı ile set zirvesi
arasındaki yükseklik farkı

Şekil 5. Sünnet Gölü’nde seviye değişimlerinin ampirik olarak tahmini A-Yüzeysel akış oranı
sabit, yağışın %70’i akışa geçer, kaynaktan boşalım sabit ve 120 lt/sn, B-Yüzeysel akış oranı
sabit, yağışın %50’si akışa geçer, kaynaktan boşalım sabit ve 120 lt/sn, C-Yüzeysel akış oranı
sabit, yağışın %40’ı akışa geçer, kaynaktan boşalım sabit ve 120 lt/sn, D-Yüzeysel akış
mevsimlere göre değişken (%60-%0) ve kaynaktan boşalım mevsimlere göre değişken (120-70
lt/sn) (*BMİ: Bolu Meteoroloji İstasyonu)
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5. İKLİM İLE
İLİŞKİLER

GÖL

SEDİMANLARININ

δ18O

İÇERİKLERİ

ARASINDAKİ

Şekil 6 ve Şekil 7’de Sünnet Gölü’nün orta ve kuzey kesimlerinden alınan iki karota (sırasıyla
SK-2 ve SK-4; Şekil 2) ait litolojiler, çamurdaki karbonatın δ18O içeriği (bundan böyle yalnızca
δ18O) ile yağış, sıcaklık ve göl seviye değişimi eğrileri sunulmuştur.
Karot verileri ile iklimsel verilerin karşılaştırılmasında temel güçlük karotlarda genç kronolojinin
yeterince güçlü kurulamamış olmasıdır. Her iki karotta da yaş modeli, daha alt bir seviyedeki bir
radyokarbon yaşıyla karotun alındığı yılı (2009) temsil eden en üst seviyenin lineer
ekstrapolasyonu ile kurulmuştur.
Buna göre, SK-2 karotunda yağış ve yıllık ortalama sıcaklık verileri ile δ18O değerleri arasında
belirgin bir ilişki görülmez (Şekil 5). Yağış eğrisinde 1950 ve 2000 yıllarındaki yağış piklerinden
hemen önce δ18O piki dikkat çeker. Buna karşın göl seviye değişimleri ile δ18O eğrisi arasındaki
ilişki daha belirgindir. 1947 ve 1996 yıllarına tekabül eden δ18O pikleri çok belirgin göl seviyesi
düşümlerine karşılık gelmektedir. Benzer şekilde 1997 yılını izleyen göz seviye değişimlerinin
kaba da olsa δ18O karşılıkları mevcuttur. SK-2 karotunda göl seviye değişimleri ile sedimanların
renkleri arasında da yakın bir ilişki vardır. Göl seviyesinin düşük olduğu 1953 öncesi dönem
çoğunlukla kahverenginin koyu tonlarında sedimanlarla temsil olunurken, göl seviyesinin kısmen
yükseldiği 1954-1969 arasında birikmiş sedimanlar açık kahverengi renklidirler. Göl seviyesinin
zirve yaptığı 1970-1990 arasında biriken sedimanlar ise pembemsi ve sarımsıdırlar. Bu farklı
renk tonlarının göl tabanındaki oksidasyon koşulları ile yakından ilişkili olduğu düşünülmektedir
(Ocakoğlu vd., 2011).
SK-4 karotunda göl seviye değişimleri ile δ18O arasındaki ilişki, olasılıkla çökelme hızlarının
karot boyunca değişmesi nedeniyle karmaşıktır (Şekil 6). Karotta sabit çökelim hızını esas alan
yaş modeline uyan göl seviyesi değişimine göre (Şekil 6’da a), 1980’lerden 1990’lara doğru
azalan göl seviyesinin δ18O eğrisinde karşılığı vardır. Ancak yaşlı seviyelerin karşılığı
bulunmamaktadır. Yaş modelinin gerçeği yansıtmadığı kabul edilirse (Şekil 6’da b), karotta
giderek negatife kayan δ18O değer aralığı (2-16 cm arası) aslında 2009-1971 dönemine karşılık
gelmekte; δ18O açısından negatife kayan 16-22 cm aralığı ise 1971-1947 dönemine karşılık
gelmektedir. Üçüncü olasılık (Şekil 6’da c) cm’de izleyen δ18O pozitife kayışının 1946 yılındaki
minimum göl seviyesine karşılık gelmesidir. Ancak bundan emin olmak zordur. SK-4 karotu için
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söylenebilecek olan karot boyunca değişen çökelme hızının söz konusu olduğudur. Bu durum,
muhtemelen karot yerinin gölün tabanında değil de yamaçlarında yer

almasından

kaynaklanmaktadır. Düşük göl seviyesi dönemlerinde karot lokasyonu suüstü olduğundan
sediman birikmemiş, hatta aşınmış olmalı; birikim yalnızca yüksek göl seviyelerinde
gerçekleşmiş olmalıdır. Yaş modelindeki dengesizliğin nedeni muhtemelen budur.

Şekil 6. SK-2 karotundaki δ18O değerleri ile göl seviye değişimleri, yağış ve sıcaklık değerlerinin
ilişkisi

Şekil 7. SK-4 karotunda δ18O değerleri ile göl seviye değişimlerinin ilişkisi: a- Karotta yaş
modelinin doğru olduğu kabulü ile b, c- farklı yaş modellerini karşılayan göl seviye değişimleri
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6. SONUÇLAR
Çok sınırlı hidrolojik verilere sahip Sünnet gölünün seviye değişimleri, Bolu Meteoroloji
İstasyonu’nun 1929-2013 dönemi iklim verileri vasıtasıyla ampirik olarak geri kestirilmiştir.
Elde edilen göl seviye değişimi eğrisine göre, 1929-1970 arasında göl seviyesi bugünkünden 15
m kadar düşüktür. 1971-1989 arasında bugünkü yüksek seviyesinde iken, 1990-2010 arasında
yeniden 10 m kadar düşmüştür. 2010 yılından sonra göl seviyesi hızla yükselerek bugünkü
yüksek konumuna ulaşmıştır.
Özetlenen ampirik geri kestirimin doğruluğu göl tabanından alınan iki karottaki sedimanların
litolojisi ve δ18O değişimleri ile karşılaştırılmıştır. Buna göre, düşük göl seviyesine karşılık gelen
dönemlerde biriken sedimanlar koyu kahverengi tonlarında iken yüksek göl seviyesinde
birikenler sarımsı ve pembemsidir. Yağış ve sıcaklık verileri ile δ18O değerleri arasında anlamlı
bir ilişki bulunmazken, karotlardan birinde (SK-2) ampirik göl seviyesi değişimleri ile δ18O
değerleri arasında dikkat çekici uyum belirlenmiştir. Diğer karotta (SK-4) bu ilişkinin silik
olmasının, karot boyunca çökelim hızının değişmesinden kaynaklı bir yaş modeli hatası
olabileceği düşünülmüştür.
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ÖZ:
Artan yeraltısuyu temelli sulama suyu ihtiyacının sürekli olarak karşılanabilmesi için akiferin
beslenim-boşalım özelliklerinin iyi bilinmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, akiferlerin planlı
işletiminde karşılaşılan çok sayıda güçlükten birisi de yıllık net beslenim miktarının
belirlenmesindeki belirsizliktir. Trityum/tritiyojenik helyum-3 (3H/3He*) yaş tayin yöntemi ile
beslenimin su tablasına ulaşmasından sonra geçen sürenin, dolayısı ile beslenim hızının
belirlenmesi mümkündür. Bu çalışmada yıl boyu süren tarımsal üretim için gerekli suyun
yeraltısuyundan sağlandığı Demre kıyı akiferinde, araştırma amaçlı açılan 40 m derinlikli sondaj
kuyusunun 9 farklı derinliğinden yeraltısuyu 3H/3He* yaşının belirlenmesi için örnekler
alınmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucunde doygun zonun ilk 8 m’lik
bölümünde 1m/yıl düzeyinde bir beslenim hızının gerçekleştiği belirlenmiştir. Yaklaşık 300
mm/yıl düzeyindeki etkin beslenim yıllık brüt yağışın % 40’ına karşılık gelmektedir. Belirlenen
beslenim hızı incelenen kuyu dolayında yüzeysel kirleticilerin su tablasına 20 yılda
ulaşabileceğini göstermektedir. Diğer yandan, kuyunun yüzeyden 28 m altındaki bölümünden
elde edilen veriler derin yeraltısuyunun karstik akiferden yatay beslenimle sağlandığını
göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: 3H/3He*, yeraltısuyu beslenim hızı, Demre Kıyı Akiferi
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ABSTRACT:
Sustainable use of groundwater resources for continuing irrigation water demand requires a firm
understanding of the aquifer’s recharge-discharge properties. In this context, one of the foremost
problem among all difficulties confronted in planned use of aquifers is the uncertainty in
determination of the net annual recharge. Tritium/Tritiogenic helium-3 (3H/3He*) groundwater
age-dating method allows to determine the recharge rate or the time passed after the arrival of a
recharge at the water table. Water samples have been collected to determine the gorundwater’s
3H/3He* ages at 9 different depths of an exploratory well drilled in Demre Plain where yearround agricultural water demand is supplied from the groundwater. Assessment of the data
obtained from the top 8 m of the saturated zone revealed a mean groundwater recharge rate of 1
m per year. The mean annual groundwater recharge rate of 300 mm/year corresponds roughly to
40 % of the mean annual bulk precipitation. The calculated recharge rate reveals that a pollutant
input from surface would take 20 years to reach at the water table in the area of exploratory well.
Moreover, data obtained in the part of the well extending from 28 m below the surface suggests
dominance of horizontal groundwater recharge from the karst aquifer.
Keywords: 3H/3He*, groundwater recharge rate, Demre Coastal Aquifer, food security

GİRİŞ
Demre Ovası, Antalya ili sınırları içinde bulunan bir Akdeniz kıyı ovasıdır. Yıl boyu tarıma
uygun iklim ve erişilebilir tatlı su kaynaklarının varlığı nedeni ile ovada yoğun biçimde seracılık
ve narenciye üretimi gerçekleştirilmektedir. Bölgede sera tipi tarım 1970li yıllarda başlamış ve
sürekli artarak 1990lı yıllarda günümüzde devam eden yoğunluğuna ulaşmıştır. Tarım için
ihtiyaç duyulan suyun tamamı yeraltısuyundan sağlanmaktadır. Demre ovasında uzun yılar
boyunca sürekli devam eden yeraltısuyu işletmesine karşın yeraltısu seviyelerinde yoğun düşüm
ya da tuzlu su girişimi problemleri ortaya çıkmamıştır. Ancak Ova genelinde sürdürülebilir su
kaynağı kullanımı temsil edici sayısal akım modellerinin oluşturulması yeraltısuyu yönetim
politikalarının belirlenmesi gerekmektedir. Sayısal yeraltısuyu akım modellerinin oluşturulması
için akifere ait çok sayıda parametrenin akifer genelindeki üç boyutlu olarak öngörülmesi
gereklidir. Söz konusu parametreler arasında yeraltısuyunun yağıştan beslenim miktarı önemli
bir yere sahiptir. Bu çalışmada 3H/3He* (trityum/tritiyojenik helyum-3) yeraltısuyu yaş tayin
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tekniği yağıştan oluşan yeraltısuyu besleniminin belirlenmesine yönelik bir alternatif olarak
uygulanmıştır.

ÇALIŞMA ALANI VE YÖNTEM
Çalışma alanı Antalya ilinin batısında Demre (Kale) ilçesinin içinde bulunduğu kıyı ovasıdır
(Şekil 1). Bölgede, yağışlı-ılıman kışlar ve kurak-sıcak yazlar ile karakteristik Akdeniz iklimi
etkilidir. Demre meteorolojik gözlem istasyonu verilerine göre ovada ortalama yıllık yağış ve
sıcaklık sırası ile 790.5 mm ve 18.4 °C’dir. En yağışlı aylar Aralık ve Ocak, en kurak aylar ise
Temmuz ve Ağustos’tur.

Şekil 1. Çalışma alanı konum haritası.
Demre ovasını; Demre Çayı ve çevresindeki geniş alana yayılmış çakıl, kum ve yer yer kil-silt
boyu tanelerden oluşan Kuvaterner yaşlı alüvyon oluşturmaktadır. Alüvyon, Beydağları
otoktonuna ait üst Kretase yaşlı karstik kireçtaşlarının üzerine çökelmiştir (Şekil 2) (MTAa ve
MTAb., 1997). Demre ovası alüvyon akiferi; alüvyon yüzeyine düşen yağış, Demre çayı
yatağından süzülme ve karstik kireçtaşlarından yanal beslenim ile beslenmektedir. Demre
Ovasını oluşturan alüvyon akiferin boşalımı kuzeyden-güneye Akdeniz’e doğrudur (DSİ, 2000).
Ovada sulama suyu temini için açılmış çok sayıda kuyu bulunmaktadır. Kuyuların bir bölümü
DSİ tarafından açılıp Alakent ve Köşkerler sulama kooperatiflerine devredilmiş yüzeyden 20 –
100 m derinliğe uzanan derin sondaj kuyuları, geri kalanı ise 10 m derinliğe kadar inen sığ keson
kuyulardır. Çalışma kapsamında akifer kalınlığı boyunca yapılacak örnekleme için DSİ 63071
No.lu araştırma kuyusunu 2014 yılı içinde az killi kum-çakıl boyu alüvyon içinde açmıştır (Şekil
2). Araştırma kuyusunun kuyu başı kotu 22 m, toplam derinliği 40 m’dir. Kuyunun 20-28m ve
32-40m arasındaki bölümleri filtreli olarak techiz edilmiştir.
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63071 No.lu araştırma kuyusunda yeraltısuyu 3H/3He* yaşının belirlenmesi için Ekim 2014’de 9
farklı derinlikten örnekler alınmış, yerinde ölçümler yapılmıştır. Örnekleme için şişirme frekans
ve hacmi elektronik olarak kontrol edilebilen düşük debili basınçlı hava pompası kullanılmıştır.
Her bir derinlikteki yeraltısuyu örneğinin fiziksel ve kimyasal özellikleri gerçek zamanlı olarak
YSI MPS 556 çok parametreli ölçüm cihazı ile kuyu başında belirlenmiş, kimyasal bileşim ve su
izotoplarının analizi için alınan örneklerin yanısıra helyum izotoplarının analizi için de bakır
boru içine izole edilmiş örnekler alınmıştır. Standartlara uygun olarak hava içermeyecek şekilde
alınan örneklerin majör iyon içerikleri Hacettepe Üniversitesi Su Kimyası Laboratuvarlarında
iyon kromatografi ve alkalinite titrasyon yöntemleri ile belirlenmiştir. Trityum analizleri alkalielektrolitik zenginleştirme sonrasında Sıvı Parıldama Sayım tekniği ile Uluslararası Atom
Enerjisi Ajansı (UAEA) İzotop Hidrolojisi Laboratuvarında analiz edilmiştir. Duraylı izotop
ölçümleri Utah Üniversitesi Sirfer Laboratuvarı’nda yaptırılmıştır. Tüm majör iyon analizlerinde
elektronötralite % 5’ten küçüktür. Trityum analizlerinde örneğe bağlı olarak 1 standart sapma
ölçüm hatası +/- 0.1-0.2 TU dolayındadır. Oksijen-18 ve döteryum izotop analizlerinde toplam
analitik hata sırasıyla +/- 0.15 permil V-SMOW, +/- 1.1 permil V-SMOW düzeyindedir.
Yeraltısuyunda çözünmüş helyum izotop analizleri, çözünmüş gazların sudan ayrılmasından
sonra

asal

gaz

kütle

spektrometresinde,

UAEA’nın

gerçekleştirilmiştir.
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Viyana’daki

laboratuvarlarında

Şekil 2. Çalışma alanına ait jeoloji haritası ve 63071 nolu kuyunun elipsle işaretlenmiş konumu
(Bayarı vd., 2014’den değiştirilerek).
3H/3He* MODEL YAŞLARININ HESAPLANMASI
Trityum-helyum yöntemi yeraltısuyu yaşının (geçiş süresi) belirlenmesi için geliştirilmiş bir
yöntemdir. Yeraltısuyuna beslenim ile katılan 3H (trityum) izotopu radyoaktif bozunma sonucu
3He* izotopuna (tritiyojenik helyum 3, 3He*) dönüşür. Serbest akiferlerde yüzeyden
kaynaklanan beslenim doygun olmayan zonu geçip su tablasına ulaşmaktadır. Ardışık yağışlı
mevsimler boyunca gerçekleşen “yıllık” beslenim tabakaları her yıl su tablasına ulaşıp, bir
önceki yıla ait “beslenim tabakasının” üzerine yerleşmektedir. Her beslenim tabakasının içerdiği
3H miktarı ile bundan türeyen 3He* miktarı arasındaki oran beslenim tabakasının su tablasına
ulaşmasından sonra geçen zaman ile orantılıdır. 3H/3He* yaş tayin yönteminde beslenim
tabakasının su tablasına ulaşmasından sonra geçen süre (3H/3He* yaşı) aşağıdaki eşitlik ile
belirlenmektedir.
3𝐻𝑒 ∗
𝑡 3𝐻 ∗ = 𝜆−1 𝑙𝑛 (
+ 1)
3𝐻
3𝐻𝑒
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Eşitlikte; t3H/3He*: 3H/3He* yaşı,yıl, λ: 3H bozunma katsayısı (ln2/3H yarı ömrü= ln2/12.32 yıl),
3He*: yeraltısuyunun tritiyojenik helyum-3 içeriği (TU) ve, 3H: yeraltısuyunun trityum içeriğidir
(TU).
3H/3He* yöntemini uygulanabilmesi için yeraltısuyu örneklemesi yapılan noktaya ait eş zamanlı
tritiyojenik helyum içeriği ile trityum içeriğinin ölçülmesi gereklidir. Su örneklerinde trityum
analizi elektrolitik zenginleşme sonrası sıvı parılma sayım yöntemi ya da helyum içsel büyüme
(helium ingrowth) yöntemleri ile yapılmaktadır. Suda çözünmüş asal gaz izotoplarının analizi
için gereken örneklerin atmosferle temas etmemesi gerekmektedir. Bu nedenle örnekler, yaklaşık
50 cm3 hacimli, yaklaşık 1 cm çaplı

bakır borulara uçları metal kıskaçlar ile kapatılarak

alınmaktadır. Asal gaz analizleri sudaki çözünmüş gazların sudan ayrılması ve kendi aralarında
damıtılarak ayrıştırılması sonrasında asal gaz kütle spektrometresinde gerçekleştirilmektedir.
3He* değeri örnekte ölçülen toplam helyum derişimlerinden itibaren belirlenmektedir. Ölçülen
toplam helyum derişimi; atmosferik, tritiyojenik, radyojenik ve manto kaynaklı helyumdan
oluşmaktadır. Sonuçların doğruluğu üzerinde etkili parametrelerin başında atmosferik katkının
belirlenmesinde önem taşıyan beslenim sıcaklığı ve yükseltisi gelmektedir. Diğer yandan, toplam
helyum derişimine tritiyojenik helyum dışındaki katkıların hatalı hesaplanması durumunda 3He*
değeri de hatalı olmakta ve bu hata hesaplanan 3H/3He* yaşına da yansımaktadır. 3H/3He*
yöntemi yeraltısuyu sistemine 3H girdi değerinin bilinmesine gerek duymaz ve elde edilen yaş
yeraltısuyunun mutlak yaşıdır. Yöntemin ayrıntıları ve uygulanmasına ilişkin ayrıntılara Özyurt
vd 2000 ve Solomon and Cook, 2000’den ulaşılabilir.
SONUÇLAR
Örnekleme yapılan araştırma kuyusunda 9 farklı derinlikten alınan örneklerden 3 tanesinde
teknik nedenler ile helyum izotop analizi gerçekleştirilememiştir. Bu nedenle araştırma sonuçları
toplam 6 farklı derinlik dikkate alınarak sunulmuştur. Çalışma kapsamında analizi yapılan
parametrelerin sonuçları Çizelge 1’de toplu olarak verilmiştir. Örnek alınan tüm derinliklerde
yeraltısuyu Ca/Mg-CO3 karakterindedir. Yeraltısuyunun kimyasal kompozisyonu derinlik
boyunca analitik ölçüm hassasiyeti düzeyinde değişiklikler göstermekte olup, farklı derinlikteki
derişimler arasında önemli bir farklılık yoktur. Kuyu derinliği boyunca yeraltısuyunun duraylı
izotop ve 3H içerikleri de analitik hata sınırları içinde değişim göstermektedir. Bu durum,
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örneklerin yaşları arasında onlarca yılı bulan farklılıklar olmadığına işaret etmektedir. Farklı
derinliklere ait yeraltısuyu örneklerinde 3H içerikleri 2.58 ile 3.06 TU aralığında değişmektedir
(Şekil 3). Üretilen veriler granüler akiferlerin yakın geçmişe ait ardışık beslenim olaylarının
yeraltısuyunun kimyasal kompozisyonu, duraylı izotop ve 3H içerikleri üzerinde ayırt edici bir
yansımasının olmadığını göstermektedir. Gerçekte, beslenim yükseltisi ve mevsiminin
değişmediği, yağıştan sızma ile beslenen serbest bir akiferde yakın geçmişe ait ardışık beslenim
tabakalarının benzer fiziksel, kimyasal ve izotopik özelliklere sahip olması beklenen bir
durumdur.
Çizelge 1 63071 nolu kuyuda Ekim 2014’te belirlenen farklı derinliklere ait veriler ve 3H/3He*
yaşları (ÖEİ. Özgül elektriksel iletkenlik).
Derinlik
(m)

ÖEİ
uS/cm

pH

22
24
26
28
36
38

572
579
574
581
576
572

8.39
7.80
8.33
7.13
7.83
7.59

δ2H

δ18O

‰ VSMOW
-31.10
-30.95
-31.15
-31.05

‰ VSMOW
-5.96
-5.87
-5.97
-5.95

-31.08

-5.97
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3H
TU
2.58
2.77
3.06
2.61
2.86
2.88

3H/3He* yaşı
Yıl
3.05
4.52
6.81
16.52
16.01
14.27

Şekil 3 63071 No.lu kuyuda derinlik boyunca ölçülen 3H (solda) ve hesaplanan 3H/3He* yaş
değerleri (sağda). (Taralı derinlikler kapalı geçilmiştir.)
3H/3He* yaş hesaplamaları yapılırken gaz çözünürlüklerini etkileyen beslenim kotu 100 m
olarak kabul edilmiştir ki bu değer ova üzerindeki yoğun yağışlara neden olan bulut taban kotu
olarak kabul edilebilir. Şekil 3’ten görüldüğü gibi derinlik boyunca gözlenen 3H içerikleri
belirgin bir değişim içermez iken, gözlenen 3H ve bu seviyelere ait helyum izotop ölçümlerinden
belirlenen 3H/3He* mutlak yaşları derinlik boyunca –özellikle 20-28 m derinlik aralığındaanlamlı bir değişim sergilemektedir. Su tablasından başlayarak doygun bölge içinde her 4 m’lik
su kolonu boyunca yeraltısuyu yaşı yaklaşık 4 yıl artmıştır. Bu değerlendirme sonucunda akiferin
bu bölümünde yılda yaklaşık 1 m’lik su sütununa karşılık gelen bir beslenim gerçekleştiği
anlaşılmaktadır. Alüvyondan oluşan serbest akifer için efektif porozitenin (ne) % 30 olduğu
varsayıldığında 1m/yıl’lık beslenim değeri (h) 300 mm/yıl’lık etkin beslenim (Peff = 1m x 0.3 =
0.3 m) büyüklüğüne karşılık gelmektedir. Bu değer ise yıllık brüt yağışın (Pbrüt= 790.5 mm/yıl)
% 38’ine karşılık gelmektedir. Diğer yandan, 1 m/yıl’lık beslenim hızı örneklenen kuyu
dolayında yıllık yağışın 20 m kalınlığındaki doymamış zon altında yer alan su tablasına 20 yılda
ulaşabileceğini göstermektedir. Bu değer aynı zamanda yüzey kaynaklı kirleticilerin (örğ.
pestisidler) su tablasına ulaşım süresini de yansıtmaktadır.
63071 No.lu kuyuda 28 m ile kuyu tabanı arası için hesaplanan yeraltısuyu yaşları 14-16 yıl
dolayında sabit bir değer almaktadır. Bu durum, 28 m dolayındaki kil tabakasının üst ve alt
bölümlerindeki akifer bölümlerinde yeraltısuyu beslenim ve dolaşım dinamiklerinin birbirinden
farklı olduğunu göstermektedir. Demre ovasında yıl içinde sürekli gözlem yapılan kuyularda
yeraltısu seviyesinin 5 m kadar salındığı bilinmektedir. Bu durumda ölçüm dönemindeki su
tablasından 6 m derine kadar olan bölgedeki yeraltısuyunun ova yüzeyine düşen yağıştan dikey
beslenimle, bu derinliğin altında kalan derinliklerdeki yeraltısuyunun ise ovanın üst kotlarında
karstik akifere düşen yağıştan yanal beslenimle sağlandığı anlaşılmaktadır.

SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
Akiferlerin beslenim mekanizmalarının ve beslenim hızlarının öngörülmesi oldukça güçtür.
Bununla birlikte yüzeyden beslenen su tablası akiferlerinde beslenim hızının

yeraltısuyu

3H/3He* yaş tayin yöntemi ile tahmin edilmesi mümkündür. Yöntemin Demre Ovasındaki
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uygulaması anlamlı ve aydınlatıcı sonuçlar üretmiştir. Bununla birlikte, örnekleme aşamasındaki
güçlükler ve analiz aşamasında gereksinilen karmaşık analitik alt yapı yöntemin günümüzdeki
kullanımına akademik araştırma düzeyi ile sınırlamaktadır. Diğer yandan, tüm diğer teknolojik
gelişmelerde olduğu gibi 3H/3He* yaş tayini için gereksinilen alt yapının yakın gelecekte
yaygınlaşması ve analiz maliyetlerinin makul düzeylere inmesi beklenen bir durumdur. Bu
gelişmeler sonucu, yakın gelecekte su tablası akiferlerinin gerçek beslenim hızlarının
belirlenmesi konusunda önemli sıçramalar yaşanması beklenmektedir.
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ÖZET
Bu çalışmada, Türkiye’nin Doğu bölgesinde yer alan ve 750 000 nüfusa sahip Malatya ilinin
içme suyu ihtiyacını karşılayan Malatya - Derme karst kaynağının izotopik özellikleri
araştırılmıştır. Derme karstik kaynağı ortalama debisi 2.7 m3/s ile bu bölgenin en büyük
kaynağıdır. Bu bölgede yer alan karstik kaynakların izotopik özelliklerini belirlemek için Mayıs
2011 ve Ekim 2011 dönemlerinde su örnekleri alınmıştır. Kaynak suları Ca–HCO3 tiplidir.
Suların oksijen-18 değerleri; Mayıs 2011 döneminde -8.73 ile –10.04 (‰ SMOW) arasında ve
Ekim 2011 döneminde –9.07 ile –10.08(‰ SMOW) arasında değişmiştir. Suların döteryum
değerleri ise, yağışlı mevsimde –53.2 ile –64.4 (‰ SMOW) arasında, kurak mevsimde; –54.2 ile
–68.6 (‰ SMOW) arasında değişmiştir. Dönemsel olarak analiz edilen karstik kaynakların
döteryum fazlası değer aralığı 13.42 – 18.84 arasında olup, bu kaynakların hem karasal hem de
denizel kökenli yağışlardan beslendiği belirlenmiştir. Yapılan çalışmalar karstik bölgedeki
kaynakların, farklı karstik sistemlerin etkisinde olduğuna işaret etmiştir.
Anahtar Kelimeler: Derme kaynağı, Çevresel izotoplar, CBS, Hidrojeoloji
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ABSTRACT
In this study, determination of recharging mechanism and isotopic properties of the Derme karst
spring, which supplies the domestic water need of Malatya province having population of
750.000, is investigated. The Derme karst spring is an important karst spring with an average
flow rate of 2.7 m3/s. In this region, water samples were taken between May 2011 and October
2011 for determining of isotopic properties of these karstic springs. Karstic springs are in Ca–
HCO3 type. The Oxygen-18 values of the water samples varied between -8.73 and -10.04, -9.07
and -10.08 (SMOW ‰) in May 2011 and October 2011 respectively. The Deuterium values
varied between -53.2 and -64.4, -54.2 and -68.6 (SMOW ‰) in the rainy and dry seasons
respectively. It was found that the Deuterium excess value of the karstic springs was ranging
between 13.42 % and 18.84 %, and that these springs were fed by both territorial origin and
marine origin rainfalls. It was considered that the springs in the karstic region were under the
influence of different karstic systems.
Keywords: Derme spring, Environmental isotopes, GIS, Hydrogeology
1. GİRİŞ
Yerleşim bölgelerinin içmesuyu ihtiyacını karşılamak için kullanılan önemli kaynaklardan biri
karst akifelerden alınan yeraltı sularıdır. Karstik yeraltı suları, dünya nüfusunun yaklaşık
%25’inin içmesuyu ihtiyacını karşılamaktadır (Ford ve Williams, 2007). Karst akiferlerinin su
sağlama

potansiyelini

çoğunlukla,

bölgesel

yağış

miktarı,

kireçtaşı

formasyonunun

permeabilitesi, tektonik ve jeolojik yapının bünyesel süreksizliği (fay çizgisi, kırıkları, tabakalar
v.b) belirlemektedir (Şimşek ve ark., 2008). Karst sistemlerinin yüksek heterojen yapısı, yeraltı
suyunun akış yönünü ve süresini tahmin etme imkânsızlığına yol açmakta ve karmaşık ve zor bir
sistem haline getirmektedir. Karst akiferinin geçirimliliği anizotropik karaktere sahip akış
halindeki sular tarafından oluşturulur. Karstik alanda yüzey ve yeraltısuyu arasındaki etkileşim
çok güçlüdür (Bonacci, 1987; 2009). Genelde karst akiferlerinde yeraltı suyu döngüsü, karstik
olmayan sistemlerden çok farklıdır. Su kimyası ve izotop veriler, karst suyunun hareketi ve
kökeni üzerine bağımsız bize bilgiler sağlarlar (Kacaroğlu, 1999). Duraylı izotoplardan döteryum
ve oksijen-18, suların olası beslenme yüksekliklerinin belirlenmesinde, trityum ise suların bağıl
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yaş ve geçiş sürelerinin belirlenmesi amacıyla kullanılır (Payne ve ark., 1978; Yurtsever, 1978;
IAEA 1981, 1983; Eftimi, 2007).
Bu çalışmada, Derme karstik kaynağının beslenim bölgesi ve mekanizmasının çevresel
izotoplarla [oksijen–18 (18O), döteryum (2H/D), trityum (3H)] belirlenmesi amaçlanmıştır.
1.2. Çalışma Alanı
Çalışma bölgesi, Malatya ilinin yaklaşık 28 km kuzey batısında yer almakta olup 278 km² drenaj
alanına sahiptir (Şekil 1). Çalışma bölgesinde yer alan Derme karst kaynağı bölgenin en önemli
ve en büyük kaynağı olup ortalama debisi 2.7 m³/s civarındadır. Bu kaynak 750 000 nüfusa sahip
Malatya ilinin içmesuyu ihtiyacını karşılamaktadır. Malatya Meteoroloji İstasyonunda 1929 –
2010 yılları arasında gözlenen verilere göre bölgenin yıllık ortalama yağış yüksekliği 378.1 mm
olup bölge tipik bir karasal iklim özelliğine sahiptir. Bölgede en yüksek yağış miktarı Mart,
Nisan ve Mayıs aylarında gözlenmiş olup, uzun yıllar ortalaması sırasıyla 49.71, 56.33, and 46.2
mm hesaplanmıştır (DMİ, 2010).

1.3. Jeoloji ve Hidrojeoloji
İnceleme alanında Permokarbonifer yaşlı Malatya metamorfitleri, Tersiyer ve Üst Kratese yaşlı
kireçtaşları ve Kuvarterner birimler yayılım göstermektedir (Şekil 2). Araştırmacılar, Malatya
metamorfitlerini, şistler, alt kireçtaşları, kalkşistler –fillatlar – grafit şistler ve üst kireçtaşları
şeklinde dört ayrı birime ayırarak incelemişlerdir. Bu birimin kalınlığı 200 – 1000 m arasında
değişmektedir. Çalışma alanının batı ve doğu kısmında oldukça yaygın yüzlek verir ve Derme
kaynağı bu birim üzerinde boşalım yapmaktadır. İnceleme alanını kuzeyinde geniş yayılım
gösteren Üst Kratese yaşlı transgressif özellikteki kayaçlar yanal ve düşey olarak heterojen bir
istif sunar. Taban çakıltaşı oldukça kalın olup yer yer 500 m’ye kadar erişir. Resifal kireçtaşı ise
10-100 m, pelajik kireçtaşı 300-330 m kadar kalınlık gösterir. Tersiyer Birimler, inceleme alanı
kuzeyinde yaygın mostralar sunar. Yaklaşık 300-350 m kalınlığa erişen bu Eosen istifi üzerine
açılı uyumsuzlukla Miyosen yaşlı marn, killi kireçtaşı seviyeleri gelmektedir. Bütün bu genç
çökeller çalışma alanı kuzeyinde Plio-Kuvaterner yaşta kabul edilen çakıltaşları ile örtülmüştür.
Kuvatarner yaşlı travertenler, Derme kaynağı mansabında Neojen formasyonları üzerinde,
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Derme çayı vadisi sağ ve sol yamacında yer almaktadır. Alüvyon kalınlığı 20 – 800 m arasında
değişmektedir (DSİ, 1991; Önal,1993).

Şekil 1. Çalışma alanı yeri
Derme kaynağı, aynı yaşlı Permokarbonifer alt kireçtaşları ile geçirimsiz şistlerin kontağında bir
çok noktadan boşalım yapmaktadır. Malatya Metamorfitlerine ait kireçtaşlarında tektonizmaya
bağlı olarak ikinci porozite gelişmiş ve birimin bol kırıklı, eklemli, yer yerde, erime boşluklu
olduğu tespit edilmiştir (Şekil 3). Bu karstik erimelerin, fay ve bindirme zonlarında eklem ve
kırık yöneliminde etkinlik kazandığı görülmektedir.
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Şekil 2.İnceleme alanı jeoloji haritası

Şekil 3. Derme Karstik kaynağı
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2. MALZEME VE YÖNTEM
Örnekleme çalışmaları, oksijen-18, döteryum ve tirityum için, 8 ayrı lokasyonlarda Mayıs 2011
ve Ekim 2011 olmak üzere 2 ayrı dönemde yapılmıştır (Şekil 4). Oksijen-18, döteryum ve
trityum analizleri için alınan numuneler filtre edilmeden 1000 ml hacimli kapalı şişeler ile
örneklenmiştir. Su örneklerinin izotopik bileşenleri için gerekli analizler, Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü (DSİ) laboravatuvarında yapılmıştır. Örnek alımı ile eş zamanlı olarak yerinde
sıcaklık, pH ve EC değerleri ölçülmüştür.

Şekil 4. Örnek lokasyonları
3. ANALİZ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Çalışma bölgesinde yer alan karstik kaynakları büyük boşalım (Derme kaynağı (S-1), İnekpınarı
kaynağı (S-6), Davulpınar kaynağı (S-7) ve Horata kaynağı (S-8) gibi) ve küçük boşalım (S-2, S3, S-4, S-5 gibi yerel küçük kaynaklar) yapan kaynaklar şeklinde iki grupta sınıflandırılmıştır.
Ayrıca S-6 no’lu kaynağın Haziran ayında kuruduğu tespit edilmiş olup, bu kaynağın DSİ
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kayıtlarına göre önceki yıllarda da aynı dönemlerde kuruduğu rapor edilmekte olup, maksimum
364 l/s debide boşalım yaptığı belirtilmiştir.
Çalışma alanında yağışlı ve kurak dönemlerde alınan su örnekleri için gerçekleştirilen analiz
sonuçları Tablo 1’de verilmiştir. Suların yüzey sıcaklık değerleri Mayıs döneminde 8.8 ile 14.6
o

C arasında, ekim döneminde 12.1 oC ile 19 oC arasında değişim göstermiştir. Sıcaklık

değerlerindeki bu farklılık mevsimsel değişimden kaynaklanmaktadır. Suların pH değerleri
genellikle bazik ve nötr karakter sergilemekte ve mevsimsel olarak büyük farklılıklar
gözlenmemektedir. Birinci grup kaynakların elektriksel iletkenlik değerlerinin yağışlı ve kurak
dönemlerde hemen hemen aynı olduğu gözlenmiştir. İkinci grup kaynaklarda ise EC değerleri
farklılık göstermiştir (Tablo 1). En yüksek iletkenlik değerleri S-2, S-3, S-4 nolu kaynaklara ait
numunelerde gözlenmiş olup bu durumun, kireçtaşı içindeki jipsli seviyelerden kaynaklanan
suyun bünyesindeki çözünmüş SO4 iyonundan kaynaklandığı düşünülmektedir.
Tablo 1. Su örnekleri analiz sonuçları
Örnek No

Tarih

Kot (m)

Sıcaklık
°C

pH
mg/l

EC
μS/cm

δ18O

δ18O
Hata

δD

δD
Hata

TU

TU
Hata

S-1

04.05.2011

1205

11.5

7.85

278

-8.73

0.43

-53.2

1.4

4.45

2.3

S-2

04.05.2011

1337

12.3

7.81

463

-9.02

0.3

-56.9

1.4

5.6

1.1

S-3

04.05.2011

1420

14.7

7.75

400

-8.76

0.3

-53.4

1.3

5.5

1.1

S-4

04.05.2011

1590

11.6

7.41

494

-9.4

0.3

-58.6

1.3

5.95

1.15

S-5

04.05.2011

1761

8.8

7.83

298

-9.52

0.41

-59.9

1.4

5.95

1.15

S-6

04.05.2011

1090

11.4

7.92

255

-9.22

0.36

-56.4

1.7

6.95

1.3

S-7

04.05.2011

917

14.6

7.67

420

-9.34

0.36

-58.8

1.7

5.8

1.15

S-8

04.05.2011

1135

10.5

8.01

228

-10.4

0.35

-64.4

1.6

5.95

1.15

S-1

14.10.2011

1205

12.1

7.69

275

-9.07

0.28

-54.2

0.8

5.11

0.81

S-2

31.10.2011

1337

16.4

7.45

582

-9.54

0.27

-62.9

1

5.3

0.84

S-3

14.10.2011

1420

19

7.9

498

-9.55

0.23

-61.9

0.7

5.65

0.84

S-4

31.10.2011

1590

14.2

7.15

534

-10

0.2

-63.3

0.9

5.51

0.76

S-5

14.10.2011

1761

15.8

8.06

313

-10.2

0.2

-64.9

1.1

4.4

0.8

S-6

14.10.2011

1090

-

-

-

-

-

-

-

-

-

S-7

14.10.2011

917

16.3

7.43

435

-9.03

0.21

-53.4

0.9

5.59

0.84

S-8

14.10.2011

1135

13.5

7.89

251

-10.8

0.2

-68.6

0.9

6.19

0.86

Küresel ölçekte kurulan istasyonlarında yağış örneklerinde oksijen ve hidrojenin doğal
izotoplarının konum ve zamana bağlı olarak değişimleri kayıt altına alınmıştır. Dünya üzerindeki
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yağış istasyonlarında toplanan su örneklerinin oksijen–18 döteryum değerlerinin (δ18O–δD)
arasındaki ilişki lineer bir doğru olup, bu ilişki δD=8δ18O + 10 (Meteorik Su Doğrusu) bağıntısı
şeklinde ifade edilmektedir (Craig, 1961). Akdeniz kökenli yağışların oksijen-18 döteryum
değerleri incelenerek döteryum fazlalığının batıdan doğuya doğru artarak +22 değerine ulaştığı
görülmüştür ve Doğu Akdeniz yağışlarının temsil eden doğru denklemini δD=8δ18O + 22
şeklinde ifade edilmiştir (Dansgaard, 1964).
Su örneklerinin oksijen-18 değerleri; yağışlı mevsimde -8.73 ile –10.04 (‰ SMOW) arasında,
kurak mevsimde –9.07 ile –10.08(‰ SMOW) arasında ölçülmüştür. Diğer taraftan döteryum
değerleri incelendiğinde yağışlı ve kurak mevsimlerde sırasıyla –53.2 ile –64.4 (‰ SMOW). –
54.2 ile –68.6 (‰ SMOW) aralıklarında analiz edilmiştir.

Mayıs 2011 tarihinde ölçülen

Davulpınarı (S-7) kaynağı hariç oksijen-18 ve döteryüm değerleri Ekim 2011 tarihinde ölçülen
değerlerden daha negatiftir.
İnceleme alanı yukarı Fırat Havzasında olup, çalışma alanına en yakın gözlem yapılan Kırkgöze
Alt Havzasına ait yağış doğrusu (δD=8 δ18O + 14.87) bu çalışma için yerel meteorik su doğrusu
olarak tanımlanmıştır (Pekkan ve ark., 2008).
Mayıs 2011 ve Ekim 2011 dönemlerinde örnekleme noktalarından alınan su numenelerinin
oksijen-18 ve döteryum değerleri arasında çizilen korelasyon doğrusuna göre 2 eşitlik elde
edilmiştir (Şekil 5, 6). Yağışlı mevsimde çalışma alanındaki suların oluşturduğu oksijen-18 ve
döteryum korelasyon eğrisinin eğimi 6.6 ve kurak mevsimde 8.1 olarak hesaplanmıştır.
D = 6.6δ18O+ 3.84 (r = 0. 95)

(1)

18

D = 8.1δ O+ 17.68 (r = 0. 86)

(2)
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Şekil 5. δ18O ve δ2H değerleri arasındaki ilişki (yağışlı dönem )

Şekil 6. δ18O ve δ2H değerleri arasındaki ilişki (kurak dönem)
Şekil 5’de verilen evaporasyon doğrusunun, karışım sularını belirten eğim çizgisini temsil ettiği
düşünülmüştür. Bu durum, yağış esnasında evaporasyona uğramış sular ile derin dolaşım yapan
karstik yeraltı sularının karışması sonucu mevcut izotopik bileşenlerin oluşması şeklinde
açıklanabilir. Şekil 6’da verilen evaporasyon doğrusunun, evaporasyona uğramamış yağış
sularının doğrusunu temsil ettiği görülmüştür. Elde edilen denklemlerdeki farklılık. yağış
süzülmesinin hızlı gerçekleştiğini göstermektedir. Şekil 5 ve 6’dan da görüldüğü gibi tüm sular
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doğu Akdeniz yağışlarına ait doğru ile Dünya meteorik su doğrusu arasında olup yerel meteorik
su doğrusu etrafında yer almaktadır.
Yükseklik–yağış bağıntısının belirlenmesi için büyük boşalım yapan kaynak sayısı yetersizdir.
Dolayısıyla δ18O değerleri ve kaynak yükseklik dataları arasındaki ilişki kullanılmaz. Ancak
küçük yerel boşalım yapan kaynaklarla

birlikte yükseklik etkisinin çıkarılabileceği

düşünülmüştür. Kurak dönem verilerine göre δ18O

izotop bileşenleri üzerine yüksekliğin

etkisini göstermek için Şekil 7'de artan yüksekliklere karşı δ18O değerleri çizilmiş ve aşağıdaki
denklem oluşturulmuştur.
Yükseklik (m) = -594.1 δ18O– 4310.9

(3)

Şekil 7. δ18O ile yükseklik (m) arasındaki ilişki
Literatüre göre δ18O ‰ için yükseklik etkisi her 100 m de 0.15 ‰ - 0.5 ‰ aralığında değişir
(Payne ve ark., 1978; IAEA, 1981; Yurtsever ve Gat, 1981; Leontiadis ve ark., 1997; Clark ve
Fritz, 1997). Tanımlanan denklem (3) kullanılarak yükseklik etkisi çalışma alanında her 100 için
δ18O ‰

değişimi -0.17 ‰ dir. Çalışma alanındaki büyük boşalım kaynakların Şekil 7’de

sunulan ilişki kullanılarak beslenme kotları aşağıdaki gibidir. Derme kaynağı (S-1), İnekpınarı
(S-6), Davulpınarı (S-7) ve Horata kaynağı (S-8) sırasıyla yaklaşık olarak 1078 m 1166 m 1053
m 2105 m. Yükseklik arttıkça sıcaklığın ve buna bağlı olarak buharlaşmanın azalması nedeniyle
sularda genellikle yükseklik ile δ18O ‰ değerleri arasında ters orantı gözlenmektedir.
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Dönemsel boşalım yapan kaynak olarak tanımlanabilecek olan S-6 no’lu kaynağının, yağışlı
dönem analiz sonuçlarına göre trityum içeriği 6.95 değerinde ölçülmüştür. Bu değer güncel
yağışın trityum içeriğini temsil ettiği düşünülmüştür. Dolayısıyla bu değerden daha küçük analiz
sonuçlarını içeren diğer tüm kaynakların, S-6 kaynağına oranla daha yaşlı ve derin dolaşımlı
karışım suları olduğu tespit edilmiştir. Derme (S-1), Davulpınarı kaynağı

(S-7) ve Horata

kaynağı (S-8), İnekpınarı (S-6) kaynağına oranla daha uzun dolaşım ve yeraltı suyu döngüsüne
sahip olduğu karışım suları olarak değerlendirilmiştir (Şekil 8). Büyük boşalım yapan S-1, S-7,
S-8 nolu kaynakların yağışlı döneme ait trityum analiz değerleri sırasıyla 4.45, 5.8, 5.95 olarak
belirlenmiştir. Aynı kaynakların kurak döneme ait trityum analiz değerleri ise sırasıyla 5.11,
5.59, 6.19 olarak ölçülmüştür. S-1 kaynağında ölçülen trityum analiz sonuçlarındaki dönemsel
farklılık. kireçtaşı akiferinin büyük bir rezervuara sahip olduğunu düşündürmektedir.

Şekil 8. Su örnekleri için δ 18O – 3H arasındaki ilişkisi
SONUÇLAR
Bu çalışmada, içme suyu amaçlı kullanılan Derme karst kaynağının beslenim mekanizması ve
hidrodinamik yapısının belirlenmesi çevresel izotop analizleri ile belirlenmeye çalışılmıştır.
Yapılan analizler sonucunda, incelenen tüm suların Akdeniz meteorik su doğrusu ile Dünya
meteorik su doğrusu arasında olduğu ve yerel meteorik su doğrusu etrafında yer aldığı
belirlenmiştir. Karstik kaynakların hem karasal hem de denizel kökenli yağışların etkisinde
olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, dönemsel olarak boşalım yapan S-6 kaynağının trityum değeri
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6.95 olarak ölçülmüş olup, bu değer güncel yağışın trityum değeri olarak düşünülmüştür. Derme
(S-1) kaynağının trityum içeriğindeki Mayıs 2011 ve Ekim 2011 tarihleri arasındaki dönemsel
farklılık, bu kaynak akiferinin büyük bir rezervuara sahip olduğu göstermiştir. Dönemsel alınan
örneklerde görülen izotopik farklılık infiltrasyon oranının hızlı gerçekleştiğini gösterir. İzotopik
analiz ölçümleri, çalışma alanında farklı yeraltsuyu dolaşım sistemleri olduğunu ortaya
koymuştur. Derme karstik kaynağını, Beydağı içerisine süzülen güncel yağışlar ile derin
dolaşımlı karstik yeraltısuyu karışımının oluşturduğu düşünülmektedir.

TEŞEKKÜR
Bu çalışma İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi tarafından BAP
2011/46 nolu araştırma projesi kapsamında desteklenmiştir. Yazarlar desteklerinden dolayı BAP
birimine teşekkür etmektedir.
KAYNAKLAR
Bonacci, O., 1987. Karst hydrology with special references to the Dinaric karst. Springer Verlag,
Berlin, 184 pp.
Bonacci, O., 2009. Sinking. losingand underground karst streamflows. Sustainability of the karst
environment. International Inter disciplinary Scientific Conference, Plitvice Lakes, Croatia 23-26
September, 186 pp.
Clark, I., Fritz. P., 1997. Environmental Isotopes in Hydrogeology.
Craig, H., 1961. Isotopic variations in meteoric waters. Science 133. 1702–1803.
Dansgaard, W., 1964. Stableisotopes in precipitation. Tellus 16. 436–438.
DMİ, 2010. Malatya Devlet Meteoroloji İşleri Bölge Müdürlüğü
DSI, 1991. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü. Malatya-Yeşilyurt Derme Kaynağı Karst
Hidrojeolojik Ön Etüt Raporu.
Eftimi, R., 2007. Groundwater circulation in two transboundary carbonate aquifers of Albania;
their vulnerability and protection. In: Witkowski AJ. Kowalczyk A. Vrba J (eds) Groundwater
Vulnerability Assessment and Mapping. Internat. Conf. Ustron. Poland 2004. Taylor &
Francis/Balkema. pp 199-211.

258

Ford, D.C., Williams P.W.. 2007. Karst hydrogeology and geomorphology. Chichester, UK.
Wiley.
IAEA, 1981. Stableisotope in hydrology. International Atomic Energy Agency, Tech Rep. Ser.,
No 210. pp 339
IAEA, 1983. Guidebook on NuclearTechniques in Hydrology. International Atomic Energy
Agency, Tech Rep. Ser., No 91. pp 439
Kacaroglu, F., 1999. Review of groundwater pollution and protectionin karst areas. Water Air
Soil Pollut 113:337–356.
Leontiadis, L.L., Smyrniotis, C.H., Nikolaou, V., Georgiadis, P., 1997. In: Günay G. Johnson I
(eds) Karst Waters, Balkema, Rotterdam, pp 239-247.
Önal, A., 1993. Derme karst spring and development. Geological Engineering, No.42. pp 64-73.
Payne, B.R., Leontiadis, L.L., Dimitrulas, I., Dounas, A., Kallergis, G., Morfis, A., 1978. A
study of the Kalamos Spring in Greece with environmenta lisotopes. Water Resources Research
14(4):653-658
Pekkan, E., Bayarı, S., Şensoy, A., Şorman, A., Arıkan, A., 2008. Kırkgöze Havzası (Yukarı
Fırat. Erzurum) Yağış - Akış Dinamiğinin Kararlı İzotoplar Kullanılarak İncelenmesi. III.
Hidrolojide İzotop Teknikleri Sempozyumu, Istanbul.
Şimşek, C., Elçi, A., Gündüz, O., Erdogan, E., 2008. Hydrogeological and hydrogeochemical
characterization of a karstic mountain region. Environ. Geol. 54:291–308 DOI 10.1007/s00254007-0817-4.
Yurtsever, Y., 1978. Environmental Isotopes As a Tool in Hydrogeological Investigation of
Southern Karst Region of Turkey. Procedings of a International Seminar on Karst Hydrogeology,
Antalya, Turkey.
Yurtsever, Y. and Gat., J.R., 1981. Stable Isotope Hydrology. Technical Report Series No:210,
IAEA, Vienna.

259

260

KÜTAHYA İLİ JEOTERMAL SAHALARININ HELYUM-KARBON
İZOTOP JEOKİMYASI
HELIUM AND CARBON ISOTOPE GEOCHEMISTRY OF KÜTAHYA
GEOTHERMAL FIELDS
Hüseyin KARAKUŞ, Cafer ÖZKUL, Zeynal Abiddin ERGÜLER, Yaşar KİBİCİ, Gürsel
YANIK
Dumlupınar Üniversitesi, Jeoloji Müh. Bölümü, Kütahya
ÖZET
Helyum ve karbon izotop oranları, manto ve kıtasal ortamlardaki özgün değerleri nedeniyle
yeraltısularında çözünen uçucu bileşen kökenlerinin saptanmasında önemli rol oynarlar. Bununla
birlikte özellikle mantosal ve radyojenik (kabuk) kaynaklarının ayırt edici ısı/3He oranları,
jeotermal sistemlerin ısı kaynaklarına ilişkin öngörü sunmaları nedeniyle jeotermal
araştırmalarda vazgeçilmez bir araç olarak kullanılırlar.
Kütahya il sınırları içinde Akşehir-Simav ve Kütahya Fay zonları ile Emet graben sistemi
denetiminde 14 farklı alanda gelişmiş çoğunlukla düşük sıcaklıklı jeotermal saha bulunmaktadır.
Eynal, Abide ve Muratdağı alanları Akşehir Fay Zonu üzerinde; Yoncalı, Ilıca ve Göbel sahaları
Kütahya Fay Zonu içerisinde; Yoncaağaç, Sefaköy, Şeyhler, Hamamköy, Yeniceköy, Emet,
Samrık ve Dereli sahaları ise Emet Grabeni içerisinde yer almaktadır. Akşehir-Simav Fay
Zonu’nun tektonik etkinliği, yüksek sıcaklıklı jeotermal sahaların bu zon içinde gelişimini
sağlamıştır. Simav-Eynal sahası 163 C’ye ulaşan kuyu taban sıcaklığı ile Kütahya ili içindeki en
yüksek sıcaklıklı sahadır. Bununla birlikte yaklaşık 1.60 R/Ra (R ve Ra değerleri sırası ile örnek
ve atmosferik helyumun 3He/4He oranlarıdır, Ra değeri ~1.39x10-6) değeri ile 5x109 - 10x109
arasında değişen CO2/3He oranları ile mantosal helyum bileşenin en yüksek olduğu sahadır.
Aynı tektonik zon içinde bulunan Abide sahasındaki akışkanların R/Ra değeri ~1.4 olarak
belirlenmiştir. Emet Grabeni içinde termal boşalımlar çoğunlukla 1 R/Ra dan daha düşük helyum
oranları ile kabuk kökene işaret eden 1012’ye ulaşan CO2/3He oranlarına sahiptir. Kütahya Fay
Zonu içinde bulunan termal noktaların R/Ra değerleri (0.4-1) ile CO2/3He (1011 – 1012) oranları
kabuk baskın bileşenleri işaret etmektedir.
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3

He/Isı oranların üst manto (MORB) ve kabuk içindeki sırası ile 0.5x10-12 ve 10-15 cm3 STP/J

olan oranları dikkate alındığında, Simav-Eynal sahasının 10-13 - 10-12 cm3 STP/J arasında değişen
3

He/ısı oranları, soğumakta olan magmatik bir kütlenin veya doğrudan mantonun bir ısı kaynağı

olarak bu alanda etkili olmasının bir göstergesi olarak yorumlanmıştır. Gerek Emet Grabeni,
gerekse de Kütahya Fay Zonu’nda yer alan diğer sahalardaki termal boşalımlarda bu oran 10-15
cm3 STP/J civarında olup, bu alanlarda radyojenik ısının baskın olduğunu işaret etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kütahya, jeotermal, helyum, karbon, izotop, ısı kaynağı
ABSTRACT
Helium and carbon isotope ratios play an important role in determining the origin of the volatile
components dissolved in groundwater because of their unique values in mantle and continental
settings. Moreover, due to distinctive heat/3He ratios of mantle and radiogenic (crustal) sources,
they are used as an indispensable tool that provides insight into the heat source of geothermal
systems.
In Kütahya province, there are 14 geothermal fields that are mostly low-temperature geothermal
fields developed under control of Akşehir- Simav Fault Zone, Kütahya Fault Zone and Emet
Graben system. Eynal, Abide and Muratdağı fields are located in Akşehir Fault Zone; Yoncalı,
Ilıca and Göbel fields are located in Kütahya Fault Zone; and Yoncaağaç, Sefaköy, Şeyhler,
Hamamköy, Yeniceköy, Emet, Samrık and Dereli fields are located in Emet Graben. Tectonic
activity of Simav Fault Zone has enabled the development of high-temperature geothermal fields
in this zone. Simav–Eynal field, with bottom-hole temperatures up 163 C, is the highest
temperature field in Kütahya province. Additionally, with an approximately 1.60 R/Ra (R and Ra
values represent 3He/4He ratios of sample and air, respectively, where Ra is ~1.39x10-6) value
and CO2/3He ratios change between 5x109 - 10x109, it’s the area where the helium component is
highest. Located in the same tectonic zone, R/Ra values of thermal fluids in Abide field were
determined as ~1.4. Thermal discharges of Emet Graben characterized by R/Ra values generally
are lower than 1 and CO2/3He ratios are up to 1012 denoting crustal sources for CO2. The R/Ra
(0.4-1) and CO2/3He (1011 – 1012) ratios measured from geothermal fields located in Kütahya
Fault Zone indicate crustal origin for both volatiles.
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When the 3He/Heat ratios of upper mantle (MORB) and crust known as 0.5x10-12 and 10-15 cm3
STP/J, respectively, are considered, the 3He/Heat ratio of Simav-Eynal field ranging from 10-13
to 10-12 cm3 STP/J was evaluated as an indicator for the ongoing efficiency of a cooling
magmatic mass or mantle in this field as heat source. This ratio is approximately 10-15 cm3 STP/J
in geothermal fields located at Emet Graben and Kütahya Fault Zone and indicates dominance of
the radiogenic heat.
Key words: Kütahya, geothermal, helium, carbon, isotope, heat source
GİRİŞ
Helyum ve karbon izotop oranları, manto ve kıtasal ortamlardaki özgün değerleri nedeniyle
jeotermal sistemlerin mantosal ve radyojenik (kabuk) ısı kaynaklarının ayırt edilmesinde
vazgeçilmez bir araç olarak kullanılmaktadırlar. Atmosferde 1.384x10-6 olan ve RA olarak
tanımlanan 3He/4He izotop oranları kıtasal kabukta 0.02-0.05 RA iken MORB tipi tüketilmiş
manto için 8 RA olarak kabul edilmektedir. Göreceli yüksek 3He/4He oranları nedeniyle
mantonun 3He/Isı oranları kıtasal ortamlara göre oldukça yüksektir.
Mantosal uçucu bileşenlerin en önemli taşıyıcı fazı olması nedeniyle CO2 ve helyum arasında da
kökensel bir ilişki bulunmaktadır. MORB, oldukça dar bir aralıktaki CO2/3He oranına (1-2 x
109) sahiptir (Marty ve Jambon, 1987; Gerlach, 1991; Sano ve Marty, 1995). Kabuk kökenli
akışkanların CO2/3He oranı ise geniş bir aralıkta (108-1014) değişmektedir (O’Nions ve Oxburgh,
1988; Sherwood Lollar vd., 1997). R/RA ile CO2/3He oransallıklarının birlikte değerlendirilmesi
ile manto – kabuk kökenli uçucu bileşenlerinin ayırt edilmesi mümkündür.
Ege Bölgesinin iç batı bölümünde yer alan Kütahya il sınırları içerisinde 14 farklı alanda
gelişmiş çoğunlukla orta-düşük sıcaklıklı jeotermal saha bulunmaktadır. Çalışmaya konu olan bu
jeotermal sahalar çoğunlukla KB-GD uzanımlı Akşehir-Simav Fay Sistemi (ASFS), Kütahya Faz
Zonu (KFZ) ile paleotektonik dönem içinde geliştiği düşünülen K-G uzanımlı Emet Grabeni
içinde yoğunlaşmaktadır (Şekil 1). Eynal, Çitgöl ve Naşa Simav ilçesi; Abide ve Muratdağı
Gediz ilçesi; Emet, Yeniceköy, Dereli ve Samrık Emet ilçesi; Hamamköy, Sefaköy ve
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Yukarıyoncaağaç Hisarcık ilçesi; Göbel Tavşanlı ilçesi; Ilıca (Harlek) ve Yoncalı sahaları ise
Kütahya-Merkez ilçe sınırları içerisinde bulunmaktadır.

Şekil 1. Kütahya ili içinde yer alan jeotermal alanlar: 1 Simav, 2 Abide, 3 Muratdağı, 4
Yoncaağaç, 5 Sefaköy, 6 Şeyhler, 7 Hamamköy, 8 Yeniceköy, 9 Emet, 10 Samrık, 11 Dereli, 12
Göbel, 13 Yoncalı ve 14 Ilıca’da bulunan jeotermal sahaları göstermektedir. (Haritada bulunan
fay sistemleri Koçyiğit vd., 2002'den düzenlenerek alınmıştır).
Yukarıda belirtilen bu jeotermal sahalarda gerçekleştirilen arazi çalışmaları ve bu arazi
çalışmalarında alınan örnekler üzerinde yapılan izotop ve su kimyası analizleri sonucunda
ulaşılan veriler kullanılarak, Kütahya il sınırları içindeki termal boşalımların 3He/4He, CO2/3He
oranları ile birlikte 3He/Isı oranları değerlendirilmiş ve çalışma konusu olan jeotermal sahaların
ısı kaynakları hakkında öngörüde bulunulmuştur.
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BÖLGESEL JEOLOJİK ÖZELLİKLER
Kütahya ili ve çevresinde, Paleozoyik, Mesozoyik ve Senozoyik dönemlerine ait jeolojik
birimler dağılım göstermektedirler (Şekil 2). Tabanda temel kayaları Simav Grabeni'nin
güneyinde yüzeylenen Menderes Masifi ile bu masife ait gnayslarının örtü kayacı olarak
tanımlanan Afyon Zonu'na (Kaya, 1972; Gün vd., 1979; Okay, 1986) ait şist ve mermerden
oluşan metamorfik birimler ve bunların üzerine tektonik dokanakla yerleşmiş ofiyolitik kayaçlar
oluşturur. Temele ait bu kayaçların üzerine de uyumsuz olarak göl ve akarsu ortamını yansıtan,
volkaniklerle girik, kırıntılı ve karbonatlı kalın bir örtü istifi yer almaktadır. Noeotektonik
dönemde grabenlerin oluşum sırası ve sonrasında gelişen daha genç flüviyal çökeller graben
dolgusu olarak bulunmaktadır.

Şekil 2. Kütahya ili içinde yer alan kayaçların genel dağılımı (Okay, 2011). Jeotermal alan
isimleri Şekil 1’de verilmektedir.
Batı Anadolu’daki neotektonik dönem yapılarından biri olan D-B gidişli olan Simav Grabeni'nin
güney kenarı kuzeye eğimli Simav fayı tarafından sınırlanmıştır. Grabenin kuzey kenarı ise Naşa
Fay Zonu tarafından sınırlandırılmıştır. Genişliği 5 km’yi bulan Naşa Fay zonu, KB-GD yönünde
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birbirine paralel uzanan ve Simav Fayına antitetik bir dizi normal faydan oluşmaktadır. Simav
(Eynal, Naşa ve Çitgöl) jeotermal sahalarının gelişimini de denetleyen Naşa Fay zonu toplam 20
km uzunlukta olup, zondaki fay segmentlerinin uzunlukları 2 km ile 8 km, eğimleri ise 55°-65°
GB arasında değişmektedir.
Kütahya Graben'i Simav Graben'i ile bir takım benzer özellikler taşımaktadır. Grabeni güneyde
sınırlayan ana fay eğim bileşenleri baskın KB-GD gidişli basamaklı bir fay dizisinden
oluşmaktadır. Kütahya Fayı aletsel dönem içinde deprem etkinliği göstermemektedir. Yine
Simav Grabeni'nde olduğu gibi, Yoncalı jeotermal sahası Kütahya Fayı'nın antitetiği konumunda
olan ve grabenin göreceli olarak kuzeyini denetleyen bir fay segmenti üzerinde gelişmiştir.
Kütahya Fayı'na paralel konumda olan Ilıca fayı, Ilıca (Harlek) sahasının gelişimini sağlamıştır
(Şekil 1).
Emet Grabeni, ASFS üzerinde yer alan ve yaklaşık K-G gidişli ikincil grabenlerden biridir.
Grabeni sınırlayan faylar belirgin bir düzlem sunmazken özellikle grabenin batı kenarında
dizilim gösteren eski ve güncel travertenler ile birlikte aynı kenarda yer alan Yeniceköy, Samrık,
Hamamköy, Sefaköy ve Yoncaağaç sahalarının varlığı doğu kenarına göre grabenin batı
kenarının jeotermal açıdan daha etkin olduğunun bir göstergesidir. Grabenin doğu kenarındaki en
önemli jeotermal çıkışlar Emet ilçe merkezinde yer almaktadır. Bunun dışında Şeyhler köyünde
açılan sondaj kuyusunda 36 C'lik bir akışkana rastlanılmıştır.
JEOKİMYASAL ÖZELLİKLER
İnceleme alanındaki sıcak ve mineralli su kaynaklarının çıkış noktalarında alınan sıcaklık
değerleri 32.9 °C (Göbel) ile 74.3 °C (Abide) arasında değişmektedir (Tablo 1). Bölgede mevcut
üretim kuyularında ölçülmüş taban (kuyu dibi) sıcaklıkları, Eynal Sahasında 162.4 C'ye (EJ-1)
kadar ulaşmaktadır. Termal noktalarının EC değerleri, sıcaklık değerlerinin dağılımı ile örtüşen
bir dağılım sergilemektedirler. EC değerleri Simav grabeni içindeki sahalarda çoğunlukla 20002700 μS/cm aralığında değişirken, Emet grabeninde 1400-1600 μS/cm aralığında, Kütahya
grabeninde ise en fazla 600-1000 μS/cm aralığındadır.
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Simav jeotermal sahasındaki termal sular, Batı Anadolu'daki yüksek sıcaklıklı sahalarda (örn.
Kızıldere ve Salavatlı) gözlendiği gibi Menderes Masifi’ne ait metamorfik kayaçlarla
etkileşimdeki termal suların en belirgin karakteri olan Na-HCO3 tipi sular sınıfına girmektedirler.
Abide sahasındaki sularda yüksek sülfat derişimi bu alandaki suların Na-SO4 fasiyesinde
olmasına neden olmuştur. Bölgedeki alunit yataklarının varlığı göz önüne alındığında bu
sahadaki yüksek sülfat derişiminin Miyosen volkanizması ile ilişkili kükürtlü minerallerin
çözünmesinden kaynaklandığı tahmin edilmektedir.
Emet grabenindeki termal suların Ca-SO4 fasiyesine dahil olmalarına jips, anhidrit gibi
evaporitik kayaçların çözünmesinin neden olduğu tahmin edilmektedir. Bölgede bor yataklarının
da içinde bulunduğu Miyosen yaşlı gölsel çökeller içinde jips seviyeleri bulunmaktadır. EmetKaynarca, Dereli, Göbel, Yoncalı ve Ilıca sahalarındaki sular muhtemelen karbonatlı bir
rezervuara sahip olmaları nedeniyle Ca-CO3 fasiyes grubuna girmektedirler.
Tablo 1. Kütahya ilindeki termal noktaların fiziko-kimyasal özellikleri.
Sıcaklık
(C)

EC
(µS/cm)

Su Tipi

1. Simav

162.4

2700

Na-HCO3

2. Abide

74.3

3690

Na-SO4

3. Muratdağı

41.9

2210

Ca-SO4

4. Yoncaağaç

47.1

1655

Ca-SO4

5. Sefaköy

50.2

1075

Ca-SO4

6. Şeyhler

35.4

1244

Ca-SO4

7. Hamamköy

43.8

1421

Ca-SO4

8. Yeniceköy

43.5

2451

Ca-SO4

9. Emet

46.5

626

Ca-HCO3

10. Samrık

42.0

1631

Ca-SO4

11. Dereli

39.0

1415

Ca-SO4

12.Göbel

32.9

555

Ca-HCO3

13. Yoncalı

45.9

914

Ca-HCO3

14. Ilıca

42.3

927

Ca-HCO3

KÜTAHYA
FAY ZONU

EMET GRABENİ

AKŞEHİR
SİMAV F.Z.

Saha
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KARBON – 3HE İZOTOPLARI
Jeotermal akışkanlar içindeki CO2, magmatik, çökeller içindeki organik maddenin bozunması,
yüksek sıcaklık koşulları altında karbonatlı minerallerin ayrışması, atmosferik vb. farklı
kökenlere sahiptir. Kömür, petrol gibi organik maddelerin δ13C içerikleri göreceli olarak
fakirleşmiş olup, genellikle -‰ 20 VPDB altında bir izotopik değere sahiptirler (Craig, 1953).
Denizel kireçtaşlarının ‰ 0 VPDB civarındaki δ13C içeriğine sahip olması (Craig, 1953), bu
kireçtaşlarının yüksek sıcaklık koşulları altında metamorfizması sonucunda açığa çıkan CO2'in
de ‰ 0 VPDB civarında bir δ13C içeriğine sahip olmasına neden olmaktadır. MORB tipi
magma kökenli CO2 ise 6.5±2.5 ‰ VPDB aralığında değişen δ13C içeriğine sahiptir (Sano ve
Marty, 1995).
Yeryüzündeki karbon kaynaklarının δ13C değerlerinin şematik olarak dağılımını sunan Şekil 3 ve
bu çalışma kapsamında incelenen jeotermal sahalardan elde edilen veriler dikkate alındığında,
çalışma alanı içindeki termal boşalımlardaki CO2 içeriğinin organik çökel, manto ve
karbonatların ayrışması olmak üzere üç farklı kaynağa sahip olduğu anlaşılmaktadır.
Simav sahasındaki termal boşalımların -1.47 ile -4.09 (‰ VPDB) aralığındaki δ13C içerikleri ise
sahadaki CO2 kaynağı için karbonatların bozunması yanında manto veya organik çökel bileşenli
karbonun varlığını işaret etmektedir.
Emet grabenindeki Yeniceköy kaynağının -0.63 (‰ VPDB) olan δ13C içeriği bu alandaki CO2 in
kaynağının önemli bir kısmının karbonatların bozunmasının olduğu sonucunu çıkarmaktadır.
Emet grabeninde bulunan İğdeköy dışındaki diğer sıcak suların yine karbonatlar ile birlikte
organik veya manto kökenli bir karışımını yansıtan CO2 kökenine sahip oldukları
anlaşılmaktadır. Göbel ve İğdeköy noktalarının daha negatif δ13CDIC değerlerine sahip olması, bu
kaynaklarda δ13C değerleri göreceli olarak daha düşük olan atmosferik CO2 veya organik CO2
bileşen oranlarının artmasının sonucudur.
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Şekil 3. Farklı karbon kaynaklarının δ13C aralıkları (Clark ve Fritz, 1997).
Çalışma alanı içinde yer alan sıcak su noktalarının R/RA değerleri 0.39 ile 1.57 aralığında
değişmektedir. Bu değerler ilgili termal noktalardaki mantosal helyum oranının diğer bileşen
oranlarına göre daha düşük olduğunu ifade etmektedir. En yüksek mantosal helyum oranı 1.57
R/RA ile aynı zamanda en yüksek sıcaklıklı saha olan Eynal sahasında gözlenmektedir.
Rezervuar sıcaklıkları ile R/RA değerleri arasında genel olarak bir doğrusal ilişki söz konusu olup
bu durumun bölgedeki jeotermal sistemleri denetleyen fayların etkinliğinden kaynaklandığı
düşünülmektedir. Bunun en belirgin örneği Akşehir-Simav Fay Zonu'nda yer alan bir diğer saha
olan Abide sahasında R/RA değerlerinin 1.37'ye kadar ulaşması ve Muratdağı kaynağında ise 1.1
olmasıdır. Neotektonik dönem öncesi gelişmiş olan Emet Grabeni ile deprem etkinliği düşük
olan KFZ'nda yer alan sahalarda ise bu değerler çoğunlukla 1'in altındadır. Özellikle Yeniceköy
kaynağındaki R/RA = 1.37 değeri oldukça dikkat çekicidir. Bu kaynaktaki R/RA değerinin
göreceli yüksek olmasını, Eğrigöz granitlerinden gaz salınım sürecinin devam etmesinin bir
sonucu olarak yorumlamak mümkündür. Nitekim yine granitler içinde bulunan Samrık
kaynağının da R/RA değerinin Emet Grabenindeki diğer noktalara göre kısmen daha yüksek
olduğu tespit edilmiştir.
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Bu değerlerden itibaren manto ve kabuk kökenli helyum oranları Rmanto=8 ve Rkabuk=0.02 olduğu
varsayımıyla hesaplanarak çalışma alanı içindeki mantosal helyum oranlarının dağılımı Şekil 4 te
gösterilmiştir.

Şekil 4. Kütahya ili içindeki termal boşalımlardaki mantosal helyum oranlarının (mor renkli
rakamlar) dağılımı.
Şekil 4'te verilen mantosal helyum oranlarına dikkat edildiğinde Kütahya ili içindeki termal
boşalımlardaki helyumun %80 ile %95 oranlarında kabuk kökenli olduğu anlaşılmaktadır.
Mantosal oran %19.4 ile çalışma alanı içindeki en yüksek rezervuar sıcaklığına sahip SimavEynal sahasındadır. Bununla birlikte Simav sahası 5x109 - 10x109 arasında değişen CO2/3He
oranları ile mantosal CO2 bileşenin en yüksek olduğu sahadır. En düşük mantosal helyum oranı
ise en düşük boşalım sıcaklığına sahip İğdeköy kuyusunda gözlenmektedir.
Emet Grabeni içinde termal boşalımlar çoğunlukla 1 R/Ra dan daha düşük helyum oranları ile
kabuk kökene işaret eden 1012’ye ulaşan CO2/3He oranlarına sahiptir. KFZ içinde bulunan termal
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noktaların R/Ra değerleri (0.4-1) ile CO2/3He (1011 – 1012) oranları kabuk baskın bileşenleri
işaret etmektedir.
Sano ve Marty (1995), CO2/3He oranları ile birlikte δ13C (CO2) değerlerini kullanarak fümerol
çıkışlarındaki CO2 gazının manto, denizel karbonatlar ve organik çökeller olmak üzere üç farklı
kaynağın bağıl oranlarını aşağıda sunulan eşitlikler ile başarılı bir şekilde saptamıştır.
(13C/12C)G= (13C/12C)MORBM +(13C/12C)KÇTK + (13C/12C)SEDS
1/(12C/3He)G= M /(12C/3He)MORB + K /(12C/3He)KÇT + S /(12C/3He)SED
ve M+K+S=1
Bu bağıntıdaki G, MORB, KÇT ve SED indisleri sırası ile gözlenen, MORB, denizel kireçtaşı ve
organik çökelleri temsil etmektedir. Sano ve Marty (1995) tarafından önerilen yöntemle
hesaplanan manto (MORB), organik çökeller ve denizel kireçtaşlarından katılan karbon oranları
Tablo 2’de sunulmuştur. CO2/3He oranları ile δ13C (CO2) değerleri arasındaki ilişki dikkate
alındığında, Simav sahalarındaki termal akışkanlardaki CO2’in en önemli bileşeninin denizel
kireçtaşlarının bozunması sonucu oluştuğu öngörülmüştür.
Tablo 2. Simav ve Abide sahalarındaki gaz örneklerindeki manto (MORB), organik çökeller ve
denizel kireçtaşlarından kaynaklanan karbonun oransal büyüklükleri.
Örnek

MORB

Organik Çökeller

Denizel Kireçtaşı

Simav

22.24

6.88

70.88

Abide

4.62

0.87

94.52

HELYUM VE ISI İLİŞKİSİ
Yerkürede ısı dağılımı ve helyum derişimi arasında belirgin bir ilişki vardır. Isı – helyum
arasındaki ilişki iki ana temele dayanmaktadır. Bunlar, (i) yerkürenin ısı dengesindeki girdinin en
önemli bileşeni olan (~%50-75) uranyum ve toryumun bozunumu ile açığa çıkan enerji yanında
α-parçacığının (4He) salınması ve (ii) volkanik alanlarda mantonun kısmi ergimesi ile kabuğa
kütle ve ısı akımının gerçekleşmesidir.
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Örnek vermek gerekirse; aktif volkanizma kaynaklı ısıya sahip jeotermal sahalardaki akışkanlar
MORB ile benzer RA değerlerine sahiptir [Geyser, 6-9 RA (Kennedy ve Truesdell, 1996); Taupo
5.9-7.3 RA (Hulston ve Lupton, 1996); Waireki 8.2 RA (Torgersen vd., 1982)]. Radyojenik
helyum katılımı sonrasında seyrelme sürecine uğrayan akışkanlar ise manto-kabuk (8-0.02 RA)
aralığında değişen 3He/4He oranlarına sahiptir [Roosevelt Hot Springs 2 RA (Welhan vd., 1988)].
Manto durağan sıcaklık ve 3He/4He oranlarına sahip olup, alt manto ve üst mantonun 3He/Isı
oranları sırası ile ∼24×10−12 cm3 STP/J ve ∼0.5×10−12 cm3 STP/J dir (Elderfield ve Schultz,
1996). Volkanizmadan uzak kıtasal ortamlarda ise radyojenik (kabuk) helyum baskın olup,
akışkanların 3He/4He oranı ~0.02 Ra civarındadır. Bu değer, kıtasal ortamlarda ~1x10-15 cm3
STP/J olan 3He/Isı oranına karşılık gelmektedir (Kennedy vd., 2000). Volkanik ve volkanik
olmayan alanların helyum/ısı oranları arasındaki büyük fark nedeniyle jeotermal sistemlerdeki
manto veya kabuk kökenli ısı kaynaklarını ayırt etmek mümkün olmaktadır.
Kütahya ili içinde silis (kalsedon) jeotermometresi ile tahmin edilen rezervuar sıcaklıklarından
itibaren hesaplanan 3He/Isı oranları Tablo 3’te sunulmuştur.
3

sahalarda He/Isı oranı 10

-16

ile 10

-15

Simav sahası dışında kalan

3

cm STP/J arasında değişmektedir. Elde edilen bu değerlere

göre bu sahalardaki jeotermal rezervuarların ısı kaynağını güncel veya genç bir volkanizma ile
doğrudan ilişkilendirmek mümkün görülmemektedir. Bu nedenle KFZ ve Emet Grabeni içindeki
sahalar için baskın ısı kaynağının radyojenik ısı (kabuk içindeki U, Th ve K gibi radyoaktif
elementlerin bozunması) olduğu sonucuna varılmıştır.
Tablo 3. Kütahya ili içindeki jeotermal sahalarda manto ve kabuk kökenli helyum oranları (ilgili
sahalarda atmosferik kirliliği en düşük ve (R/RA)C oranı en yüksek noktaya göre) ile 3He/entalpi
oranları (entalpi değerleri silis jeotermometreleri ile tahmin edilen en yüksek rezervuar
sıcaklıklarından itibaren hesaplanmıştır).
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3

He/Isı
cm3 STP/J)
90-275

Örnek

Manto kökenli (%)

Kabuk kökenli (%)

Simav

19.4

80.6

Abide

16.9

83.1

0.25

Emet

5.9

94.1

2.33

Yoncalı

5.3

94.7

4.24

Ilıca

11.9

88.1

2.46

(x10

-15

Simav sahasında ise göreceli olarak yüksek, MORB ve kabuğun teorik 3He/Isı oranları arasına
düşen değerler hesaplanmıştır. Bu sonuç, Simav sahasında soğumakta olan magmatik bir
kütlenin veya mantosal ısının bu alanda etkili olmasının bir göstergesi olarak yorumlanmıştır.
3

He/Isı ile R/RA oranlarının Simav sahasında göreceli olarak yüksek olmasında tektonik

deformasyonun esas etken olduğu düşünülmektedir. Kütahya ile içinde son yıllarda kaydedilen
en önemli tektonik etkinlik olan 19 Mayıs 2011 tarihli Simav Depremi'nin (Ml:5.9) merkez üssü
Simav-Eynal sahasının 8-10 km KD'nda yer almaktadır. Yapısal deformasyona neden olan
tektonik etkinlik, bölgedeki meteorik suların daha derinlere süzülerek daha yüksek rezervuar
koşullarının oluşması yanında mantosal uçucu bileşenlerin jeotermal sisteme taşınmasına da
neden olmaktadır.
Gerek KFZ, gerekse Emet Grabeni içinde aletsel dönemde kayda değer bir deprem meydana
gelmemiştir. Tektonik olarak daha sakin olan KFZ ile Emet Grabeni içinde yer alan sahalarda
düşük sıcaklık koşulları ile birlikte düşük mantosal helyum oranlarının varlığı bu alanlardaki
kırık sistemlerinin meteorik suların daha derine süzülmesine imkân verecek düzeyde iletimli
olmadıklarına ve dolayısıyla mantosal uçucu bileşen akısının sınırlı kalmasına neden olduğu
anlaşılmaktadır. Bu nedenle KFZ ve Emet Grabeni içindeki jeotermal sahalardaki 3He/Isı oranı,
kabuğun ortalama 3He/Isı oranı civarındadır.
Simav Grabeni’nde kabuk kalınlığı jeomorfolojik yapı ile uyumluluk göstermektedir. Kabuk
kalınlığı yükselim alanlarında 40 km'yi aşarken, çöküntü alanında 36 - 38 km aralığında
değişmektedir. Şekil 5’te yer alan kavramsal modelde de gösterildiği gibi, çöküntü alanındaki
daha ince kabuk kalınlığı mantosal ısı akısının artmasını, graben fayları ise mantosal uçucu
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bileşenlerin kabuk içinde taşınmasını sağlamaktadır. Bu nedenle mantosal ısı ve He bileşen oranı
artan olan Simav sahasının 3He/Isı oranı Üst Mantonun 3He/Isı oranına yakınsamaktadır.

Şekil 5. Simav jeotermal sahasındaki ısı kaynaklarına ilişkin kavramsal model. Kabuk kalınlığı
Arslan vd., 2010’dan elde edilmiştir.
SONUÇLAR
Çalışma alanı genelindeki termal boşalımlar, hâkim iyon içeriklerine göre dört farklı su sınıfına
girmektedir. Yüksek sıcaklıklı Simav sahası, Batı Anadolu'daki yüksek sıcaklıklı sahalarda (örn.
Kızıldere ve Salavatlı) olduğu gibi, Menderes Masifi’ne ait metamorfik kayaçlarla etkileşimdeki
termal suların en belirgin karakteri olan Na-HCO3 tipi sular sınıfına girmektedir. Abide
sahasındaki sular, Miyosen volkanizması ile ilişkili kükürtlü minerallerin çözünmesinden
kaynaklandığı tahmin edilen SO4-2 derişimindeki zenginlik nedeniyle Na-SO4 tipi sular sınıfında
yer almaktadır. Emet grabenindeki termal sular benzer bir nedenle yüksek SO4-2 derişimine sahip
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olup, rezervuarlarının Miyosen yaşlı gölsel çökeller olması nedeniyle Ca-SO4 tipi suların
özelliklerini yansıtmaktadır. Kaynarca, Dereli, Göbel, Yoncalı ve Ilıca sahalarındaki diğer termal
sular ise muhtemelen karbonatlı bir rezervuara sahip olmaları nedeniyle Ca-CO3 tipi sular
sınıfında yer alırlar.
Bölge genelinde termal boşalımlardaki CO2 çoğunlukla denizel kireçtaşların bozunması ile
manto bileşenine sahiptir. Özellikle Eynal ve Abide sahalarındaki akışkanların -1.5 ile -7
aralığındaki δ13C değerleri, önemli sayılabilecek oranda mantosal CO2 katkısının varlığını işaret
etmektedir. Üç bileşenli karışım modeline göre çalışma alanı içindeki akışkanlardaki en önemli
CO2 kaynağı denizel karbonatlar olmasına rağmen, mantosal CO2 katkısı da ihmal edilemeyecek
kadar yüksektir. Batı Anadolu Graben Sistemleri'ndeki yüksek sıcaklıklı sahalarda (Kızıldere,
Germencik, Salavatlı, Seferihisar) çoğunlukla % 1'den daha düşük olan mantosal CO2, Simav’da
%32'ye kadar ulaşmaktadır.
Bölge genelindeki termal boşalımların R/RA değerleri 0.39 ile 1.57 aralığında değişmekte olup,
kabuk kökenli helyumun (%80 - %95) baskın olduğu saptanmıştır. Mantosal oran %19.4 ile
çalışma alanı içindeki en yüksek rezervuar sıcaklığına sahip Simav sahasındadır. Termal
boşalımların 3He/Isı oranları çoğunlukla 10-15 -10-16 cm3 STP/J aralığında hesaplanmıştır. Kıtasal
ortamlarda ~1x10-15 cm3 STP/J olan 3He/Isı oranı ile karşılaştırıldığında bölgede baskın ısı
kaynağının kabukta üretilen radyojenik ısı olduğu sonucuna varılmıştır. Simav Sahasında ~1x1013

cm3 STP/J civarında olan 3He/Isı oranı ise radyojenik ısı ile birlikte magmatik bir ısı

kaynağının da sahada etkin olmasının bir göstergesi şeklinde yorumlanmıştır.
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ÖZ
Bilindiği üzere izotop, atom numarası aynı, kütle numarası farklı olan atomlara denir. Doğada
gerçekleşen çeşitli fiziksel ve kimyasal olaylar neticesinde oluşan izotop atomlarının kimyasal
özellikleri aynı, fiziksel özellikleri ise birbirinden farklıdır. Su ve gaz numunelerinden
örneklenerek yürütülecek duraylı izotop analizleri, söz konusu sistemlerde gelişen mineral ve
akışkanların oluşum koşulları ve kökenlerinin ortaya çıkarılmasında yardımcı olmaktadır. 5686
sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ve aynı Kanunun Uygulama
Yönetmeliği hükümlerine tabii olarak arama ve işletme faaliyetleri yürütülecek karbondioksitin
de bilimsel verilerle araştırılarak, jeotermal kökenli olduğunun ortaya konması gerekmektedir.
Bu makalenin amacı da, 5686 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre arama
ve işletme faaliyetleri yürütülen karbondioksit gazının izotopik özellikleri ile ilgili bilgi
vermektir.
Anahtar kelimeler: Karbondioksit, duraylı izotop, jeotermal köken
ABSTRACT
Isotopes are the atoms which have same atomic number but different mass numbers These atoms
which occuring in the various physical and chemical processes that occur in nature, have same
chemical properties but different physical properties. Stable isotope analyses in water and gas
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samples, helps us to determine conditons of formations of minerals and fluids and to find out
origin of the gas and fluids. Research and operation facilities of carbondioxide related to Law
No. 5686 on Geothermal Resources and Natural Mineral Waters and its related implementing
regulations, have to be geothermal origin and scientific researches have to be carried out to
reveal geothermal origin of carbondioxide. The purpose of this article is to give information
about isotopic properties of carbondioxide that exploration and exploitation activites going with
according to Law No. 5686 and its implementing regulations.
Keywords: Carbondioxide, stable isotope, geothermal origin
GİRİŞ
İzotoplar, su, gaz ve kayaç örneklerinden alınan numunelerin çeşitli analizleri sonucunda, kayaç
ve suların oluşumu, kökeni, olası karışımı ve yaşı gibi çeşitli bilimsel verileri sunmaktadır.
Elementler bir ya da daha fazla sayıda izotopa sahip olabilirler. İzotop atomlarının kimyasal
özellikleri aynı, fiziksel özellikleri ise birbirlerinden farklıdır. Jeotermal incelemelerde kullanılan
izotop analizleri, akışkanın kökeni ve yaşı ile birlikte yeraltında farklı tür sularla gerçekleşen
olası karışım ve su kayaç etkileşimi hakkında bilgi sağlamaktadır.
Bilindiği üzere karbondioksit (CO2), atmosferin yaklaşık % 0,03’ünü oluşturur ve tüm doğal
sularda çözünmüş halde az veya çok miktarda bulunur. Karbondioksitin geniş bir kullanım alanı
mevcuttur. Karbondioksit gazı, soğutucularda, yangın söndürücülerde, can yelekleri ve salların
şişirilmesinde, kömürün parçalanmasında, kauçuk ve plastiklerin köpüklendirilmesinde,
seralardaki bitkilerin büyümelerinin hızlandırılmasında ve içeceklerde kullanılır. Karbondioksitin
yaygın bir başka kullanımı ise kuru buz olarak (sıvı CO2) sağlanmakta olup, ülkemizde yüksek
entalpili jeotermal akışkanların bulunduğu bazı sahalarda toplam 160.000 ton yıllık kuru buz
üretimi yapılmaktadır (Şekil 1).
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Şekil 1. Kuru buz (sıvı karbondioksit) üretim mekanizması ve kuru buz üretimi yapan fabrikadan
bir görüntü
Karbondioksit gazının endüstride yaygın kullanımı sebebiyle, karbondioksitin aranması ve
işletilmesi önem kazanmaktadır. Yukarıda da bahsedildiği üzere doğal sularda doğal halde
bulunan karbondioksit, jeotermal sularda ise kaynak sularına oranla oldukça yüksek miktarda
bulunabilmektedir. Bu yüksek oran, jeotermal kaynağın basıncını da sağlayarak, işletmesini
kolaylaştırmakta ve daha ekonomik bir üretimi mümkün kılmaktadır. Bununla birlikte, jeotermal
kökenli olarak oluşan karbondioksit, çeşitli fay ve kırık hatları boyunca ortaya çıkmakta veya
sondaj yoluyla işletilmesi sağlanmaktadır. Gerek doğal yolla, gerekse sondajlarla ortaya çıkan
karbondioksit, tekniğine uygun şekilde işletilmektedir.
KARBONDİOKSİTİN ARANMASI VE İŞLETİLMESİNDE HUKUKİ DURUM
Karbondioksit gazının aranması ve işletmesi Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre ruhsata
tabidir. Ruhsat alınarak yapılan tüm karbondioksit arama ve işletme faaliyetleri (jeotermal,
doğalgaz ve petrollü olanlar hariç), 5177 sayılı Maden Kanununa tabii olarak iş ve işlemlerini
sürdürmekte ve bu Kanuna tabii denetim ve faaliyetlerini sürdürmektedir. 5177 sayılı Maden
Kanununda III. Grup Madenler olarak sınıflandırılan karbondioksit için 5177 sayılı Maden
Kanunu’nda Madenler başlığı 2. Madde’sinde
III. Grup madenler
“Deniz, göl, kaynak suyundan elde edilecek eriyik halde bulunan tuzlar, karbondioksit (CO 2)
gazı (jeotermal, doğal gaz ve petrollü alanlar hariç)” olarak tanımlanmıştır.
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Bu sebeple, jeotermal kökenli olmayan ve aynı zamanda doğalgaz ve petrollü alanlar dışındaki
tüm karbondioksit gazlarının, 5177 sayılı Maden Kanununa göre arama ve işletme faaliyetleri
sürdürmeleri gerekmektedir.
Bunun yanında 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ve aynı
Kanunun Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre ruhsatlandırıp, arama ve işletme faaliyetleri
sürdürülen karbondioksitin, 5686 sayılı Kanun hükümlerine göre jeotermal kökenli olması
gerekmektedir. 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Tanımlar
Başlığı Madde 3 .de Kaynak, Jeotermal Kaynak, Arama Projesi ve İşletme Projesi tanımı
aşağıdaki şekilde yapılmaktadır.
Kaynak: Doğal yolla, sondaj veya kuyularla jeotermal akışkan veya doğal mineralli su, gaz
veya bunların birlikte elde edildiği yerleri,
Jeotermal kaynak: Jeolojik yapıya bağlı olarak yerkabuğu ısısının etkisiyle sıcaklığı sürekli
olarak bölgesel atmosferik yıllık ortalama sıcaklığın üzerinde olan, çevresindeki sulara göre daha
fazla miktarda erimiş madde ve gaz içerebilen, doğal olarak çıkan veya çıkarılan su, buhar ve
gazlar ile yeraltına insan düzenlemeleri vasıtasıyla gönderilerek yerkabuğu veya kızgın kuru
kayaların ısısı ile ısıtılarak su, buhar ve gazların elde edildiği yerleri,
Arama projesi: Ruhsat müracaatı ile birlikte idareye verilen ve arama ruhsat sahasında bir
termin planı dahilinde, ekonomik olarak işletilebilecek jeotermal kaynak, jeotermal kökenli gaz
ve doğal mineralli su bulabilmek için arama süresi boyunca yapılacak faaliyetlerin başlaması,
gelişimi, bitirilmesi ile ilgili süreleri içeren ve Ek-9 Formuna uygun olarak hazırlanan, beyan
niteliğindeki metni/projeyi,
İşletme projesi: Jeotermal kaynakların, doğal mineralli suların ve jeotermal kökenli gazların
değerlendirilmesi amacıyla belirli bir teknoloji kullanılarak mevcut veya potansiyel kaynak elde
etmek ve/veya kaynak kullanılarak diğer teknolojik ürünler elde etmek için yapılacak faaliyetleri
düzenleyen Ek-11 Formuna uygun olarak hazırlanan raporu, tanımlamaktadır.
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Yukarıda belirtilen tüm Kanun hükümleri incelendiğinde, 5686 sayılı Kanuna tabii arama ve
işletme faaliyetleri sürdürülen karbondioksitin, jeotermal ortamla ilişkili yani jeotermal kökenli
olması gerektiği anlaşılmaktadır.
KARBONDİOKSİTİN KÖKENİ VE İZOTOPİK ÖZELLİKLERİ
Ülkemizde 1990’lı yıllarda, 30.000 ton yıllık karbondioksit üretimi yapılırken bu miktar 2015
yılında, yaklaşık 300.000 tonluk yıllık üretime yükselmiştir. Bu üretimin bir kısmı doğal yollarla
ortaya çıkan karbondioksitin üretilmesi şeklinde gerçekleştirilmekte olup, bir kısmı ise jeotermal
kaynaklardaki karbondioksitin kuru buz olarak elde edilmesi ile üretilmektedir. Karbondioksit’in
Yılmaz (1991)’e göre dört farklı kökeni mevcuttur.

Bunlar,
1. Magmatik/Manto kökenli
2. Metamorfik kökenli
3. Jeotermal kökenli
4. Sedimanter (organik) kökenli oluşumlardır.
Magmatik

kökenli

karbondioksit

ülkemizde

çoğunlukla

genç

volkanların

civarında

gözlenmektedir. Hasan Dağı, Kula, Erciyes gibi volkanizmanın yoğun olduğu bölgelerde
magmatik kökenli karbondioksitlere rastlanmaktadır. Metamorfik kökenli karbondioksit,
metamorfizma sırasında, kayaçların gözeneklerinde değişen miktarlarda bulunan su ve
karbondioksitten ileri gelmekte olup, bu karbondioksit, metamorfizma sırasında kısmi basıncıyla
da metamorfizmada etkin rol oynayabilmektedir. Jeotermal kökenli karbondioksit, ülkemizde
özellikle orta ve yüksek entalpili jeotermal sahalarda oldukça yaygın olarak görülmekle olup,
sağladığı basınçla jeotermal suyun üretim ve sürdürülebilirliğinde oldukça önemli bir yer
tutmaktadır. Sedimanter (organik) kökenli karbondioksitse, özellikle petrol oluşumu sırasında
açığa çıkmakta ve bu tür sedimanter yataklarda bol miktarda gözlenmektedir.
Karbondioksitin bu dört farklı kökeni, izotopik özellikleriyle de ayrılmaktadır. Hidrokimya ve
jeokimya çalışmaları ile karbondioksitin duraylı karbon izotop değerleri analiz edilerek
karbondioksitin kökeni hakkında yorum yapmak mümkündür.
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Karbondioksit atmosferin yaklaşık %0,03 ünü oluşturur ve tüm doğal sularda çözünmüş halde
bulunur. Yerkabuğunda ise karbon, mermer, kireçtaşı gibi karbonatlı kayaçlarda karbonat olarak
ve kömür, petrol ve doğal gaz gibi oluşumlarda ise hidrokarbonlar halinde gözlenir.
Karbonun (C) 8C-22C arasında değişen 15 izotopu mevcuttur. Bu izotoplardan sadece iki tanesi
duraylı izotop olup (C-12, C-13) diğer tüm izotoplar karbonun radyoaktif (duraysız) izotoplardır.
Karbon izotoplarından sadece üç tanesi doğal yollarla oluşan karbon izotopları olup bu izotoplar
C-12, C-13 duraylı izotopları ve C-14 radyoaktif izotopudur. Karbonun en bol bulunan izotopu,
doğal karbonun % 98,89'unu oluşturan C-12'dir. Tam olarak 12 dalton (atom kütlesi birimi)
değerinde olan bu izotop, atom ağırlığı konusunda uluslararası standart olarak kullanılır. Doğal
karbonun % 1,11'ini oluşturan C-13, ikinci kararlı izotoptur. Yarılanma ömrü 5730 yıl olan C-14
izotopu ise jeokimyasal araştırmalarda özellikle yaş tespitinde sıkça kullanılır.
Yukarıda bahsedildiği üzere, karbondioksitin dört ana kökeni bulunmaktadır. Karbondioksit,
yerin derinliklerinde bu dört kökenden kaynaklanabildiği gibi, farklı kökenli karbondioksitlerin
sistemde karışımı da mümkündür. Karbondioksitin kökenine yönelik yürütülen araştırmalarda,
genellikle aynı ve farklı bölgelerdeki karbondioksit çıkışlarından alınan örneklerden duraylı
izotop analizleri yapılarak elde edilen sonuçlar yorumlanmış ve bazı kabuller getirilerek çalışılan
sahalara yönelik model oluşturulmuştur.
Karbondioksitin kökenine yönelik yapılacak duraylı izotop çalışmalarında δ13C analizi
yapılmaktadır. δ (del) simgesi ile hesaplanan değer aşağıdaki şekilde formülleştirilir ve elde
edilen değer ‰ (per mil) olarak gösterilir.
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Karbon-13 (δ13C ‰) izotop analiz sonucu için PDB standardı geliştirilmiş olup, PDB ismini,
Güney Carolina’da yer alan Pee Dee Formasyonunun, Pee Dee Belemnitlerinden almaktadır.
Araştırmacılar, çeşitli bölgelerdeki karbondioksit gazının C-13 izotopunu analiz ederek, bu gazın
kökenine yönelik çeşitli varsayımlarda bulunmuşlardır. Bu araştırmalarda, organik kökenli
karbondioksitin ‰ (-10) dan daha düşük duraylı karbon-13 izotop değerine, inorganik kökene
sahip karbondioksitin ise ‰ (-10) dan daha yüksek bir değere sahip olması beklenmektedir
(Whycherley ve diğ., 1999). Organik kökenli, metamorfik kökenli ve mağmatik kökenli
karbondioksitlerde yapılan karbon-13 izotop değerleri incelendiğinde, farklı araştırıcılar farklı
değerler fakat benzer aralıklar elde etmişlerdir.

Baker vd. (1995), Clayton vd. (1990), Dai vd. (1996), Rigby ve Smith (1981) ile Thrasher ve
Fleet (1985) yaptıkları çalışmalarda, magma kökenli karbondioksit gazının karbon-13 (δ13C ‰)
izotop değerlerinin -4 ile -7 ‰ arasında değiştiğini belirlemişlerdir. Bununla birlikte Clayton vd.
(1990), Schoell (1983) ve Thrasher ve Fleet (1995) ise bölgesel metamorfizma ürünü
karbondioksitin, C-13 (δ13C ‰) değerinin ‰ (0) - ‰ (-10) arasında değiştiğini belirtmişlerdir.
Prasetio vd. (2015) Endonezya’da, Ungaran jeotermal sahasından elde edilen karbondioksit
gazının kökenine yönelik yaptığı araştırmada elde ettiği sonuçları, Birkle vd. (2001)’nin önerdiği
çeşitli karbondioksit kaynaklarına göre kıyaslayarak yorumlamışlardır. Buna göre, bölgedeki
karbondioksit gazının, atmosferik kökenli karbondioksit (jeotermal kökenli) ile magmatik
kökenli karbondioksitin karışımından oluştuğu sonucuna varılmıştır (Şekil 2).
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Şekil 2. Ungaran termal sularının diğer Karbon-13 (δ13C ‰) kaynaklarına göre kıyaslaması
(Prasetio vd. 2015 (Birkle vd. 2001’den değiştirilerek))
Craig (1953), ABD Yellowstone, jeotermal sahasından aldığı gaz örneklerinde yaptığı
araştırmada karbondioksit gazının duraylı karbon izotop değerinin ‰ -1,1 – ‰ -6,4 arasında
değiştiğini gözlemlemiştir. Bununla birlikte Leeuw vd. (2007) El Salvador ve Honduras’taki
jeotermal sahalardan aldıkları karbondioksit gaz örneklerinde karbon izotop değerinin ‰ -1,3 –
‰ -3,6 arasında değiştiğini belirlemişlerdir.
Ülkemizde de çeşitli araştırıcıların jeotermal sahalardan aldıkları duraylı karbon izotop değerleri
ile ilgili yaptığı araştırmalar mevcuttur. Örneğin, Mutlu vd. (2000), Batı Anadolu bölgesindeki
12 jeotermal sahadan toplanan 8 adet su ve 6 adet gaz örneğinin helyum, karbon ve oksijenhidrojen izotop bileşimleri ile CO2/3He oranlarını incelemiştir. Yapılan araştırmada jeotermal
sahalardan alınan karbondioksit gazına ait karbon izotop analiz sonuçlarının ‰ (0,35) – ‰ (8,04) arasında değiştiği ve karbondioksit gazının büyük ölçüde manto kökenli olduğu sonucuna
varılmıştır.
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SONUÇLAR
Karbondioksit ülkemizde özellikle son yıllarda üretimi artan önemli bir gaz olarak
görülmektedir. Özellikle yaygın kullanım alanı nedeniyle, arz – talep neticesinde arama ve
işletme faaliyetleri sürdürülen bu gazın, petrol ve doğalgaz alanları hariç, 5177 sayılı Maden
Kanunu veya 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’na göre arama
ve işletme faaliyetleri sürdürülmektedir. Jeotermal kökenli karbondioksit dışında tüm
karbondioksit üretim ve faaliyetleri 5177 sayılı Maden Kanunu kapsamında yürütülmekte olup
sadece jeotermal kökenli olduğu belirlenen karbondioksit gazının 5686 sayılı Kanuna göre
işlemleri yürütülmektedir. Bu kapsamda, karbondioksit gazının kökenine yönelik yapılacak
çalışmaların başında duraylı karbon izotopları gelmekte, yapılacak köken belirleme çalışmaları
oldukça titiz ve hassas bir bilimsel çalışmanın yapılması gerekmektedir. Bu çalışmada sonuca
daha kolay ulaşılabilmesi için, karbondioksit çıkışı olan bölgede herhangi bir jeotermal anomali
olup olmadığı, bölgenin önceki çalışmalarda elde edilen bulguların ne yönde olduğu ve literatür
bilgisinin iyi bir şekilde yapılması gerekmektedir. Yapılan önceki çalışmalar neticesinde
jeotermal kökenli karbondioksitin diğer karbondioksit kökenlerine göre daha zengin (δ13C ‰)
izotop değerlerine sahip olduğu gözlense de, farklı bölgelerdeki farklı araştırıcıların gerek diğer
kökene ait karbondioksitin karışımı gerekse diğer zenginleşme/fakirleşme faktörleri nedeniyle,
diğer karbondioksit kökenlerinde olduğu gibi daha fakir (δ13C ‰) izotop değerleri elde
edilebildiği görülmektedir. Bu nedenle, karbondioksitin kökenine yönelik olarak yapılan
çalışmaların, sahanın genel jeolojik yapısının, elde edilen numunelerin jeokimyasal,
hidrokimyasal

ve

izotopik

verileriyle

de

değerlendirilerek

sonuçlandırılması

önem

kazanmaktadır.
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ÖZ:
Yeraltısuyunda çözünmüş asal gazlar çeşitli jeolojik ve hidrojeolojik süreçlere ilişkin bilgilerin
üretilmesinde kullanılmaktadır. Örneğin, asal gazlar kullanılarak yeraltısuyu beslenim sıcaklığı
ve kotu belirlenebilmekte, helyum izotopları kullanılarak yeraltısuyunun kökeni ve akış dinamiği
hakkında bilgi üretilebilmekte, tritiyojenik helyum-3 ve helyum-4 izotopları ile yeraltısuyu geçiş
süresi belirlenebilmektedir. Bu çalışmada Konya Kapalı Havzası’nda (KKH) yeraltısuyunun asal
gaz içeriği incelenmiştir. KKH uzun yeraltısuyu dolaşım süresi ve büyük ölçekli karstik çöküntü
yapıları olan obrukların varlığı nedeni ile farklı araştırmalara konu olmuştur. Bu çalışma
kapsamında yeraltısuyunun ana beslenim bölgesi olan Toros Dağları eteklerinden kapalı
havzanın boşalım noktası olan Tuz Gölü’ne uzanan bölgesel akım yolu boyunca iki ayrı hat
üzerinde yer alan toplam 10 kuyudan alınan yeraltısuyu örneklerinin asal gaz içeriği
incelenmiştir. Bakır borulara örneklenen yeraltısularının analizleri UAEA Viyana asal gaz
laboratuvarlarında yapılmış, suda çözünmüş Ne, Ar, Kr, He-3, He-4 derişimleri belirlenmiştir.
Veriler bölgesel akım yolu boyunca Obruk Platosu’na kadar He-3 ve He-4 izotop derişimlerinin
düzenli biçimde artığını göstermektedir. Obruk platosu sonrasında ise platoda gerçekleşen
atmosfere gaz kaybı ve genç beslenim etkisi ile helyum derişimlerindeki mekansal trend
değişmektedir. Helyum izotoplarının en yüksek derişime ulaştığı bölgenin obruk platosu olması
dikkat çekicidir. Asal gaz izotop oranları yeraltısuyunda manto kökenli gazların varlığını
kanıtlamaktadır. Bu bulgu obruk oluşumu için gerekli yoğun noktasal karbon-dioksit gazının
derin kökenli olduğu görüşünü desteklemekte, obruk oluşumuna neden olan karstlaşmanın
hipojenik biçimde geliştiğini de göstermektedir. Önceki çalışmalarda belirlenen 45.000 yıla
uzanan yeraltısuyu radyokarbon yaşları bölgesel akım yolu boyunca terijenik olarak oluşan
helyum-4 artışı ile uyumlu bir bulgudur.
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Anahtar Kelimeler: asal gaz izotopları, yeraltısuyu, Konya Kapalı Havzası, hipojenik karst

ABSTRACT:
Noble gasses dissolved in groundwater have been used to produce information regarding various
geological and hydrogeological processes. For example, by using the dissolved noble gas data
information concerning the origin of groundwater and it flow dynamics can be obtained;
groundwater’s residence time can be determined by use of tritiogenic helium-3 and helium-4
isotopes. Groundwater’s noble gas content in the Konya Closed Basin (KCB) is studied in this
article. KCB, with its long groundwater residence time and large-scale karstic collapse
structures, has been subject to numerous studies. Noble gas compositions of groundwater
samples collected from 10 wells located along two transects extending from the main recharge
area of groundwater at the flanks of Taurus Mountains to the closed basin’s discharge point of
Salt Lake are evaluated in this study. Noble gas analyses of water samples collected in copper
tubes have been performed by the IAEA noble gas laboratory to yield Ne, Ar, Kr, He-3 and He-4
concentrations. Data reveal a steady increase in helium-3 and helium-4 isotopes along the
regional groundwater flow path until Obruk Plateau. After the Plateau, temporal trend of helium
isotope concentrations changes due to gas loss into the atmosphere and the groundwater recharge
along the plateau. Observation of highest helium isotope concentration near the plateau is
noteworthy. The helium isotope ratios clearly point out contributions from mantle and crust
sources. This finding supports the argument suggesting a deep-seated source for the pointwise
carbon-dioxide transport required for obruk formation and, explains the hypogenic origin of
karstification processes leading to obruk formation. Groundwater radiocarbon ages extending to
45,000 years before present are in agreement with the increase of terrigenic helium-4 increase
observed along the regional flow path.
Keywords: noble gas isotopes, groundwater, Konya Closed Basin, hypogenic karst
GİRİŞ
Suda çözünmüş asal gazlar hidrojeoloji çalışmalarında farklı amaçlara ile kullanılmaktadır (Stute
and Schlosser, 2000). Asal gazların yaygın olarak kullanıldığı durumlar; yeraltısuyu beslenim
sıcaklığı ve kotu belirlenmesi, helyum izotopları kullanılarak yeraltısuyunun kökeni ve akış
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dinamiği hakkında bilgi üretilmesi, tritiyojenik helyum-3 ve helyum-4 izotopları ile yeraltısuyu
geçiş süresi belirlenmesi şeklinde özetlenebilir. Bu çalışmada Konya Kapalı Havzası’nda (KKH)
yeraltısuyunun asal gaz içeriği bölgesel akım yolu boyunca incelenmiştir.

ÇALIŞMA ALANI VE YÖNTEM
KKH, Orta Anadolu’da Orta Torosların kuzey yamaçlarında Tuz Gölüne kadar uzanan yaklaşık
50.000km2’lik alan kaplamaktadır (Şekil 1). KKH düşük eğimli ve düz yapısının yansıra hemen
her yerde yeraltısuyuna ulaşımın kolaylıkla mümkün olmasından dolayı hemen tümüyle tarım
alanı olarak kullanılmaktadır. KKH uzun yeraltısuyu dolaşım süresi ve büyük ölçekli karstik
çöküntü yapıları olan obrukların varlığı nedeni ile farklı araştırmalara konu olmuştur (Bayarı vd.,
2009a-2009b, Ozyurt ve Bayarı 2014a, 2014b).

Şekil 1. Çalışma alanı lokasyon haritası.

KKH’sında Neojen yaşlı gölsel kireçtaşları yeraltısuyu üretiminin yapıldığı verimli akiferi
oluşturmaktadır. Kireçtaşlarının üzerine yerleşen Eski Konya Gölüne ait Pliyo-Kuvaterner yaşlı
çökeller geçirimsiz karakterdedir. Havzanın jeolojik yapısı ile ilgili ayrıntı bilgi Bayarı
(2009a)’da sunulmuştur. KKH genelinde yıllık ortalama yağış 400 mm, potansiyel buharlaşmaterleme 700 mm düzeyinde olup havza genelinden yeraltısuyu beslenimi söz konusu değildir.
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Yeraltısuyu üretiminin gerçekleştirildiği Neojen yaşlı karbonatlı akiferin beslenimi güneyde yer
alan Toros dağlarından sağlanmaktadır. Bu alandaki Paleozoyik ve Mesozoyik yaşlı karbonatlı
akiferler de Neojen akiferini yanal olarak beslemektedirler. Anılan beslenim yapısına bağlı
olarak bölgesel yeraltısuyu akımı güneydeki Toroslardan havzanın kuzeyindeki Tuz Gölü’ne
doğrudur. Radyokarbon yöntemine göre yaşlandırılan yeraltısuyunun Tuz Gölü yakınlarında
yaklaşık 40.000 yıl yaşında olduğu belirlenmiştir (Bayarı vd., 2009a).
Bu çalışma kapsamında yeraltısuyunun ana beslenim bölgesi olan Toros Dağları eteklerinden
kapalı havzanın boşalım noktası olan Tuz Gölü’ne uzanan bölgesel akım yolu boyunca iki ayrı
hat üzerinde yer alan toplam 10 kuyuda asal gaz örneklemesi yapılmıştır (Şekil 2). Hatların biri
KKH’sının güney batısından diğeri ise güney doğusundan Tuz Gölü’ne uzanmaktadır. Asal gaz
amaçlı örneklemede yaklaşık 60 cm uzunluğunda, uçları özel kıskaçlar ile kapatılmış bakır
borular kullanılmıştır. Örneklerin analizleri UAEA’nın Viyana’da bulunan asal gaz
laboratuvarında gerçekleştirilmiş, suda çözünmüş Ne, Ar, Kr, He-3, He-4 derişimleri
belirlenmiştir. Örnekleme çalışması kapsamında eş zamanlı olarak yerinde hidrojeokimyasal
gözlemler yapılmış ve duraylı izotop, majör iyon kimyası ve trityum analizi için de örnekler
alınmıştır. Bu çalışma kapsamında ağırlıklı olarak yeraltısuyunda belirlenen He-3 ve He-4
derişimleri değerlendirilmiştir.
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Kesit 2
Kesit 1

Şekil 2. KKH asal gaz örnekleme noktaları.
SONUÇLAR
Çalışma kapsamında çözünmüş He-3 ve He-4 derişimleri sırası ile 10-13-10-12 cm3 STP/g and 10-7
ve 10-6 cm3 STP/g arasında değişmektedir. Asal gaz içeriklerinin değerlendirilmesinde öncelikle
gazların kökenlerinin ayırt edilmesi gerekmektedir. He-3 yeraltısuyunda atmosferden, mantodan,
kabuktan (U-Th serisi elementlerin bozunması sonucu oluşan Li-6’nın fizyonu ile) ve
yeraltısuyundaki trityum izotopunun bozunması sonucunda geçmektedir. Helyum-4 ise
atmosferden ve kabukta bulunan U-Th serisi elementlerin bozunması sonucu yeraltısuyuna
geçmektedir. Atmosfer kökenli gazların yeraltısuyundaki çözünürlüğü beslenim dönemindeki
hava sıcaklığı ve beslenim kotuna bağlıdır.
Helyum izotoplarının kökenlerinin belirlenmesinde 3He/4He oranları kullanılmaktadır. Atmosfer,
kabuk ve manto kökenlerine ait tipik 3He/4He oranları sırası ile 1.38x10-6, 2x10-8 ve 1.1x10-5
olarak kabul edilmektedir. Bu değerlendirmeye dahil edilen Neon (Ne) sadece atmosferde
bulunduğundan suda atmosferik kökenli gazların varlığı açısından başlıca kanıtı oluşturmaktadır.
KKH’na ait örneklerin ve tipik asal gaz uç bileşenlerinin (kaynaklarının, yani atmosfer, kabuk ve
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manto) 3He/4He oranları Şekil 3’te gösterilmiştir. Grafikten örneklerin büyük bölümünün gaz
içeriği üzerinde (beslenim alanına yakın KCB 7 nolu örnek dışında) manto ve kabuk kökenli gaz
getiriminin etkili olduğu anlaşılmaktadır (Şekil 3). Yeraltısuyunda kabuk kökenli helyum
izotoplarının bulunması uzun yeraltısuyu dolaşım süresinin bir göstergesi ve sonucudur. Manto
kökenli gazların varlığı ise yerkürenin çekirdeğinden gerçekleşen gaz kaçışının KKH’sın
bölgesel yeraltısuyu akım yolu boyunca etkili olduğunu göstermektedir. Bu durum, olasılıkla
açılma (extensional) tektoniği etkisinde bulunan havza tabanında litosfer kalınlığının çevresine
göre daha az olmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca, havza içi ve çevresindeki kenet zonlarının
da manto kökenli gaz getirimine yardımcı olduğu düşünülmektedir.
Yeraltısuyundaki helyum izotoplarının bölgesel akım yolu boyunca Toroslardan Tuz Gölü’ne
doğru değişimi Şekil 4’de sunulmuştur. Bölgesel akım yolu boyunca Obruk platosuna kadar
helyum izotoplarının (He-3 ve He-4) sürekli artış gösterdiği izlenmektedir. Helyum izotoplarının
yeraltısuyunda (KCB-4 ve 9) en yüksek derişime yoğun obruk oluşumu ile karşılaşılan Obruk
platosunda ulaşması bu morfolojik unsurların yeraltısuyuna olan yoğun jeojenik (kabuk ve manto
kökenli) karbon-dioksit getiriminden kaynaklandığı şeklindeki görüşlerle (Bayari vd., 2009b,
Ozyurt ve Bayarı 20014a, b) uyumlu bir durumdur. Diğer bir deyişle, obruklarının oluşması ile
sonuçlanan karstlaşmanın genel kanının aksine epijenik (yüzeyden derine doğru) değil, hipojenik
(derinden yüzeye doğru) olarak geliştiği de anlaşılmaktadır (Ozyurt ve Bayarı, 2014a).
Obruk platosu sonrasında ise olasılıkla plato bölgesinde geçirimsiz Pliyo-Kuvaterner örtünün
sıyrılmış olmasına bağlı olarak atmosfere olan gaz kaçışının artması nedeniyle yeraltısuyundaki
He-3 ve He-4 derişimleri azalmaktadır. Diğer yandan, plato sonrası yeraltısuyu helyum
içeriğinde manto ve kabuk katkısı oranlarının korunduğu, 1 nolu hat boyunca yeraltısıyuna 2
nolu hatta oranla daha fazla atmosferik gaz (ve güncel yeraltısuyu beslenimi) katkısı olduğu
anlaşılmaktadır. Ayrıca, KKH bölgesel akım yolu boyunca kabuk kökenli helyum-4 artışı önceki
çalışmalarda belirlenen ve 45.000 yıla değin artış gösteren yeraltısuyu radyokarbon yaşları
(Bayarı vd., 2009a) ile uyumlu bir bulgu olarak göze çarpmaktadır.
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Şekil 3 KKH örneklerinde helyum izotoplarının kökenlerinin belirlenmesi.

Şekil 4 KKH yeraltısuyu örneklerinin bölgesel akım yolu boyunca değişimi.
SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
Örneklemede özel ekipmana gerek duyulması, sınırlı sayıdaki laboratuvarlarda ölçülebilmesi ve
analiz ücretlerinin yüksekliği yeraltısuyu asal gaz içeriklerine dayalı çalışmaların sayısını
sınırlandırmaktadır. Buna karşın, yeraltısuyu asal gaz derişimleri özellikle uzun ve derin
yeraltısuyu dolaşımlı akifer sistemlerinde hidrojeolojik ve jeolojik yapının daha iyi anlaşılması
açısından vazgeçilmez yere sahiptir. KHK uygulamasında yeraltısuyu dolaşım süresi arttıkça
akifer içerisindeki reaksiyonlardan türeyen He-4’ün artışı yeraltısuyu dolaşım süresi ve
radyokarbon yaşlarını desteklemektedir. Manto kökenli gazların KKH yeraltsuyunda günümüzde
halen ölçülebilir derişimlerde var olması bölgedeki karstlaşma sürecinin hipoejenik olarak
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geliştiğini doğrulamaktadır. Sonuç olarak yeraltsuyunda çözünmüş asal gazlar ile literatürdeki
uygulamaların yanı sıra jeolojik-hidrojeolojik süreçler hakkında bilgi elde etmekte mümkündür.
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ÖZET
Bu araştırma, Doğu Akdeniz Bölgesi’nde yer alan Aşağı Seyhan Ovası’ndaki Akarsu Sulama
Birliği sahasında yürütülmüştür. Çalışma alanındaki taban suyunun kaynağını saptamak ve
kanallardan olan sızmaları belirlemek amacıyla, sulama sahasında, 108 adet drenaj gözlem
kuyusu (3 m derinliğinde) ile sulama ve drenaj kanallarından alınan su örneklerinde oksijen,
hidrojen ve stronsiyum analizleri yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar, ovadaki sulama kanalları ve
yeraltı suyuna ilişkin değerler ile kıyaslanmıştır.
Seyhan Nehri’nden sağlanan sulama suyu, yıl boyunca çok kararlı olmuştur. Ceyhan Nehri
suyundaki izotop oranı, Seyhan Nehri’nden açıkça ayırt edilebilmiştir. Ovadaki taban suyu, farklı
su kaynaklarından karmaşık akımların olduğunu gösteren, oldukça heterojen dağılımlı izotop
oranlarına sahip bulunmuştur. Sulama sahasında, sığ taban suyundaki oksijen ve hidrojen izotop
oranı uzaysal/mekansal türdeştir ve bu türdeşlik arazi kullanımındaki farklılıkla ilişkili değildir.
Stronsiyum izotop oranı, Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin etkileşimini belirgin bir şekilde
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göstermiştir. Sulama, kanallardan sızma, yağış ve muhtemelen taban suyu etkileşiminin düzenli
bir izleme ile daha iyi belirlenebileceği anlaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İzotop hidrolojisi, sığ taban suyu kaynağı, yüzey sularının izotop
kompozisyonu, drenaj suyu
ABSTRACT
This study was carried out in Akarsu Irrigation District, located in East Mediterranean Turkey. To
find out sources of shallow water table and to quantify contribution of leakage from the canals in
the irrigation district, oxygen, hydrogen and strontium isotopes were analyzed for the water
samples collected from 108 drainage observation wells (depth: 3 m), irrigation and drainage
channels; and they were compared to water in irrigation canals and deep groundwater in the
plain.
Irrigation water from Seyhan River had very stable value throughout the year. Isotopic ratio of
water in Ceyhan River was clearly distinguishable from that of Seyhan River. Groundwater in
the plain had very heterogeneous distribution of isotopic ratios suggesting very complex flow
paths of water from different sources. In the irrigation district, oxygen and hydrogen isotopic
ratio of shallow water table had large spatial homogeneity and it was not due to difference in
land use. Strontium isotopic ratio reflected clear influence of two rivers as sources. It became
clear that influence of irrigation, leakage from canals, precipitation and possibly groundwater can
be better understood by regular monitoring.
Key Words: Isotope hydrology, source of shallow water table, isotopic composition of surface
waters, drainage water
1. INTRODUCTION
Performance assessment is an increasingly relevant concept in present-day irrigation and
drainage systems. This is because gradual deterioration of a significant part of the large-scale
systems developed in the second half of the twentieth century is starting to become apparent
(Schultz and De Wrachien, 2002).
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For an integrated and holistic approach for the assessment of irrigation systems, simulation
models can be powerful tools. However when it comes to composite areas such as regional
districts, availability of reliable and accurate data is often the limiting factor and there have been
only a limited number of studies carried out for local problems during the last 25 years
(Bastiaanssen et al., 2007). Assumptions of the expected spatial variability may result in
sufficient uncertainty in the outputs of advanced models thereby reducing their applicability to
the irrigation management under consideration (Bastiaanssen et al., 2007).
In many irrigation schemes on alluvial plains with unconfined aquifers, leakage of irrigation
water diverted from rivers or streams is a common feature. While unsaturated zones in an
agricultural area are largely influenced by land and water management in situ, the shallow water
table fluctuates as a consequence of land and water management practices executed by groups of
farmers over a larger area of the land. When the aquifer is shallow or saline, there is a potential
hazard for water-logging and salinization. Only in such cases are shallow water table and salinity
intensively monitored and there is a general lack of understanding about the flow processes in
the subsoil although they strongly affect the vadose zone water conditions. Because of the lack of
data, the majority of previous studies on shallow water tables focused on how to interpolate
sparse observation (Desbarats et al., 2002; Lyon et al., 2006).
For tracing the flow path and source of water, stable isotopes are very useful tools. Strontium is
often used for tracing saline component of groundwater. For example, Musgrove and Banner
(1993) used oxygen, hydrogen and strontium isotopes for assessing flow dynamics of saline
groundwater in USA. Jorgensen and Banoeng-Yakubo (2001) applied a similar methodology for
detection of sea water intrusion in lower Keta basin in Ghana. Strontium is also used for
differentiating contribution of different sub-basins to recharge of groundwater. Negrel and
Petelet-Giraud (2005) quantified contribution of tributaries to Somme basin in France.
This study was carried out in the Akarsu Irrigation District, located in the Lower Seyhan Plain in
the Eastern Mediterranean of Turkey. To find out sources of shallow water table and to quantify
contribution of leakage from the canals in the irrigation district, oxygen, hydrogen and strontium
isotopes were analyzed for the water samples collected from 108 drainage observation wells
(depth: 3 m), and irrigation and drainage channels, and they were compared to water in irrigation
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canals and deep aquifers in the plain.
2. MATERIALS AND METHODS
2.1. Study Area
In the South Central Turkey, three main rivers, the Ceyhan, the Seyhan and the Berdan, rise in
the Taurus mountains and flow into the Mediterranean Sea. Together, they form a wide, alluvial
plain called the Çukurova. The climate (relatively mild and humid in the winter months) and the
alluvial soils make the area highly suitable for agriculture. This plain can be regarded as one of
the most important agricultural and industrial areas in Turkey. The Lower Seyhan Irrigation
Project (LSIP) uses water supplied from Seyhan and Çatalan reservoirs in the upper stream of the
Seyhan river and it has a total planned area of 175,000 ha of which 133,000 ha has already been
implemented and principal method of irrigation being implemented is gravity irrigation.
Figure 1 shows the location of the study area. The delta is very flat, with the majority of the area
being less than 20 m above sea level (ASL). The altitude reduces towards the South, approaching
0 m ASL. The slope of the delta ranges between 0.1 and 1%. The soil in the delta is alluvial and
which developed from deposits of the three main rivers. These are the deepest and most fertile
soils, with major soil being calcic fluvisol (young river terrace soil) and chromic vertisol (old
river terrace soil) (Cetin and Diker, 2003; Dinc et al., 1995). Shallow water table observation was
conducted in the command area of Akarsu Water User Association (9,495 ha, shown in Fig. 1).
2.2. Water Supply and Allocation
Water management was originally carried out by field extension workers of DSI under a
centralized scheme. In 1994, responsibility of maintenance and operation of irrigation scheme
was turned over from DSI to 18 newly established water users associations (WUAs). Therefore,
farmers pay some fee and its payment is based on the crop and area planted and not on the
volume actually used. WUAs use this irrigation fee to meet repair, maintenance and operation
requirements of irrigation scheme as well as personnel expenses.
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Fig. 1. Situation of the study area, Akarsu district in the Lower Seyhan Irrigation Project,
Turkey.

2.3. Measurement of Isotopes
Oxygen, hydrogen and strontium isotopes were analyzed for the water samples collected from
135 deep groundwater wells distributed in Lower Seyhan Plain (Fig. 2), 108 drainage
observation wells (depth: 3 m) distributed in Akarsu district ( Fig. 5a) and irrigation canals.
Water samples were filtered through a 0.2 μm cellulose-acetate filter before isotope
measurement. Oxygen and hydrogen isotopic ratios were measured using an isotope mass ratio
spectrometer (Finningen, MAT 252) located at the Center for Ecological Research, Kyoto
University, Ohtsu, Japan. The

87

Sr/86Sr ratio was measured using a thermal ionization mass

spectrometer (Triton, Thermo Fisher Sci.) located at the Research Institute for Humanity and
Nature (RIHN), Kyoto, Japan.
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3. RESULTS AND DISCUSSIONS
3.1. Isotopic ratio of oxygen and hydrogen in groundwater in Lower Seyhan Plain
Figure 2 shows dD (‰) of groundwater in the plain. Depths of groundwater vary greatly and the
deepest is 348 m from the surface. For the reference, dD of water from Seyhan and Ceyhan River
are shown in Table 1. Seyhan River water has very stable dD and dO throughout the year
because of large capacity of Seyhan and Catalan reservoirs upstream. The values for Ceyhan
River are taken from water sampled in May and it may have larger fluctuation throughout the
year. Water of Ceyhan River has higher dD than that of Seyhan River. Figures 3 shows relations
between dD (‰) and dO(‰) of water collected from various sources. Some of groundwater in
Lower Seyhan Plain (found mainly in the left bank) have lower dD than Seyhan river water
collected downstream of the reservoir or irrigation water. In Fig. 3 red squares represent water
collected from upper reach of Seyhan River. dD contents of Seyhan river samples is about 70 %o
at 1081 m elevation. There are some ground water wells which have dD close to that value. This

suggests that they are likely to originate from confined aquifers and their recharge areas being
situated in the higher altitudes.

3.2. Isotopic ratio of oxygen and hydrogen in shallow water table in Akarsu district
Figure 3 clearly shows that dD and dO of water samples collected from shallow water table in
Akarsu district can be situated between these of irrigation water and precipitation on the plain.
Sampling time of water table was May 2010 and it was before the start of irrigation. Values did
not strongly deviate from the GMWL suggesting that water was not strongly affected by
evaporation. Figure 5b shows distribution of dD of shallow water table in Akarsu district. Within
short distances there was large deviation in dD. There was no strong correlation with land use
pattern (Fig. 5a), and places with higher dD were likely to be more influenced by precipitation
than irrigation water. By creating the dD distribution map in each season, the influence of
irrigation, leakage from canals, precipitation and possibly groundwater can be better understood
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Fig. 2. Sampling points of groudwater in the Lower Seyhan Plain (The color of circles show
dD (‰)).

3.3. Isotopic ratio of strontium in groundwater in Lower Seyhan Plain
Strontium isotopic ratio (87Sr/86Sr) is significant at 5th decimal points. From Table 1 difference in
87

Sr/86Sr between Seyhan River water and Ceyhan River water is 0.00032 yet this is a very clear

difference. As shown in Fig. 4a, 87Sr/86Sr ratio of majority of groundwater in the plain had lower
87

Sr/86Sr ratio than irrigation water. Values were highly heterogeneous spatially (Fig. 4a) and

depth-wise (Fig. 4b). Even near the coastal line isotope ratios were far lower than 0.7092, the
normal values for sea water. Although we could not sample from saline groundwater wells near
the coast since they were closed by the farmer, it can be said that sea water intrusion to the plain
is not so significant.
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Table 1. Strontium and hydrogen isotopic ratio of waters sampled at downstream region of
Seyhan and Ceyhan Rivers
87

Source

Sr/86Sr

Seyhan River*
Ceyhan River
*

**

sr

dD

D

n

0.70859

0.00004

-52.4

0.7

8

0.70827

0.00005

-40.2

2.4

3

water sampled in February and July 2008 and April-May 2010

**

water sampled in May 2010

3.4. Isotopic ratio of strontium in shallow water table in Akarsu district
Figure 5c shows distribution of isotopic ratio of strontium (87Sr/86Sr) in shallow water table in
Akarsu District. The eastern end of the district is facing Ceyhan River and hence

87

Sr/86Sr was

close to that of Ceyhan River. The western and central part of the district has shallow water table
more strongly influenced by Seyhan River water. However, the low ratio found on the
northwestern part of the district is somewhat peculiar. The distribution map should be drawn for
different seasons for more concrete analysis.

Fig. 3. δ18O-δD diagram of groundwater in the Lower Seyhan Plain, water table in
Akarsu, surface water of Seyhan and Ceyhan Rivers, irrigation water from Seyhan
dam and precipitation.
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4. CONCLUSIONS
This study firstly revealed isotopic ratio of river water and groundwater which have quite stable
isotopic ratio over time. Isotopic ratio of oxygen, hydrogen and strontium in irrigation water of
Lower Seyhan Plain had very stable value throughout the year. Isotopic ratio of water in Ceyhan
River was clearly distinguishable from that of Seyhan River. Groundwater in the plain had very
heterogeneous distribution of isotopic ratios suggesting very complex flow paths of water from
different sources.
Isotopic ratio of shallow water table in one irrigation district was then analyzed and compared to
the background data. At a moment the data from one season was only available. Oxygen and
hydrogen isotopic ratio had large spatial homogeneity and it was not due to difference in land
use. Strontium isotopic ratio reflected clear influence of two rivers as sources. These ratios will
fluctuate according to weather condition and irrigation practices throughout the year and the
influence of irrigation, leakage from canals, precipitation and possibly groundwater can be better
understood by regular monitoring. The knowledge of such information would contribute greatly
to irrigation performance assessment and to the modeling.
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a)

b)
Fig. 4. Strontium isotope ratio (87Sr/86Sr) of groundwater in the Lower Seyhan Plain, in XY
dimension (a) and cross section along the transect (b).
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a)

b)

c)
Fig. 5. Land use (a), distribution of dD (‰) (b) and Sr isotope ratio (c) of shallow water table
in the Akarsu district.
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ÖZ:
Antalya’nın güneybatısında bulunan Demre Ovası’nda yıl boyunca tarımsal üretim yapılmakta,
gereksinilen sulama suyu ihtiyacının tamamı Demre kıyı akiferinden temin edilmektedir. Yoğun
yeraltısuyu kullanımına bağlı olarak akifer kirlenme ve tükenme riski altındadır. Bu çalışmada;
Demre kıyı akiferinde hidrojeolojik sistemin tanımlanması için hidrojeokimyasal ve çevresel
izotopik özellikleri incelenmiştir. Çalışma kapsamında 6 soğuk su kaynağından, 38 derin ve sığ
kuyu ile deniz suyundan alınan toplam 44 örnekte majör iyon içeriği ve çevresel izotopik
kompozisyon belirlenmiştir. Majör iyon içerik sonuçları özgül elektriksel iletkenlik (ÖEİ)
değerlerine göre 3 ayrı grupta toplanmıştır. ÖEİ değeri 15000 mikroS/cm’den büyük olan
kaynaklar ve deniz suyu örneği 1nci grup (NaCl fasiyesi), ÖEİ değeri 1100-3700 mikroS/cm
olan örnekler 2nci grup (MgCl2 fasiyesi), ÖEİ değeri 1100 mikroS/cm’den düşük olan örnekler
ise

3ncü

grup

(CaCO3

ve

MgCO3 fasiyesi)

olarak

adlandırılmıştır.

Majör

iyon

değerlendirmesinde 1nci grupta olan örneklerin 3H değeri 1.15-3.24 TU arasında, 2nci grupta yer
alan örneklerin 3H değerinin 1.47- 4.81 TU (trityum birimi) arasında, 3üncü grup örneklerinin 3H
değerinin 2.43-5.03 TU arasında olduğu belirlenmiştir. Kıyı akiferinden alınan yeraltısuyu
örnekleri, döteryum fazlası değeri +18 olan Yerel Meteorik Su Doğrusu üzerinde veya yakınında
bulunmaktadır. Bu durum yeraltısularının nem kaynağını Akdeniz’den alan yağışlarca
beslendiğini göstermektedir. Daha negatif izotop içeriğine sahip 3üncü grup örneklerinin büyük
bir kısmının ise beslenme yükseltisinin daha yüksek kotlar olduğu anlaşılmaktadır. Duraylı
izotop içeriğinden 2nci grup örneklerinin bir kısmının su tablasından buharlaşmaya uğradığı
belirlenmiştir. Kıyıya yakın kesimlerde gerçekleşen buharlaşma, tuzluluğu dolayısı ile ÖEİ
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değerini artırmaktadır. Çalışma kapsamında yapılan kimyasal ve izotopik analizler ile Demre
Ovası’nda tatlı-genç, yaşlı-tuzlu ve bunların karışımı ile oluşan 3üncü grup suyun varlığı
belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: hidrojeokimya, izotop, kıyı akiferi, Demre (Antalya)
ABSTRACT:
Demre Plain is located in the southwest of Antalya, where agricultural production made
throughout the year and all of the needed irrigation water is supplied from Demre coastal aquifer.
Aquifer is at the risk of contamination and depletion depending on intensive use of groundwater.
In this study, hydrogeochemical and isotopic features were investigated to determine the
hydrogeological characterization of Demre coastal aquifer. Within the scope of the study, the
major ion content and environmental isotopic composition is determined from total 44 water
samples, 6 from springs and 38 from deep/shallow wells and seawater. Major ion content results
were collected in three separate groups according to their specific electrical conductivity (SEC)
value. Springs and seawater samples SEC value are greater than 15000 microS/cm is 1st group
(NaCl facies), SEC value 1100-3700 microS/cm samples are 2nd group (MgCl2 facies) and
samples which SEC value is lower than 1100 microS/cm is 3rd group (CaCO3 and MgCO3
facies). According to the major ions evaluation 1st group samples 3H value is determined
between 1.15-3.24 TU (tritium unit), 2nd group samples 1.47- 4.81 TU and 3rd group samples
2.43-5.03 TU. Deuterium excess values of groundwater samples which taken from the coastal
aquifer are located on or near the +18 Local Meteoric Water Line. This situation shows that the
moisture source of groundwater is recharged from Mediterranean precipitation. It is understood
that a large portion of 3rd group samples with more negative isotopic content recharge elevation
is higher altitude Evaporation occurring near shoreline increases the salinity and SEC value of
the groundwater. In the scope of this work, Demre plain fresh-young, old-salted and in the
presence of 3rd group water formed by a mixture of them is determined by chemical and isotopic
analyses.
Keywords: hydrogeochemistry, isotope, coastal aquifer, Demre (Antalya)
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GİRİŞ
Demre Ovası Batı Akdeniz havzasında, Antalya ili Demre (Kale) ilçesi sınırları içinde olup
36°16’ - 36°13’ enlemleri ile 30°18’ - 30°13’ boylamları arasında yer alır (Şekil 1). Çalışma
alanında ılıman ve yağışlı Akdeniz iklimi egemendir. Yaz ayları sıcak ve nemli, kış ayları ise ılık
ve bol yağışlıdır. İç kesimlere doğru kısmen de olsa kuzeydeki göller bölgesinin karasal iklim
şartları gözlenmektedir. İklimi etkileyen en önemli faktör kıyıya paralel sıradağlardır [1].
Demre Çayı, Demre Ovasını ikiye bölerek Akdeniz’e boşalır. Çayı meydana getiren kollardan
biri olan Kıbrıs Çayı kuzey batıda Akdağ ve Felenk Dağlarından beslenerek Kasaba Ovasına
iner. Kuzey doğudan gelen diğer kol olan Karadağ Çayı ise Eren Dağ, Kapalı Dağ ve Çam Dağ
eteklerinden doğar. Her iki kol birleşerek Demre Çayını meydana getirir. Beslenme alanı
yaklaşık 960 km2’dir.
Çalışma alanında Demre otomatik meteoroloji gözlem istasyonu bulunmaktadır. Bu
istasyonunun 1969-2013 yılları arasında gözlemlenen yağış verilerine göre ortalama yıllık yağış
790.5 mm’dir. En yağışlı aylar Aralık ve Ocak, en kurak aylar ise Temmuz ve Ağustos aylarıdır.
Kar yağışları beslenme alanının yüksek (>~1000 m) kesimlerinde etkilidir. Demre istasyonunda
1982-2013 yılları arasında ölçülen ortalama sıcaklık 18.4 °C’dir.

ÖZET JEOLOJİ VE HİDROJEOLOJİ
Çalışma alanı 1/250.000 ölçekli jeoloji haritalarının Antalya ve Fethiye paftalarında
bulunmaktadır. Beslenme havzasında hâkim olan birim Beydağları Otoktonu’dur. Bu çalışmada
sadece ovada yer alan alüvyon birimi ile bunu çevreleyen otokton kireçtaşlarına değinilecektir
(Şekil 2).
Beydağları Formasyonu (Kb): Çalışma alanı ve dolayında Beydağları otoktonuna ait Üst Kretase
yaşlı kireçtaşları yüzeylemektedir. Formasyon orta-kalın tabakalı, aşınma yüzeyi gri, açık gri,
kırılma yüzeyi bej, krem, açık gri renkli kireçtaşlarından oluşur. Yer yer dolomit ve dolomitik
kireçtaşı düzeyi içeren bu karbonatlar sık çatlaklıdır. Bazı yerlerde erime boşlukları içeren
kireçtaşlarında karstlaşma yaygındır [2 ve 3].
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Yamaç molozu ve birikinti konileri (Qym): Dağ eteklerinde bulunmaktadır. Yer yer tutturulmuş,
yer yer ise gevşektir. Bazı alanlarda birikinti konileri oluşturmaktadır [2 ve 3].

Şekil 1. Çalışma alanı lokasyon haritası.

Alüvyon (Qal): Çalışma alanında alüvyon dolguları Kuvaterner yaşlıdır. Alüvyon Demre Çayı ve
dolayında geniş alana yayılmış değişik boyuttaki çakıl, blok, kum vb tanelerden oluşmaktadır [2
ve 3].
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Çalışma alanı jeolojik yapıda olduğu gibi hidrojeolojik açıdan da iki bölümden oluşmaktadır.
Pekişmemiş alüvyon birinci dereceden yüksek verimli taneli akifer olarak, Kretase kireçtaşları
ise ikinci dereceden yüksek verimli akifer olarak tanımlanmıştır.
Çalışma alanının yeraltısuyu beslenimi ovaya düşen yağıştan, Demre Çayı yatağındaki sızmadan
ve kireçtaşları ile olan sınır boyunca yanal beslenmeden sağlanmaktadır. Yeraltısuyu akım yönü
genel olarak kuzeyden güneye, denize doğrudur.

SU NOKTALARI
Akarsular
Beslenme alanı yaklaşık 960 km2 olan Demre Çayı, Kıbrıs Çayı ve Karadağ Çayı’nın
birleşmesiyle oluşup Demre Ovası’nı ikiye bölerek Akdeniz’e ulaşmaktadır. Demre Çayı,
beslenme alanına düşen yağışın yüzeysel akışla denize ulaştığı tek araç olduğundan özellikle kış
aylarında gerçekleşen yağışlar sonucu sıklıkla taşkın oluşturmaktadır. Demre Çayı’nda sürekli ya
da anlık akım ölçümü yapılmamıştır. Demre Çayı’nın debisi yıl içinde yağışlı ve kurak dönemler
arasında büyük farklılık göstermektedir. Yazın kuru olan çayın taşkın anındaki debisinin 637.5
m3/s’ye ulaşabildiği tahmin edilmektedir.
Derin Kuyular
Demre Ovası’nda yapılan yoğun ve yıl boyu süreklilik gösteren tarımsal faaliyetin doğal sonucu
olarak sulama suyu ihtiyacını karşılamak üzere 32 işletme kuyusu DSİ Genel Müdürlüğü’nce
açılıp bölgede bulunan Alakent ve Köşkerler sulama kooperatiflerine devredilmiştir. Kuyuların
çoğunluğu Demre Çayının ovanın kuzeyinde yer alan kireçtaşı içindeki kapızı (dik yamaçlı, dar
vadi) terk ettiği bölgede, alüvyon içinde açılmış olup derinlikleri 20-100 m, debileri ise 40-120
l/s arasında değişmektedir.
Keson Kuyular ve Kaynaklar
Demre Ovası’nda sulama kooperatiflerince işletilen kuyulara ek olarak çok sayıda, keson kuyu
tipinde şahıs kuyusu da bulunmaktadır. Bu çalışma kapsamındaki saha çalışmalarında 23 keson
kuyuda örnekleme yapılmıştır. Demre Ovası’ndaki derin kuyuların ovanın kuzeyinde
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yoğunlaşması nedeniyle ovanın orta ve güney bölümlerindeki yeraltısuyunun karakterizasyonu
için keson kuyulardan yararlanılmıştır.
Demre Ovası’nda bulunan Burguç, Andriake ve Beymelek kaynakları ile Beymelek lagünü de bu
çalışma kapsamında örneklenmiştir. Burguç ve Andriake kaynaklarında sülfür (H2S) gaz çıkışı
bulunmakta, bu nedenle yöre halkınca kaynakların şifalı olduğuna inanılmaktadır. Beymelek
Kaynağı sulama kanalı aracılığıyla Beymelek lagünü’ne buradan da Akdeniz’e boşalmaktadır.
Burguç ve Andriake kaynakları ise Çayağzı limanına ulaşan azmağa boşalmaktadır. Çalışma
sırasında örneklenen noktalara ait konum haritası Şekil 2’de, bazı noktalara ait fotoğraflar ise
Şekil 3’de verilmiştir.

Şekil 2. Çalışma alanına ait jeoloji haritası ve örnekleme noktaları.
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Şekil 3. Örnekleme noktalarına ait fotoğraflar.
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VERİLER VE YÖNTEM
Çalışma alanında seçilen su noktalarının sıcaklık, pH, çözünmüş oksijen içeriği (ÇO) ve özgül
elektriksel iletkenlik ÖEİ değerleri YSI MPS 556 çok parametreli ölçüm cihazı ile yerinde
belirlenmiştir. Cihazın arazi çalışmaları öncesi kalibrasyonunda pH 7 ve 10 tamponlar ve
1.413 mikroS/cm’lik iletkenlik çözeltisi kullanılmış, ÇO içeriği ise her örnekleme noktasında
ölçülen barometrik basınca bağlı olarak yapılmıştır. Standartlara uygun olarak hava
içermeyecek şekilde alınan örneklerinin majör anyon-katyon (Na+, K+, Mg+2, Ca+2, NH4+, Li+,
Cl-, SO4-2, HCO3-, CO3-2, F-, Br-, PO4-2, NO3-, NO2), trityum ve iz element içerikleri Hacettepe
Üniversitesi Su Kimyası, İz element ve Çevresel Trityum Laboratuvarlarında belirlenmiştir.
Majör iyon içerikleri iyon kromatografi tekniği, alkalinite titrasyon yöntemiyle, iz element
içerikleri ICP-MS tekniği ile belirlenmiştir. Trityum analizleri ön damıtma, alkali-elektrolitik
zenginleştirme ve art damıtma sonrasında Sıvı Parıldama Sayım tekniği ile belirlenmiştir.
Duraylı izotop ölçümleri Utah Üniversitesi Sirfer Laboratuvarı’nda yaptırılmıştır. Tüm majör
iyon analizlerinde elektronötralite < % 5’ten küçüktür. Trityum analizlerinde örneğe bağlı
olarak 1standart sapma ölçüm hatası +/- 0.3-0.4 trityum birimi (TU) dolayındadır. Oksijen-18
ve Döteryum izotop analizlerinde toplam analitik hata sırasıyla +/- 0.15 permil (‰) VSMOW, +/- 1.1 permil V-SMOW düzeyindedir.

HİDROJEOKİMYA
Majör İyon İçeriği
Toplanan çok sayıda örneğin majör iyon derişimlerinin kıyaslanabilmesi için Schoeller
diyagramlarından yararlanılmıştır. Bununla birlikte, görsel algılanabilirliği kolaylaştırmak
açısından benzer grafik görünümüne sahip örnekler farklı grafiklerde gösterilmiştir. Diğer
yandan, her bir grafik görüntüsünün kendine özgü bir ÖEİ değer aralığına sahip olduğu
gözlenmiştir. ÖEİ değeri 15000 mikroS/cm’den büyük olan kaynaklar ve Çayağzı liman
örneği 1nci grubu oluştururken, ÖEİ değeri 1100-3700 mikroS/cm olan örnekler 2nci grubu,
ÖEİ değeri 1100 mikroS/cm’den düşük olan örnekler ise 3üncü grubu oluşturmaktadır.
1inci grup örneklerine ait Schoeller diyagramından (Şekil 4) bu sulardaki hakim
hidrojeokimyasal fasiyesin sodyum klorür (NaCl) olduğu görülmektedir. Bu durum,
Beymelek Lagünü ile Beymelek ve Andriake kaynaklarında gözlenen yüksek ÖEİ
değerlerinin deniz suyu karışımından kaynaklandığını göstermektedir.
318

2nci grup örneklerine ait Schoeller diyagramından (Şekil 5) ise bu suların magnezyum klorür
(MgCl2) ve NaCl fasiyeslerinde oldukları görülmektedir. 2nci grup su örneklerinin tuzlu su
girişimi sonucu değil, magnezyum bikarbonat (MgHCO3) fasiyesindeki 3üncü grup su
örneklerinin buharlaşması sonucunda oluştuğu düşünülmektedir.
3üncü grup su örneklerine ait Schoeller diyagramından (Şekil 6) bu suların CaCO 3 ve MgCO3
fasiyesinde oldukları anlaşılmaktadır.
Ca

Mg

Na+K

Cl

SO4

HCO3+CO3

derişim (mek/l)

1000

100

10

1
CAYAGZİ LİMAN

BEYMELEK LAGUN

BURGUC KAYNAK

BEYMELEK KAYNAK

ANDRIAKE KAY.

Şekil 4. ÖEİ değeri 15000 mikroS/cm’den büyük olan kaynaklar ile Çayağzı liman örneğine
(1inci grup) ait Schoeller diyagramı.
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Ca

Mg

Na+K

Cl

SO4

HCO3+CO3

derişim (mek/l)

100

10

1

KK15

KK3

KK12

KK18

KK16

KK17

KK19

KK14

KK2

19005

KK22

26725

46287

KK1

KK7

19002

KK20

KK21

27076

Şekil 5. ÖEİ değeri 1100-3700 mikroS/cm olan örneklere (2nci grup) ait Schoeller diyagramı.

Şekil 6. ÖEİ değeri 1100 mikroS/cm’den küçük olan örneklere (3üncü grup) ait Schoeller
diyagramı.
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İz elementler
Su örneklerine ait iz element içeriklerinin en düşük, en yüksek ve ortalama derişimleri toplu
olarak Çizelge1’de verilmiştir. İz element sonuçları majör iyon içeriğinde olduğu gibi ÖEİ
değer aralıklarına göre gruplanarak 3 ayrı grupta değerlendirilmiştir. En yüksek iz element
derişimleri Andriake ve Burguç kaynakları ile deniz suyu örneklerinden oluşan 1inci grupta
gözlenmiştir. En düşük derişimler ise düşük ÖEİ ile karakteristik 3üncü grup örneklerinde
ölçülmüştür. Majör iyon kimyası ve duraylı izotop içeriğine göre ardışık buharlaşma sonucu
kimyasal olarak zenginleştiği düşünülen 2nci grup örneklerinin iz element içerikleri de
öngörülen buharlaşma sürecini destekler şekilde 3üncü grup örneklerine göre daha yüksek
düzeydedir.
Bazı su noktalarında bağıl olarak yüksek derişimlerde görülen iz elementlerin (bor, antimon
ve kurşun)

tarımda kullanılan bitki besinleri ve böcek öldürücülerden kaynaklandığı

düşünülmektedir.

ÇEVRESEL İZOTOP ÇALIŞMALARI
Trityum Verileri
Şubat 2015 ayında toplanan su örneklerinde en yüksek trityum içeriği 4.77 TU ile 26723 nolu
kuyuda, en düşük trityum ise 1.11 TU ile Çayağzı limanından alınan deniz suyu örneğinde
ölçülmüştür. Örneklerin ortalama 3H değeri 3.37 TU (SS: 0.81)’dir. Mayıs 2015 ayında ise en
yüksek trityum içeriği 5.03 TU ile 27077 nolu kuyuda, en düşük trityum içeriği ise 1.15 TU
ile Çayağzı limanından alınan deniz suyu örneğinde ölçülmüştür. Mayıs 2015 döneminde
ortalama 3H değeri 3.7 TU’dir.
Şekil 7’de sunulan ÖEİ-3H grafiğine göre majör iyon değerlendirmesinde 1inci grupta olan
örneklerin (ÖEİ>14000) 3H değerinin 1-2.5 TU arasında, 2nci grupta yer alan örneklerin
(1100< ÖEİ <3700)
(ÖEİ<1100)

3

3

H değerinin 2.7- 4.4 TU arasında ve 3üncü grup örneklerinin

H değerinin ise 2.1-4.7 TU arasında olduğu belirlenmiştir. Ölçülen

3

H

içeriklerine göre 1inci gruptaki kaynakların alüvyon akiferdeki yeraltısuyuna göre daha derin
yeraltısuyu akım yolları boyunca daha uzun dolaşım süresine sahip oldukları anlaşılmaktadır.
Kaynaklarda gözlenen yüksek H2S içeriğinin de uzun süreli dolaşım sırasında organik madde
oksidasyonu için gerekli elektron kaynağı olarak çözünmüş oksijenin tüketilerek sülfatın
kullanılmaya başlanmasından kaynaklandığı anlaşılmaktadır.
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Çizelge-1. Örneklerde ölçülen en düşük, en yüksek ve ortalama iz element derişimleri.
Element
B
Sr
V
Rh
Li
As
Zn
Se
Cr
Mo
Ge
Ba
Rb
Cu
Mn
Ni
Pb
U
Co
Ga
Ru
Pd
Ag
Cd
Sn
Sb
Te
Cs
La
Ta
Au
Fe
Al
Ti
Nb
Ir
Pt
Tı

İçme suyu
standart
ppb

Sulama suyu
standart
ppb

100

50
1000
50

100

2500
100
2000
20
100
10

200
200
200

50
50

5000
10

10

5000
5000
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Min.
ppb
28.28
266.7
182.5
53.13
22.64
4.735
<0.001
2.009
6.199
0.264
2.112
12.15
0.655
<0.001
<0.001
1.46
<0.001
<0.001
<0.001
0.265
0.007
0.059
<0.001
<0.001
<0.001
0.097
0.032
<0.001
0.095
0.115
0.349
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
0.002
0.004
<0.001

Maks.
ppb
5066
14840
7471
1575
785.1
672.9
587.1
484
273
250.6
172.9
163.4
138.6
130.7
73.35
60.56
51.13
21.98
1.171
7.009
0.94
1.916
3.158
6.001
3.617
9.506
4.253
1.266
3.301
9.62
13.8
1293
205.4
2.621
0.051
0.115
0.154
0.136

Ort.
ppb
388.98
1809.99
1058.36
203.79
97.48
59.11
63.46
35.26
59.12
13.03
22.05
58.05
8.46
4.35
5.14
13.43
5.59
2.75
0.09
1.41
0.09
0.34
0.40
0.39
0.39
1.05
0.57
0.12
0.42
1.30
1.74
159.42
8.35
0.09
0.01
0.01
0.04
0.01

Şekil 7. Çalışma alanına ait örneklerin ÖEİ-3H grafiği.
Duraylı İzotop Verileri
Su örneklerinde en yüksek
örneğinde, en düşük

18

18

O içeriği 1‰ V-SMOW ile Çayağzı limanı deniz suyu

O içeriği ise -6.2 ‰ V-SMOW ile 54427 ve 54428 nolu kuyulardaki

yeraltısuyuna aittir. En yüksek 2H içerikleri ise 9 ‰ V-SMOW ile Çayağzı limanı deniz suyu
örneğinde, en düşük 2H içeriği ise -34.2 ‰ V-SMOW ile 54427 ve 42099 nolu kuyulardaki
yeraltısuyuna aittir. Örneklerin ortalama

18

O ve 2H içerikleri sırasıyla -5.2 ‰ V-SMOW

(SS:1.14) ve -26 ‰ V-SMOW (SS: 6.64) olarak belirlenmiştir.
Örneklerin δ18O- δ2H grafiği Şekil 8’de gösterilmiştir. Örnekler Küresel Meteorik Su Doğrusu
[4] ile döteryum fazlası değerinin +18 olduğu kabul edilen Yerel Meteorik Su Doğrusu [5]
arasında bulunmaktadır. Yeraltısuyu örneklerinin önemli bir bölümü yerel meteorik su
doğrusu üzerinde yer almakta, bir kısım örnek ise su tablasından buharlaşma ya da deniz suyu
karışımı etkisiyle zenginleşerek bu doğrudan sağa doğru sapmaktadır. Çayağzı limanından
alınan deniz suyu örneği grafiğin pozitif eksenli kısmında yer almaktadır.
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Şekil 8.Çalışma alanına ait örneklerin δ18O- δ2H grafiği.
Su örneklerinin δ18O - δ2H grafiğindeki konumları değerlendirilirken majör iyon analizi
sonuçlarına göre oluşturulan gruplar dikkate alınmıştır. Şekil 9’da 1inci grubu temsil eden ve
ÖEİ değeri >15000 olan örnekler  simgesi ile 2nci grubu temsil eden ve ÖEİ değeri 1100 ile
3700 mikroS/cm arasında arasında olan örnekler  simgesi ile, 3üncü grubu temsil eden ve
ÖEİ değeri <1100 olan örnekler ise ᴏ sembolleri ile gösterilmiştir.
Grafikte, 3üncü grup örneklerinin büyük bir kısmının diğer örneklere göre daha negatif izotop
içeriğine sahip olduğu, bu nedenle de bu örneklerin beslenim yükseltilerinin diğer örneklere
göre daha yüksek olduğu (kireçtaşından beslenim) olduğu düşünülmektedir. Diğer yandan,
çok sayıda örneğin Yerel Meteorik Su Doğrusundan pozitif yönde saptığı (zenginleştiği)
görülmektedir. Bu durumun, Andriake, Burguç, Beymelek kaynakları ile Beymelek Lagünü
için deniz suyu karışımından, diğer örnekler için ise su tablasından buharlaşma sonucu
gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Diğer yandan,  simgesi ile gösterilen 2nci grup su örneklerinin
büyük kısmının buharlaşma doğrusu üzerinde yer aldığı izlenmektedir. Buharlaşmaya uğrayan
örnekler çalışma alanının güney kesiminden, sahile yakın keson kuyulardan alınmışlardır.
Burada yeraltısuyu tablası kotu 2-3 m dolayında bulunduğundan, su tablasından buharlaşma
mümkün bir süreçtir. Buharlaşma sürecinde seralarda kullanılan sulama suyunun fazlasının
sera ortamı içinde buharlaştıktan sonra tekrar yeraltına süzülmesinin de etkili olabileceği
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düşünülmektedir. Diğer yandan, kıyıya yakın kesimde gözlenen yeraltısuyu tuzluluğundaki
artışın deniz suyu girişiminden değil de buharlaşmadan kaynaklanmış olması, yoğun
yeraltısuyu kullanımına karşın deniz suyunun akifer içine ilerleyemediğini göstermektedir. Bu
durumun, akiferden denize olan güçlü yeraltısuyu boşalımından kaynaklanması olası
görülmektedir.

Şekil 9. İnceleme alanı büyütülmüş δ18O - δ2H grafiği.
Ocak ayı örneklerine ait δ18O - δ2H grafiğinde (Şekil 9) gösterilen buharlaşma doğrusu KK9
kuyusundan başlamakta olup KK1 ve KK18 kuyularına ait örnekler bu buharlaşma doğrusu
üzerinde yer almaktadır. Bu iki örneğin daha önce belirtildiği gibi su tablasından buharlaşma
sonucu oluşup oluşmadıklarının belirlenmesi için PHREEQC yazılımı kullanılarak KK9
örneği buharlaşmaya uğratılmıştır. Yazılım buharlaşmayı örnekten H2O uzaklaştırarak
gerçekleştirmektedir [6]. Programa başlangıç suyu olarak KK9 örneğinin majör iyon içeriği
tanımlanmış olup; 18 mol H2O’nun çözeltiden uzaklaştırılması ile KK1 örneğinin majör iyon
değerlerine, 25 mol H2O’nun çözeltiden uzaklaştırılması ile ise KK18 örneğinin majör iyon
değerlerine ulaşıldığı gözlenmiştir (Şekil 10).
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Ca

Mg

Na+K

Cl

SO4

HCO3+CO3

10,00

1,00
başlangıç (KK9)

KK1 ölçülen

KK1 hesaplanan( -10 mol H2O)

KK18 ölçülen

KK18 hesaplanan(-25 mol H2O)

Şekil 10. KK9 örneğinin farklı düzeylerde buharlaşması ile ulaştığı derişimler.
SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
Çalışma kapsamında ulaşılan başlıca sonuçlar aşağıda özetlenmiştir.


Demre kıyı akiferinde örneklenen yüzey ve yeraltısularının majör iyon içerikleri
çalışma alanında 3 farklı su grubu bulunduğunu göstermiştir. 1inci grup NaCl
fasiyesindeki bağıl yaşlı-tuzlu sular, 2nci grup CaCO3 ve MgCO3 fasiyesindeki bağıl
genç-tatlı sular ve bunların karışımından oluşan MgCl2 fasiyesindeki 3üncü grup
sulardır.



Demre Ovası’nda yapılan tarımsal faaliyette kullanılan besin tuzları ve böcek öldürücü
kimyasalların etkisi bazı örneklerde besin tuzu ve iz element içeriğindeki artış ile
gözlenmiştir.



Çevresel izotop verileri su örneklerinin büyük bir kısmının döteryum fazlası değeri
+18 olan Yerel Meteorik Su Doğrusu üzerinde yer aldığını göstermektedir.



Örneklerin trityum içerikleri bağıl yaşlı-tuzlu suların (1inci grup) ovadaki
yeraltısuyuna göre bağıl daha derin ve uzun dolaşımlı olduğunu göstermiştir.
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Duraylı izotop verileri kıyı akiferi yeraltısuyu örneklerinin deniz suyu ile
karışmadığını göstermektedir. Deniz suyu karışımı sadece Burguç, Andriake ve
Beymelek kaynakları ile Beymelek Lagününde gözlenmektedir. Bu kaynakların
günümüzden 20 bin yıl önce yaşanan Son Buzul Maksimumu öncesindeki 2 milyon
yıllık Kuvaterner buzullaşmaları sırasında denize boşalmakta olan karstik kıyı
kaynakları olduğu değerlendirilmektedir.



Sahil kesimindeki keson kuyularda gözlenen yüksek ÖEİ değerinin deniz suyu
girişimi sonucu oluşmadığı, sığ yeraltısuyunun buharlaşmasından kaynaklandığı
anlaşılmaktadır.
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BURSA İLİ, ORHANELİ İLÇESİ BAŞKÖY KÖYÜ VE CİVARI KARST
AKİFERİNİN HİDRO-JEOKİMYASI VE ÇEVRESEL İZOTOPLAR
AÇISINDAN İNCELEMESİ
HYDROGEOCHEMICAL AND ENVIRONMENTAL ISOTOPE
INVESTIGATION OF KARSTIC AQUIFER IN BURSA-ORHANELİ
BAŞKÖY

Dilek YILMAZER
DSİ 3. Bölge Müdürlüğü, Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Şubesi, ESKİŞEHİR
dyilmazer@dsi.gov.tr
ÖZET
Bu çalışmanın amacı Bursa İli, Orhaneli İlçesine bağlı Başköy, Ortaköy ve Süleymanbey
köyleri içme, kullanma ve sulama suyunu sağlayan karstik akiferin hidrojeolojik ve hidrojeokimyasal özellikleri ortaya koymaktır. Karstik akiferden beslenen Başköy-Suyungözü
(Akpınar) ve Ortaköy-Cumaönü kaynaklarının içme suyu koruma alan ilanları 2012 yılında
Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
Yaklaşık 25 km2 alanda yayılım gösteren Jura-Kretase yaşlı Bilecik kireçtaşları bol kırıklıçatlaklı, ve karstik özellikte olması nedeni ile yeraltısuyu taşımaktadır. Sahada bazıları içme
ve kullanma amaçlı pek çok sayıda kaynak ve kuyu bulunmaktadır. Bu su noktalarının yanı
sıra DSİ 1. Bölge Müdürlüğü tarafından 7 adet rasat kuyusu açılmış ve elektronik limnigraf
takılarak su seviyeleri takip edilmiştir. Kaynakların debileri ve temel sondaj kuyularında
yeraltısuyu (YAS) seviyeleri ölçümlerinden yaygın yeraltısuyu dolaşımı ve önemli miktarda
yeraltısuyu varlığı belirlenmiştir. Yeraltısuyu eş seviye haritası hazırlanmıştır. Elde edilen
verilere göre iki ana YAS beslenme alanı ve akım yönü olduğu sonucuna varılmıştır.
Mevcut kaynakların çoğunda aylık debi ölçümleri yapılmış ve farklı 39 lokasyondan kurak ve
yağışlı dönemlerde su numuneleri alınarak anyon-katyon, ağır metal analizleri ile oksijenhidrojen izotop analizleri yapılmıştır. İzotop analizlerinin değerlendirilmesi sonucunda suların
sığ dolaşımdan gelen aynı kökenli sular olduğu anlaşılmıştır.
Kaynak ve kuyu suları C2S1 sulama suyu sınıfında olup, kalsiyum bikarbonat (Ca(HCO3)2)’lı
suları karakterize ederler.
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Anahtar Kelimeler: Orhaneli, karstik akifer, çevresel izotoplar, Oksijen18, Döteryum, Trityum
ABSTRACT
The aim of this study is to identfy the hydrogeological and hydrogeochemical properties of
karstic aquifer which provides the drinking and irrigation water of Başköy, Ortaköy and
Süleymanbey Villages in Bursa. The protection area proclamation of Başköy-Suyungözü
(Akpınar) and Ortaköy-Cumaönü karstic springs have been gazetted in 2012.
Jura-Cretaceous aged Bilecik Limestone has an area of approximately 25 km 2 . It includes
abundant groundwater due to its karstik structures. There are many springs and wells, some
of them used to provide drinking water, in the study area. Besides all of these, 7 observation
wells were drilled and water level changes monitored by means of electronic limnigraphs.
According to the data of spring flow measurements and the water levels, there exist extensive
and important amount of ground water. The water table contour map has been prepared. It is
concluded that, there are two major water flow direction and area as a result of field studies.

Spring flow measurements were taken monthly and water samples were collected to analyse
anions-cations, heavy metals and stable isotopes in dry and wet seasons from 39 locations. In
the light of isotope data it is concluded that the groundwater is shallow and has the same
origin.

Water samples of springs and wells are classified as C2S1 and the major constituent is
(Ca(HCO3)2).

Keywords: Orhaneli, karstic aquifer, environmental isotopes, Oxygen 18, Deuterium, Tritium.
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GİRİŞ
Bursa İli adının yanında yeşil sıfatını taşıyan yüzey ve yeraltısuyu açısından zengin ancak bir
o kadar da şanssız bir ilimizdir. İstanbul’a yakınlığı hem deniz hem kara ulaşımının kolay
olması nedeni ile sanayileşmeden ve modern

yaşamın olumsuzluklarından hızla

etkilenmektedir. Çalışmanın konusu olan Başköy, Ortaköy ve Süleymanbey köyleri ile ilgili
çalışmanın başlangıcı 2008 yılına dayanmaktadır. 2008 yılında Suyungözü (Akpınar) kaynağı
beslenme alanında açılması planlanan bir mermer ocağının sakıncalarının araştırılması için
Kurum ve Kuruluşlardan DSİ 1. Bölge Müdürlüğü’ne dilekçeler verilmiş ve etüt edilmesi
istenmiştir. Bu etüdün sonunda “Karst Hidrojeolojik Etüdü” kapsamına alınarak DSİ Genel
Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışmalar sürdürülmüştür.
Bu çalışmalar esnasında durumun ciddiyeti nedeniyle Başköy köyü içme suyu kaynağı olan
Suyungözü (Akpınar Kaynağı) ve Ortaköy içme suyunu sağlayan Cumaönü ve onu besleyen
Ispatan Çeşme kaynaklarının koruma alan ilanları Bakanlığımızın 17.05.2012 tarihli Olur'ları
ile onaylanmış ve 02.06.2012 tarih ve 28311 sayılı Resmi Gazete'de ilan edilmiştir.
Rezervuar kayacın alanı oldukça geniş olduğundan öncelikli olarak iki adet içme suyu
kaynağını direkt olarak etkileyebileceği düşünülen alanda çalışmalar yoğunlaştırılmıştır. Bu
amaçla, mevcut kaynakların debi ölçümler yapılmış, 7 adet rasat kuyusu açılarak limnigraf ile
seviye ölçümleri yapılmış, birimin kalınlığını ve karstlaşma derecesini görebilmek için
jeofizik etüt yapılmış, kaynaklar ve rasat kuyularından su numuneleri alınarak kalite
parametreleri, ağır metal analizleri ve DSİ Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi
Başkanlığı İzotop Laboratuvarında da izotop analizleri yapılmıştır.
JEOLOJİ
Bölgede tabanı Paleozoyik metamorfik şistler ve mermerler oluşturmaktadır. Metamorfik
şistler alacalı renkli, genellikle bazik magmatik kökenlidir. Yer yer mercek ve bant şeklinde
mermer blokları içermektedirler (Şekil 1).
Metamorfik şistler üzerine Triyas yaşlı Karakaya grubu diskordan olarak gelmiştir. Birim
kırıntılı kayalar ve içlerindeki kireçtaşı bloklarından oluşmuştur. Genel olarak çamurtaşı ve
kumtaşından meydana gelen formasyon içinde grovak, konglomera, kuvarsit, radyolarit ile
sleyt bant ve mercekleri görülür. İrili ufaklı rekristalize kireçtaşı olistolitleri mevcuttur.
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Jura-Alt Kretase yaşlı Bayırköy-Dağakçe Formasyonu kırmızı, kahve, boz yeşil renkli
konglomera ile başlar, üste doğru kumtaşı, kiltaşı kumlu kireçtaşı ile devam eder. Üstte yeşil
renkli killi seviyeler ile pembe renkli kireçtaşları ile Bilecik kireçtaşlarına geçiş gösterir.
Bilecik-İnatlar Kireçtaşı (Jura-Kretase), alttaki Bayırköy formasyonu ile geçişli olup, daha
yaşlı birimler üzerinde ise diskordan olarak bulunmaktadır. Beyaz, krem, pembe, koyu sarı
renkli orta-kalın tabakalı genellikle oolitiktir. Erime ve karstlaşma nedeni ile tabakalı yapı az
görülür. Kırık ve çatlak sistemleri iyi gelişmiş olup, kalsit damarları yaygındır. Üst
seviyelerde çört bant ve yumruları mevcuttur. Bilecik kireçtaşlarının kalınlıkları taban
kayaçlarının paleotopoğrafyası ve faylara bağlı olarak 50-250 metre arasında değişmektedir.
Kocasu-Yayla Melanjı (Üst Kretase) birbirleri ile ilksel ilişkide olmayan çökel, metamorfik
ve bazik ve ultrabazik kayalardan meydana gelmiş karmaşık bir topluluktur.
Birim belirsiz kalınlıktadır ve yaşı Üst Kretase olarak kabul edilmekte bölgeye yerleşim yaşı
işe oluşum yaşından sonradır.
Neojen Çökelleri konglomera, kumtaşı, kiltaşı, marn, killi kireçtaşı ve kireçtaşı
ardalanmasından oluşmuştur. Konglomera ve kumtaşları gevşek tutturulmuştur. Kiltaşları ve
marnlar yer yer laminalı olup, kireçtaşları sert, bol kırıklıdır.
Kuvaterner yaşlı Traverten kaynak çıkış zonlarında görülmektedir. Yayılımları ve kalınlıkları
önemli boyutta değildir.
Etüt sahasında yaklaşık D-B uzanan ve kuzeyden sınırlayan faylar sedimantasyona eş yaşlı
normal faylardır. Sahada bariz olarak görülen Başköy ve Koçu fayları KD-GB doğrultulu,
doğrultu atım bileşeni dike yakın ters faylardır. Başköy fayı havzayı kuzeydoğu ve güneybatı
doğrultusunda olmak üzere kireçtaşı alanını ikiye bölmektedir. Başköy fayının böldüğü
Kuzeybatı bölgesi ile güneydoğu bölgesi yapısal özelliklerinin farklı olması, her iki bölgede
hidrojeolojik özelliklerin farklı olmasını sağlamıştır. Kuzeybatı bölgesinde karstik çukurlar
genel olarak KD-GB dizilirler ve güneye doğru uzanan dere yatakları içinde yer alırlar
Güneydoğu bölgesinde ise drenaj sistemi ile karstik çukurlar arasında belirgin bir bağlantı
yoktur.
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Şekil 1. Bursa İli, Orhaneli İlçesine bağlı Başköy, Ortaköy ve Süleymanbey köyleri İçme suyu Havzası Jeoloji
ve Hidrojeoloji Haritası

Başköy Fay hattının böldüğü Bilecik kireçtaşlarında güneybatı bölgesinde kireçtaşı ile
tabanındaki geçirimsiz özellikteki Bayırköy formasyonu dokanağından irili ufaklı pek çok
kaynak çıkışları bulunmaktadır. Kuzey yönünde bulunan kaynaklar daha az sayıda ve
debidedir.
HİDROJEOLOJİ
Başköy Fayının hidrojeolojik olarak ikiye ayırdığı Bilecik kireçtaşlarının kuzeybatı
bölgesindeki yeraltısuyu durumunu aydınlatmak amacı ile Suyungözü kaynak zonunu
denetleyecek şekilde ve kaynak gerisindeki karstik sistemdeki yaygın yeraltısuyu dolaşımının
sınırlarının belirlenmesine yönelik olarak 7 adet temel sondaj kuyularına ek olarak ocak
sahalarından birinde 2 adet temel sondaj kuyusu açılmıştır. Eşzamanlı olarak yapılan
yeraltısuyu seviye ölçümleri neticesinde 9 adet kuyunun açıldığı alanda yaygın yeraltısuyu
dolaşımı olduğu görülmüştür. Bu rasat kuyularının derinlikleri Suyungözü (Akpınar)
kaynağının alt kotuna inecek şekilde projelendirilmiştir. Rasat kuyularından seviye ölçümleri,
mevcut kaynaklardan debi ölçümleri yapılmıştır (Tablo 1).
Başköy fayının ikiye ayırdığı kireçtaşlarında kuzeybatı bölgesi ile güneydoğu bölgesi yapısal
özelliklerinin farklı olması karstik şekillerin dizilim ve konumlarının belirlenmesinde etkin
olmuştur. Suyungözü kaynağının beslenim alanı olan kuzeybatı bölgesinde karstik çukurlar
genel olarak KD-GB doğrultusunda dizilirler ve güneye uzanan dere yatakları içinde yer
alırlar. Güneydoğu bölgesinde ise drenaj sistemi ile arasında belirgin bir bağlantı yoktur.
Burada tabakalar ve KB-GD uzanan çatlak ve kırık sistemi karst morfolojisini
şekillendirmektedir. Kuzeybatı bölgesindeki drenajın kireçtaşlarındaki tabaka doğrultularına
ve eğimine bağlı olarak K-G doğrultulu çatlaklarla ilişkili olduğu tahmin edilmiştir.
Suyungözü kaynak akımının Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında yükselmesi beslenim alanına
düşen kar yağışının eriyerek akifere süzülmesi sonucunda karstik akiferde hızlı yeraltısuyu
beslenimi ile akışı söz konusu olmakta ve kaynak akımlarında artış meydana gelmektedir.
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Tablo 1. Ölçüm Yapılan ve Numune Alınan Kuyu ve Kaynaklar

ORHANELİ BAŞKÖY VE CİVAR KÖYLERİ ÖLÇÜM YAPILAN KAYNAK, ÇEŞME ve KUYULAR

No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Kaynak/Çeşme Adı

SUYUNGÖZÜ KAYNAĞI
SIĞIRÖNÜ ÇEŞME
HACITAHİRİN ÇESMESİ
KOCAPINAR KAYNAĞI
İNGEALTI KAYNAĞI
İNGEBAŞI KAYNAĞI
HASANPINAR KAYNAĞI
ALANTARLA ÇESMESİ
CAMİÖNÜ ÇESME
ARIKPINAR KAYNAĞI
SONDAJKAR-1
SONDAJKAR-2
SONDAJKAR-3
SONDAJKAR-4
SONDAJKAR-5
SONDAJKAR-6
SONDAJKAR-7
AHİEVREN ÇEŞMESİ
GÖÇÜKBAŞI KAYNAĞI
KAYGILI ÇEŞMESİ
ASLANOĞLU ÇEŞME
SOĞUKPINAR KAYNAĞI
BEYAZBAHCE KAYNAĞI
KOZOLUK ÇEŞME
KOÇUKÖY İÇMESUYU KAYNAĞI
KOÇUKÖY İÇMESUYU KUYUSU
KARDELLER ÇESMESI
CAMİÖNÜ ÇESMESI
KÜLCÜLER ÇESMESI
CUMAÖNÜ KAYNAĞI
SOĞUKSU KAYNAĞI
DELİKLİPINAR KAYNAĞI
HAMAMBAŞI KAYNAĞI
ÇAĞLAYANGÖZÜ KAYNAĞI
AVRATÇI KAYNAĞI
ISPATAN ÇEŞME
NİLMERSAN
YAKUBUN PINARI
CEVİZLİKPINAR KAYNAĞI

Bulunduğu
Köy
BAŞKÖY
BAŞKÖY
BAŞKÖY
BAŞKÖY
BAŞKÖY
BAŞKÖY
BAŞKÖY
BAŞKÖY
BAŞKÖY
BAŞKÖY
BAŞKÖY
BAŞKÖY
BAŞKÖY
BAŞKÖY
BAŞKÖY
BAŞKÖY
BAŞKÖY
SÜLEYMANBEY
SÜLEYMANBEY
SÜLEYMANBEY
SÜLEYMANBEY
SÜLEYMANBEY
SÜLEYMANBEY
KADRİYE
KOÇU
KOÇU
ORTAKÖY
ORTAKÖY
ORTAKÖY
ORTAKÖY
ORTAKÖY
ORTAKÖY
ORTAKÖY
ORTAKÖY
ORTAKÖY
ORTAKÖY
ORTAKÖY
ERENLER
ERENLER
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Koordinatlar
(UTM ED50 6 DERECE)
Y (m)
X (m)
656629.910
4436681.776
656985.281
4436565.994
657103.636
4435978.632
657129.286
4435935.214
656548.543
4435844.632
656623.117
4435985.472
656935.526
4435909.567
657410.322
4436632.187
657036.999
4435952.112
657039.000
4435848.003
656305.794
4436763.423
656959.173
4437289.757
657682.900
4437842.293
655914.989
4438359.248
658012.714
4438178.101
656871.929
4438045.283
656051.097
4437789.297
656996.016
4435385.829
656516.587
4435560.490
656666.820
4435231.071
656871.098
4434745.846
657099.494
4435323.364
657082.021
4435512.324
659410.572
4439300.092
658484.744
4435096.752
658504.324
4434916.609
657998.947
4435107.469
658015.568
4435065.507
657960.571
4435065.226
657619.355
4435196.460
657515.141
4434977.655
657383.457
4434834.649
657782.498
4435132.484
658116.745
4435269.244
657297.785
4435365.936
658080.734
4436990.103
658310.870
4437354.230
662232.140
4435778.259
661845.229
4435654.063

Kot (m)
758.503
761.798
706.431
699.701
689.568
724.900
707.013
778.367
705.022
697.500
791.352
800.073
806.273
808.622
811.616
804.021
811.640
610.187
666.906
622.539
553.441
591.727
619.234
831.208
675.111
656.543
635.222
631.177
627.441
602.699
563.982
550.016
608.833
663.131
594.112
789.095
804.000
717.566
717.619

Etüt sahasında baz akım analizi yapılan Suyungözü kaynağının boşalım katsayısı (αort)
1.07x10-2/gün, Cumaönü kaynağının boşalım katsayısı (αort) 1.05x10-2/gün olarak
hesaplanmıştır. Boşalım katsayısı, karstik akiferin Transmissibilite (İletkenlik) katsayısına,
depolama katsayısına ve geometrik olarak büyüklüğüne bağlıdır. Araştırma sahasında
ortalama boşalım katsayısı (αort), 10-2 gün-1 mertebesinde olduğu için kireçtaşı akiferinde
yeraltısuyu dolaşımı çatlak, kırık sistemleri ile bunlara bağlı gelişmiş karstik kanallar boyunca
meydana gelmektedir. Bu durum, kireçtaşlarında orta derecenin üstünde karstlaşmanın
mevcut olduğunu göstermektedir (DSİ, 2013). Kireçtaşlarının üstünde genelde toprak örtüsü,
karstik çukurlarda (dolin ve polye) ise kalın bir alüvyal dolgu bulunmaktadır.
Açılan rasat kuyularından seviye rasatları yapılmış, takibin devamı için limnigraf takılmıştır.
Bu rasatlar sonucunda YAS Seviye haritası hazırlanmıştır (DSİ 2014, Şekil 2). YAS
seviyesinin oldukça yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Açılan kuyularda yüzeyden birkaç metre
derinde yeraltısuyuna ulaşıldığı görülmüştür.
Yaklaşık 25 km2 alanda yayılım gösteren rezervuar kayacın neredeyse tamamı mermer
işletmeleri tarafından işletilmektedir. İşletmeler yeraltısuyu seviyesine ulaştığında suyu deşarj
ederek çalışmalarını sürdürmektedirler. Bu tip işletmeler çalışmalarına ara verdiklerinde ise
kesim sahalarının su ile dolduğu ve civar işletmelerin su ihtiyacını karşıladığı bu yapay
havuzların yıllarca 1-2 metre mevsimsel seviye değişimi ile varlıklarını sürdürdükleri
görülmektedir (Foto 1). Ayrıca, çalışması durdurulan işletme sahalarında zamanla mermer
kesim sahasının birkaç basamağı su ile dolmuştur. Çalışma sürerken hukuki problemler
nedeni ile kapatılan bir işletmede 35 gün içindeki yeraltısuyu seviyesi 3-4 metre yükselmiştir
(Foto 2 , 3).
SU KİMYASI
Kaynaklardan ve kuyulardan alınan su numunelerinde sulama suyu, ağır metal ve izotop
analizleri yaptırılmış ve değerlendirilmiştir. Sulama suyu analizleri DSİ 1. Bölge Müdürlüğü
Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü, ağır metal analizleri ise 2. Bölge İzleme ve
Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü tarafından yapılmıştır (Tablo 2, Tablo 3).
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780 YAS konturu ve kotu
YAS Akım yönü

Kaynaklar
Kuyular

N

Şekil 2. Mart 2014 ölçümlerine göre hazırlanmış YAS seviye haritası
Yapılan analiz sonuçları değerlendirildiğinde; kaynak, çeşme ve temel sondaj kuyu sularının
C2S1 sulama suyu sınıfında, orta tuzlu az sodyumlu suları karakterize ettiği tespit edilmiştir.
Değişik iyon oranlarına sahip bazı kaynak ve rasat kuyuları analiz sonuçlarından çizilen
Schoeller diyagramlarında, en kuzeyde ve kuzeybatıda kalan örnekler ile Koçu içme suyu
kaynağının biraz farklılık gösterdiği diğerlerinin anyon-katyon içeriklerinin benzerlik taşıdığı
görülmüştür (Şekil 3). Kuzey-Batı yönünden beslenen sular rNa +rK açısından açısından
fakirdir. Sahanın Kuzeyinde de yeralan Kadriye köyündeki Kozoluk çeşme sularının ise
drenaj alanının darlığı nedeni ile rCl açısından daha fakir olduğu görülmektedir.
Ağır metal analizleri incelendiğinde, mermer kesim sahası ve açılan kuyularda bazı ağır
metallerin kaynaklardan yüksek olduğu gözlenmiştir. Pb, Zn, Cr, Mn, Fe, Cu, Cd, Co, Ni, Al
ve Ba elementlerinde görülen bu yüksek konsantrasyonların nedenleri ayrı bir çalışmada
incelenecektir.
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Sahada bulunan kaynaklarda çalışmanın başında saptanan en önemli kirlilik parametresi
bulanıklıktır. İşletme faaliyetlerinin yoğun olduğu ve/veya şiddetli yağış olan dönemlerde
özellikle iki içme suyu kaynağında bulanıklık ortaya çıkmaktadır.

Foto 1. Ispatan Çeşme Koruma Alanı Güneyinde Bulunan Ocaktan Görüntü (Temmuz 2012).

Foto 2 . Kar 6 kuyusu KB sında bulunan faaliyeti durdurulmuş ocaktan 29.05.2014 tarihli
görüntü
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Foto 3 . Kar 6 kuyusu KB sında bulunan faaliyeti durdurulmuş ocaktan 04.07.2014 tarihli
görüntü
Çalışmanın başlangıcında E. Coli gibi unsurlar da saptanmıştır. Bu sahalarda bulunan
işletmelerin fosseptikleri boşalttırılmış ve sızdırmaz tank kullanmaları sağlanmıştır. Ancak
özellikle yağışın olduğu dönemlerde mermer kesme suyu ile birlikte yeraltısuyuna tozun
karışması durdurulamamıştır.
ÇEVRESEL İZOTOPLAR
Hidrodinamik yapının aydınlatılması, yaş ve köken tanımlaması amacıyla 39 noktadan (kuyu,
kaynak ve çeşmelerden) su numunesi alınmıştır. Bu numuneler DSİ 1. Bölge Müdürlüğü
Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü tarafından Teknik Araştırma ve Kalite
Kontrol Dairesi Başkanlığı İzotop Laboratuvarı Şube Müdürlüğü’ne gönderilerek analizlerin
yapılması sağlanmıştır. 2013 yılı Nisan ve Ekim aylarında alınan numunelerde analizler
tamamlanmıştır. Su kaynaklarının çevresel izotop değerleri incelenerek su kayaç ilişkileri,
yeraltısuyunun yaşı ve kökenleri araştırılmıştır. Ayrıca beslenme ilişkileri gözönüne alınarak
suyun hızı ile ilgili ön görüş elde edilmeye çalışılarak bunun içme suyu koruma alanlarının
belirlenmesinde kullanılıp kullanılamayacağı denetlenmiştir.
18

2

O- H (oksijen 18-döteryum) ilişkileri Marmara Meteorik Su Doğrusu (δ D=8x δ18 O+15)

ve Dünya meteorik Su Doğrusu (δ D=8x δ18 O+10)

ile kıyaslanmıştır. Kurak ve yağışlı

dönemler için hazırlanan grafikte (Şekil 4 ve Şekil 5) örneklerin genel olarak Marmara
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340

51,3

7,67

6,78

6,99

7,80

7,18

7,53

7,37

CUM AÖNÜ K.

ISPATAN Ç.

OCAM İÖNÜ

NİLM ERSAN

ASLANOĞLU

KOÇU İÇ. S.KN.

KOZOLUK Ç.

3,09

0,097
0,024
0,014
0,101
0,252
0,150

‑
‑
‑
‑
‑
‑

9,04
9,54
2,28
12,39
8,05
35,91

495,93 3,58
427,61 3,40
416,63 3,97
411,75 5,02
437,37 4,73
256,20 8,76

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

45,6
40,3
36,6
39,5
39,2
29,5

179,45 1,73
157,49 2,30
142,57 2,33
153,00 2,90
153,34 1,93
112,31 3,37

0,98
0,66
1,15
0,85
0,85
1,19

2,20
2,13
2,91
2,62
2,04
7,39

494,5
432,1
402,0
423,8
433,4
322,7

70,3

61,6

60,0

61,8

65,0

51,2

6,86

6,88

7,24

6,97

6,79

7,24

KAR 2

KAR 3

KAR 4

KAR 5

KAR 6

KAR 7

Tablo 2 .23.10.2013 Tarihli Su Numuneleri Ana Parametreleri

0,054

‑

13,36

0,009

‑

0,006

0,008

0,024

0,008

0,007

0,007

0,008

539,85 7,30

8,65

‑

‑

0,100

‑

‑

‑

‑

0,00

204,35 1,69

22,09

21,57

8,72

11,72

10,76

13,87

8,10

49,0

0,00

363,56 22,89

381,86 10,74

247,66 1,66

441,03 4,77

468,48 2,83

348,92 3,79

444,08 2,84

190,94 3,02

19,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,42

3,96

40,3

38,3

21,7

37,7

43,7

30,6

37,4

4,24

69,16

120,52 24,59

105,03 29,32

81,80

143,56 4,38

165,95 5,19

114,84 4,45

146,85 1,76

545,2

0,68

0,93

2,05

0,46

4,89

0,53

0,72

0,41

77,5

2,02

9,08

6,30

1,68

3,37

1,80

2,19

1,64

6,63

208,8

418,2

404,1

246,0

437,3

468,2

349,2

161,6
0,197

0,000

0,000

0,251

0,000

0,194

0,190

0,000

0,000

0,000

0,188

49,013 0,000

9,225

9,947

0,777

5,956

4,582

4,723

2,217

52,726 0,188

33,181 0,209

7,037

9,562

11,213 0,054

7,680

7,984

0,129

0,109

0,092

0,074

0,110

0,126

0,087

0,068

0,072

0,048

0,062

0,064

0,189

0,063

0,051

44,0

7,0

17,0

91,0

9,0

6,0

26,0

2,0

2,0

0,0

‑

6,0

6,0

12,0

8,0

1,6

0,5

2,1

5,6

0,5

7,3

3,8

0,2

0,2

0,2

3,1

0,2

0,3

1,1

1,6

Renk
Orto
Amony
Nitrit Nitrat Fosfat Florür PT‑Co Bulan.
um
SO4
HCO3 Cl
CO3
(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) Skalası NTU

KAR 1

31,6

66,4

65,8

36,4

59,9

65,4

63,6

pH *

SUYUNGÖZÜ K. 6,84

NUM UNE ADI

Σ Çöz.
EC
Mg
Ca
K
Na
(mS/m Kat.
(25 º C) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) F.S.
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35,04
27,63
24,07
15,41
17,64
52,09

n.d.
0,15
0,69
0,09
0,15
4,33

1,02
1,08
1,02
1,13
1,26
1,56

0,17
0,08
0,01
0,01
0,02
0,09

0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,02

0,05
0,05
n.d.
0,05
0,09
0,83

n.d.
n.d.
n.d.
0,02
n.d.
0,14

n.d.
1,15
0,39
5,97
0,32
34,64

836,10 0,09
479,73 0,17
223,81 0,24
169,77 0,35
223,16 0,26
1035,88 0,80

31,39
56,88
10,44
27,58
24,76
22,73

7,37
9,92
1,94
6,07
4,83
6,68

0,24
0,65
0,23
0,26
0,17
0,24

1016,27 21253,72 11,55
14869,80 50,40
15687,65 21,83
19951,23 13,40
17830,99 28,26
12396,16 25,14

861,62
665,86
720,49
790,97
690,27

2,82
4,85
1,49
2,49
6,84
3,50

262,28
537,47
285,68
358,54
340,31
142,76

12,06

43,29

45,25

10,77

21,80

19,07

KAR 2

KAR 3

KAR 4

KAR 5

KAR 6

KAR 7

Tablo 3 .23.10.2013 Tarihli Su Numuneleri Ağır Metal Analizleri

NOT: GÜM ÜŞ (1) (mg/L), TALYUM (1) (mg/L), ANALİZLERİ DE YAPILM IŞ ANCAK TESPİT EDİLEM EDİĞİNDEN TABLOYA EKLENM EM İŞTİR.

54,56
0,01
2,01
0,25

7,88
0,00

0,24
0,08

0,43
n.d.

n.d.

0,00

0,00

1083,82 0,20

n.d.

35,64

n.d.

7,95

n.d.

0,63

0,04

1176,73 29732,62 33,20

5,76

12,96

1,73

355,03

0,07

41,19

n.d.

KAR 1

KOZOLUK Ç.
0,03

25,69
2,78
4,10
n.d.
0,01
0,06

n.d.

n.d.

0,39

8,80

7,63

0,17

n.d.

2,37

510,03

1,69

0,86

84,09

0,21

KOÇU İÇ. S.KN.
288,30

15,01
1,16
3,32
n.d.
0,01

n.d.

n.d.

0,00

0,14

8,42

10,71

0,15

n.d.

0,09

387,78

0,14

2,21

0,26

n.d.

ASLANOĞLU

0,08

43,92
5,73
3,44
n.d.
0,01

n.d.

n.d.

66,88

1183,49 24,22

895,83

23,26

0,15

16,84

8832,00

1095,30 278,74

130,31

0,84

NİLM ERSAN

0,20

13,84
0,52
1,40
n.d.

0,01

0,02

n.d.

0,12

0,45

2,83

4,46

0,21

n.d.

0,17

677,25

0,49

0,38

0,15

n.d.

OCAM İÖNÜ

0,15

7,03
0,29
0,50

n.d.

0,00

0,02

n.d.

n.d.

0,04

4,65

4,77

0,22

0,01

0,13

730,61

0,23

0,30

0,13

n.d.

ISPATAN Ç.

0,17

7,78
0,56

0,83

n.d.

0,00

0,22

n.d.

n.d.

0,11

62,13

4,26

0,26

n.d.

0,40

616,80

4,12

0,25

0,14

n.d.

CUM AÖNÜ K.

7,26

0,39

0,43

n.d.

0,00

0,14

n.d.

Ba
V
Ti
Be
(µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L)

n.d.

B
(µg/L)

0,06

Se
(µg/L)

20,14

Sb
(µg/L)

4,70

Mo
As
(µg/L) (µg/L)

0,26

Al
(µg/L)

0,00

Ni
(µg/L)

0,10

Co
(µg/L)

746,55

Cd
(µg/L)

1,98

Cu
(µg/L)

0,33

Fe
(µg/L)

0,26

Mn
(µg/L)

SUYUNGÖZÜ K.n.d.

Cr
(µg/L)

Zn
(µg/L)

Pb
NUM UNE ADI (µg/L)
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Şekil 3. Bazı kaynakların ve açılan rasat kuyu sularının Schoeller diyagramı

Şekil 4. Sulak Dönem Oksijen-18 Döteryum İlişkisi

Şekil 5. Kurak Dönem Oksijen-18 Döteryum İlişkisi
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Meteorik Su Doğrusu etrafında kümelenmiş oldukları görülür. Bu da suların kökeninin aynı
olduğunu ve meteorik kökenli yağışlardan beslendiğini göstermektedir. Kurak dönem
örneklerinin Dünya Meteorik Su Doğrusuna bir miktar daha yakın olduğu görülmektedir.
Kaufman ve Libby (1954) ilk kez kozmik kökenli trityumun yeraltısularının yaşının
3

hesaplanmasında kullanılabileceğini bulmuşlardır. Trityum (T veya H) güncel beslenmenin
saptanmasında en yaygın kullanılan radyoizotoptur. 12,43 yıl yarılanma ömrü ile kısa ömürlü
bir izotoptur (Unterweger ve diğ., 1980).
Bozuşma denklemi:
3

3

α H= α He-λt ‘dir.
Bu denklem yaş hesaplamalarında kullanılmıştır.
18

3

O- H (oksijen 18-trityum) grafiğinde görüleceği gibi tüm kaynak ve kuyular birbirine

yakın kotlardan beslenmektedir (Şekil 6). Sahada çok yüksek kotlar olmadığından kaynak
beslenme kotları arasında ciddi kot farkı yoktur. Bu grafik ve trityum değerleri bize kireçtaşı
dokanağından daha alt kotlardan çıkan kaynakların daha yaşlı ve derin dolaşımlı sularla
beslendiğini göstermektedir. 10. ay trityum değerleri 4,7 ila 7,83 TU arasında değişmektedir.
Bu veri de suların karışımlarının modern (<5 ila 10 yıl) sular sınıfında yeraldığını
göstermektedir (Clark and Fritz, 1997) . Bu verinin bir önemi de ocak sahalarında biriken
suların yaşlarının belirlenmesi ve yağmur suyu olup olmadıkları konusunda kimyasal veriyi
desteklemekte kullanılabilecek olmasıdır.
18

3

3

O- H (oksijen 18-trityum) grafiğinde çok belirgin olmamasına karşın H-Cl (trityum-Cl)

grafiğinde gruplaşmalar göze çarpmaktadır (Şekil 7, Şekil 8). Kaynakların geneli çok derin
dolaşımlı olmayan genç-orta yaşlı sulardır. Nispeten derin dolaşımlı olan sular kireçtaşı
kontağından daha alt kotlardan çıkış yapan kaynaklardır. Kozoluk çeşme en yaşlı sulardan
olmasına karşın en sığ dolaşıma ve düşük klor içeriğine sahip sudur. Koruma altındaki
kaynaklardan Ispatan çeşme grupların içindeki en genç ve en sığ dolaşımlı kaynaktır.
Suyungözü (Akpınar) ve Cumaönü kaynakları aynı yaşta; ancak, Cumaönü kaynağı nispeten
derin dolaşımlıdır. Yağışlı dönemde karstik yapılara yakınlık ve uzaklığa bağlı olarak grafikte
değişiklikler olmaktadır. Bu dönemde en genç ve sığ dolaşımlı su Nilmersan’dan alınan
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sudur. KAR 1 kuyusunun klor içeriği kurak döneme göre daha fazla olup derin dolaşımlı sular
sınıfına girmiştir.
YERALTISUYU HIZI VE İÇME SUYU KORUMA ALANLARI
Suyungözü (Akpınar) kaynağının beslenme alanında açılmış olan 7 adet araştırma kuyusu
numuneleri kullanılarak kaynak ve kuyuların arasında su hızları hesaplanmıştır. İki dönem
numunelerinin alındığı kuyuların Suyungözü kaynağına olan mesafeleri ve trityum izotopu
bozuşma denklemi:
3

3

α H= α He-λt
kullanılarak kaynak ve kuyular arasındaki suyun hızı hesaplanmıştır. (Tablo 4). KAR 1 ve
KAR 2 kuyuları Suyungözü kaynağına en yakın kuyulardır ve büyük karstik boşluklara
oldukça yakındır. 10. ayda alınan numunelerin ana kaynaktan daha genç ve

Şekil 6.

18

3

O- H (oksijen 18-trityum) grafiği
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3

Şekil 7 . Kurak Dönem H-Cl (trityum-Cl) grafiği

3

Şekil 8. Sulak Dönem H-Cl (trityum-Cl) grafiği
dolayısıyla suyun hızının negatif çıkması karstik boşluklardan yeni su girişi olması ve
kaynağa yavaş gitmesine bağlanmıştır. Bu ölçüm ve hesaplamalar dikkate alınmamıştır.
Diğer hesaplamalar da suyun tek hattan, tek kottan ve kanaldan gelmiyor olması nedeni ile
sadece yaklaşım olarak değerlendirilmiştir.
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Hesaplanan değerlerden “İçme Suyu Temin Edilen Akifer Ve Kaynakların Koruma
Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ”e göre 1. Derece Koruma Alanı hesaplandığında;
“Birinci derece koruma alanı: Karstik akiferdeki yeraltı suyunun boşalım noktasına en az 10
günde ulaşan bölgeyi kapsar. Bu alanda bulunan ve noktasal olarak yüzey veya yağış suyunu
yeraltı suyuna direkt ileten düdenler (suyutan) için mutlak koruma alanı tedbirleri uygulanır.”
Maddesine göre;
En yüksek hızx10 gün=11.78714908*10≈118 m bulunur.
Bu durumda minimum 1. Derece Koruma Alanı yarıçapı 118 metre ile sınırlı olacaktır.
Çalışmalar esnasında 1600 metre mesafede bulunan mermer işletmesinin faal olduğu
dönemlerde Suyungözü (Akpınar) Kaynağı suyunun gözle görülecek miktarda beyaz toz
içerdiği saptanmıştır. Bu durum 650 metre menbasında mermer işletme faaliyeti bulunan
Cumaönü kaynağı için de geçerlidir.
Arazi çalışmaları esnasında, Hukuki nedenlerle dönem dönem işletilemeyen bu iki ocağın
işletmeye başlamasından birkaç hafta sonra mermer tozunun kaynaklara ulaştığı
gözlemlenmiştir.

01.04.2013

10.2013

NUMUNE ADI Suyungözü Kaynağı
suyun hızı (m/gün)
yaş farkı (yıl)

Suyungözü Kaynağı
yaş farkı (yıl)

suyun hızı m/gün

KAR 1

1.50983765

0.606506287

-1.019393373

-0.898304866

KAR 2

0.598034623

3.167911147

-1.230479539

-1.539660343

KAR 3

2.328707669

1.843576479

0.36422299

11.78714908

KAR-4

2.8308278

1.764816076

0.883474317

5.654822457

KAR-5

2.724040529

2.049232279

KAR-6

0.883474317

4.294998137

KAR-7

1.150791562

2.975914708

Tablo 4. Çalışma Sahası Araştırma Kuyu ve Suyungözü Kaynağı Su Numunelerinden
Hesaplanan Yeraltısuyu Hızları

347

SONUÇLAR
- Yaklaşık 25 km2 alanda yayılım gösteren Jura-Kretase yaşlı Bilecik kireçtaşları bol kırıklıçatlaklı, ve karstik özellikte olması nedeni ile yeraltısuyu taşımaktadır. Sahada bazıları içme
ve kullanma amaçlı çok sayıda kaynak ve kuyu bulunmaktadır.
- Suyungözü kaynağının boşalım katsayısı (αort) 1.07x10-2/gün, Cumaönü kaynağının boşalım
katsayısı (αort) 1.05x10-2/gün’dür. Bu değer kireçtaşlarında orta derecenin üstünde
karstlaşmanın mevcut olduğunu göstermektedir.
- Çalışmanın verilerinden YAS seviyesinin oldukça yüksek olduğu saptanmıştır. Açılan
kuyularda yüzeyden birkaç metre derinde yeraltısuyuna ulaşıldığı görülmüştür.
- Kaynak, çeşme ve temel sondaj kuyu sularının C2S1 sulama suyu sınıfında, orta tuzlu az
sodyumlu suları karakterize ettiği tespit edilmiştir. Ağır metal analizleri yapılmış, mermer
kesim sahası ve açılan rasat kuyulardan alınan numunelerde bazı ağır metallerin kaynaklardan
kat kat yüksek olduğu gözlenmiştir.
-İzotop analiz sonuçları değerlendirmesinde, suların kökeninin aynı olduğunu ve meteorik
kökenli yağışlardan beslendiği ve suların karışımlarının modern (<5 ila 10 yıl) sular sınıfında
yer aldığı sonucuna varılmıştır. Kireçtaşı dokanağından daha alt kotlardan çıkan kaynakların
daha yaşlı ve derin dolaşımlı sularla beslendiği anlaşılmıştır.
- Açılan rasat kuyularının Suyungözü kaynağına olan mesafeleri ve trityum izotopu bozuşma
denklemi:
3

3

α H= α He-λt
kullanılarak kaynak ve kuyular arasındaki suyun hızı hesaplanmıştır. Bu hızlardan koruma
alanı sınırı çizilmesinde yararlanıp yararlanılamayacağı kontrol edilmiştir. Hesaplanarak elde
edilen en yüksek su hızı kullanılarak “İçme Suyu Temin Edilen Akifer Ve Kaynakların
Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ” e göre 1. Derece Koruma Alanı
değerlendirilmiştir. Sonuç 118 metre yarıçap olarak hesaplanmıştır.
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-Ancak, yaklaşık 1600 metre uzaklıktaki işletmeden Başköy köyü içindeki çeşmelere ve
kaynaklara işletmeye başladıktan birkaç hafta sonra mermer tozunun ulaştığı görüldüğünden,
izotoplar ile hesaplanacak su hızının karstik sahalarda uygulanmasının yanıltıcı olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Hesaplamalara göre Kar 6 kuyusu yakınındaki bu işletme ile
Suyungözü (Akpınar) Kaynağı arasında 0.88 yıl yaş farkı vardır. Muhtemelen karstik sistemin
alt kademelerindeki çok yaşlı suların kaynaklara gelişi nedeni ile suyun hızı olduğundan daha
düşük olarak hesaplanmaktadır.
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ILDIRI (ÇEŞME-İZMİR) KARSTİK KAYNAKLARININ DURAYLI
İZOTOP ÖZELLİKLERİ
STABLE ISOTOPE CHRACTERISTICS OF ILDIRI (ÇEŞME-İZMİR)
KARSTIC SPRINGS
Melis SOMAY, Ünsal GEMİCİ, Toygar AKAR, Gültekin TARCAN
Dokuz Eylül Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Tınaztepe Kamp Buca-İzmir
melis.somay@deu.edu.tr
ÖZET
Bu çalışmaya konu kaynakların bulunduğu bölgede, kaptaj ve çok sayıda kuyu tarafından elde
edilen yeraltı suları özellikle yaz mevsiminde Çeşme’de artmakta olan su ihtiyacının
karşılanmasına önemli bir katkı sağlamaktadır. Denize boşalmakta olan diğer kaynaklar henüz
kullanılmamaktadır. Bu kaynaklar hem yaz hem de kış mevsimi boyunca boşalmaktadır. Ildırı
kaynakları, Camiboğazı vadisinde üç ana grup halinde boşalmaktadır. Bu çalışma kapsamında
hem Ildırı kaynakları hem de Gerence kaynakları 4 mevsim örneklenmiş olup Elektriksel
İletkenlik (EC) değerleri 1894-13510 µS/cm arasında değişmekte olup ortalama sıcaklıkları
20.5 ºC ölçülmüştür. Kaynak suları hafif tuzludur ve doğrudan içme suyu olarak
kullanılmamaktadır. Kaynak suları Alaçatı baraj suyuyla karıştırıldıktan sonra kullanma suyu
olarak değerlendirilmektedir. Doğal akım koşullarında kaynaklarda tuzluluk gözlenmektedir.
Ildırı kaynakları Na-Ca-Cl ve Na-Ca-Cl-HCO3 su tipindedir ve Ildırı kaynaklarındaki deniz
suyu katkısı % 3-5 civarındadır. Öte yandan, Gerence kaynak suları denize çok yakın bir
bölgeden yüzeye ulaşmaktadır. Bu kaynakların su tipi Na-Cl dür. Gerence kaynak sularındaki
deniz suyu katkısı % 12-17 civarındadır. Bu kaynaklardan alınan örneklerde 18O ve D
değerleri sırasıyla-5.80 ‰ ile -4.56 ‰ ve -30.5 ‰ ile -25.4 ‰ arasında değişim
sunmaktadırlar. Kaynaklar meteorik su çizgileri arasında yer alıp özellikle Gerence kaynakları
deniz suyu karışım çizgisi üzerinde yoğunlaşmaktadır. 18O-Cl grafiğine göre suların en çok
deniz suyundan etkilendiği, Ildırı’da ki sadece bir kaynağın hem deniz suyu etkisi hem de
buharlaşma etkisi altında tuzlandığı belirlenmiştir.

ABSTRACT
In the area of springs subject to this study, spring tappings and a large number of groundwater
wells provide an important contribution to increasing water need in Çeşme area particularly in
summer season. Other springs discharging into the sea in the area cannot be used for this
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purpose. The springs studied discharge year round. Ildırı springs discharge as three main
groups in the Camiboğazı valley. In this study, both Ildırı springs and Gerence springs were
sampled in four seasons of a year. The Electrical Conductivity (EC) values found to range
between 1894 and 13150 µS/cm. The spring waters are slightly saline and are mixed with the
water in Alaçatı Dam before releasing for household use. Salinity in these spring waters occur
naturally. Ildırı springs in which the seawater contribution is about 3-5 %, are dominated by
Na-Ca-Cl and Na-Ca-Cl-HCO3 water types. On the other hand, Gerence springs characterized
by Na-Cl type water, discharge nearby the sea. The seawater contribution in these springs is
about 12-17%. The δ18O and δD composition of the samples range between –5.80 ‰ and –
4.56 ‰, and –30.5 ‰ and –25.4 ‰, respectively. Springs are plotted between global and local
meteoric lines on the δ18O versus δD scatter plot. Besides, Gerence springs are located along
the seawater mixing line. According to the δ18O–Cl relationship, the sample points that were
taken from coastal zone are distributed on the mixing line between fresh water and seawater.
Only one of the Ildırı springs is affected both from both seawater mixing and evaporation.
1.Giriş
Günümüzde milyonlarca insan su sıkıntısı çekmektedir. İçme sularının önemli bir kısmının
karstik akiferlerden elde edildiğini düşündüğümüz zaman, karstik akiferlerin gelecek için
büyük önem taşıdığı görülmektedir. Karstik akiferlerdeki belirli yapılar ve boşalım-beslenme
dengeleri, bölgesel tektoniğe ve jeolojik yapılara göre değişmektedir.
Türkiye’nin karstik akiferler ile ilgili bir potansiyeli vardır. Özellikle Akdeniz ve Ege
bölgelerinde yerleşim alanlarının çoğu içme sularını karstik akiferlerden elde etmektedirler.
Çalışma alanı İzmir’in batısında bulunan Karaburun Yarımadası’nı kapsamaktadır (Şekil 1).
Çalışma alanının içinde ve etrafında artan nüfus yoğunluğu ve özellikle yaz mevsiminde
azalan yağış miktarları nedeniyle günümüzdeki başlıca sorun su kıtlığıdır. Yetersiz baraj ve su
kuyuları nedeniyle Ildırı bölgesindeki karstik kaynaklar, diğer kaynaklar içindeki en önemli
su kaynakları haline gelmiştir. Bu kaynakların suları hafif tuzludur fakat tatlı su ile
paçallanarak kullanma suyu olarak değerlendirilebilmektedir.
Yarımadanın sahil kısımlarına yakın yerlerde denizden 1-2 m yükseklikte bulunan birçok
karstik kaynak vardır. Çeşme’deki yerleşim alanları için Ildırı ve Halkapınar karstik
kaynakları ve bazı su kuyuları, içme sularının büyük bir kısmını sağlamaktadır. Çalışma
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alanındaki su noktaları; kaynaklar, sığ kuyular ve derin kuyulardır. Bazı kaynaklar deniz
seviyesinden, bazıları da deniz seviyesinin altından boşalmakta ve kullanılmamaktadır.
Bu çalışma kapsamında suların kimyasal ve izotopik analiz yardımıyla suların hidrokimyasal
özelliklerinin, beslenme-boşalım ilişkilerinin ve su noktaları arasındaki ilişkilerin belirlenmesi
için Karaburun karstik kaynaklarından (Ildırı ve Gerence karstik kaynakları) için denizden ve
deniz suyundan örnekler alınmıştır.

Şekil 1. Çalışma alanının yerbulduru haritası.
Ildırı ve Gerence gibi önemli karstik kaynaklardaki kimyasal ve izotopik özelliklerin
mevsimsel değişiminin incelenmesi amacıyla bir yıl boyunca düzenli olarak her üç ayda bir
örneklemeler yapılmıştır. Arazide sıcaklık, pH, Eh, tuzluluk, EC, HCO3 ve CO3 derişimi gibi
fiziksel ve kimyasal parametreler taşınabilir cihazlarla ölçülmüştür. Kimyasal analizlerin bir
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kısmı ACME (Canada) laboratuarında bir kısmı ise Dokuz Eylül Üniversitesi, Jeoloji
Mühendisliği Bölümü Jeokimya Laboratuarında gerçekleştirilmiştir.

18

O ve 2H analizleri için

su örnekleri California Üniversitesi Duraylı İzotop Laboratuarına gönderilmiştir (UC Davis
Stable

Isotope

Facility).

Tritium

(3H)

analizleri

Hacettepe

Üniversitesi

İzotop

Laboratuvarında gerçekleştirilmiştir.
2. Çalışma Alanının Jeolojisi
Çalışma alanı içindeki ve etrafındaki jeolojik çalışmalar tamamlanmış ve birimlerin
stratigrafisi, tektoniği ve paleontoloji ilişkileri ortaya konmuştur (Kalafatçıoğlu, 1961;
Brinkmann vd., 1967; Gümüş, 1971; Brinkmann, 1977; Konuk, 1979; Erdoğan ve diğer.,
1990, İşintek 2000). Stratigrafik sekans ve birim isimleri Erdoğan vd., 1990 tarafından
Karaburun Yarımadası’nda yürütülen çalışmalarda belirtilen şekilde kullanılmıştır (Şekil 2).
Çalışma alanında stratigrafik sekans, kahverengi, gri ve siyah renkli masif kireçtaşları, yer yer
çakıltaşları ve yeşil kumtaşlarından oluşan Paleozoyik (alt-orta Karbonifer) yaşlı Alandere
formasyonuyla başlamaktadır. Çalışma alanında Karbonifer yaşlı Alandere formasyonu
geçirimsiz temel kayalarını oluşturmaktadır. Üstleyen Gerence formasyonu heterojen litolojik
özelliklere sahiptir ve kısa mesafelerde yanal yönde değişiklikler gösterir. Camiboğazı
formasyonu beyaz ve açık gri masif kireçtaşlarından oluşmaktadır ve keskin morfolojisiyle
dikkat çekmektedir. Birimin alt kısımları pembe renkli damarlar içeren bir düzey ile başlar ve
bu kısımlar antik çağlarda mermer elde etmek için kazılmıştır. Güvercinlik formasyonu alt
kesimlerde sarı ince tabakalı kireçtaşları ile başlamaktadır ve üst kesimlere doğru kırmızı ve
yeşil kiltaşları, dolomit ve kırmızı kumtaşlarına doğru geçiş sunmaktadır. Güvercinlik
formasyonunun alt dokanağı Camiboğazı kireçtaşlarıyla geçişlidir. Nohutlan formasyonu ise
bu birimin üzerinde uyumlu olarak yer almaktadır. Çalışma alanının Güneydoğu taraflarında,
Nohutalan formasyonu sarı-beyaz renkli kalın katmanlı dolomit, beyaz renkli dolomitleşmiş
kireçtaşı, koyu-gri renkli kalın katmanlı kireçtaşlarından oluşmaktadır. Tabakalar genellikle
orta-kalın katmanlıdır ve üst dokanağı Aktepe birimiyle uyumsuzluk göstermektedir. Aktepe
biriminin alt dokanağı Nohutalan formasyonuyla uyumsuzdur. Tüfler ve aglomeralardan
oluşmuş olan volkano-sedimanter birim çalışma alanının batısında yer almaktadır. Andezit
birimi ise çalışma alanının doğusunda yer almaktadır. Volkanik birimler tüm diğer birimleri
uyumsuz olarak üstlemektedir (Erdoğan vd., 1990). Çalışma alanında Mesozoyik yaşlı kayalar
sıkıştırılmış, yatık ve faylıdır. İşintek 2002, bu deformasyonun yaşını en erken Miyosen
sonrası olarak belirlemiştir.
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Şekil 2. Çalışma alanının jeolojik haritası (Erdoğan vd., 1990’dan değiştirilerek).
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3.Hidrojeoloji ve Hidrojeokimya
Türkiye’de karstik akiferlerde hidrojeolojik ve beslenme koşullarını araştırmak için yapılan
çalışmalar oldukça yaygındır (Ekmekçi, 2005; Günay, 2006; Bayarı ve diğ., 2008). Bu
çalışmalarda hidrojeolojik ve izotopik teknikler kullanılarak hidrojeoloji ve yeraltısuyu
dolaşımı hakkında veriler elde edilmektedir. Çalışma alanının ve çevresinin genel
hidrojeolojisi, beslenme ve boşalım ilişkileri önceki hidrojeolojik çalışmalar (Filiz ve Yalçın,
1984; DSİ, 1989; Esen ve diğer., 1997; Gürsel ve diğer., 1997) kapsamında
değerlendirilmiştir.
Karstik arazilerin ana özelliklerinden bir tanesi de gelişmiş yeraltı drenaj sistemleridir. Bu
nedenle karstik arazilerde yağışa bağlı güçlü yüzeysel akış nadiren gözlenmektedir. Kaybolan
nehirler, mağaralar, boşluklar, geniş kaynaklar, polyeler karstik arazilerin karakteristik
morfolojik özellikleridir. Karstik alanlarda birçok akifer türü olabileceğinden yeraltısularının
davranışlarını genellemek çok zordur. Karstik akiferlerin oluşumu jeolojik, jeomorfolojik ve
iklimsel süreçlerin kontrolünde oluşmaktadır. Bu süreçler akiferlerin hidrolik iletkenlik ve
depolama katsayısı gibi fiziksel niteliklerini belirlemektedir (Ford and Williams, 1989).
Çalışma alanında konglomera, kumtaşı ve çamurtaşı seviyeleri Alandere formasyonunun
baskın kısımlarıdır. Göreceli olarak geçirimsiz olmasından dolayı Alandere formasyonu
karstik akiferlerin geçirimsiz temeli olarak kabul edilmektedir. Konglomeralar üzerindeki
Paleozoik ve Mesozoyik yaşlı kireçtaşları iyi bir akifer niteliğine sahiptirler (Filiz vd., 1999).
Bu kireçtaşları içinde gözlemlenen karstlaşmanın en belirgin yapısal özelliği polye ve dolin
yapılarıdır. Yağmur suları Mesozoyik yaşlı kireçtaşlarının karstik akım kanalları sayesinde
derinlere kadar ilerleyebilmektedir. Yeraltısuları çatlak ve fay zonlarıyla yüzeye ulaştıktan
sonra Halkapınar, Ildırı ve Gerence kaynaklarını oluşturmaktadır. Ildırı bölgesindeki Neojen
yaşlı volkanitler, üst kotlarda bulunmaları ve kalınlıkları nedeniyle yeraltısuyu açısından
önemsizdirler.
Gerence ve Camiboğazı formasyonları, Ildırı bölgesinde Camiboğazı deresi tarafından
oluşturulmuş kısıtlı bir alanda gözlenmektedir. Kalınlıkları genellikle az ve yeraltısuyu
depolayacak kadar yeterli değildir. Güvercinlik formasyonu çalışma alanında en geniş yüzlek
sunan formasyondur. Çukuralan, Yuvarlak, Sakartaş Mevkii, Nohutalan Polyeleri bu kireçtaşı
içinde oluşmuştur. Kireçtaşları çok çatlaklı ve karstik oldukları için yeraltısuları akım
kanalları boyunca ilerleyerek geçirimli birimlere ulaşmaktadırlar. Düden, obruk veya dolin
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gibi yapılar Güvercinlik formasyonunda görülebilmektedir. Nohutalan formasyonu geniş bir
alanı kaplamaktadır ve yeraltısuyu için uygun akiferleri oluşturmaktadır. Havzanın günümüze
kadar olan evrimi sürecince ana tektonik fazlar ve özellikle çözünme ve genişleme etkenleri
karstlaşmanın gelişmesinde etkili olmuşlardır. Karstlaşmanın en önemli morfolojik
göstergeleri polye ve dolin gelişimidir.
Yağış kaynaklı sular karstik akiferdeki çatlak, fay zonları ve karstik boşluklar boyunca
süzülmekte ve geçirimsiz birim olan Alandere formasyonuna ulaşıp ve Halkapınar ve Ildırı
kaynaklarını oluşturmaktadır (Filiz vd., 1999). Ildırı içinde ve etrafındaki Camiboğazı, Şaplaz
ve Zeytinler fayları karst sistemlerinin gelişimini kontrol eden önemli fayları kapsamaktadır
(Esen, vd., 1997).
Ildırı karstik kaynakları üç farklı bölgeden toplam ortalama 450 l/sn debi ile denize
boşalmaktadır. Çalışma alanındaki bir başka önemli karstik boşalım ise Halkapınar
kaynaklarıdır. Bu kaynak Triyas yaşlı kireçtaşlarından 12 l/sn debi ile boşalmaktadır.
Karstlaşma sahil akiferlerindeki aşırı pompaj sonucunda deniz suyu girişimini daha etkin
kılmaktadır.
Çalışma alanında çbazı polyeler tarımsal amaçlı kullanılmaktadır. Arazinin güneyinde
bulunan Oynatan polyesindeki yüzey suları yağışlı mevsimlerde polyenin kuzeyindeki bir
düden tarafından boşaltılmaktadır. Bu polyenin Gerence kaynaklarıyla doğrudan ilişkili
olabileceği tahmin edilmektedir. Aşırı yağışlarla yeraltısuyu seviyesi yükseldiğinde, Oynatan
polyesinde göllenen yağışın düdenler yoluyla Gerence koyu dolayında yüzeye ulaştığı tahmin
edilmektedir. Gerence kaynaklarının bir kısmı Ildırı’nın kuzeyinde Gerence koyunda, sahilden
0,8 m uzaklıkta denize boşalmaktadır (Şekil 2). İç kesimlerdeki diğer bir kısım kaynak ise 30
l/sn debi ile boşalmaktadır.
Ildırı kaynakları denizden uzaklıklarına göre numaralandırılmış olup, 1 numaralı örnek
denizden 1250 m uzaklıkta, 5.45 m kotunda; 2 numaralı örnek denizden 900 m uzaklıkta, 6.55
m kotunda bulunmaktadır. Bu kaynaklar düzenli olarak örneklenmiş olup, yıllık ortalama 450
l/sn debiye sahiptir. Halkapınar kaynağı da sahil sınırından 20 metre içeride kireçtaşlarından
denize boşalan diğer bir karstik kaynaktır. Ortalama debisi 12 l/sn’dir (DSİ, 1989). Gerence
kaynakları birbirlerine çok yakın olup, 0-1 metre kotlarından boşalmaktadır. Gerence’de 3 ve
4 numaralı kaynaklar düzenli olarak örneklenmiştir. Ildırı ve çevresinde yöre halkı tarafından
açılmış birçok özel amaçlı kuyu da sulama amaçlı kullanılmaktadır.
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Çalışma alanında yer alan 4 mevsimde örneklenenen 4 kaynakta pH 6.95-7.17 aralığında
olup, sular nötral özelliktedir. Elektriksel İletkenlik (EC) değerleri 1894-13150 µS/cm
arasında değişmektedir. 1 numaralı Ildırı kaynağının EC değerleri zamanla fazla değişim
göstermemektedir. Yaz döneminde azalan güncel beslenim katkısı azalan hidrolik gradyana
bağlı olarak kaynaklardaki deniz suyu girişimini ve derin dolaşımlı yeraltısuyu boşalım
oranını arttırmaktadır. Bu durum da EC değerlerinin zirve yapmasına neden olmaktadır.
Suların Na, Cl ve Ca değerleri sırasıyla 217-2629 mg/l, 399-4361 mg/l ve 37-327 mg/l
arasında değişim sunmaktadır. Uluslararası Hidrojeologlar Birliği sınıflamasına (IAH, 1979)
göre 1 ve 2 numaralı Ildırı kaynakları her dönemde sırasıyla Na-Ca-Cl ve Na-Ca-Cl-HCO3 su
tipine sahiptirler. Denize çok yakın boşalan Gerence kaynaklarına ait örnekler (3 ve 4) ise her
dönemde Na-Cl su tipindedirler.
Çalışma alanında Ildırı’ın sahil kesimindeki volkanik birimlere ilave olarak Gerence ve
Alandere birimlerine ait karbonat serisi boyunca da deniz suyu girişimi olduğu belirlenmiştir.
Denize yakın kesimlerde deniz suyu katkısını tespit etmek için “Karışım Oranları”
hesaplanmıştır. Örneklerdeki tatlı-tuzlu su karışım oranın belirlenmesinde kimyasal açıdan
çoğunlukla konservatif bir iyon olan Cl iyonu baz alınmış; aşağıdaki eşitlik uygulanmıştır.
Karışım Oranı (%100) = (Cl örnek − Cl tatlısu) / (Cl deniz – Cl tatlısu) x 100
Buna göre, örneklerdeki tatlısu yüzdesi 1, 2, 3 ve 4 numaralı kaynak sularında sırasıyla % 6,
% 2, % 9 ve % 14’tür.
4. İzotop Jeokimyası
Çalışma alanındaki kaynaklara ait 18O ve D değerleri sırasıyla -5.80 ‰ ile -4.56 ‰ ve 30.5 ‰ ile -25.4 ‰ (V-SMOW) arasında değişim sunmaktadırlar. Kaynaklara ait mevsimsel
izotop değişimleri Şekil 3 te verilmiştir. Şekil 3’e göre 18O değerleri denize yaklaştıkça
zenginleşme göstermektedir. Mevsimsel olarak ta kurak dönem örneklemeleri daha zengin
18O değerlerine sahiptir. D değerleri de 18O izotop değişimleri gibi denize yaklaştıkça
zenginleşme göstermektedir. Hem 18O hem de D izotoplarından da anlaşılacağı üzere
denize biraz daha uzak olan 1 numaralı kaynak 2 numaralı kaynağa göre zenginleşme
göstermektedir ve daha yüksek EC değerine de sahiptir.
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Şekil 3. Örneklenen Kaynakların Mevsimsel 18O, D ve Tritium değişimleri
Çalışma alanında çevresel izotoplar karst kaynaklarından boşalan yeraltısuyunun deniz suyu
ile ne denli karıştığını tanımlayabilmek için kullanılmıştır. 18O ve D arasındaki ilişki, iki
karışım ucu arasındaki doğrusal bir hat boyunca tatlı su ve deniz suyu arasındaki karışım
işlevini açıklamamızı sağlar (Gat ve Confiantini, 1981; Gonfiantini ve Simonot; 1987;
Gonfiantini ve Araguas, 1988) (Şekil 4).

Şekil 1. Çalışma alanındaki suların δ18O ve δD ilişkisi
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Şekil 4’te görüldüğü üzere çalışma alanındaki kaynaklardan alınan örnekler lokal ve global
meteorik su hattı (Craig, 1961) üzerinde yer almakta olup meteorik kökenlidirler. Şekil
incelendiğinde denize daha yakın olan Gerence kaynaklarının (3 ve 4 numaralı örnekler)
“Deniz Suyu Karışım Çizgisi” üzerinde yer aldığı görülmektedir.
Bu suların neden karışım çizgisi üzerinde yer aldığının 2 tane olası nedeni vardır: 1) Deniz
suyu-tatlı su karışımı 2) Buharlaşma. Bu problemi anlayabilmek için δ18O-Cl ilişkisine
bakılmıştır (Şekil 5). Acı sudan yüksek mineralize yeraltısuyuna kadar tuzlanmanın kaynağı
δ18O-Cl diyagramı ile anlaşılabilmektedir. Çözülme ve tuzların yıkanımı, tatlı suya tuzlu su
veya deniz suyundan karışım veya buharlaşma sonucu zenginleşme gibi işlevler açık ve nicel
olarak ayırt edilebilmektedirler (Mook, 2001).

Şekil 5. Çalışma alanındaki örneklere ait 18O ve Cl diyagramı.
Şekil 5’e göre kaynaklardan alınan örnekler deniz suyu karışım çizgisi üzerinde çıkmışlardır.
Denize daha yakın olan 2 numaralı Ildırı kaynağı denize uzak olan 1 numaralı Ildırı
kaynağından daha düşük 18O ve Cl değerine sahiptir. Bu şekle bakıldığında kaynakların
mevsimsel 18O zenginleşmeleri de açıkça görülmektedir.
Clark ve Fritz, 1997’e göre trityum modern beslenmenin varlığını tanımlamak için kullanılan
en yaygın radyoizotop olup, 12.32 yıl gibi kısa bir yarılanma ömrü vardır (Lucas ve
Unterweger, 2000)). Çoğu yeraltısuları için, trityumun varlığı yeraltısuyunun en azından son
elli yıl içindeki beslenimi içerdiğinin kanıtıdır. Trityum değerleri 1.58 ile 3.36 TU (TU:
tritium unit, trityum birimi) arasında değişen kaynak sularının büyük oranda güncel
yağışlardan beslendiği anlaşılmaktadır.
360

5. Sonuçlar ve Öneriler
Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Çeşme’de, yaz aylarında artan nüfusun
içme/kullanma suyu gereksinimini sağlamak için çevre kaynaklardan yararlanılması uzun
yıllardır planlanmakta olup, bu kapsamda Alaçatı Barajı’na ilaveten özellikle Ildırı
kaynaklarından da faydalanılmaktadır.
Çalışma alanındaki Senozoik ve Mesozoyik yaşlı geniş yayılım sunan karbonat platformu
karstik akifer özelliği göstermektedir. Ancak özellikle Ildırı ve Gerence köylerindeki karstik
kaynaklar hafif tuzlu su niteliği göstermekte olup doğrudan içme suyu olarak kullanımları
olanaksızdır.
Bu çalışmada örneklenen kaynaklarda Ildırı kaynakları yaklaşık 3500 µS/cm ortalama EC ye
sahipken, denize daha yakın boşalan Gerence kaynakları 10500 µS/cm EC’ye sahiptirler.
Buna paralel olarak su tipleri de Ildırı’dan Gerence’ye doğru Na-Ca-Cl ve Na-Ca-Cl-HCO3
ten Na-Cl ye doğru değişmektedir.
Örneklenen kaynakların 18O değer aralığı -5.80 ‰ ile -4.56 ‰ arasında; D değer aralığı ise
-30.5 ‰ ile -25.4 ‰ (V-SMOW) arasında değişim sunmaktadır. 18O ile D arasındaki
ilişkiden Ildırı kaynaklarının daha yüksek kotlardan beslendiği ve Gerence kaynaklarının da
deniz suyu girişimine daha çok maruz kaldığı görülmektedir. Kaynaklardaki tuzlanmanın
kaynağı ise 18O-Cl değişimine bakıldığında buharlaşmadan çok (denize yakın Ildırı kaynağı
hariç) deniz suyu katkısıdır. Kaynaklardan yapılan Tritum analiz sonuçlarına göre 1.58 ile
3.36 TU arasında değişen değerler göz önüne alınırsa bu kaynakların günce meteorik sulardan
beslendiği ve yerin altında kısa bir döngü yapıp tekrar yüzeye çıktığı anlaşılmaktadır.
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ULUOVA (ELAZIĞ) HAVZASI’NDA YERALTI SUYU VE YÜZEY
SUYU İLİŞKİSİNİN ÇEVRESEL İZOTOPLARLA BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF GROUNWATER-SURFACE WATER
RELATION INULUOVA(ELAZIĞ) BASIN BY USING
ENVIRONMENTAL ISOTOPES
Murat ÇELİKER
DSİ 9. Bölge Müdürlüğü, 23069, Elazığ,
mceliker23@gmail.com
ÖZET
Bu çalışma Elazığ (Türkiye) ilinin yaklaşık 10 km kuzey doğusunda yer alan Uluova
Bölgesinde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada yeraltı suları üzerine yüzey sularının etkisi
fiziksel-kimyasal ve çevresel izotoplar ile incelenmiştir. Çevresel izotop analiz sonuçlarına
göre havzada yağışlı ve kurak dönemde üç farklı grup su kütlesi tanımlanmıştır. Uluova
Bölgesinden alınan su örneklerinin, oksijen-18 döteryum değerlerinin oluşturduğu doğrunun
denklemi kurak dönemde δD=6 δ18O – 10.50 yağışlı dönemde δD=6 δ18O – 8.66 olarak
belirlenmiştir. Su numunelerinin trityum değerleri, yağışlı ve kurak dönemde 0-4 TU, 4-6 TU
ve 6-12 TU şeklinde gruplandırılmıştır. Uluova yeraltı suyu akiferi güncel yağışlardan
beslenmektedir. Uluova bölgesinde yapılan tarımsal sulama yeraltı suyu akiferini etkilemiştir.
Anahtar Kelimeler: Çevresel izotoplar, Uluova, yeraltı suyu – yüzey suyu ilişkisi

ABSTRACT
This study was carried out in Uluova region that is located in some 10 km north east of Elazig
(Turkey) city. In this study, the effects of surface waters on ground water aquifers were
examined through physical - chemical analyses and environmental isotopes. According to the
results of environmental isotope analysis, three different groups of water masses were
identified in the basin in wet and dry season. The equation of the line formed by the points
that in the oxygen-18 deuterium graphic for the water samples received from Uluova region
was defined as δD=6 δ18O– 10.50 for dry season and as δD=6 δ18O – 8.66 for wet. The tritium
values of the water samples were classified as 0-4 TU, 4-6 TU and 6-12 TU for wet and dry
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season. Uluova ground water aquifer is fed by daily precipitations. The agricultural irrıgatıon
in the Uluova region has affected the groundwater aquifer.
Keywords: Environmental isotopes, Uluova, groundwater - surface water relationship

1.GİRİŞ
Bu çalışmada, Uluova (Elazığ) akiferinin, yüzey sulamalardan kaynaklanan suni beslenme ile
Keban baraj gölünden yanal beslenmenin etkisi kimyasal datalar ve çevresel izotoplar ile
açıklanmaya çalışılmıştır. Uluova Bölgesinin tarımsal sulama alanı 13207 ha olup, 5000
hektarlık kısmı yeraltısuyu ile geri kalan kısmı ise Eyüpbağları pompaj sulama projesi
kapsamında açık kanallar yoluyla yüzey sulaması şeklinde gerçekleştirilmektedir (DSİ, 2012).
2.MALZEME VE YÖNTEM
Bu çalışma, 2006 -2007 yılları arasında 2 farklı dönemde, 19 lokasyonda arazi çalışmaları ve
örnekleme çalışmaları şeklinde gerçekleştirilmiştir. Arazi çalışmaları bölgesel jeolojik yapının
incelenmesi, örnekleme çalışmaları da fiziksel – kimyasal ve izotopik analizler için numune
alımı şeklinde gerçekleştirilmiştir. Su örneklerinin kimyasal ve izotopik bileşenleri Devlet Su
İşleri (DSİ) TAKK laboravatuvarında yapılmıştır. Fiziksel parametreler ise alanda yerinde
ölçülmüştür. Döteryum ve oksijen 18 analizleri filtre edilmeden 1000 ml polietilen şişe ile
örneklenmiştir. Bu çalışmada oluşturulan haritalar ArcGIS 9.3 yazılım programı ile
yapılmıştır.
2.1 Çalışma Alanı
Çalışma alanı, 38° 17′N ve 38° 43′N enlemleri ile 38° 36 ′E ve 39° 07′E boylamları arasında
yer alır ve yaklaşık 672 km² bir drenaj alanına sahiptir (Şekil 1). Bölgede karasal iklim şartları
hüküm sürmekte olup, yıllık ortalama yağış 418.2 mm (1929 – 2007) hesaplanmıştır. En
yüksek hava sıcaklığı temmuz ayında (42.2°C), en düşük hava sıcaklığı ocak (–22.6 °C)
ayında ölçülmüştür (DMİ, 2007).
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Şekil 1. Çalışma alanı

2.2. Jeoloji
Çalışma alanı Paleozoyik, Mezozoyik ve Senozoyik yaşlı birimler tarafından kaplanmıştır
(Şekil 2).
2.2.1. Paleozoyik
2.2.2.1. Keban Metamorfitleri (Permo-Triyas)
Keban metamorfitleri, kristalize kireçtaşı – şist, mermer, metakonglomera ve kalk fillit
birimler içerir, ancak çalışma alanında genelde kristalize kireçtaşları ile temsil edilir (Akgül,
1987; Çetindağ ve Okan, 2004; Palutoğlu, 2005, Çeliker, 2008).
2.2.2.2. Elazığ Magmatitleri (Senoniyen)
Magmatik kayaçlar, granit gabro, diyorit, serpantin, andezit, basalt, spilit ve tüfleri içerir
(Turan ve ark., 1993, Çetindağ ve Okan, 2004). Keban metamorfitleri ile bazı yerlerde
tektonik bazı yerlerde diskordanslı kontak ilişkilidir (Akgül, 1993). Magmatitler aşırı
derecede altere olmuştur (Çetindağ ve Okan, 2004).
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2.2.3. Senozoyik
2.2.3.1. Kırkgeçit Formasyonu (Lütesiyen – Üst Oligosen)
Bu formasyon, yatay ve dikey yönde değişken bir dizilim sunan ve yer yer 900 m kalınlığa
ulaşan çakıltaşı, kumtaşı, killikumtaşı, karbonatlı kumtaşı, marn ve kireçtaşı ardalanmasından
oluşur (Türkmen, 1991). Özellikle Uluova’nın kuzey kesimlerinde kendinden yaşlı birimler
üzerine açısal uyumsuzla gelmiştir (Çeliker, 2008).
2.2.4. Pliyosen
Kumlu kil genellikle Uluova’nın merkezi kesimlerine karşılık gelmektedir. Pliyosen silt,
kumtaşı ve konglomera birimleri kötü boylanmalı ve gevşek çimentolu ince ve iri taneli
birimleri içerir (Çetindağ ve Okan, 2004). Dar yayılımlı alüvyon birimler, Uluova’yı
güneybatı – kuzeydoğu yönlü geçen Haringet Çayı boyunca yüzeylenmiştir.

Şekil 2. Çalışma alanının jeoloji haritası (Çeliker 2008’den değiştirilerek)
2.3. Yüzey Suları
Haringet çayı ovanın tek drenajı olup, yüzey suları bu çay vasıtasıyla Kaban Baraj Gölüne
boşalır. Haringet Çayı yaz aylarında kurumakla birlikte, Karşıbağ ’dan itibaren yatak boyunca
oluşan sızıntılar ve sulama mevsimlerinde dönen sular nedeni ile akış gözlenmektedir.
Çalışma alanının, doğu kesiminde maksimum su seviyesi 845 m olan Keban Baraj Gölü,
yaklaşık 5 km kuzeyinde ise 1240 m rakımında tektonik bir göl olan Hazar Gölü yer alır. DSİ
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tarafından, Uluova’da 1988 yılında su kaynağını Keban Baraj Gölü ve Hazar Gölünün
oluşturduğu Eyüpbağları Pompaj Sulama Projesi geliştirilmiş ve yaklaşık 13000 ha arazinin
açık kanallar yoluyla yüzey sulaması gerçekleştirilmiştir (Şekil 3).
2.4. Yeraltı suları
Uluova’da serbest ve basınçlı olmak üzere iki akifer sistemi vardır. Serbest akifere ait yeraltı
suları Na-Cl ve Na-HCO3 fasiyeslerinde, basınçlı akifere ait yeraltı suları Ca-HCO3, MgHCO3 ve Na-HCO3 tipindedir. Hazar gölünden alınan suların kimyasal analizlerinde baskın
iyonlar Na ve HCO3, Keban Baraj Gölünden alınan suların kimyasal analizlerinde ise baskın
iyonlar Ca ve SO4 olarak belirlenmiştir (Çetindağ ve Okan, 2004).
3. TARTIŞMA
Elazığ-Uluova’da

yeraltısuyu

beslenmesi,

yeraltısuyundan

çekim,

Keban

Barajının

yeraltısuyuna olan etkisinin ve karmaşık hidrojeolojik yapının aydınlatılması için, tüm ovayı
kapsayacak şekilde 2006-2007 yıllarında yağışlı ve kurak dönem itibariyle kuyu ve
kaynaklardan su numuneleri alınmıştır (Şekil 3). Oksijen-18, döteryum ve trityum analizleri
DSİ TAKK Dairesi İzotop Laboratuvarında (Ankara) yapılmıştır. Çalışma alanında alınan su
örneklerinin analiz sonuçları Tablo 1’ de verilmiştir.

Şekil 3. Yüzey ve yeraltı su kaynakları ve sulama sistemleri ile örnek lokasyonları
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Tablo 1. Su örnekleri analiz sonuçları
No
1

Tarih

Lokasyon

Kot(m)

TºC

EC
(μS/cm)

Cl
(mg/l)

9.8.2006

Kuyu

860

17.4

718

63.1

20.6.2007
2

9.8.2006

Kuyu

917

18.1

722

26.94

Kuyu

855

15

458

56.2

Kuyu

855

16.5

502

44.5

19.6.2007
3

9.8.2006
19.6.2007

4

9.8.2006
19.6.2007

5

9.8.2006

Kuyu

868

16.5

680

81.5

19.6.2007
6

10.8.2006

Kuyu

970

17.5

844

72.74

19.6.2007
7

10.8.2006

Kaynak

1261

15.8

290

38.6

20.6.2007
8

10.8.2006

Kuyu

895

15.5

755

59.6

Kuyu

953

16.8

737

80.4

19.6.2007
9

10.8.2006
20.6.2007

10

10.8.2006

Kaynak

1022

18.7

240

36.4

20.6.2007

δ18O

δ2H

T

±TU
Belirsizlik
0.85

-8.4

-57.92

4.45

-8.12

-53.66

3.9

1

-8.68

-64.58

0.55

0.7

-8.82

-64.53

0.2

0.8

-8.79

-62.16

8.4

1.4

-8.91

-60.8

8.1

1.55

-8.99

-64.89

6.6

1.2

-8.95

-63.84

6.45

1.35

-8.02

-57.32

12.1

1.45

-8.01

-56.54

10.75

1.9

-8.14

-62.08

8.1

1.4

-8.17

-59.53

9.1

3.65

-9.18

-65.37

10.85

1.45

-9.16

-66.83

10.05

4

-8.47

-61.65

11.45

1.5

-8.46

-65.82

7.85

3.35

-8.64

-65.66

9.65

1.45

-8.66

-56.33

8.4

3.4

-9.19

-64.54

9.7

1.45
3.6

-9.11

-61.38

9

11

10.8.2006

Kuyu

884

16.1

639

60.12

-8.36

-61.86

10.15

1.4

12

10.8.2006

Kuyu

877

17.2

770

70.05

-8.56

-65.14

5.45

1.25

-8.89

-62.05

1.15

0.8

Kuyu

938

14.95

885

121.95

-6.87

-53.28

7.95

1.4

-7.45

-50.65

8.25

3.3

-7.95

-63.19

4.3

1.25

-8.07

-58.77

7.5

3.05

-8.4

-59.36

8.65

0.95

-8.18

-55.93

7.7

3.1

-60.43

7.35

0.95

19.6.2007
13

10.8.2006
19.6.2007

14

14.8.2006

Kuyu

906

18.85

804

38.85

20.6.2007
15

22.11.2006

Haringet Çayı

987

23.4

326

32.8

20.6.2007
16

22.11.2006

17

22.11.2006

18

22.11.2006

19

13.3.2006

Keban Baraj Gölü

845

14.8

344

29.4

-8.86
-9.6

-65.7

8.25

3.3

Hazar Gölü

1240

14.5

2050

386

-1.44

-18.23

10.8

1.05

19.6.2007

20.6.2007
Elazığ Meteoroloji
İstasyonu
Havaalanı Yağış
İstasyonu

-1.02

-15.32

10

3.95

987

-9.87

-44.74

8.40

1

884

-8.48

-52.43

9.95

1.3

Uluova Havzası’nda, geçmiş yıllara ait yağış örneklerinin, düzenli ve uzun süreli izotop
analizleri bulunmamaktadır (DSİ, 2012). Bu çalışma kapsamında Uluova Havzasında yer alan
Elazığ Meteroloji İstasyonu ve Elazığ Havaalanı Meteroloji İstasyonlarından yağış örnekleri
alınmıştır. Ancak yağış örneklerinin bir defadan fazla alınamaması nedeniyle yağışı temsil
etmediği düşünülmüştür. Bu yüzden yağış-yükseklik ilişkisi araştırılamamıştır.
Havzada yer alan su noktalarının 2006 yılı Ağustos ayı ve 2007 yılı Haziran ayına ait oksijen18 ve döteryum değerleri işaretlenerek oksijen-18 döteryum grafiği kurak ve yağışlı
mevsimler için çizilmiştir.
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Uluova’da kurak dönemde alınan su örneklerinin oksijen-18 döteryum grafiğinde Dünya
Meteorik Su Doğrusu (GMWL), Akdeniz Meteorik Su Doğrusu (MMWL) (IAEA, 1981;
IAEA, 1983) ve su örneklerinin lokasyon numaraları grafik üzerinde gösterilmiştir (Şekil 4a).
Grafik üzerinde yer alan noktaların oluşturduğu doğrunun denklemi δD=6 δ18O - 10.50 dir.
Kurak dönemde ki su örneklerinin izotopik kompozisyonu bu su noktalarının genel anlamda
karasal yağışlardan beslendiğini ve doğru eğiminin 6 olması nedeniyle bazı su noktalarının
sulamadan dönen suların etkisiyle buharlaşmaya maruz kalmış sular ile beslendiğini
göstermektedir.
2006 yılı kurak dönem oksijen-18 döteryum grafiğine bakıldığında üç grup su ayırt edilmiştir
(Şekil 4b):
I.Grup Sular: Hazar gölünden alınan 17 no’lu su örneğinin izotopik kompozisyonu, çalışma
alanında en pozitif yani buharlaşmaya maruz kalmış su noktasını göstermektedir. Bu gruptaki
diğer su noktası ise 13 nolu içme suyu kuyusudur.
II.Grup Sular: 1, 5, 6, 8, 11, 14, 15, 16 no’lu örnek lokasyonlarıdır. Bu grupta yer alan suların
oksijen-18 değerleri (‰) -7.95 ile -8.86 arasında değişirken, döteryum değerleri -57.9 ile 63.19 arasında değişim göstermektedir. Bu grupta yer alan su noktaları, Uluova sulama kanalı
boyunca yer aldığı için, sulamadan dönen buharlaşmaya maruz kalmış suların izotopik
kompozisyonu değişmiştir.
III.Grup Sular: 2, 3, 4, 7, 9, 10, 12

no’lu örnek lokasyonlarıdır. Bu grupta yer alan su

noktalarının oksijen-18 değerleri (‰) -8 ile -9.19 arasında değişirken, döteryum değerleri 64.58 ile -65.66 arasında değişim göstermektedir.
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Şekil 4a. İncelenen suların δ18O ve δ²H değerleri arasındaki ilişki (kurak dönem)

Şekil 4b. İncelenen suların δ18O ve δ²H değerleri arasındaki ilişki (kurak dönem)

Uluova’da yağışlı dönemde alınan su örneklerinin oksijen-18 döteryum grafiğinde (Şekil 5a)
doğrunun denklemi δD=6 δ18O - 8.66’dır. Yağışlı dönemde de su örneklerinin izotopik
kompozisyonu bu su noktalarının genel anlamda karasal yağışlardan beslendiğini ve bazı su
noktalarının sulamadan dönen suların etkisiyle buharlaşmaya maruz kalmış sular ile
beslendiğini göstermektedir.
2007 yılı yağışlı dönem oksijen-18 döteryum grafiğine göre üç grup su ayırt edilmiştir (Şekil
5b):
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I.Grup Sular: Bu gruptaki suların izotopik kompozisyonu buharlaşma etkisinde olan su
örneklerini göstermektedir. Bunlar Hazar gölü (17) ve 13 nolu içme suyu kuyusundan alınan
su örnekleridir.
II.Grup Sular: 1, 5, 6, 9, 14, 15 no’lu örnek lokasyonlarıdır. Bu su noktalarının oksijen-18
değerleri (‰) -8.01 ile -8.66 ve döteryum değerleri -53.66 ile -59.53 arasında değişim
göstermektedir.
III.Grup Sular: Bu grupta yer alan örnekleme lokasyonları, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 12 nolu kuyular
ve 16 no’lu Keban Baraj gölüne ait örnekler olarak belirlenmiştir. Oksijen 18 değerleri (‰) 8.46 ile -9.60, döteryum değerleri -60.80 ile 65.82 arasında değişmiştir.

Şekil 5a. İncelenen suların δ18O ve δ²H değerleri arasındaki ilişki (yağışlı dönem)

Şekil 5b. İncelenen suların δ18O ve δ²H değerleri arasındaki ilişki (yağışlı dönem)
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Bu değerler, ova kotunda yeralan su noktalarının karasal yağışlar ile Akdeniz yağışlarından,
yüksek kotlarda yer alan kaynakların ise karasal kökenli yağışlarından beslendiğini
göstermiştir.
Uluova havzasında, yeraltısuyu trityum konsantrasyonunun genel dağılımı incelenerek yağışlı
ve kurak döneme ait, su örneklerinin oksijen-18 trityum dağılımı Şekil 6 ve Şekil 7’de
gösterilmiştir.

Yağışlı

ve

kurak

dönem

grafiklerinde

su

örneklerinin

trityum

konsantrasyonunda mevsimsel önemli bir değişim gözlenmemiştir. 2006 yılı kurak dönemde
oksijen-18 trityum grafiğinde trityum değerleri 0-4 TU olan su örnek lokasyonu 2 no’lu
kuyudur. Bu örnek suyunun izotopik değeri, havzada en yaşlı, yani yeraltısuyu hareketinin
yavaş olduğu lokasyonu göstermektedir. 1, 12 ve 14 no’lu örnek lokasyonlarına ait suların
trityum değerleri 4-6 TU arasında değişmiştir. Bu su örnekleme lokasyonlarının trityum
değerleri, havzada güncel yağışlardan beslenen ve sulama suyundan sızan sularla etkilenen ve
dolaşımda belli süre kalan su noktalarını göstermektedir. Trityum değerleri 6-12 TU arasında
değişen 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17 no’lu örneklere ait sular ise güncel yağışların
izotopik kompozisyonu ile benzer özellik göstermektedir.
2007 yılı kurak dönem oksijen-18 trityum grafiğinde trityum değerleri 0-4 TU olan su
örnekleme lokasyonları 2, 12 no’lu kuyulardır. Bu su noktalarının izotopik bileşenleri,
havzada en yaşlı, yani yeraltısuyu hareketinin yavaş, beslenim ve boşalım arasında akiferde
geçen sürenin ise uzun olduğunu ifade etmektedir. 1 no’lu kuyunun trityum değeri 4-6 TU
arasındadır. Bu su noktasının trityum değeri, havzada güncel yağışlardan beslenen ve yüzey
sulamalarından yeraltına sızan sulardan da etkilenerek dolaşımda belli bir süre kalan suların
izotopik kompozisyonu ifade etmektedir. Trityum değerleri 6-12 TU arasında değişen örnek
lokasyonları ise 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 no’lu lokasyonlardır. Bu su noktaları
da güncel yağışlarından beslenen ve sulama mevsiminde Uluova sulama kanalına Keban baraj
gölü ve Hazar gölünden verilen karışım suyundan etkilenerek, süzülmenin hızlı gerçekleştiği
bir sistemin söz konusu olduğunu göstermektedir.
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Şekil 6. İncelenen suların oksijen-18 ve tirityum değerleri arasındaki ilişki (kurak dönem)

Şekil 7. İncelenen suların oksijen-18 ve tirityum değerleri arasındaki ilişki (yağışlı dönem)
Elazığ-Uluova’daki su noktalarından alınan örneklerin 2006 yılı Ağustos ayına ait trityum ve
elektriksel iletkenlik değerleri birlikte incelenerek trityum-EC grafiği çizilmiştir (Şekil 8).
Trityum değerleri 0-2 TU ve EC değeri 722 μmho/cm olan örnek lokasyonu 2 no’lu kuyu
lokasyonudur. Bu su noktası, yeraltısuyu hareketinin yavaş olduğu en yaşlı su örneğini temsil
etmektedir. Yağışı temsil edebileceği düşünülen 7 ve 10 nolu kaynaklara ait su örneklerinin
trityum değerleri 10 TU, EC değerleri ise 240-290 μmho/cm civarındadır. Grafik üzerindeki
diğer su noktalarının trityum ve EC değerleri, güncel yağışlardan beslenen yeraltı suyu ile
yüzey sulaması sonucu yeraltına sızan suların akiferi etkilemesi sonucunda oluşan karışım
sularının değerlerini göstermektedir.
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Şekil 8. İncelenen suların EC ve 3H değerleri arasındaki ilişki (kurak dönem)
4. SONUÇLAR
Uluova Havzasındaki jeolojik formasyonların litolojisi yeraltısuyu depolama ve iletme
bakımından incelendiğinde, serbest ve basınçlı akifer sistemleri olarak iki akifer sistemi
tanımlanmıştır. Yapılan izotop hidrolojisi çalışmasında, yağışlı dönem ve kurak dönemde
örnekleme noktalarının izotopik kompozisyonlarında önemli bir değişim gözlenmemiştir.
Akiferdeki yer altı suyunun besleniminin güncel yağışlardan olduğu ve Keban baraj gölü ve
Hazar gölün’den ovaya verilen karışım sularının etkisi ve sulamadan dönen suların akiferi
etkilemesiyle ova kotunda alınan su noktalarının buharlaşmış izotopik kompozisyona sahip
olduğu belirlenmiştir. Uluova yeraltı suyu akiferi güncel yağışlardan beslenmektedir. Sulama
mevsimde, Keban Baraj Gölü ve Hazar Gölünden yapılan yüzey suyu sulaması, akiferi
etkilemektedir. Bu etkileşim, yeraltı suyunun trityum içeriğine göre yapılan tanımlanmasında
bir değişim oluşturmamıştır. İzotop hidrolojisi çalışmaları kapsamında elde edilen sonuçlar
dikkate alınarak, Uluova’da yeraltısuyu işletmesi çalışmaları sürdürülmelidir.
TEŞEKKÜR
Bu çalışma DSİ Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmiştir. Yazar, Uğur Akdeniz, Nihal
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HİDROLOJİDE İZOTOP TEKNİKLERİ UYGULAMALARINDA
RADYASYON GÜVENLİĞİ
RADIATION PROTECTION FOR ISOTOPE TECHNIQUE
APPLICATIONS IN HYDROLOGY
Berna ATAKSOR, Ayhan AKKAŞ
Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi-İstanbul
berna.ataksor@taek.gov.tr , ayhan.akkas@taek.gov.tr

ÖZET
Türkiye’de tıpta teşhis ve tedavi, endüstride tahribatsız muayene, seviye ve kalınlık ölçme,
kalibrasyon, radyoizotop izleme teknikleri, sterilizasyon gibi birçok alanda radyoaktif
maddelerden oldukça yaygın olarak yararlanılmaktadır. Ülkemizde hidroloji çalışmalarında
çevresel izotop yöntemleri, su kaynaklarının değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve yönetiminde
karşılaşılan

geniş

spektrumlu

hidrolojik

problemlerin

rutin

uygulamaların

da

kullanılmaktadır. Bu tip çalışmalarda radyoizotopların kullanılması söz konusu olduğundan
insan ve çevre sağlığı açısından radyasyon güvenliği sistemine uyulması gerekmektedir. Bu
bildiri ile çalışanların radyasyon güvenliği konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu
bağlamda hidrolojide izotop uygulamaları sırasında alınması gerekli radyasyon güvenliği
önlemleri ve radyasyon korunması anlatılması hedeflenmektedir.
Anahtar Sözcük: İzotop teknikleri, hidroloji, radyasyondan korunma, radyasyon güvenliği
ABSTRACT
Radioactive materials are used in many fields in Turkey, including medical diagnosis and
treatment, industrial nondestructive testing, calibration, sterilization, thickness and intensity
measurements. Another usage of radiology is radioisotope tracking in hydrology. This
technique is widely used for assessment of water resources, their management and
development. While its value is undeniable, protection has to be prioritized like other
applications that include radio nuclides. The research staff and workers must be wellinformed about its risks. This article aims to give basic instructions for radiation protection
and safety precautions in Isotope technique applications in Hydrology.
Keywords: Isotope techniques, hydrology, radiation protection, radiation safety
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1. GİRİŞ
Son yıllarda giderek artan sulama suyu, içme suyu ve enerji gereksinimi, su kaynaklarının
geliştirilmesi ve en verimli şekilde kullanılması ile ilgili çalışmaların önemini arttırmaktadır.
Su kaynaklarının geliştirilmesi ve planlanması konusundaki çalışmalarda pek çok teknik
kullanılmakla birlikte izotop teknikleri de büyük önem kazanmıştır. Hidrolojide izotop
teknikleri, genellikle suyun yapısında bulunan izotoplardan yararlanmak, su veya izlenecek
malzemeyi bir radyoizotop ile etiketlemek esasına dayanmaktadır. İzotop hidrolojisi teknikleri
yardımıyla yapılan uygulamalarda, klasik yöntemlerle sonuç alınması zor hatta olası olmayan
durumlarda oldukça iyi çözümler alınabilmektedir.
Hidrolojide genel olarak üç farklı teknikle radyoizotop kullanılmaktadır. Bunlar;


Çevresel radyoizotoplar



Yapay izleyici amaçlı radyoizotoplar



Açık kaynak uygulamaları

Çevresel

radyoizotoplar,

radyoizotopların

doğada

bulunma

yüzdeleri

kullanılarak

gerçekleştirilen bir tekniktir. Bu teknikle en fazla su ile ilgili tarihlendirme yapılmaktadır. Bu
iki radyoizotop aynı zamanda yapay yollarla da elde edilebilirler. Kozmik ışımaların neden
olduğu kararsız radyoizotopların doğada bulunma yüzdeleri oldukça düşüktür.

-

14

C/12C ~10-11

- 36Cl/35Cl ~10-15
- 3H/1H ~ 10-18
Tablo 1’de bazı radyoizotopların kozmik ışıma ile oransal olarak oluşma miktarları
verilmiştir.
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Tablo 1: Kozmik ışınların neden olduğu bazı radyoizotopların oluşma oranları.
Oluşma oranı (atom.cm-2.s-1)

Radyoizotop
3

H

0,28

7

Be

0,035

10

Be

0,018

14

C

2,0

36

Cl

0,0019

Bir diğer teknik, yapay radyoizotoplar kullanılarak izleme tekniklerinin uygulanmasıdır.
Yapay radyoizotoplar, kararlı elementlerin ışınlanması sonucu oluşurlar. En genel yöntem
nükleer reaktörlerde elementlerin nötron ile bombardımanıdır. Özellikle yer altı ve yer üstü
suların takip edilmesinde kullanılırlar.

82

Br,

131

I,

198

Au ve

24

Na kullanılan bazı radyoaktif

izleyicilerdir.

Tablo2’ de hidroloji alanında kullanılan bazı radyoizotoplar ve özellikleri verilmiştir.
Tablo 2. Hidroloji alanındaki uygulamalarda kullanılan bazı radyoizotoplar ve özellikleri
İzotop

Bozunum Sabiti (yıl-1)

Fiziksel yarı ömrü (yıl)

Rubidyum (87Rb)

1.46 x 10-11

4.75 x 1010

Uranyum (238U)

1.55 x 10-10

4.468 x 109

Iyot (129I)

4.41 x 10-8

1.57 x 107

Klor (36Cl)

2.3 x 10-6

3.01 x 105

Kripton (81Kr)

3.03 x 10-6

2.29 x 105

Karbon (14C)

1.21 x 10-4

5730

4.33 x 10

-4

1600

2.58 x 10

-3

269

4.95 x 10

-3

140

226

Radyum ( Ra)
39

Argon ( Ar)
32

Silikon ( Si)
90

Stronsiyum ( Sr)

0.0241

28.78

3

0.0558

12.43

83

0.0644

10.756

228

0.121

5.75

35

2.89

0.240

Trityum ( H)
Kripton ( Kr)
Radyum ( Ra)
Sülfür ( S)
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Hidroloji uygulamalarında çalışmanın amacına göre radyoizotopun;
- fiziksel yarı ömrü,
- yayımlanan radyasyonun tür ve enerjisi,
- su ortamındaki kararlılık durumu,
- soğurma durumu,
- spesifik aktivitesi,
- radyasyondan korunma gibi özellikleri dikkate alınır.
Radyoaktif izleyicinin miktar ve aktivitesinin, çevre sağlığı ve radyasyondan korunma
açısından en az seviyede, uygulama açısından da uygulama süresince izlenebilecek,
ölçümlenebilecek seviyede tutulması gerekmektedir. Bu amaçla, araştırmalar yapılarak
çalışmalarda en az aktivite ve izleyici miktarı belirlemek için formüller geliştirilmektedir.

2. TÜRKİYE'DE YASAL DÜZENLEMELER
İyonlaştırıcı radyasyonla ve radyoaktif maddelerle çalışmalarda uyulması gereken kurallar,
alınması gereken önlemler uluslar arası kuruluşlar tarafından belirlenmekte ve ülkelere
uygulanması yönünde öneriler yapılmaktadır. Ülkeler bu öneriler kapsamında oluşturdukları
ulusal kanun, tüzük ve yönetmeliklerini hazırlayarak çalışmalarını düzenlemektedir.
Ülkemizde, iyonlaştırıcı radyasyon ışınlamalarına karşı kişilerin ve çevrenin radyasyon
güvenliğini sağlamaya yönelik mevzuat düzenlemeleri, 2690 sayılı TAEK Kanunu (RG:
13/07/1982), Radyasyon Güvenliği Tüzüğü (RG: 07/09/1985) ve Radyasyon Güvenliği
Yönetmeliği (RG. 24/03/2000) ile belirlenmiştir. Bu konudaki en detaylı hükümleri içeren
Yönetmelik, radyasyon güvenliğinin sağlanmasını gerektiren her türlü tesis ve radyasyon
kaynağının zararlı etkilerinden kişileri ve çevreyi korumak için alınması gereken her türlü
tedbiri ve yapılması gereken faaliyetlerle ilgili hususları kapsar (3).
Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği Ek- I ’de belirtilen Radyoaktivite ve Radyoaktivite
Konsantrasyonuna göre “Radyoizotoplar İçin Muafiyet Sınırları” ‘nda verilen miktarları aşan
radyoaktif maddelerle çalışılabilmesi ve her türlü amaçla bulundurulması ve kullanılması için
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’ndan (TAEK) lisans alınması gerekmektedir (3).
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3. HİDROLOJİDE İZOTOP TEKNİKLERİ UYGULAMALARINDA RADYASYON
KORUNMASI
Radyoaktif maddelerin ve radyasyonun tehlikeli olma olasılığı vardır. İnsanlar iyonlaştırıcı
radyasyonlar ve/veya radyoaktif maddelere, dış veya iç ışınlamalar sonucu maruz kalabilirler. Dış
ışınlamalar, radyasyon alanı içinde bulunulan sürece bütün vücudun veya bazı bölgelerin dıştan
ışınlanması, iç ışınlanmalar ise radyoaktif maddelerin solunum, sindirim ve deri yolu ile vücut
içine alınması ile gerçekleşir. Radyasyon tehlikesini önlemek veya kontrol altına almak için
uyulması gerekli prensipler, kurallar ve standartlar bulunmaktadır. Bunlar;
- Radyasyondan korunma prensipleri
- Uluslararası ve ulusal radyasyon korunması standartları
- Düzenleyici ve denetleyici kontroller
Radyasyonun etkilerinin eşik doz seviyesine bağlı olmadığı, genel olarak iyonize edici
radyasyonun çok küçük doz seviyelerinde bile zararlı olabileceğini kabul eden “LNT” hipotezi
göz önüne alınarak radyasyon korunma tedbir ve kuralları belirlenir. Bu nedenle tüm radyasyon
doz seviyelerine karşı çalışanları ve halkı radyasyondan korumak gerekmektedir (5).
Radyasyonla çalışan personelin her bir radyoizotop için belirlenen yıllık olarak solunum ve/veya
sindirim yolu ile aldığı ALI ( Annual Limit on Intake) değerini aşmamalıdır. Çalışma koşulları
ve çalışılacak radyoaktivite miktarı bu esas göz önüne alınarak seçilmelidir. Tablo3’ de hidroloji
de kullanılan bazı radyoizotoplar için ALI değerleri verilmiştir.
Tablo3. Hidrolojide kullanılan bazı radyoaktif maddelerin ALImin değerleri
Radyoizotop
3

H

14

C

35

S

36

Cl

129

I

ALI (Bq)
Sınıfı

Solunum yoluyla

Sindirim yoluyla

V

1x109

1x109

7

4x107

c

4 x 10

m

3x1010

d

3x109

D

2 x 108

1x108

W

3 x107

7 x 107

V

2x 108

D

3x107

W

3x106

D

3x105

V : Buhar formunu gösterir
c, m ve d : İşaretlenmiş Organik bileşikleri, karbonmonoksit ve karbondioksidi gösteririr.
D,W,Y : gün, hafta, yıl olarak.
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2x107
2x105

Hidrolojide radyoizotop uygulamalarında, her radyoizotop için çevre ve insan sağlığını korumak
amacıyla müsaade edilen radyoaktivite seviyeleri belirlenmiş olup bu seviyelerin aşılmaması
gerekmektedir (1) (5).
Laboratuvar ortamında radyoaktif madde ile çalışan personel için bazı önlemler alınması
gereklidir. Bu önlemler şunlardır;


Radyoaktif maddelerin ve çalışma alanlarının uygun ve yeterli olacak şekilde
işaretlenmesi ve etiketlenmesi gerekmektedir.



Radyoaktif madde bulunan laboratuvalara sorumlu personel dışında giriş ve çıkışların
gözetim altında yapılması gereklidir.



Radyoaktif maddeden kaynaklanabilecek bulaşmaya karşı koruyucu önlük, eldiven ve
teçhizatın kullanılması gereklidir. Kullanılan radyoaktif maddenin cinsine ve enerjisine
göre kullanılacak teçhizat seçilmelidir. Örnek olarak beta kaynakları ile çalışılırken
koruma gözlüklerinin takılması veya buharlaşabilen radyoaktif maddelere karşı maske
uygun kullanımı oldukça önemlidir.



Çalışılan bölgede belli sıklıklarda radyoaktif kontaminasyon ( kirlenme) ölçümlerinin
gerçekleştirilmesi gereklidir. Elde edilen sonuçlar raporlanmalıdır. Laboratuvar
ortamında çalışılan radyoaktif maddenin türü, enerjisi ve fiziksel haline bağlı olarak
kontaminasyon ölçüm cihazı, alan doz hızı ölçer veya hava monitörleri kullanılmalıdır.



Dozimetre kullanılması çalışan personelin belli periyotlarla aldığı radyasyon doz değerini
takip etmek açısından önemlidir.



Dekontaminasyon kitlerinin, olası radyoaktif bulaşmaya karşı hazır bulundurulması
önemlidir.



Radyoaktif madde bulaşma riskine bağlı olarak hazırlanmış acil durum planı
bulunmalıdır (6).

Radyasyon güvenlik kültürünün oluşturulmasında önemli bir aşama, radyasyon kaynaklarıyla
yapılan çalışmaların sağlık yönünden neden olacağı tehlikenin türü ve büyüklüğünü
belirlemektir. Radyasyon uygulamalarında böyle bir değerlendirme dikkate alınarak uygun
planlama yapmak ve yapılan çalışmaların radyasyon doz seviyeleri ile radyoizotopların hava ve
su ortamlarındaki derişimlerinin mümkün olduğunca düşük olması ve hiçbir durumda
maksimum müsaade edilebilir değerleri aşmayacak şekilde ayarlanması gerekmektedir.
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ÖZET
Döteryum çeşitli moleküllerin ve suyun yapısında mevcuttur. Doğal sular H2O ve D2O
karışımıdır. Doğal içme sularının döteryum konsantrasyonu coğrafi farklılıklara göre
bölgeden bölgeye değişmektedir. Buda vücut sıvılarında döteryum konsantrasyonunun farklı
olmasına neden olmaktadır. Sağlıklı bir kişide kanda döteryum konsantrasyonu yaklaşık
olarak 150 ppm civarındadır. Bu miktar yaşa ve cinsiyete göre değişmektedir. Döteryumun,
hayvan ve bitki hücresinin normal büyümesi için gerekli olduğu gösterilmiştir. Bu pilot
çalışmada Türkiye’nin 7 farklı bölgesinin 29 ilinden elde edilen toplam 100 adet su örneğinde
döteryum tayini yapılmıştır. Döteryum konsantrasyonunun 147 ppm ile 152 ppm arasında
değiştiği saptanmıştır.

Daha sonra yapılacak detaylı araştırmalarla Türkiye sularının

döteryum haritasının çıkarılması ve bu bölgelerde sıklıkla rastlanılan hastalıkların sudaki
döteryum konsantrasyonu ile ilişkisinin araştırılması, halk sağlığının iyileştirilmesine yönelik
çalışmalara önemli katkılar sağlayacaktır.
Anahtar kelimeler: Döteryum, içme suyu, Türkiye
ABSTRACT
Deuterium exists as a component of various molecules and natural water. The natural water is
a mixture of H2O and D2O. Deuterium concentration of natural water varies from region to
region depending on the geographical differences. This situation causes different deuterium
concentrations in body fluids. Deuterium concentration is approximately 150 ppm in healthy
human blood. This value can change depending on the age and sex. It has been revealed that,
deuterium is essential for normal growth of animal and plant cells. In this pilot study,
deuterium concentrations were determined in a hundered water samples obtained from 29
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cities of 7 different regions of Turkey. Deuterium concentrations were found to be between
147-152 ppm. In the future, by the detailed researches that obtain the deuterium map of water
in Turkey and their regional relation to the frequently encountered diseases will provide an
important contribution to public health improvement.

Key words : Deuterium, drinking water, Turkey
GİRİŞ VE AMAÇ
Su, bilindiği gibi yeryüzünde en fazla bulunan ve canlı organizmaların fonksiyonlarını devam
ettirebilmesi için gerekli olan en önemli moleküllerden biridir. İnsanlar ve tüm canlılar için
içme suyunun güvenilir ve iyi kalitede olması, zararlı maddeler içermemesi gereklidir (Wang
ve ark., 1999; Verbalis, 2003).
Döteryum çeşitli moleküllerin ve suyun yapısında mevcuttur. Doğal sular H2O ve D2O
karışımıdır. Döteryum (D), hidrojenin (H) radyoaktif olmayan tek kararlı izotopudur. Sularda
D/H oranı 1/6600 olup yaklaşık 150 ppm’e tekabül etmektedir (Collins ve Bowman, 1971;
Wiberg, 1955). Döteryumu azaltılmış su diğer adıyla hafif su için bu oran 150 ppm’den
düşüktür. Ağır suda ise bu oran daha yüksektir. Ağır su yüzdeleri yüksek olan sularda canlılar
yaşayamazlar ya da yaşamakta çok zorluk çekerler (Jansco ve Van Hook, 1974; Rundell ve
ark., 1988; Wang ve ark., 2013).
Doğal içme sularının döteryum konsantrasyonu coğrafi farklılıklara göre bölgeden bölgeye
değişmektedir. Döteryumun, insanlarda, hayvanlarda ve bitkilerde hücrenin normal büyümesi
için gerekli olduğu gösterilmiştir (Somlyai 2002; Somlyai ve ark., 1993). Döteryum
konsantrasyonunun kanda ve idrarda farklı olduğu tespit edilmiş ve bu farklılığın içilen sudaki
döteryum konsantrasyonu ile ilgili olduğu belirtilmiştir. Sağlıklı bir kişide kanda döteryum
konsantrasyonu yaklaşık 150 ppm civarındadır. Bu miktar yaşa ve cinsiyete göre
değişmektedir (Blaga, 1978; Berdea ve ark., 2001).
Döteryumun biyolojik sistemler üzerindeki etkisini inceleyen çalışmalar genellikle döteryum
fazlalığı ile ilgilidir. Döteryum konsantrasyonundaki hafif bir artış büyümeyi uyarmaktadır
(Czajka ve ark., 1961; Katz ve ark., 1962; Somlyai 2002). İlk defa 1993 yılında, döteryum
konsantrasyonu az olan içme sularının canlı organizmayı etkilediğinden bahsedilmiştir
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(Somlyai ve ark., 1993). Döteryum konsantrasyonu az olan suyun kullanımı tek hücreli ve çok
hücreli organizmaların

ömrünü uzattığı, sağlıklı hücreler üzerinde hiçbir zararlı etkisi

olmadığı, hastalıklı hücrelerin, nekroz veya apoptoz yolu ile ölümüne neden olduğu
belirtilmektedir (Bild ve ark., 2004; Somlyai ve ark., 2010; Kovacs ve ark., 2011; Krempels
ve ark., 2008; Yarat 2013).
Türkiye’de içme ve kaynak sularında döteryum konsantrasyonu tam olarak belirlenmediği
için bu çalışmanın amacı, yurdumuzun 7 farklı bölgesinde yer alan 29 ilimizden toplanan 100
adet içme suyu örneklerinde döteryum konsantrasyonunu tayin etmektir.

MATERYAL VE METOT
Çalışmamızda 29 ilimizden uygun şartlarda toplanmış ve saklanmış içme suyu örneklerinde
döteryum tayini yapılmıştır. Su örneklerinde döteryum tayini Ankara’da Devlet Su İşleri
(DSİ) İzotop Laboratuvarında, IAEA (International Atomic Energy Agency) standartlarına
göre yapılmıştır. Sulardaki izotop oranları yaygın olarak IAEA’nın belirlediği bir standarttan
VIENNA Standard Mean Ocean Water (VSMOW) sapma olarak hesaplanır. VSMOW farklı
okyanuslardan su örnekleri alınarak hazırlanmış, sularda hidrojen ve oksijen izotopları
ölçümünde kullanılan referans kaynaktır. Hidrolojik çevrimin başlangıç ve sonu olmaları, su
kaynaklarının % 97’sini oluşturmaları ve izotopik açıdan düzgün bir dağılım göstermeleri
nedeniyle sulardaki izotop değerlerinin okyanuslardan elde edilen bir standarda göre
belirlenmesi ideal bir tercihtir. Sularda izotop ölçümünde DSİ İzotop Laboratuarında IRMS
DUAL INLET cihazı kullanılmaktadır. Bu cihazda Dengeleme Metodu kullanılarak sonuçlar
elde edilmektedir. Her bir su örneğinin 400 µl’si içindeki hava vakumlandıktan sonra 2H
analizi için H2,

18

O analizi için CO2 referans gazı ile doldurulur. 40 °C sıcaklıkta dengeleme

reaksiyonları gerçekleşir. Su ile gaz arasında dengeleme olduğunda her ikisinin de izotop
oranları aynı olmaktadır. Ancak gaz ve suyun denk olan bu değeri suyun izotopik değeri
değildir. Bu dengeleme sırasında su bir miktar buharlaşmıştır, çünkü dengeleme sıcaklığı 40
°C’dir ve suda olan izotoplar gazda da vardır. Aslında ayrışma (fractionation ) olmuştur. Bu
durumu düzeltmek için gaz + buhar karışımı alınıp -90 °C’lik bir tuzakta bekletilerek gaz
buhardan ayrıştırılır. Böylece DUAL INLET’e sadece gaz ulaşmış olur. Bu gaz numune
körüğüne alınırken dengelemede kullanılan referans gaz DUAL INLET’te referans körüğüne
alınarak izotop oranı her bir numune için ölçülerek suyun izotop oranına ulaşılır.  (%) olarak
verilen sonuçlar aşağıdaki (1) no’lu formülle ppm cinsine çevrilir.
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BULGULAR
Çalışmamızda 7 farklı bölgeden rastgele seçilen 29 ilimizin içme suyu örneklerinin döteryum
konsantrasyonları Tablo 1 ve Şekil 1’de verilmektedir.
Tablo 1: 29 ilimizde içme suyu örneklerindeki döteryum konsantrasyonları
No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
* Ort

Bölge Adı

İl adı
(örnek sayısı)

Marmara Bölgesi

Edirne (n=3)
Tekirdağ (n=3)
İstanbul (n=8)
Yalova (n=1 )
Bursa (n=2)
Balıkesir (n=3)
Ege Bölgesi
Manisa (n=2)
İzmir (n=4)
Kütahya (n=5)
Afyon (n=1)
Akdeniz Bölgesi
Antalya (n=5)
İç Anadolu Bölgesi
Ankara (n=5)
Eskişehir (n=4)
Nevşehir (n=2 )
Niğde (n=2)
Karadeniz Bölgesi
Bartın (n=4)
Karabük (n=2)
Trabzon (n= 5
Rize (n=3)
Artvin (n= 3)
Doğu Anadolu Bölgesi
Kars (n= 4)
Malatya (n=2)
Tunceli (n=3)
Erzurum (n=4)
Ağrı (n=5)
Bitlis (n= 4)
Van (n= 5)
Güneydoğu Anadolu
Diyarbakır (n=3 )
Bölgesi
Mardin (n=3 )
± SD: Ortalama ± Standart sapma
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Döteryum
Konsantrasyonu
(Ort. ppm)
151
149
148
148
149
152
151
152
147
148
151
148
148
147
151
150
148
149
150
147
149
149
151
147
148
150
151
151
151

Bölgesel
Döteryum
( Ort. ppm + SD)*

150 ± 1.64

149.5± 2.38

151± 0.00
149 ± 1.73

149 ± 1.30

149 ± 1.50

151 ±0.00

Şekil 1: Türkiye’de içme suyu örnekleri alınan iller ve bu örneklerde ppm cinsinden
saptanan döteryum konsantrasyonları
TARTIŞMA
Yurdumuzda içme sularındaki döteryum konsantrasyonu ile ilgili bölgesel bir taramaya
literatürde rastlanmamıştır. Çalışmamızda 7 Bölgeden rastgele seçilmiş 29 ilimizin, içme suyu
örneklerinin döteryum konsantrasyonu tayin edilmiştir. Bu değerlerin 147-152 ppm arasında
olduğu saptanmıştır. Genellikle döteryum konsantrasyonu 150 ppm’den düşük ise döteryumu
az su, yüksek ise döteryumu fazla su olarak sınıflandırılmaktadır (Wang ve ark., 2013). Doğal
sularda döteryum konsantrasyonu 139-151 ppm arasında değişmektedir. Bu bilgilere göre İç
Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerindeki içme suları döteryumu az, Akdeniz ve
Güney Doğu Anadolu Bölgelerindeki sular döteryumu fazla, Marmara ve Ege Bölgelerindeki
içme suları ise normal sular sınıfına dahil edilebilir. Doğal içme sularının döteryum
konsantrasyonu coğrafi farklılıklara göre bölgeden bölgeye değişmektedir. İzotopik
kompozisyon dağılımı, bulunulan yükseklik, enlem, kıta ve yağış miktarı, yağışın cinsi gibi
çeşitli faktörlerden etkilenmektedir. Bu nedenle bu sınıflandırmayı kesin olarak yapabilmek
için tüm yurdu, tüm illeri kapsayan, mevsimsel, bölgesel farklılıklara göre ayrı ayrı
değerlendirilen daha detaylı döteryum çalışmalarının yapılması gerekmektedir.
Kütahya ilinde Gediz Abide sahası ile Şaphane-Üçbaş çevresi arasında kalan bölgede yapılan
araştırmanın bir bölümünde izotop çalışmaları da yapılmış, çalışma alanında sıcak suların
beslenme alanı yüksekliğinin ve suların dolaşım hızlarının belirlenmesi amacıyla 13.06.2003
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tarihinde alınan 22 adet su örneğinde izotop konsantrasyonları da tayin edilmiştir. Tüm suların
meteorik kökenli olduğu ve döteryum konsantrasyonunun 145-149 ppm arasında değiştiği
saptanmıştır (Burçak ve ark., 2007). Çalışmamızda Kütahya ilimiz içme sularında döteryum
konsantrasyonu ortalama 147 ppm olarak bulunmuştur. Bu değer yukarıdaki çalışma ile
uyumludur.
Kahramanmaraş Dere Boğazı köyünde içme suyu kaynaklarının araştırıldığı çalışmada ise
döteryum konsantrasyonu 147-149 ppm arasında saptanmıştır (Uras ve ark., 2015).
Çalışmamızda Kahramanmaraş ili yer almamaktadır. Kahramanmaraş Akdeniz Bölgemizde
bulunan illerimizdendir. Akdeniz Bölgemiz içme sularında bulduğumuz döteryum
konsantrasyonu ortalama olarak 151 ppm olup, bu değer Uras ve ark. nın (2015) sonuçlarına
yakın bir değerdir.
Caferbey ve Sart-Çamur (Salihli) jeotermal alanların hidrojeokimya incelemelerinin yapıldığı
bir çalışmada meteorik kökenli olduğu saptanan sularda döteryum da tayin edilmiş ve
döteryum konsantrasyonunun148-149 ppm arasında olduğu bulunmuştur (Özen ve Tarcan,
2009). Salihli Ege Bölgesinde yer almaktadır. Çalışmamızda Ege Bölgesi içme sularındaki
ortalama döteryum konsantrasyonu 150 ppm olarak tespit edilmiştir.
Kızılırmak'ın en uzun kolu olan Delice Irmağı (Yerköy) ve komşu akiferler arasındaki
ilişkinin hidrokimyasal ve izotopik yöntemlerle incelendiği çalışmada döteryum miktarının
ortalama 143 ppm olduğu belirtilmektedir (Çelik, 2002). Çalışmamızda İç Anadolu Bölgesi
içme suyu ortalama döteryum konsantrasyonu 149 ppm olarak saptanmıştır. Bu değer 143
ppm’den oldukça farklıdır.
Su, bilindiği gibi yeryüzünde en fazla bulunan ve canlı organizmaların fonksiyonlarını devam
ettirebilmesi için gerekli olan en önemli moleküllerden biridir. İnsanlar ve tüm canlılar için
içme suyunun güvenilir ve iyi kalitede olması, zararlı maddeler içermemesi gereklidir. Dünya
piyasasında farklı isimlerde (Langway, Pi(n), M, Preventa, Qlarivia vs. gibi), ve farklı
kalitelerde içme suyu bulunmaktadır (Yarat, 2012). Güvenilir, iyi kalitedeki içme suyunun
kullanılması hücresel metabolizmayı iyi yönde etkileyerek, hücrelerin oksijen ve enerji
ihtiyacının

dengelenmesi,

uygun

pH

değerinin

sağlanması,

hücresel

toksinlerin

uzaklaştırılması, besinlerin absorpsiyonunun ve kullanımının artması, sağlıklı hücre
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replikasyonu gibi olaylarda fayda sağlamaktadır. Canlı organizmalar bu çeşit suları asimile ve
metabolize etmek için çok enerji harcamak zorunda kalmazlar (McQuarrrie 1945; Smirnov,
2002; Smirnov, 2003).
Döteryumun, insanlarda, hayvanlarda ve bitkilerde hücrenin normal büyümesi için gerekli
olduğu gösterilmiştir (Goncharuk ve ark., 2013). Döteryum konsantrasyonu az olan su
dünyada belirli bölgelerde mevcuttur. Buna örnek olarak Pakistan ve Himalayalar’daki
Hunza bölgesi verilebilir. Bu bölgedeki sularda döteryum konsantrasyonu 133 ppm veya daha
azdır (Somlyai, 2002). Döteryum konsantrasyonu az olan sular ile yapılan çalışmalarda, bu tip
suların hücre proliferasyonunu inhibe ettiği, apoptozisi indüklediği ve tümörlerin büyüme
hızını azalttığı ileri sürülmektedir (Cong ve ark., 2010; Gyöngyi ve ark., 2013; Ioan ve ark.,
2008; Yarat 2012; Lisitsyn ve ark., 2014; Mladin ve ark., 2014; Soleyman-Jahi ve ark., 2014;
Strekalova ve ark., 2015). Yapılan bu çalışmalar ve sonuçları nedeni ile içme sularındaki
döteryum konsantrasyonun bilinmesi giderek daha da önem kazanmaktadır.
Sonuç olarak yapılacak daha detaylı çalışmalarla yurdumuzun döteryum haritasının
çıkarılması, içme sularındaki döteryum konsantrasyonu ile bu bölgelerde sıklıkla rastlanılan
hastalıklar arasında ilişkinin araştırılması, halk sağlığının iyileştirilmesinde önemli katkılar
sağlayacaktır.
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TÜRKİYE’DEKİ DOĞAL MİNERALLİ SULARDA TOPLAM ALFA VE
TOPLAM BETA RADYOAKTİVİTE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF GROSS ALPHA AND BETA RADIOACTIVITY
OF NATURAL MINERAL WATER SAMPLES IN TURKEY
Mihriban ŞAHİN, Simay YÜKSEK, H.İbrahim KAYA
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi, 06983,
Kazan, Ankara
ÖZET
Ülkemiz doğal mineralli su rezervi bakımından en zengin on ülke içerisinde yer almaktadır.
Mineralleri suların sağlıklı bir içecek olması ve insan sağlığına olan faydaları nedeniyle
dünyada ve ülkemizde tüketimi her geçen gün artmaktadır. Bu kapsamda artan maden suyu
tüketimine bağlı olarak, bu sularda doğal radyoaktivite düzeyinin tespit edilmesi insan sağlığı
açısından büyük önem arz etmektedir.
Bu çalışmada; Türkiye’de bulunan ticari amaçlı 32 farklı doğal mineralli su dolum tesisinden
toplanan mineralli sularda toplam alfa ve toplam beta radyoaktivite derişimleri gaz orantılı
sayım sistemleri kullanılarak ölçülmüştür. Yapılan ölçüm sonuçlarına göre toplam alfa
radyoaktivite derişimleri 11 mBq/L ile 1860 mBq/L arasında olup ortalama 541(11) mBq/L
ve toplam beta radyoaktivite derişimleri ise 10 mBq/L ile 1850 mBq/L arasında olup ortalama
813(97) mBq/L olduğu tespit edilmiştir.
İncelenen 32 adet doğal mineralli suların biri haricinde toplam alfa ve toplam beta
değerlerinin Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelikte müsaade edilen sınır
değerlerin altında olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Mineralli Sular, Toplam Alfa, Toplam Beta, Orantılı Sayaç
ABSTRACT
Our country, Turkey, is in the first ten countries who are rich in terms of mineral water
sources. The consumption of mineral water increases each passing year in our country like in
the world, due to being healthful drink and useful for human health. By considering this
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increase in the consumption, determination of radioactivity concentrations in mineral water
has a great importance.

In this study, 32 different commercially bottled mineral waters were collected from various
regions of Turkey. Gross alpha and gross beta activities of these bottled mineral water
samples were measured by proportional counters. The gross alpha activity concentrations of
32 samples were determined between 11 mBq/L and 1860 mBq/L with an average value of
541 mBq/L. Similarly the gross beta activity concentrations were determined between 10
mBq/L and 1850 mBq/L with an average value of 813 mBq/L.

The gross alpha/beta activities in all collected commercially bottled mineral water samples
except one were within the limits of regulations published by Turkish Ministry of Health.
Key Words: Mineral Waters, Gross Alpha, Gross Beta, Proportional Counter
1. GİRİŞ
Çevresel radyoaktivitenin kaynağını doğal yollarla oluşan ve/veya yapay olarak üretilen
radyoaktif kaynaklar oluşturmaktadır. Birleşmiş Milletler Bilimsel Komitesinin yaptığı
çalışmalar, toplumun maruz kaldığı radyasyonun % 98 den fazlasını doğal kaynakların
oluştuğunu göstermiştir [1,2]. İnsanların maruz kaldığı radyasyon miktarları, bulunulan
mekânın deniz seviyesinden yüksekliği, topraktaki radyoaktivitenin türü ve miktarı, yenilen
yiyecekler, içilen su ve solunan hava gibi faktörlerden dolayı farklılıklar göstermektedir.
İçilen suların radyolojik bakımından kalitesine ilişkin kaygıların artmasına bağlı olarak su
kalitesi ile ilgili verilere duyulan ihtiyaç da artmıştır. İnsanın beslenmesinde suyun önemli bir
yer tutması nedeniyle kalitesinin kesinlikle kontrol edilmesi gerekmektedir. İnsanlar
tarafından tüketilen suların radyolojik kontrolü ( insan sağlığına zarar vermeyecek derecede
düşük seviyede radyoaktivite içerdiğinin kontrol edilmesi) zorunluluk haline gelmiştir. İçme
sularının radyolojik bakımdan güvenliği doğal ve antropojenik radyonüklit miktarlarının
kontrol edilmesi esasına dayanmaktadır.

Yerkabuğu içindeki doğal radyoaktif maddelerin bulunduğu ortamlardan geçen veya bulunan
sular radyoaktivite içerir. Yerkabuğu içindeki doğal radyoaktif maddeler; Uranyum (U-238),
Toryum (Th-232), Aktinyum serisi radyonüklitler veya onların bozunma ürünlerinden oluşur.
Uranyum 238’in bozunması sonucu ortaya çıkan alfa aktif maddelerden başlıcaları, Radon
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(Rn-222) ve Radyum (Ra-226) dır. İçme sularının bir kısmı çözünmüş madde olarak
içerdikleri potasyumun miktarına bağlı olarak da beta aktiftirler.
İnsanların çeşitli amaçlar için doğrudan veya dolaylı olarak kullandıkları suları kimyasal ve
radyoaktivite özelliklerine bağlı olarak insan sağlığı üzerinde çeşitli etkiler yaratmaktadır. Bu
nedenle sularının özellikle radyoaktivite seviyesinin belirlenmesi insan sağlığı açısından
büyük önem arz etmektedir [3,4].
Ülkemiz doğal mineralli su rezervi bakımından en zengin on ülke içerisinde yer almaktadır.
Doğal mineralli suların Avrupa Birliğine (AB) üye ülkelerdeki yıllık tüketimi 150 litre
civarında iken ülkemizde 6.5 litre seviyelerindedir [5].

Dünya Sağlık Örgütü talimatnamesinde, insanı yılda 0.1 mSv den fazla radyasyona maruz
bırakabilecek su kaynaklarının radyolojik bakımdan detaylı olarak araştırılması gerektiği
tavsiye edilmektedir [6].
2005 yılında yayımlanmış olan S.I.No:79 sayılı “European Communities (Natural Mineral
waters, Spring waters, and other waters in bottles or containers) Regulations” isimli AB
yönetmeliğinin 5. listesindeki “Parametreler ve Parametrik Değerler” başlığının 3. bölümünde
yer alan tabloda Trityum ve toplam gösterge dozu için sırasıyla 100Bq/L ve 0.10 mSv/yıl sınır
değerleri verilmiştir [7]. Aynı yönetmelikte bu suların yüzey suları kaynaklı olmaması ve
yüzey sularını etkilememesi durumlarında belirtilen parametrelerin ölçülmesine gerek
olmadığı söylenmektedir. Sınır değerlerin aşıldığı durumlarda ise üye ülkelerin sorunun
nedenlerini araştırması, insan sağlığına etkilerini tespit etmesi ve raporlandırması gerektiği
belirtilmektedir.
Uranyum, toryum, radyum, radon gibi radyoizotopların analizleri birtakım radyokimyasal
ayırma ve saflaştırma işlemleri gerektirdiğinden, her bir radyoizotopun analizi oldukça zaman
alıcı ve pahalıdır. Bu nedenle öncelikle toplam alfa ve toplam beta radyoaktivite analizleri
yapılır ve gerektiği durumda spesifik radyonüklit analizlerine geçilir.
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Ülkemizde 01.12.2004 tarihinde Sağlık Bakanlığının yayınlamış olduğu yönetmeliğin 6.
maddesinde doğal mineralli suların toplam alfa ve beta aktiviteleri için sınır değerler sırasıyla
toplam Alfa için 1.5 Bq/L ve Toplam Beta için 2.0 Bq/L olarak belirtilmiştir [8].
Bu çalışmada ülkemizde ticari olarak satılan 32 adet doğal mineralli su radyolojik bakımdan
incelenerek toplam alfa ve beta değerlerinin Sağlık Bakanlığının yayımlamış olduğu
yönetmeliğe göre limit değerleri aşıp aşmadığı incelenmiştir.

2. MATERYAL ve METOT
2.1. ÖRNEKLERİN TOPLANMASI
Su örnekleri ülkemizde şişelenerek satılan doğal mineralli suları kapsamaktadır. Doğal
mineralli su örnekleri suların şişelenme aşamasında alınmıştır. 2010 yılında ülke genelinde 32
mineralli su şişeleme tesisinden beşer litrelik plastik bidonlar ile su örnekleri toplanmış ve
örneklerin

laboratuvarlarımıza

iki

gün

içerisinde

ulaştırılması

sağlanmıştır.

Laboratuvarlarımıza gelen su örneklerinin bulundukları plastik bidonlarda çökelmemesi,
polimerize olmaması ve askıda madde oluşmaması için derişik HNO3 ile asitlendirilerek
örnekler muhafaza edilmiştir.
Türkiye genelinden toplanan doğal mineralli su numunelerinin alındığı il ve ilçe merkezleri
Şekil 1’ de verilmektedir.
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BM W 23
BM W 27
BM W 1- 6
BM W 29

BM W 21

BM W 22

BM W 26

B M W 9 -1 4

BM W 24
B M W 1 5 -1 8

BM W 19

BM W 20

BM W 25
BM W 31
BM W 30
BM W 32
BM W 28

2.2. METOT
Doğal Mineralli suların yapısına çeşitli jeolojik oluşumlardan katılan alfa ve beta
radyoaktivitelerini belirlemek için doğal mineralli su numunelerinin ön hazırlıktan geçirilmesi
gerekmektedir. Su numuneleri 1 N Nitrik asit ilavesiyle pH ≤ 2 olacak şekilde asitlendirilir ve
en az 16 saat bekledikten sonra numune hazırlama işlemine başlanır.
Numunelerde toplam alfa/beta radyoaktivitesini tespit etmek için, ilk olarak belirli miktarda
su örneği temiz bir beher içine aktarılır. IR lambalar altında, 20-30 ml kalıncaya kadar
kaynama sıcaklığının altında buharlaştırılır. Daha sonra kalan miktar sabit tartıma getirilmiş
planşete aktarılarak su örneğinin tamamı kurutulur. Elde edilen kalıntı etüvde 105±2 oC de 2
saat tutularak sabit tartıma getirilir. Burada önemli olan nokta; elde edilen kalıntının
mimimun öz soğurma

(self

absorption ) yapacak miktarda olmasıdır. Bu miktar

2

kalibrasyonla 5mg/cm olarak saptanmıştır. İçme sularının cinsine ve kalitesine bağlı olarak
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elde edilen kalıntı miktarları farklıdır. Bu bakımdan başlangıçta 100 ml suya aynı işlemler
uygulanır ve kalıntı analizi yapılır. Buna göre buharlaştırılacak suyun hacmi hakkında karar
verilir ve yukarıda bahsettiğimiz işlem basamakları aynen uygulanır.
Toplam alfa/beta laboratuvarımızda, PIC WPC 9550 model otomatik ve PIC MPC 9604
model çoklu detektörlü olmak üzere iki ayrı düşük zemin sayımlı alfa/beta sayım sistemi
mevcuttur.
Alfa/Beta Sayım Sistemlerini sertifikalı Americium-241 (Isotope Products laboratories
1263-71-4) ve Strontium-90 (NIST SRM /4919I) radyoaktif standartlardan hazırlanmış
olan kalibrasyon setleriyle kalibre edilerek sayıma hazırlanmıştır [7].
Örneklerin toplam alfa/beta sayımları yapılmadan önce zemin sayım hızlarının tespit edilmesi
gerekir. Bunun için öncelikle boş planşet sayım sistemlerinde numune sayım süresi kadar
(900 dk) sayılır. Alfalar ve betalar için zemin sayım hızları 0.04 -0.08 cpm ile 0.4-0.9 cpm
arasında tespit edilmiştir.Ayrıca Alfalar ve Betalar için Minimum dedekte edilebilir aktivite
aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanmıştır.
2 , 71
MDA  

t ( Samplecoun

 3 , 29
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1

)

60 xV



MDAα = Minimum Detecte edilebilir Alfa Aktivitesi (Bq/L)
MDAβ = Minimum Detecte edilebilir Beta Aktivitesi (Bq/L)
cpmαBKG = Alfa Zemin Sayım Hızı (sayım/dk)
cpmβBKG = Beta Zemin Sayım Hızı (sayım/dk)
% Effα = Yüzde Alfa Verimi
% Effβ = Yüzde Beta Verimi
V = Numune Hacmi(L)
60 = Dönüşüm Faktörü (dakika/saniye)
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lume )

BKG

*
% Eff

( SampleofVo

( SampleofVo

lume )

MDA değerleri alfa için 0.037 Bq/L (0,072 cpm zemin sayımında), beta için ise 0,045 Bq/L
(0.634 cpm zemin sayımında) olarak tespit edilmiştir. Sistem hafızada yüklü olan sayım
verimi kalibrasyonunu kullanarak numunenin buharlaştırılmasından elde edilen kalıntıya karşı
gelen alfa ve beta sayım verimlerini seçerek, net sayım hızını ve diğer değerleri kullanarak
toplam alfa ve toplam beta radyoaktiviteleri hesaplanır. Bu şekilde hesaplanan

%95

güvenirlilik seviyesindeki standart hatayı eklemek suretiyle, bir numunenin Bq/L cinsinden
toplam alfa ve toplam beta aktiviteleri aşağıdaki formüle göre hesaplanmıştır.
N

A  ,  ( Bq / L ) 

60 * Eff * V

A²: Numunenin toplam alfa/beta radyoaktivitesi
(Bq/L)
N:
Numunenin net sayım hızı (cpm)
Eff:
Sistemin sayım verimi (cpm/dpm)
V:
Numune hacmi (L)
60:
Dönüşüm faktörü (dakika/saniye)

2.3. NUMUNELERDE TOPLAM ALFA AKTİVİTE KONSANTRASYONU
Türkiye’de ticari amaçlı kullanılan 32 farklı doğal mineralli su dolum tesisinden toplanan
mineralli sularda toplam alfa aktivite konsantrasyonları ölçülerek aşağıdaki tablo 1'de
değerleri verilmiştir. Mineralli Suların toplam alfa aktivitesi 11(3) ile 1860(30) mBq/L
arasında değiştiği gözlemlenmiştir.
Mineralli su örneklerinde ortalama toplam alfa aktivite konsantrasyonu 0.541 (11) mBq/L
olarak belirlenmiştir. Genel olarak su örneklerinde toplam alfa aktivitesine neden olan
öncelikli kaynak

238

U ve onun bozunum ürünleridir ( 234U ve 226Ra). WHO talimatnamesine

göre içme suyu için önerilen toplam alfa aktivitesi 0,5 Bq/L'dir. 0,5 Bq/L limit değerinin
aşılmadığı durumlarda olası yıllık ortalama doz 0.1mSv/yıl değerinin altında yer almaktadır.
Ülkemizde ise Sağlık Bakanlığı Direktiflerine göre doğal mineralli (maden) sularda toplam
alfa aktivitesi için önerilen sınır değer 1,5 Bq/L 'dir. İncelenen 32 adet doğal mineralli su
örneği içerisinde 1 tanesi hariç diğer tüm örneklerin bu limit değerin altında olduğu
raporlanmıştır.
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Table 1: Mineralli Sularda Toplam Alfa ve Toplam Beta Aktivite Konsantrasyonları
Örnek Kodu

BMW-1
BMW-2
BMW-3
BMW-4
BMW-5
BMW-6
BMW-7
BMW-8
BMW-9
BMW-10
BMW-11
BMW-12
BMW-13
BMW-14
BMW-15
BMW-16
BMW-17
BMW-18
BMW-19
BMW-20
BMW-21
BMW-22
BMW-23
BMW-24
BMW-25
BMW-26
BMW-27
BMW-28
BMW-29
BMW-30
BMW-31
BMW-32

Toplam Alfa
(Bq/L)

Toplam Beta
(Bq/L)

< MDA
< MDA
< MDA
1.86± 0.30
< MDA
< MDA
0.292 ± 0.055
0.448 ± 0.130
< MDA
0.297 ± 0.102
< MDA
< MDA
0.418 ± 0.155
0.292 ± 0.059
< MDA
< MDA
< MDA
< MDA
< MDA
< MDA
< MDA
< MDA
< MDA
< MDA
0.286 ± 0.057
0.373 ± 0.114
< MDA
< MDA
< MDA
0.604 ± 0.055
< MDA
< MDA

< MDA
< MDA
0.021 ± 0.007
1.59 ± 0.17
< MDA
< MDA
0.526 ± 0.052
1.70 ± 0.140
0.820 ± 0.090
1.19 ± 0.110
1.17 ± 0.160
1.21 ± 0.190
1.85 ± 0.170
0.370 ± 0.055
0.034 ± 0.006
0.20 ± 0.030
0.570 ± 0.080
1.46 ± 0.150
0.702 ± 0.076
0.966 ± 0.102
< MDA
< MDA
1.31 ± 0.24
< MDA
0.223 ± 0.037
< MDA
< MDA
< MDA
0.595 ± 0.106
0.745 ± 0.045
0.565 ± 0.114
< MDA
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*

MKS = Maksimum kontaminasyon Seviyesi (Toplam Alfa için, ≤ 0.5 Bq/L WHO'ya göre ve ≤ 1.5 Bq/L Sağlık Bakanlığı
yönetmeliğine göre)

Şekil 2. Doğal Mineralli Sularda Toplam Alfa Aktivitesi
2.4. NUMUNELERDE TOPLAM BETA AKTİVİTE KONSANTRASYONU
Doğal mineralli sularda toplam beta aktivite konsantrasyonları ölçülerek tablo 1'de değerleri
verilmiştir. Örneklerin toplam beta aktivitesi 10(3) ile 1850(17) mBq/L arasında değiştiği

gözlemlenmiştir. Bu örneklerde ortalama toplam beta aktivite konsantrasyonu

813 (97)

mBq/L olarak belirlenmiştir
Doğal mineralli sularda toplam beta aktivitesine neden olan öncelikli kaynak uranyumun
bozunum ürünleridir ( örneğin

228

Ra ve

40

K). WHO talimatnamesine göre içme suyu için

önerilen toplam beta aktivitesi 1.0 Bq/L'dir. 1,0 Bq/L limit değerinin aşılmadığı durumlarda
olası yıllık ortalama doz 0.1mSv/yıl değerinin altında yer almaktadır. Ülkemizde ise Sağlık
Bakanlığı Direktiflerine göre doğal mineralli (maden) sularda toplam beta aktivitesi için
önerilen sınır değer 2,0 Bq/L 'dir. İncelenen doğal mineralli su örneklerinin tamamının 2,0
Bq/L değerinin altında olduğu raporlanmıştır.
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*

MKS = Maksimum Kontaminasyon Seviyesi (Toplam Beta için, ≤ 1.0 Bq/L WHO'ya göre ve ≤ 2.0 Bq/L Sağlık Bakanlığı
yönetmeliğine göre)

Şekil 3. Doğal Mineralli Sularda Toplam Beta Aktivitesi
3. SONUÇLAR
Ülkemizin farklı coğrafi bölgelerinden temin edilen doğal mineralli su örneklerinde toplam
alfa ve toplam beta aktivite derişimleri, doğal mineralli suların kalitesine ilişkin radyoaktivite
değerleri açısından ilgili ulusal ve AB standartları ile uyumlu olup olmadığının tespiti
yapılarak insan sağlığını ve çevreyi olumsuz yönde etkileyecek herhangi bir durum tespit
edilmemiştir. Toplam alfa aktivite değerleri 11 ile 1860 mBq/L arasında iken Toplam beta
aktivite değerlerinin ise 10 ile 1850 mBq/L arasında olduğu tespit edilmiştir. Sağlık
Bakanlığının yayımlamış olduğu doğal mineralli sular hakkındaki yönetmeliğe göre bir doğal
mineralli su örneğinin toplam alfa aktivite değeri (Sağlık Bakanlığının önerdiği konsantrasyon
< 1.5 Bq/L) hariç diğerlerinin bu direktifte belirtilen limit değerlerin altında olduğu tespit
edilmiştir. Toplam Beta aktivite değerlerinin ise bütün mineralli su örneklerinde Sağlık
Bakanlığının yayımlamış olduğu doğal mineralli sular hakkındaki yönetmelikte belirtilen limit
değerin altında olduğu tespit edilmiştir.
Ülkemizde aktif faylar bulunması nedeniyle meydana gelen depremler sonucunda doğal
mineralli sularının yeryüzüne çıkıncaya kadar yeraltında geçtiği jeolojik formasyonlarda
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zamanla değişiklikler olması beklenebilir. Bu çalışma sonuçları ile gelecekte doğal mineralli
suların radyoaktivite konsantrasyonlarında meydana gelebilecek değişimleri karşılaştırmak
için bir database oluşturulmuştur.
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KİRMİR HAVZASI (ANKARA) SU KAYNAKLARININ
RADYOAKTİVİTE İÇERİĞİNİN İNCELENMESİ
A STUDY ON THE RADIOACTIVITY CONTENT IN WATER
RESOURCES OF KIRMIR BASIN (ANKARA)
Nermin DOĞAN, Sabahat ÖZCAN EYÜPOĞLU
DSİ Genel Müd. TAKK Dai. Bşk. İzotop Lab.
nermind@dsi.gov.tr, sabahato@dsi.gov.tr
Özet
Bilindiği gibi ülkemiz değişik jeolojik formasyonların bulunduğu bir coğrafyada yer
almaktadır. Gerek yüzey suları gerekse yeraltı suları çeşitli radyonüklitler içermektedir.
Sulardaki doğal radyonüklit derişimleri bölgenin fiziko-kimyasal durumu ve jeolojik
formasyonu ile ilgilidir. Dolayısıyla suyun insanlar tarafından içilmesi ve diğer amaçlar için
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, toplam beta ve trityum) derişimleri için üst sınır Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belirtilmiştir.
Kirmir havzasında Doğanözü mevkiinde Doğanözü barajının inşaatına başlanmıştır.
Ankara’ya barajdan yılda 25,0 hm3 içmesuyu verilmesi planlanmaktadır. Dolayısıyla barajı
besleyen su kaynaklarının içme ve kullanma amaçlı olarak kullanılabilirliğinin belirlenmesi
yukarıda da vurgulanan nedenlerden dolayı büyük önem kazanmaktadır. Bu çalışmada,
Kirmir Havzasındaki su kaynaklarının radyoaktivite (toplam alfa, toplam beta ve trityum)
açısından kalitesi DSİ İzotop Laboratuvarında değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kirmir Havzası, toplam alfa, toplam beta, trityum

Abstract
As we know, our country is located in a region where different geological formations are
found. Both surface water as well as groundwater contains various radionuclides. The region's
409

natural radionuclide concentrations in water physico-chemical conditions and is related to the
geological formation. In this sense, the use of water by humans to drink and other purposes
should be in terms of health assurance. This assurance can be achieved by standing the
hygienic, chemical and radioactive properties of all the contributions in the water within
certain terms and certain limits. The upper limit concentrations of radioactive materials in
drinking water (gross alpha, gross beta and tritium) are given by the World Health
Organization (WHO) and the Turkish Standards Institute (TSE).
Doğanözü started the building of the dam basin area Kirmir Doğanözü. The dam is planned to
provide 25 hm3/year drinking water to Ankara. Therefore, it is very important to determine
the availability of water resources supplying the dam as drinking and other purposes. . In this
study, radioactivity of Kirmir Basin water resources (gross alpha, gross beta, and tritium)
were evaluated by DSI Department of Technical Research and Quality Control, Isotope
Laboratory.
Key Words: Kirmir Basin, gross alpha, gross beta, tritium
1. Giriş
İnsan yaşamının sürdürülebilmesi için en gerekli ihtiyaçların başında su gelmektedir. Artan
nüfus, dünya çapında oluşan kuraklıklar, mevsim değişiklikleri ve asit yağmurları
kaynaklarımızın daha dikkatli kullanılmasını vazgeçilmez kılmıştır. Günümüzdeki teknolojik
gelişmelerle beraber sürdürülebilir ve daha kaliteli su içmek için birçok araştırmalar ve
çalışmalar yapılmaktadır. İçme ve kullanma sularında kimyasal, mikrobiyolojik ve gösterge
parametrelerinin yanında radyoaktivite parametrelerinin bilinmesi ve kontrol altında tutulması
önem taşımaktadır.
Çevremiz çeşitli elementlerden veya onların bileşiklerinden meydana gelmiştir. 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 kararlı yapıya sahip 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 saçılan radyasyonların en önemlileri alfa, beta
ve gama ışınımlarıdır. Alfa radyasyonu (+) yüklü parçacıklardan, beta radyasyonu hızlı
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elektronlardan oluşur. Alfa saçan radyoaktif maddeler, solunum veya sindirim gibi herhangi
bir yolla gövde içine girmedikleri sürece, etkileri sadece yüzeyseldir. Beta radyasyonu
çevrelerindeki madde içinde, alfalara göre daha uzun yol alabilirler. Gama ışınları ise enerji
fazlalığı olan çekirdekler tarafından yayınlanan elektromagnetik radyasyonlardır. Bunlar
yüksek enerjili fotonlardan oluştukları için çevrelerindeki maddeye daha çok girerler.
İnsan sağlığı doğal ve yapay radyoaktif kirleticilerle doğrudan ve/veya dolaylı olarak
etkilenmektedir. İnsan vücudunun bu tür radyasyonlara maruz kalması durumunda etkilenme
süresine, radyasyonun şiddetine ve maruz kalınan vücut bölgesine bağlı olarak, hücre yapısını
etkileyebilir.
Bu kapsamda ülkemizdeki su kaynaklarındaki radyoaktif kirlilik Sağlık Bakanlığı’nın
yayınlamış olduğu “ İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” ne göre kontrol
altında tutulmaktadır. İçme ve kullanma sularında bulunan radyoaktif maddelerin (toplam
alfa, toplam beta ve trityum) derişimleri için üst sınır Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Türk
Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belirtilmiştir.
Bu yönetmelik ve sınır değerler çerçevesinde Kirmir Havzası su kaynakları üzerinde toplam
alfa, toplam beta ve trityum deneyleri yapılmıştır.
2. Sulardaki Radyoaktivitenin Kaynağı
2.1. Toplam Alfa ve Toplam Beta
Hidrolojik çevrim sonucu, suların içeriğinde çözünmüş olarak çeşitli katı maddelerin yanısıra,
geçtikleri veya bulundukları ortama bağlı olarak radyoaktif maddelerde bulunabilir. Özellikle
yeraltısuları değişik jeolojik oluşumlarla (formasyonlarla) temas halindedir. Yeraltındaki
çeşitli özellikteki jeolojik formasyonların içinde değişik oranlarda radyoaktif maddelerde
bulunmaktadır. Yeraltısularında sık rastlanılan belli başlı radyoaktif maddeler:


Potasyum-40 (40K),



Toryum–235 (235Th),



Uranyum-238 (238 U ) ,



Radon-222 (222Rn),



Radyum-226 (226Ra)
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dır. Yapay olarak ise radyoaktif yağış şeklindeki yağmurda başlıca Sr-90, Cs-137, I-131
bulunmaktadır. Ayrıca yüzeysel sularda yağmurdan ayrı olarak başlıca K-40, Radyum ve
Uranyum serileri bulunmaktadır.
2.2. Trityum
Trityum suyun yapısındaki hidrojenin en ağır izotopu olup, beta aktif özelik gösterir.
Trityum yağışlara iki kaynaktan girerek hidrolojik çevrimde yerini alır ve “çevresel
trityum” olarak adlandırılır:


Atmosferin üst tabakalarındaki azot atomlarıyla kozmik nötronların etkileşmesinden
doğal olarak oluşur.
14

N+ 1n  3H+12C

Trityumun atmosferdeki bu doğal oluşum hızının 0,25 atom/cm2s olduğu tahmin
edilmektedir. Bu kaynağın yağışlara verdiği trityum konsantrasyonu, coğrafi konuma
bağlı olarak 5-20 TU civarındadır.


1952-1962 yılları arasında yapılan nükleer denemelerle atmosfere yüksek miktarda
trityum enjekte edilmiştir. Kuzey yarımkürenin strotosfer tabakasına enjekte edilen
yüksek miktardaki trityumun aşamalı olarak troposfer tabakasına geçmesiyle 1953
yılından sonraki yağışların trityum konsantrasyonunda artış gözlenmiştir.

3. İnceleme Alanı
Ankara kentine Çubuk II ve Bayındır barajlarından 27, Kurtboğazı barajından 60, Çamlıdere
barajından 142, Eğrekkaya barajından 79, Akyar barajından 45 ve yeraltı suyundan 42 hm3/yıl
su sağlanmaktadır. Ankara kentinin yedek içmesuyu kaynağı olan Kızılırmak suyunun
depolandığı Kesikköprü barajından ise 176 hm3/yıl su temini yapılmaktadır [1].
Kirmir Havzası, Sakarya Nehrinin alt havzasıdır. Çamlıdere, Kurtboğazı, Eğrekkaya ve Akyar
barajları Kirmir havzasında bulunmaktadır. Sakarya Nehrinin en önemli kollarından birisi
olan Kirmir Çayı, Ankara’nın en uzun ve geniş havzasına sahiptir. Proje alanında
Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçeleri bulunmaktadır (Şekil 1).
4. Deneysel Çalışmalar
İnceleme alanındaki yüzeysel su kaynakları Şekil 2’de gösterilmektedir. Çalışma 2009 yılı ve
2010 yıllarını kapsamaktadır. Su örnekleri Haziran ve Ekim ayları olmak üzere 2 dönemde
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alınmıştır. 10 farklı lokasyondan, toplam alfa, toplam beta ve trityum ölçümleri için 1’er litre
olacak şekilde ayrı ayrı su örnekleri toplanmıştır.

Şekil 1. Çalışma alanının yeri

Ş
Şekil 2. İnceleme alanı
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Lokasyonlar
1- Acun Deresi- Buğralar
2-Çay Deresi-Otoban
3-Eşik Deresi-Peçenek
4-Gürlük Deresi-Köprü
5-Hamam Çayı-Eğrekkaya Baraj Girişi
6-Bulak Çayı-Bulak Köyü (Köprü)
7-Kirmir Çayı-Doğanözü Baraj Aksı
8-Kirmir Çayı-Pazar Çayı Karışmadan Önce
9-Pazar Çayı-Çeltikçi
10-Kirmir Çayı-Pazar Çayı Karıştıktan Sonra
Çalışma alanındaki jeolojik yapıya bağlı olarak baraj gölüne doğal olarak volkanik kayalardan
radyoaktif element (238U, 226Ra, 210Po, 210Pb, 228Ra) taşınımı sözkonusu olabilir. Bu kapsamda
bölgeyi temsil eden 10 farklı lokasyondan alınan su numunelerinde radyoaktif kirliliğin
belirlenmesi için toplam alfa ve toplam beta deneyleri yapılmıştır.

4.1. Toplam Alfa ve Toplam Beta
Toplam alfa ve toplam beta ölçümü yapılacak olan su örneklerinin pH değeri nitrik asitle (1 N
HNO3) 2 değerine getirilerek korumaya alınır. Su örnekleri EPA 900.0 yönteminde [2]
anlatıldığı gibi buharlaştırılarak kalıntısı elde edilir. Numunelerin sayıma hazırlanması; sayma
için yeterli kalıntının elde edilebileceği miktarda su numunesinin ısıtıcı üzerinde yaklaşık 10
mL kalıncaya kadar kaynatılmadan buharlaştırılması şeklinde olmaktadır. Kalan numuneler 2
inç’lik planşetlere aktarılarak infrared lamba altında buharlaştırılıp kalıntı elde edilmektedir.
Elde edilen kalıntı 105 oC’lik etüvde kurutulduktan sonra desikatörde muhafaza edilir ve
sayıma alınır. Toplam alfa ve toplam beta sayımı için düşük fon sayımlı 10 kanallı çoklu
dedektör sistemi (Berthold LB770) kullanılır. Berthold LB770 sistemi çok düşük ortam
saymasına sahip, hem alfaların hem de betaların birbirinden bağımsız olarak aynı anda
sayılması prensibine göre çalışan orantılı gaz sayacıdır.

4.2. Trityum
Laboratuvara ölçüm için gelen su numuneleri, içerdiği yabancı maddelerden ve içinde erimiş
olarak bulunan madensel tuzlardan arındırılmak için damıtma (1.destilasyon) işlemine tabi
tutulur. Günümüzde çevresel suların trityum konsantrasyonlarının ölçülmesinde yeterli sayma
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hızına

ulaşılabilmesi

için

trityum

içeriğinin

zenginleştirilmesine

ihtiyaç

vardır.

Zenginleştirilme için elektroliz yöntemi kullanılmaktadır. Elektrolizden çıkan numuneler
tekrar destile (2.destilasyon) edilir. Zenginleşmiş olan su numunesine sintilatör ilave edilerek
sayımı yapılır.
Trityumun yayınladığı beta enerjisinin (18,6 keV) ve doğal trityumlu suların aktivitelerinin
çok küçük olması nedeniyle ölçüm için kullanılacak sayaçlar yüksek ve kararlı bir verime,
düşük ortam saymasına sahip olmalıdır. Bu nedenle sayaç ve elektroniğinin çok özel tasarımlı
olması gerekir. Laboratuvarımızda bu amaçla Perkin Elmer Quantulus 1220 Ultra Düşük
Ortam saymalı Sıvı Sintilasyon Sayma Sistemi kullanılmaktadır.
5. Ölçüm Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Ölçüm sonuçları değerlendirilirken, Sağlık Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu “İnsani Tüketim
Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” [3] ve 2004 yılında Dünya Sağlık Organizasyonu
(WHO)’nun yayınlamış olduğu raporda [4] belirlenen sınır değerler göz önüne alınmıştır. Bu
değerler Çizelge 1’de verilmiştir.
Çizelge 1. İçme sularında izin verilen maksimum radyoaktivite değerleri
İÇME SULARINDA İZİN
VERİLEN MAKSİMUM
RADYOAKTİVİTE DEĞERLERİ
Toplam Alfa= 0,50 Bq/L
Toplam Beta= 1,00 Bq/L
Trityum= 100 Bq/L
5.1. Toplam Alfa ve Toplam Beta Ölçüm Sonuçları
Çizelge 2 ve 3’de sırasıyla 2009 ve 2010 yılları Haziran ve Ekim aylarında alınan su
numuneleri üzerinde yapılan toplam alfa ve toplam beta deney sonuçları verilmektedir.
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Çizelge 2. Su numunelerinde 2009 ve 2010 yılları Haziran ve Ekim aylarında ölçülen Toplam
Alfa Aktivite Değerleri
Lokasyonlar

Toplam Alfa Aktivite Değerleri (Bq/L)
2009 Haziran

2009 Ekim

2010 Haziran

2010 Ekim

1

0,037±0,010

0,098±0,019

0,046±0,015

0,060±0,018

2

0,037±0,010

0,121±0,018

0,079±0,020

0,109±0,025

3

0,062±0,011

0,146±0,020

0,109±0,022

0,112±0,025

4

0,037±0,016

0,151±0,031

0,046±0,016

5

0,026±0,011

0,102±0,017

0,030±0,012

0,078±0,020

6

0,004±0,003

0,077±0,013

0,034±0,012

0,061±0,016

7

0,045±0,013

0,083±0,018

0,070±0,018

0,077±0,022

8

0,047±0,017

0,073±0,029

0,052±0,016

0,104±0,025

9

0,010±0,005

0,059±0,013

0,027±0,011

0,063±0,019

10

0,064±0,013

0,072±0,015

0,032±0,012

0,056±0,016

Numune
alınamadı

0,160
0,140
TOPLAM ALFA(Bq/L)

0,120
0,100

0,080

2009 1. DÖNEM

0,060

2009 2. DÖNEM

0,040
0,020
0,000
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

LOKASYONLAR

Şekil 3. 2009 yılı 1. ve 2. dönemlerde alınan su numunelerinin toplam alfa değerleri.
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0,120

TOPLAM ALFA(Bq/L)

0,100
0,080
0,060

2010 1. DÖNEM
2010 2. DÖNEM

0,040
0,020
0,000
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

LOKASYONLAR

Şekil 4. 2010 yılı 1. ve 2. dönemlerde alınan su numunelerinin toplam alfa değerleri.

Çizelge 3. Su numunelerinde 2009 ve 2010 yılları Haziran ve Ekim aylarında ölçülen Toplam
Beta Aktivite Değerleri
Lokasyonlar

Toplam Beta Aktivite Değerleri (Bq/L)
2009 Haziran

2009 Ekim

2010 Haziran

2010 Ekim

1

0,15±0,02

0,26±0,02

0,15±0,02

0,19±0,03

2

0,20±0,02

0,31±0,02

0,24±0,02

0,32±0,03

3

0,23±0,02

0,32±0,02

0,25±0,03

0,33±0,04

0,77±0,04

0,62±0,04

0,38±0,03

5

0,14±0,01

0,33±0,02

0,13±0,02

0,27±0,03

6

0,08±0,02

0,19±0,02

0,13±0,02

0,16±,03

7

0,16±0,02

0,25±0,02

0,15±0,02

0,21±,03

8

0,32±0,03

0,50±0,04

0,30±0,03

0,47±0,05

9

0,12±0,02

0,17±0,02

0,26±0,03

0,22±0,03

10

0,17±0,02

0,16±0,02

0,11±0,02

0,14±0,02

4
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Numune
alınamadı

0,90

0,80

TOPLAM BETA(Bq/L)

0,70
0,60
0,50
2009 1. DÖNEM

0,40

2009 2. DÖNEM

0,30
0,20
0,10
0,00
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

LOKASYONLAR

Şekil 5. 2009 yılı 1. ve 2. dönemlerde alınan su numunelerinin toplam  değerleri.

0,50
0,45

TOPLAM BETA(Bq/L)

0,40
0,35
0,30
0,25

2010 1. DÖNEM

0,20

2010 2. DÖNEM

0,15
0,10
0,05
0,00
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

LOKASYONLAR

Şekil 6. 2010 yılı 1. ve 2. dönemlerde alınan su numunelerinin toplam  değerleri.
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Şekil 3 ve 5 incelenecek olursa 2009 yılındaki toplam alfa ve toplam beta değerlerinde
dönemsel farklılıklar gözlenmektedir. Haziran ayındaki yağışların yüzeysel su kaynaklarında
konsantrasyonu azaltmasından dolayı bu dönemdeki toplam alfa ve toplam beta değerleri
Ekim ayına göre daha düşüktür. 2010 yılındaki çalışmalarda da bu etki açıkça gözlenmektedir
(Şekil 4, 6). Ayrıca jeotermal sular da Kirmir havzasını beslediğinden bazı lokasyonların
toplam alfa ve toplam beta değerleri diğerlerine göre daha yüksek çıkmıştır. Toplam alfa ve
toplam beta değerlerinin çalışma alanındaki tüf, andezit ve bazaltlardan kaynaklandığı
düşünülmektedir. Toryumun çözünürlüğü daha yavaş olduğu için doğal sulardaki toplam alfa
aktivitesi

genelde

uranyum

izotoplarından

(234U,

235

U

ve

238

U)

ve

226

Ra’dan

kaynaklanmaktadır [5]. 40K ve 228Ra ise beta aktiftirler [6]. Bunların yanında doğada olmayan
ancak atmosferde yapılan nükleer denemeler sonucu ortaya çıkan Sr-90, Sr-89, Cs-137 ve
trityum (3H) gibi radyoaktif parçaçıklar yağışlarla radyoaktif kirlenmeye neden olur.
5.2. Trityum Ölçüm Sonuçları
Çizelge 4’de sırasıyla 2009 yılı Haziran ve Ekim aylarında alınan su numuneleri üzerinde
yapılan trityum deney sonuçları verilmektedir.
Çizelge 4. Su numunelerinde 2009 yılı Haziran ve Ekim aylarında ölçülen Trityum Aktivite
Değerleri
Trityum Aktivite Değerleri (TU)
Lokasyonlar

(1TU=0,1183 Bq/L)
2009 Haziran

2009 Ekim

1

5,30±0,80

4,15±0,90

2

4,50±0,75

3,70±0,85

3

4,75±0,75

3,70±0,85

4

3,50±0,70

3,60±0,85

5

5,15±0,80

3,60±0,80

6

5,15±0,75

4,55±0,90

7

3,70±0,70

1,30±0,75

8

3,40±0,70

0,85±0,75

9

3,70±0,70

1,70±0,80

10

2,80±0,60

1,05±0,75
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LOKASYONLAR

Şekil 7. 2009 yılı 1. ve 2. dönemlerde alınan su numunelerinin trityum değerleri.
Şekil 7’de 2009 yılı Haziran ve Ekim aylarını kapsayan trityum ölçüm sonuçları verilmiştir.
Haziran ayında trityum değerleri Ekim ayına göre daha yüksek ölçülmüştür. Bu da bize
“Bahar enjeksiyonu” etkisini açıkça göstermektedir.
Genel olarak toplam alfa, toplam beta ve trityum verileri incelendiğinde Kirmir Havzası
yüzeysel su kaynaklarında Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği sınır değerleri geçen bir
sonuç görülmemiştir.
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ÖZET
Namazgah Baraj Gölü Havzası Kandıra ve İzmit İlçe sınırları içinde, 40055’-41004’ kuzey
enlemleri ve 30000’- 30025’ doğu boylamları arasında yer almaktadır. Baraj, Marmara
Bölgesi’nde, Namazgah dere üzerine kurulmuştur. Havza alanı

100,64 km2’ dir. Kandıra

ilçe merkezi ile Karadeniz sahilindeki turistik yerleşimler, Kandıra, Derince, İzmit ve Körfez
ilçelerine ait köy ve mahallelerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanması amacıyla,
Namazgah Barajı yapılmıştır. İçme ve kullanma suyu elde edilen barajın, mevcut ve ileriye
dönük su kalitesi ve miktarının korunmasına ve iyileştirilmesine yönelik, koruma alanları ve
esaslarının belirlenmesi, sürdürülebilir su yönetimi için önemli bir ihtiyaçtır. Havzada
yeraltısuyu kaynaklarının bulunması nedeniyle, yüzey ve yeraltısuyu ilişkisinin ortaya
konulması, yeraltısuyu kaynaklarının beslenim alanı ve koruma alanlarının belirlenmesine
yönelik araştırmalar yapılmıştır. Doğal izotoplar (Oksijen 18, Döteryum ve trityum)
kullanılarak yüzey ve yeraltısuyu sistemi araştırılmıştır. İzotop analizleri sonucunda
yeraltısularının meteorik kökenli olduğu, yüzey suyuyla doğrudan ilişkili olduğu ve havzadaki
kaynakların aynı karakterde olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Namazgah barajı, izotop, hidrojeokimya, yüzey-yeraltısuyu ilişkisi,
koruma alanları
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ABSTRACT
Namazgah Reservoir Basin is located at 40055'-41004 'north latitude and 30000'- 30025' in
Kandıra and Izmit District boundaries. The dam was constructed at Namazgah River in the
Marmara Region. The area of the basin is 100,64 km2. The dam was built in order to provide
irrigation, drinking and usage water demand of tourist settlements on the Black Sea coast and
the town center Kandıra, Derince, the villages and towns of Izmit and Korfez district.
Determination of the protection areas and plans of dams which provides drinking water are an
important requirement for sustainable water management in order to protect water quality and
quantity at current and future. The relationship between groundwater and surface water, and
recharge areas of the groundwater sources were studied in order to determine protection
zones. Surface and ground water resources were investigated by using natural isotopes
(oxygen-18, deuterium, and tritium). As a result of the isotopes analysis, groundwater
resources are meteoric origin, groundwater is directly related to surface water. In addition
groundwater resources have the same character in the basin.
Key words: Namazgah dam, isotope, hydrogeochemical, surface-groundwater interaction,
protection area
1. Giriş
Kandıra Namazgah Barajı, Marmara Bölgesi’nde, Kocaeli ili Kandıra ve İzmit ilçesi sınırları
içerisinde, 40055’-41004’ kuzey enlemleri ve 30000’- 30025’ doğu boylamları arasında yer
almaktadır. Baraj gölü havzası 120 km2 alana sahiptir.
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Şekil 2 Namazgah Havza Yeri
2. Çalışma Alanının Genel Jeolojisi ve Hidrojeolojisi
Kocaeli Yarımadası’nın kuzeydoğusunda yer alan çalışma alanı ve çevresinde Paleozoyik,
Mesozoyik ve Senozoyik yaş aralığında olan jeolojik birimler yer almaktadır (Gedik ve diğ.,
2005) (Şekil 2). Bu birimler, tektonik etkinin az olduğu bir bölgede yer aldığından önemli
kıvrım ve kırıklar içermemektedir. Çalışma alanı ve çevresindeki jeolojik birimler önceki
çalışmalarda (MTA, Türkiye Jeoloji Haritaları) tanımlanmış ve yaşları belirlenmiştir. Çalışma
alanı ve çevresinde yer alan kaya birimleri Permiyen’den Eosen’e kadar olan yaş
aralığındadır. Bu jeolojik birimlerin alttan üste doğru sıralanışları şu şekildedir; temelde
Permiyen-Triyas yaşlı Çakraz Formasyonu (pts) yer almaktadır. Bu birim üzerine Üst
Kretase-Alt Eosen yaşlı Akveren Formasyonu (KTa) uyumsuzlukla yerleşmiştir. Akveren
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Formasyonu üzerine Alt-Orta Eosen yaşlı Çaycuma Formasyonu (Tc) uyumlu geçişli olarak
gelmektedir. Çalışma alanı ve çevresinde Kuvaterner yaşlı genç çökeller; dere yataklarında
alüvyon (Qa) ve yamaçlarda çok dar alanlardaki yamaç molozu olarak gözlenmektedir. Bu
genç çökeller, Paleozoyik, Mesozoyik ve Senozoyik birimleri üzerinde örtü şeklinde ve açısal
uyumsuzlukla yer almaktadırlar (Şekil 3).
Akveren Formasyonu genelde ince-orta-kalın tabakalıdır. Birimin tabakaları 10-15° arasında
değişen eğimli,

farklı yönlerde gelişmiş doğrultuludur.

Çaycuma Formasyonundaki

kumtaşları orta-kalın-masif tabakalı, tabaklarda paralel lamina yaygındır. Kiltaşı ince-orta
tabakalı, yer yer laminalıdır. Formasyonun alt seviyelerindeki kumtaşı-kiltaşı ardalanması
ince-orta tabakalıdır. Birimin tabakaları genelde yatay, yer yer 5-15° arasında değişen eğimli,
farklı yönlerde gelişmiş doğrultuludur.
Akveren Formasyonundaki tabaklanmaların konumlarına göre formasyonlarda küçük boyutlu
ve yayvan kıvrımlar gelişmiştir. Çaycuma Formasyonunda tabaklanmaların konumlarına göre
küçük boyutlu ve yayvan kıvrımlar gelişmiştir.
Çalışma alanı ve çevresindeki birimler bölgedeki az etkin olan tektonik hareketlerden dolayı
çok seyrek eklemler içermektedir. Baraj yeri ve göl alanında yaygın olarak görülen fliş
özelliğindeki birimin üzeri kalın ayrışma olduğundan yüzeyde belirgin eklem görülmemiştir.
Ancak, araştırma sondajlarının bazılarında çok seyrek ve 70o-80o eğimli eklemlere yer yer
rastlanmıştır. Çalışma alanına en yakın fay, güneydeki Kuzey Anadolu Fayı’dır. Çalışma alanı
bu faya yaklaşık 35 km’dir. Bu fay, Türkiye’nin önemli aktif faylarındandır.
Havza'da dere yatak ağızlarında yüzeyleyen Alüvyon formasyonu kil-kumtaşı-çakıltaşı
birimlerinden oluşmaktadır. Dere yatak ağızlarında kalın kil tabakaları arasında ara bantlarda
çakıltaşları bulunmaktadır. Çakıltaşlarının mevcudiyetinin az olması, kil bantlarının
kalınlığının yüksek olması nedeniyle, alüvyon birimler az geçimli-geçirimsiz olarak
tanımlanmıştır. Alüvyon birimde derinliği 8-10 metreyi geçmeyen keson kuyular mevcuttur.
İlgili kuyulara ait özgül debi-statik-dinamik su seviyelerine ait teknik bilgilerin temini
sağlanamamıştır. İlgili kuyuların genel olarak 24 saatte dolduğu ve yaklaşık olarak max 2-3
ton su elde edildiği beyan edilmiştir. Bu nedenle, bu kuyulardan elde edilen suların yüzey
suyu olduğu düşünülmektedir.
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Şekil 3 Namazgah Havzasına ait Jeoloji Haritası (MTA, Türkiye Jeoloji Haritaları)

Çaycuma formasyonu kumtaşı, kiltaşı ve şeyl birimlerinden oluşmaktadır. Bu formasyonun
kiltaşı-şeyl seviyeleri ve ayrışma zonları geçimsiz, kumtaşı birimleri az geçirimli olarak
tanımlanmaktadır.
Havzada bu birimde iki adet yeraltısuyu sondaj kuyusu bulunmuştur. SK-1, SK-2 kuyusu
olarak adlandırılan bu kuyularda yapılan deneylerde SK-1 0.6 lt/sn, SK-2 0.2 lt/sn özgül
verime sahiptir (Tablo 1). SK-1 kuyusunun kalın kumtaşı ayrışma zonuna sahip olması
nedeniyle daha verimli (0,6 lt/sn), SK-2 SK-1’e kuyusunun daha az verimli olduğu (0,2 lt/sn)
düşünülmektedir.
Tablo 1. Çaycuma formasyonunda açılmış yeraltısuyu kuyuları
FORMASYON

KUYU NO

DERİNLİK

STATİK SEVİYE

DİNAMİK
SEVİYE

DEBİ

ÇAYCUMA
FORMASYONU

SK-1

20 METRE

13 METRE

14 METRE

0.6 LT/SN

ÇAYCUMA
FORMASYONU

SK-2

40 METRE

3 METRE

12 METRE

0,2 LT/SN
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Şekil 3 Namazgah Havzasına ait Stratigrafik Kesiti (Gedik ve diğ., 2005)

Akveren Formasyonu killi kireçtaşı, marn ve şeyllerden oluşmaktadır. Bu formasyonun
kireçtaşı birimlerinden yeraltısuyu çıkışları gözlenmektedir. Havzanın en önemli yeraltısuyu
kaynağı, yaklaşık 8 ve 1000 lt/sn arasında değişen debiye sahip Yağbolu kaynağı, bu
formasyonun kireçtaşlarından çıkmaktadır. Karstik alanların beslenme alanlarında çöküntü
alanları ve su yutanlar havza içerisinde oldukça yaygındır. Akveren formasyonunda açılmış
SK-3, SK-4 ve SK-5 kuyularının derinliklerin fazla olmasına rağmen yüzeysel ve derin
beslenimin yok denecek kadar az olduğu gözlemlenmiştir (Tablo 2).
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Tablo 2. Akveren formasyonunda açılmış yeraltısuyu kuyuları
FORMASYON

KUYU NO

DERİNLİK

STATİK SEVİYE

DİNAMİK
SEVİYE

DEBİ

AKVEREN
FORMASYONU

SK-3

100 METRE

35 METRE

80 METRE

0,6 LT/SN

AKVEREN
FORMASYONU

SK-4

160 METRE

90 METRE

130 METRE

0,4 LT/SN

AKVEREN
FORMASYONU

SK-5

216 METRE

100 METRE

180 METRE

1 LT/SN

Namazgah Baraj Gölü havzasında baraj gölünü besleyen yüksek debili Yağbolu ve Kırkpınar
kaynakları bulunmaktadır. Her iki kaynakta Akveren formasyonun kireçtaşı seviyelerinden
çıkmaktadır. Ayrıca, irili ufaklı, genelde yazın kaybolan göze ve pınar olarak adlandırılan
yüzey suları (çeşme) mevcuttur. Çaycuma formasyonu genel anlamda su tutma ve bırakma
açısından fakir özellik göstermektedir. Kırkpınar kaynağı dere akar kotu altındadır. Yağbolu
kaynağının debisi yaklaşık 8-1000 l/sn arasında değişmektedir. Bu kaynak düden ve
çökeklerde biriken yüzey suların (yağmur, kar) kaynaktan boşalması nedeniyle debisi 1000
l/sn’ye kadar çıkmaktadır.
3. Hidrojeokimya
Namazgah baraj gölü havzasında yeraltısuyu karakteristiğini ortaya koymak için 22 adet
yeraltısuyu numunesi alınmıştır (Şekil 4). Örneklerin 11 âdetinde hem yeraltısuyu fiziksel,
kimyasal parametreleri hem de izotop analizleri yaptırılmıştır. Yapılan analizler DSİ TAKK
Dairesi laboratuvarlarında gerçekleştirilmiştir.
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Şekil 4. Yeraltısuyu örnekleme noktaları

Yeraltısuyu karakterisiği piper ve scholler diyagramı kullanarak belirlenmiştir. Piper diagramı
incelendiğinde havzadaki yeraltısuları Ca -HCO3’lü sulardır (Şekil 5 ve 6). Scholler grafikleri
de havzada incelenen yeraltısuyu kaynaklarının HCO3 ve Ca bakımından zengin olduğunu
göstermektedir (Şekil 7 ve 8). Havzadaki esas itibariyle yeraltısuyu bulunduran birim
Akveren formasyonudur. Formasyonun kireçtaşı

birimlerinden oluşması

nedeniyle,

yeraltısuyu kaynaklarının Ca- HCO3 bakımından zengin olması beklene bir sonuçtur.

428

Mayis 2014

Çeþme-30

Çeþme-127

Çeþme-37

Çeþme-153

Çeþme-44

Çeþme-154

Çeþme-51

Çeþme-156

Çeþme-63

Çeþme-168

Çeþme-69

Çeþme-174

Çeþme-72

Çeþme-198

Çeþme-207

Çeþme-201

Çeþme-107

80

60

60
Ca

40

40

g
+ M

Cl

Çeþme-232

Çeþme-113

<=

+ S
O4

=>

80

Çeþme-212

20

20

Mg

SO4

Çeþme-210

80

80

Yaðbolu Kaynak
Çeþme-226

60

60

40

40

20

20

Na+K

80

60

40

20

20

40

60

80

Ca

HCO3+CO3

Cl

Şekil 5 Piper diyagram (yağışlı dönem)

Ekim 2014
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Karstik kaynaklar CaCO3 bakımından zengin olmakla birlikte, alüvyon tipi kaynaklar Ca ve
Mg bakımından zengin tipte sulardır (Şekil 7 ve 8).
1000.0
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100.0
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Şekil 7 Namazgah baraj gölü havzasındaki kaynaklara ait Schoeller diyagramı (Mayıs 2014)
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Şekil 8 Namazgah baraj gölü havzasındaki kaynaklara ait Schoeller diyagramı (Ekim 2014).

4. İzotop Hidrolojisi
Namazgah baraj gölü havzasındaki soğuk su kaynaklarının hidrojeokimyasal özelliklerini
belirlemek ve birbirleriyle olan ilişkilerini ortaya koymak üzere havzayı temsil ettiği
düşünülen noktalardaki kaynaklardan yağışlı ve kurak dönemlerde alınan örneklerden δ 18O,
δD ve 3H izotoplarının analizi yapılmıştır (Tablo 3-4).
Çalışma alanındaki su numunelerine ait δ18O-δD değerlerinin yağışlı ve kurak dönem için
gösterildiği Şekil 9 ve 10 referans olarak Craig (1961) tarafından tanımlanan Dünya Meteorik
2

18

Su Doğrusu (δ H=8*δ O+10) kullanılmıştır.
Beslenme alanları aynı olan ya da aynı tür yağışlardan beslenen akifere ait örnekler Oksijen18- döteryum grafiği üzerinde birbirine yakın konumda bulunurlar. Genellikle bir bölgedeki
yağışlara ait izotop değerleri ile yeraltı suyuna ait izotop değerleri, eğer suların kökeni aynı
ise aynı doğru üzerinde ve yeraltı sularına ait değerler aynı küme içinde toplanırlar (Ünsal ve
diğ., 1996). Oksijen-18 ve döteryum grafiğine göre havzada yer alan soğuk sular meteorik
kökenlidir.
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Tablo 3. İzotop Analiz sonuçları (kurak dönem)
No

Numune_Adı

Döteryum

Oksijen

Trityum

Tarih

Ky-1

Yağbolu
Kaynağı

-57.79

-9.38

5.53

25.06.2014

-55.74

-9.05

6.18

25.06.2014

-56.09

-8.95

6.62

25.06.2014

CESME.127 Çeşme 127

-57.58

-9.18

5.86

25.06.2014

CESME.109 Çeşme 109

-58.38

-9.11

5.89

25.06.2014

CESME.168 Çeşme 168

-53.05

-8.55

5.07

25.06.2014

CESME.210 Çeşme 210

-57.52

-9

6.91

25.06.2014

CESME.232 Çeşme 232

-57.26

-8.99

6.98

25.06.2014

-54.71

-8.73

5.71

25.06.2014

CESME.198 Çeşme 198

-55.1

-8.9

5.69

25.06.2014

CESME.153 Çeşme 153

-54.35

-8.74

5.58

25.06.2014

CESME.212 Çeşme 212
CESME.72

CESME.37

Çeşme 72

Çeşme 37

Tablo 4 İzotop Analiz sonuçları (yağışlı dönem)
No

Numune_Adı Döteryum

Oksijen

Trityum

Tarih

Ky-1

Yağbolu
Kaynağı

-55.91

-9.22

5.51

23.09.2014

CESME.153

Çeşme 153

-49.6

-7.88

7.08

23.09.2014

CESME.212

Çeşme 212

-53.66

-8.72

6.28

23.09.2014

CESME.72

Çeşme 72

-53.46

-8.61

6.92

23.09.2014

CESME.127

Çeşme 127

-55.39

-8.81

7.07

23.09.2014

CESME.109

Çeşme 109
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Meteoric Water line Plot
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Şekil 9 Havzadaki suların yağışlı dönem (Haziran 2014) δ18O-δD grafiği

Meteoric Water line Plot
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Şekil 10 Havzadaki suların kurak dönem (Eylül 2014) δ18O-δD grafiği
433

Bölgeden alınan yeraltısuyu örneklerinin trityum analiz sonuçlarına göre, Haziran 2014 için
5,53 TU arasında 6,98 TU değerleri arasında değişmektedir, Eylül 2014 için 5,51 TU arasında
7,08 TU değişmektedir. Yapılan analizler, havzadaki suların çoğunun güncel yağışlardan
beslenen genç sular sınıfında yer almaktadır.
Döteryum-Trityum ilişkisi, suların beslenme kotları ile akifer içinde kalış süreleri arasındaki
ilişkiyi ortaya koymaktadır, bu veriler ile suların sığ-hızlı dolaşım, derin-yavaş dolaşım veya
her ikisinin karışımı şeklinde olup olmadıkları hakkında bilgi vermektedir. Şekil 11 ve Şekil
12’da görüldüğü gibi, düşey eksen boyunca orijine doğru yaklaşıldıkça suların, akifer içinde
kalış süresi artarken, yatay eksen boyunca orijine doğru yaklaşıldıkça suların beslenme alanı
kotu yükselmektedir.
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Şekil 11 Havzadaki suların yağışlı dönem (Haziran 2014) Trityum-Döteryum grafiği

Haziran 2014 ve Eylül 2014 ayları için Döteryum-Trityum grafikleri incelendiğinde
havzadaki en önemli yeraltısuyu kaynağı Yağbolu kaynağının daha yüksek kotlardan
beslendiği ve dolaşım süresinin az olduğu görülmektedir (Şekil 11 ve Şekil 12). Beslenmenin
yoğun olduğu ve yağışlı dönemi temsil eden Haziran ayı Trityum-Döteryum grafiği
434

incelendiğinde (Şekil 11) çeşme 109 ve çeşme 127 nin yeraltısuyu dolaşım süresinin aynı
olduğu görülmektedir. Çeşme 72 ve 212 hemen hemen aynı kottan beslenmesine rağmen
yeraltısuyu dolaşım süreleri farklıdır. Çeşme 232 ve 210 aynı yeraltısuyu beslenim kotu ve
dolaşım süresine sahip kaynaklardır.
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Şekil 12 Havzadaki suların kurak dönem (Eylül 2014) Trityum-Döteryum grafiği

SONUÇLAR
Oksijen-18 ve döteryum grafiğine göre havzada yer alan soğuk sular meteorik kökenlidir.
Trityum analiz havzadaki suların çoğunun güncel yağışlardan beslenen genç sular sınıfında
yer aldığını göstermektedir. Döteryum-Trityum analizlerinden havzadaki en önemli
yeraltısuyu kaynağı Yağbolu kaynağının daha yüksek kotlardan beslendiği ve dolaşım
süresinin az olduğu anlaşılmaktadır.
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