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HİDROJEOLOJİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF ISOTOPE HYDROGEOLOGY OF THE
GROUNDWATER IN THE SHORE AREA OF KIZILIRMAK DELTA
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ÖZ
Bu çalışmada Bafra Havzası, Kızılırmak Deltası mansap akiferinde yeraltısuyunun kalite ve
kirlilik parametreleri açısından incelenmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç
doğrultusunda Kızılırmak Deltası kıyı bölgesinde 2016 ve 2017 yıllarında 4 örnekleme
döneminde toplam 48 adet yeraltısuyu örneği alınmıştır. Alınan örnekler üzerinde majör anyon
ve katyon, iz element, radyoaktivite ve izotop analizleri yapılmıştır. Radyoaktivite analizleri
kapsamında yeraltısuyu örnekleri üzerinde toplam alfa ve toplam beta analizleri yapılmıştır.
Analiz sonuçlarına göre; birçok örnekleme noktasında toplam alfa içerikleri sınır değer olan
0,1 Bq/L’nin üzerindedir. Toplam beta değerlerine göre ise 6 yeraltısuyu örneğinde sınır değeri
aşmaktadır. Kızılırmak Deltası mansap akiferinde yeraltısuyunun izotop hidrojeolojisini
belirlemek amacıyla Ekim-2016 ve Ekim-2017 dönemlerinde Oksijen-18 ve Döteryum
analizleri yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, yeraltısuyunda Oksijen-18 içeriklerinin -10,63
ile -4,49 arasında; Döteryum içeriklerinin ise -68,41 ile -35,90 arasında değiştiği ve yeraltısuyu
örneklerin Dünya Meteorik Su Doğrusuna yakın konumda oldukları belirlenmiştir. Yeraltısuyu
örneklerinde δ18O-δ2H değerlerinin daha pozitif değerlerde olması ağır izotopların fazla olduğu
yağışlarla yani daha düşük kotlara ulaşan yağışlarla beslendiklerini göstermektedir. δ18O-δ2H
içerikleri deniz suyu girişimi açısından değerlendirildiğinde; daha pozitif δ18O ve δ2H
değerlerine sahip olan yeraltısuyu örneklerinde deniz suyu girişiminin etkisi görülmektedir.
Özellikle Karadenize çok yakın kuyularda δ18O ve δ2H değerleri oldukça pozitif (sıfıra daha
yakın) değerler almakta ve bu da deniz suyunun varlığına işaret etmektedir. Deniz suyu
girişimini araştırmak amacıyla δ18O-Cl ilişkisinden de yararlanılmış ve yine Karadeniz’e yakın
kuyularda Cl içeriklerinin çok yüksek olması nedeniyle tuzlu su girişiminin varlığından söz
edilebileceği belirlenmiştir. Ancak bu girişimin Bafra Ovası Sulaması Projesinin Sulama
sisteminin devreye girmesi ile bu girişim azaldığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hidrokimya, İzotop Hidrojeolojisi, Kızılırmak Deltası, Samsun
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ABSTRACT
The aim of this study was to investigate and evaluate groundwater quality and pollution
parameters in downstream aquifer of Bafra Basin, Kızılırmak Delta. For this purpose, 48
groundwater samples were collected in 4 sampling periods in 2016 and 2017 in the Kızılırmak
Delta coastal region. Total alpha and total beta analyses were performed on groundwater
samples within the scope of radioactivity analyzes. According to the results of the analysis; the
total alpha content at many sampling points exceeds the limit value of 0.1 Bq / L. According
to the total beta values in 6 groundwater samples exceed the limit value. In order to determine
the isotope hydrogeology of groundwater of downstream aquifer in the Kızılırmak Delta, the
Oxygen-18 and Deuterium analyzes were conducted in October-2016 and October-2017
periods. According to the results of the analysis, the content of Oxygen-18 in groundwater was
between -10.63 and -4.49; Deuterium contents ranged from -68,41 to -35,90 and groundwater
samples were found to be close to Global Meteoric Water Line. The positive values of δ18Oδ2H in groundwater samples indicate that heavy isotopes are fed with rainfall, i.e. rainfall
reaching to lower elevations. When δ18O-δ2H contents were evaluated in terms of sea water
interference; the effect of seawater intrusion is observed in groundwater samples with positive
δ18O and δ2H values. Especially in the wells close to the Black Sea, δ18O and δ2H values are
very positive (closer to zero) and this indicates the presence of sea water. The δ18O-Cl
relationship was also used to investigate the seawater intrusion and it was determined that salt
water interference could be mentioned because of the very high content of Cl in the wells close
to Black Sea. However, this intrusion was determined to decrease with the introduction of the
irrigation system of the Bafra Plain Irrigation Project.
Keywords: Hydrochemistry, Isotope Hydrogeology, Kızılırmak Delta, Samsun
1

GİRİŞ

Dünyadaki toplam su hacminin yaklaşık olarak % 96'dan fazlası tuzlu sudur. Tatlı su
kaynaklarının % 68'inden fazlası buzulların içinde yer almaktadır. Tatlı su miktarının %30'unu
ise yeraltısuyu oluşturmaktadır. Göller, ırmaklar, derelerde bulunan; tatlı su dünyadaki toplam
su miktarının yaklaşık olarak %1'ini oluşturur. Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili olmasından
dolayı, denize yakın tarım arazilerinde denizler, drenaj sularının tarım alanlarından
uzaklaştırılması için çok uygun noktalardır. Deniz kıyısına yakın yerlerde, yüzeye yakın olan
taban suyu ile deniz suyu bir denge durumundadır. Bu gibi bölgelerde sulama suyu olarak taban
suyunun (yeraltısuyunun) kullanılması büyük sıkıntıları da beraberinde getirmektedir.
Özellikle kıyı ovalarında aşırı miktarda yeraltısuyu çekiminin yapılması durumunda,
yeraltısuyu seviyesi düşmekte ve deniz suyu iç bölgelere doğru hareket etmektedir. Bu nedenle
kıyı bölgelerindeki yeraltısuyu özelliklerinin ve su seviyelerinin sürekli olarak ölçülmesi
gerekmektedir. Tuzlanmış olan suların sulamada kullanılması durumunda da bu sular ile
sulanan alanlarda ise hem bitkilerde verim azalması, hem de topraklarda tuzluluk ve
sodyumluluk sorunları oluşmaktadır.
Bu çalışma kapsamında Ülkemizin en önemli kıyı ovalarından bir tanesi olan ve Kızılırmak
Nehrinin denize döküldüğü bölgede bulunan Bafra Ovasının yeraltısuyu özelliklerinin
belirlenmesi, sulamaya uygunluğunun incelenmesi ve bu bölgelerdeki deniz suyu girişiminin
araştırılması amaçlanmıştır.
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Bu kapsamda Devlet Su İşleri (DSİ) VII. Bölge Müdürlüğü tarafından “KIZILIRMAK
DELTASI KIYI BÖLGESİ YERALTISULARINDA KALİTE VE KİRLİLİK
PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ” başlıklı bir AR-GE Projesi yürütülmüştür.
Projeden elde edilen sonuçlardan yararlanılarak bu bildiri hazırlanmıştır.
Kızılırmak Deltası Türkiye’nin kuzeyinde Orta Karadeniz Bölgesinde 41-10´ - 41-45´ Kuzey
enlemleri ve 35-30´ - 36-15´ Doğu boylamları arasında Kızılırmak ile yan derelerin
oluşturduğu bölgede yer almaktadır. Bafra ovasının yüzölçümü 80 000 ha dır. Doğu – batı
yönünde en uzun yeri 60 km, kuzey – güney yönünde ise 32 km dir. Çalışma sahası güneyi
Orta Karadeniz bölgesinin dağ sıralarını teşkil eden Canik sıradağlarının uzantıları ile
sınırlanmıştır (Şekil 1).
Çalışma alanındaki ana akarsu Kızılırmak Nehridir. Nehir, İç Anadolu'nun en doğusundaki
Sivas ili İmranlı ilçesinde Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğar ve Bafra İlçesinden
Karadeniz'e boşalır. Türkiye toplam alanının 1/10'nunu drene eder.

Şekil 1. Kızılırmak Deltası kıyı akiferi ve yeraltısuyu örnekleme noktaları
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2 MATERYAL VE YÖNTEM
Bu çalışmada Kızılırmak Delta’sında yeraltısuyunun kalite ve kirlilik parametrelerinin
belirlenmesi amacıyla 2016 ve 2017 yıllarında 48 adet kuyuda 4 dönem yeraltısuyu
örneklemesi yapılmıştır. Su örnekleri TS EN ISO 5667 Su Kalitesi-Numune Alma Standardına
uygun olarak alınmış, korunmuş ve DSİ Samsun 7. Bölge Müdürlüğü Kalite Kontrol ve
Laboratuvar Şube Müdürlüğü’nde ve DSİ TAKK Dairesi Başkanlığı İzotop Laboratuvarı Şube
Müdürlüğü’nde analizleri yapılmıştır. Yeraltısuyu örnekleri üzerinde Oksijen-18, Döteryum,
Toplam Alfa ve Toplam Beta analizleri yukarıda adı geçen laboratuvarlarda yapılmıştır.

3

JEOLOJİ VE HİDROJEOLOJİ

İnceleme alanında yüzeylenen en yaşlı birim Üst Kretase yaşlı flişler ve volkaniklerdir.
Flişlerin akifer özelliği taşımadığı Yanlızca kumlu-çakıllı seviyelerinin yerel ölçekte akifer
olabileceği belirtilmiştir. Volkanik karakterli kayaçlar ise yerel bazda akifer özelliğine sahip
olabilmektedir. Çalışma alanında yüzeylenme veren Eosen yaşlı flişler akifer özelliği
taşımamakta ve ekonomik olarak yeraltısuyu barındırmamaktadır. İnceleme alanında Neojen
konglomera, kumtaşı, silttaşı, marn ve kiltaşları ile temsil edilmektedir. Bu kayaçlar yaygın
olarak görüldükleri yerlerde kumlu-çakıllı seviyeleri yerel bazda akifer özelliği taşımakta ve
yeraltısuyu barındırmaktadır; killi ve marnlı seviyeleri ise verimsizdir.
Kızılırmak Deltası kıyı akifer özelliği gösteren jeolojik birimler; Pliyo-Kuvaterner yaşlı
birimler çakıl, kum ve kil karışımından oluşan gevşek ve tutturulmamış çökellerdir. Bu çökeller
nispeten iri taneli malzemelerden oluştuğu yerlerde verimli akifer özelliği taşımaktadır.
Kızılırmak Deltası kıyı akiferinde en genç birimleri Kuvaterner yaşlı alüvyonlar
oluşturmaktadır. Alüvyon çakıl, kum, silt ve kil karışımından oluşmakta; gevşek ve
çimentolanmamış özelliktedir. Bölgede alt havzada genellikle vadi alüvyonları iyi verimli
akifer özelliği taşımaktadır.

Şekil 2. Akiferde yeraltısuyu akışı kuzey, kuzey-doğu ve kuzey-batı yönünde
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Kızılırmak Deltası kıyı akiferinde hemen hemen her ev sahibinin içme ve kullanma suyu olarak
kullanmak üzere, sahip olduğu arazi üzerinde kuyu açtığı bilinmektedir. Kuyu derinlikleri
toplam 5-100 m; debi değerleri ise 1-60 L/s arasında değişmektedir. Kuyular Kuvaterner yaşlı
alüvyonun kumlu ve çakıllı seviyelerinde açılmıştır.
Serbest akifer özelliği taşıyan Kızılırmak Deltası kıyı akiferindeİletimlilik Katsayısı (T) 188320 m2/gün olarak hesaplanmıştır (Anonymous 1988). Akiferde yeraltısuyu akışı kuzey,
kuzey-doğu ve kuzey-batı yönünde gerçekleşmektedir (Şekil 2).
4

İZOTOP HİDROJEOLOJİSİ

Çalışma kapsamında 2016 ve 2017 yılları sulama sezonu sonunda yeraltısuyu örneklerinde
izotop ve radyoaktivite analizleri yapılmıştır. İzotop analizlerinde Oksijen-18 ve Döteryum;
radyoaktivite analizlerinde ise toplam alfa ve toplam beta analizleri yapılmıştır. Analiz
sonuçları Tablo 1’de görülmektedir.
Tablo 1’de görüldüğü gibi, Kızılırmak Deltası kıyı akiferinde yeraltısuyu örneklerinde δ 18O
değerleri -10.03 ile -4.49 arasında; 2H değerleri -68.41 ile -35.9 arasında değişmektedir. Ayrıca
3
H değerleri 0 ile 19.9 arasındadır.
İçme sularında izin verilen radyoaktivite konsantrasyonları İnsani Tüketim Amaçlı Sular
Hakkında Yönetmelik (2005) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO, 2004)’nde toplam alfa için 0.1
Bq/l, toplam beta için 1 Bq/l olarak tanımlanmıştır. Buna göre Kızılırmak Deltası yeraltısuyu
örneklerinde toplam alfa değerlerinin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 18, 22, 23, 24, 26, 30, 31,
33, 35, 36, 37, 38, 39, 46, 47, 48 nolu örnekleme noktalarında sınır değerin üzerinde olduğu;
toplam beta değerlerinin ise 5, 28, 33, 36 ve 39 nolu örnek noktalarında sınır değerin üzerinde
olduğu belirlenmiştir.
Tablo 1. Yeraltısuyu örneklerine ait izotop ve radyoaktivite analiz sonuçları
En düşük değer

En yüksek değer

Ortalama değer

Toplam Alfa (Bq/l)

0.002

0.98

0.183

Toplam Beta (Bq/l)

0.03

2.91

0.492

δ 18O

-10.03

-4.49

-7.94

2H

-68.41

-35.9

-53.44

3H

0

19.9

4.35

Parametre

Yeraltısularının duraylı izotop analiz sonuçlarının δ 18O- δ D grafiği üzerinde Küresel
Meteorik Su Doğrusu (Craig, 1961) ile birlikte değerlendirilmesi Şekil 3’te sunulmuştur.
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Şekil 3. Kızılırmak Deltası yeraltısularında δ 18O-2H ilişkisi
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Şekil 3 incelendiğinde yeraltısuyu örneklerinin Dünya Meteorik Su Doğrusu çevresinde
şaçılmış olarak görülmektedir. δ 18O-2H değerlerinin sahil kesiminde yer alan 1, 2, 6, 9, 13, 18,
21, 22, 23, 24, 28, 35, 40 ve 49 nolu yeraltısuyu örneklerinde sahilden daha uzak yeraltısuyu
örneklerinden daha pozitif değerlerde olması bu kesimde suların daha düşük kotlara düşen
yağışlarla beslendiğini ve buharlaşmanın etkisini göstermektedir. Grafik deniz suyu girişimi
açısından değerlendirildiğinde; daha pozitif değerlere sahip örneklerde deniz suyu girişiminin
etkisinin görüldüğü belirlenmiştir. Yukarıda adı geçen denize yakın kuyularda δ 18O- δ 2H
değerleri neredeyse sıfıra yakın değerler almakta ve bu da deniz suyunun varlığına işaret
etmektedir.
Kızılırmak Deltası’nda deniz suyu girişimini araştırmak amacıyla δ
yararlanılmış ve çizilen diyagram Şekil 4’te gösterilmiştir.

18

O-Cl ilişkisinden

Şekil 4. Kızılırmak Deltası yeraltısularında δ 18O-Cl ilişkisi
δ 18O-Cl diyagramı incelendiğinde, bazı yeraltısuyu örneklerinin Cl içeriğinin çok yüksek
olduğu görülmektedir. Özellikle Karadeniz’e yakın kuyularda Cl içeriğinin çok yüksek olması
bu bölgelerde buharlaşmanın etkisi ile beraber deniz suyu girişiminin varlığı ile açıklanabilir.
Meteorik suların 18O değerleri 0 ile –60 ‰, D değerleri ise +10 ile –400 ‰ arasında
değişmektedir. Meteorik suların 18O ve D değerleri yıllık ortalama hava sıcaklığına bağlı
olarak değişim göstermektedir. Sıcaklık düştükçe izotop ayrımlaşma faktörü, dolayısıyla
suların ağır izotop/hafif izotop oranları artmaktadır (Dangsgaard, 1964). Ayrıca bu değerler,
bulunulan bölgenin enlemine ve deniz seviyesinden olan yükseltisine bağlı olarak da
değişmektedir; enlem ve yükseklik arttıkça, 18O ve dD değerleri düşmektedir (Gat, 1981).
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Daha yüksek yerlere düşen yağışlar, alçak yerlere düşen yağışlara nazaran ağır izotop içeriği
bakımından daha fakirdir. Yükseklik arttıkça yağışlardaki ağır izotop içeriği azalmaktadır.
Daha düşük kotlara düşen yağış daha yüksek kotlara düşen yağışa göre daha uzun mesafe kat
ederlerken daha fazla buharlaşma etkisine maruz kalırlar. Daha uzun süre buharlaşmaya maruz
kalan yağmur ağır izotop içeriği bakımından zenginleşir. Bu zenginleşmenin derecesi sıcaklık
ile yakın ilişki göstermektedir. Sıcaklığın düşük olduğu yüksek bölgelerde yağışlar izotopik
olarak fakir olacaktır (Demircan ve Yiğitbaşoğlu, 2014). Kızılırmak Deltası kıyı akiferi
yeraltısuyu örneklerine ait δ18O-Sıcaklık grafiği (Şekil 5) incelendiğinde yeraltısuyunun
havzaya düşen yağışlardan ve geniş bir havzadan beslendiği görülmektedir.

Şekil 5. Kızılırmak Deltası yeraltısularında δ 18O-Yeraltısuyu Sıcaklığı ilişkisi

Şekil 6. Kızılırmak Deltası yeraltısularında δ 3H-EC ve δ 3H-Cl ilişkisi
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Yeraltısuyu örneklerine ait δ 3H-EC ve δ 3H-Cl grafiği (Şekil 6) incelendiğinde düşük trityumyüksek EC-yüksek Cl değerleri karşımıza çıkmakta ve durum da suların derin dolaşımlı
olduğuna işaret etmektedir. En yüksek Trityum değeri 19.9 TU ile 14 nolu yeraltısuyu örnek
noktasında ölçülmüştür ve tüm örnekleme noktalarına ait ortalama Trityum içeriği 4.35
TU’dur.
5

SONUÇLAR

Bu çalışma ülkemizin en büyük ovalarından bir tanesi olan ve yoğun tarımsal faaliyetlerin
sürdürüldüğü Kızılırmak Deltası kıyı bölgesinde yeraltısuyunun kalitesinin belirlenmesi
amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kızılırmak Deltası kıyı bölgesinde 2016 ve 2017 yıllarında 4
örnekleme döneminde toplam 48 adet yeraltısuyu örneği alınarak su kimyası analizleri
yapılmıştır. Buna göre; Kızılırmak Deltası’nın özellikle denize yakın kesimlerinde Elektriksel
İletkenlik değerlerinin 8 mS/cm’nin üzerine kadar çıktığı belirlenmiştir. Kızılırmak Deltası
yeraltısuyu örneklerinde toplam alfa değerlerinin birçok örnekleme noktasında sınır değerin
üzerinde olduğu belirlenmiştir. δ 18O-2H değerlerinin sahile yakın yer alan yeraltısuyu
örneklerinde sahilden daha uzak yeraltısuyu örneklerine göre daha pozitif değerlerde olması
bu kesimde suların daha düşük kotlara düşen yağışlarla beslendiğini ve buharlaşmanın etkisini
göstermektedir. Karadeniz kıyısına yakın kuyularda Cl içeriğinin çok yüksek olması bu
bölgelerde buharlaşmanın etkisi ve deniz suyu girişiminin varlığı ile açıklanabilir. Yeraltısuyu
örneklerine ait δ 18O-Sıcaklık verileri değerlendirildiğinde yeraltısuyunun Bafra Ovası’na
düşen yağışlardan beslendiği görülmektedir. δ 3H-EC ve δ 3H-Cl verileri incelendiğinde düşük
trityum-yüksek EC-yüksek Cl değerleri görülmektedir. Bu durum suların derin dolaşımlı
olduğuna işaret etmektedir.
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TOPRAK VERİMLİLİĞİ, BİTKİ BESLEME VE SULAMA
ÇALIŞMALARINDA KARARLI AZOT-15 İZOTOPU KULLANILMASI
THE USE OF STABLE NITROGEN-15 ISOTOPE ON SOIL
FERTILITY, PLANT NUTRITION AND IRRIGATION STUDIES
Ali İbrahim AKIN
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Radyasyon ve Hızlandırıcı Teknolojileri Dairesi, AR-GE
Projeleri Şubesi. Saray mah. Atom cad. No: 27 Saray/Kahramankazan/Ankara, TR 06983.
ali.akin@taek.gov.tr

ÖZ
Farklı araştırmalarda, kuru ve sulu koşullarda yetişen bitkilerin azot kullanma randımanları,
azotun toprakta derine yıkanması, bitki münavebe sistemlerinde bakiye azotun etkileri, kışlık
ve yazlık baklagil çeşitlerinde biyolojik azot fiksasyon miktarları N-15 izotop tekniği
kullanılarak tespit edilmiştir. Bu amaçla, denemelerde N-15 ile etiketli farklı çeşitte azotlu
gübreler kullanılmıştır. N-15 izotop analizleri optik emisyon spektrometresi kullanılarak
yapılmıştır. Sonuçta, bitkinin gübreden ve topraktan aldığı azot miktarları ayrı ayrı kesin olarak
tespit edilir. Orta Anadolu şartlarında kuruda buğday için azot kullanma randımanları % 20 ve
sulu koşullarda patates için % 60 olarak bulunmuştur. Nevşehir topraklarında patates
yetiştiriciliğinde fazla sulama sonucu 200 cm derinliğe azotun yıkandığı tespit edilmiştir.
Kışlık ve yazlık olarak ekilen baklagil bitkilerine ait ortalama biyolojik azot fiksasyon
miktarları sırasıyla 80 kgN/ha ve 60 kgN/ha’dır. Bitki münavebesine bakiye azotun etkisi
baklagillerden sonra ekilen tahıllarda daha yüksek bulunmuştur. Sera şartlarında sebzelerde
azot kullanma randımanlarını belirlemek amacıyla fertigasyon ve topraktan gübre uygulaması
mukayese edilmiş, fertigasyon’da azot alımının daha yüksek olduğu görülmüştür.
Anahtar sözcükler: N-15 izotop tekniği, azot kullanma randımanı, bakiye azot, azotun
yıkanması, biyolojik azot fiksasyonu

ABSTRACT
In different experiments, the nitrogen use efficiencies of crops grown under dry and wet
conditions, nitrogen leaching to deep in the soil, residual nitrogen effects on crop rotation
systems, biological nitrogen fixation amounts of winter and summer legume varieties were
determined by using N-15 isotope technique. For that reason, different type of nitrogen
fertilizers labelled with N-15 were used in experiments. N-15 isotope analyses were done using
by optical emmision spectrometer. Finally, the amounts nitrogen derived from fertilizer and
nitrogen derived from soil of plant were exactly determined. Nitrogen use efficiencies were
found 20 % for wheat on dry and 60 % for potato on irrigated conditions under Central
Anatolia. Nitrogen leaching beyond to 200 cm soil depth due to the over irrigation was detected
on potato production at Nevşehir soil. The average of biological nitrogen fixation amounts were
80 kgN/ha and 60 kgN/ha for winter and summer legumes, respectively. Residual nitrogen
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5. Ulusal Hidrolojide İzotop Teknikleri Sempozyumu
16-18 Ekim 2019, İstanbul
effects were found higher legumes-cereal crop rotation. In order to determine nitrogen use
efficiencies of vegetables under greenhouse conditions in comparison to fertigation and soil
fertilizer application showed that nitrogen use efficiency was found higher at fertigation.
Keywords: N-15 isotope technique, nitrogen use efficiency, residual nitrogen, nitrogen
leaching, biological nitrogen fixation
GİRİŞ

1

Toprak-su ilişkileri, bitki besleme ve verimlilik çalışmalarında N-15 izotop tekniğinin
kullanılması, verilen azotlu gübrenin ne kadarının bitki kısımları tarafından alındığı, ne
kadarının toprakta kaldığını ve ne kadarının bitki kök bölgesi dışına yıkandığını belirlemek
açısından son derece önemlidir. Bu tarz çalışmalarda N-15 etiketli değişik formlarda azotlu
gübreler kullanılmaktadır. Azot elementinin kütle numaraları 12 ile 17 arasında olan radyoaktif
ve kararlı izotopları mevcuttur. Azotun radyoaktif olan 12N, 16N ve 17N izotopları çok kısa yarı
ömürleri olduğu için pratikte kullanılmazlar. Uzun süreli çalışmalar için azotun en uygun
izotopları 14N ve 15N kararlı izotoplarıdır. 15N radyoaktif olmayıp, kararlı bir izotoptur.
Kullanılmaları sağlık açısından herhangi bir risk taşımaz. Elde edilişlerinde pahalı yöntemlerin
kullanılması dolayısıyla yüksek fiyatlı oluşu ve analiz edilmeleri için optik emisyon
spektrometresi veya kütle spektrometresi gibi pahalı aletlere gereksinim duyulması bu
sistemin dezavantajı gibi gözükse de, ilerleyen teknolojik çalışmalar için mutlaka gereklidir.
MATERYAL VE YÖNTEM

2

N-15 etiketli gübre kullandığımız farklı bitkilere ve topraklara ait araştırmalarda;





Kuru ve sulu koşullarda azotlu gübre kullanma randımanı ve azotun derine yıkanması,
Azotlu gübrelerin verilme zamanı, uygulama şekilleri ve özellikle sulama ile birlikte
uygulanmasında kullanım etkinliklerinin belirlenmesi,
Kışlık ve yazlık olarak ekilen baklagillerde havadan fikse edilen azot miktarları,
Toprakta kalan bakiye azot ve bunun münavebe sistemlerine etkileri, araştırılmıştır.

İzotop tekniklerinin kullanıldığı çalışmalarda bitki tarafından alınan gübre miktarının
hesaplanmasında belirlenecek olan birinci parametre etiketli gübreden bitkinin almış olduğu
besin maddesi miktarıdır. N-15 etiketli gübrelerin kullanıldığı tarla veya sera denemelerinde
oluşturulan her bir izotop parseli için aşağıdaki dataların tespit edilmesi gerekmektedir:
1.

2.
3.
4.
5.

Kuru madde, verimi tespit etmek amacıyla, toplam verimi oluşturan dane, sap, meyve,
yaprak, v.s. gibi bitki kısımlarının 70 oC’de sabit ağırlığa kadar kurutulduktan sonra
ölçülen tartım değerleri,
Toplam azot miktarı, bitkinin tamamı veya farklı kısımlarında bulunan azot miktarları
Kjeldahl veya diğer kimyasal metotlar yardımıyla tespit edilir,
Bitkideki % N-15 miktarı: bu miktar optik emisyon veya kütle spektrometresi (Şekil 1,
2) ile tespit edilir,
Gübredeki % -15N bolluk miktarı,
N-15 etiketli gübrenin uygulandığı miktar (kgN/da veya kgN/ha olarak)
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Analiz sonucu bitki ve gübreye ait bulunan % 15N atom excess değerleri aşağıdaki formüllerde
kullanılarak; gübreden, topraktan gelen ve havadan fikse edilen azot miktarları kesin olarak
tespit edilmektedir.

Formüller:
% gübreden gelen azot (% Ngg) oranı şu şekilde hesaplanır;
% 15N atom excess (bitki)
% Ngg = ----------------------------------- x 100
% 15N atom excess (gübre)
% topraktan gelen azot + % gübreden gelen azot = 100
% Ntg + % Ngg = 100
% topraktan gelen azot = 100 - % gübreden gelen azot
% Ntg = 100 - % Ngg
Azot fikse eden bitki (baklagil '' F '') için azot kaynakları;
% topraktan gelen azot + % gübreden gelen azot + % havadan gelen azot = 100
% Ntg + % Ngg + % Nhg = 100

Şekil 1. N-15 Optik Emisyon Spektrometresi
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Şekil 2. Kütle spektrometresi (IRMS)
Denemelerde kullanılmak amacıyla Tablo 1’de verilen, değişik formlardaki N-15 etiketli
gübreler ihtiyaç duyulan farklı zenginliklerine (atom %’si) göre yurt dışından firmalar aracılığı
ile satın alınmaktadır. Uygulamalarında ise, pahalı gübreler olduğu için, deneme parselleri
içerisinde izotop parselleri oluşturulup, farklı N dozlarına göre miktarları hesaplanarak sadece
bu parsellere uygulanmaktadır.
Tablo 1. Piyasada satılan bazı N-15 etiketli gübreler
Katalog No. Gübrenin Adı

Formül

Atom %’si Standart Paket ağırlığı

IN 5049

Ammonium-15N Nitrate

NH4NO3

65

1g

IN 5050

Ammonium-15N Nitrate

NH4NO3

99

1.0g

IN 5055

Ammonium Nitrate15N

NH4NO3

5

50g / 500g

IN 5056

Ammonium Nitrate15N

NH4NO3

65

1.0g

IN 5057

Ammonium Nitrate15N

NH4NO3

99

1.0g

IN 5060

Ammonium-15N Nitrate-15N

NH4NO3

5

50g / 250g

IN 5061

Ammonium-15N Nitrate-15N

NH4NO3

65

1.0g

IN 5062

Ammonium-15N Nitrate-15N

NH4NO3

99

1.0g

IN 5072

Ammonium Sulfate-15N

(NH4)2SO4

5

50g / 250g

IN 5073

Ammonium Sulfate-15N

(NH4)2SO4

65

1.0g

IN 5074

*Ammonium Sulfate-15N

(NH4)2SO4

99

1.0g
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BULGULAR VE TARTIŞMA

Kuru koşullarda azotlu gübre kullanma randımanı ve azotun yıkanmasına ait:
Konya’da ekmeklik ve makarnalık buğdaya değişik dozlarda uygulanan azotlu gübrenin
verimler ve % azot kullanma randımanları (AKR) üzerine etkisinin incelenmesi amacıyla
farklı dozlarda 15N etiketli gübre uygulanmıştır. Tablo 2’de görüleceği üzere, iki yıllık deneme
sonuçlarına göre gübre dozunun artışına rağmen, % AKR değerleri her iki buğday çeşidi içinde
% 20’ler civarında olup, bu değer tamamen bitkinin gelişme periyodu boyunca almış olduğu
yağışın yetersiz oluşu, buna bağlı olarak gübre faydalılığının azaldığını göstermektedir.
Tablo 2. Konya’da ekmeklik ve makarnalık buğdaya ait verimler ve % AKR değerleri
Buğday Çeşidi

Uygulanan
Ortalama
N dozu
dane verimleri
kgN/ha
kg/ha
Ekmeklik
0
1488
40
1750
80
1966
120
2110
Makarnalık
0
1167
40
1376
80
1520
120
1618
*4 tekerrüre ait dane + sap ortalama değerleri

Ortalama sap
verimleri
% AKR*
kg/ha
3021
3553
19.3
3992
19.4
4284
21.0
1751
2064
22.0
2280
18.8
2427
18.8

Orta Anadolu kuru koşullarında kışlık ve yazlık olarak yetiştirilen arpa bitkisinin başaklanma,
dane dolum ve hasat dönemlerine ait kuru madde verimleri, % Ngg, % Ntg ve % AKR değerleri
belirlenmiştir. En yüksek N-15 etiketli gübre alımı (% Ngg) ve azot kullanma randımanı (%
AKR) değerleri dane dolum döneminde bulunmuştur. Kışlık arpanın kuru madde verimleri
(dane+sap), % Ngg ve % AKR değerlerinin yazlık arpa’dan yüksek olduğu görülmüştür. (Tablo
3 ve 4)). Kışlık olarak yetiştirilen arpa yazlığa oranla daha fazla yağış almasından dolayı
mevcut gübreyi daha fazla kullanmıştır. Dane dolum döneminde bitki daha fazla ihtiyaç
duyduğu için azotu diğer dönemlere nazaran daha çok kullanmıştır.
Sulu koşullarda azotlu gübre kullanma randımanı ve azotun yıkanmasına ait: Nevşehir
Derinkuyu yöresinde azotlu gübrenin patates verimine etkisinin ve yeraltı suyunu kirletme
potansiyelinin N-15 izotop tekniği ile belirlenmesi çalışmasında üç farklı noktada çalışılmıştır.
Gübre dozu 400 kgN/ha ve 1000 kgN/ha olacak şekilde N-15 izotop etiketli gübre
uygulanmıştır. Sonuçta, 400 kgN/ha uygulamasında azot kullanma randımanları lokasyonlara
göre % 40-60 arasında, 1000 kgN/ha dozunda ise % 25-30 arasında bulunmuştur. Yüksek
dozda kullanılan gübrenin kullanma randımanının düşük olma sebebi verilen gübrenin bitki
kök bölgesi dışına yıkanmasıdır. Hasat sonrası toprakta yapılan N-15 izotop analizleri
neticesinde 0-200 cm toprak derinliğinde ve 400 kgN/ha uygulama dozunda 182 kgN/ha, 1000
kgN/ha uygulama dozunda 608 kgN/ha azot kaldığı tespit edilmiştir. Toprak profilinde 200
cm’den aşağılara gübrenin yıkandığı, bu miktarın 400 kgN/ha uygulama dozunda 50 kgN/ha,
1000 kgN/ha uygulama dozunda 184 kgN/ha olduğu N-15 izotop tekniği ile belirlenmiş olup,
bu hususun yeraltı su kaynaklarını kirletme kaynağı olacağı vurgulanmıştır (Tablo 5).
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Tablo 3. Orta Anadolu kuru koşullarında yetiştirilen kışlık ve yazlık arpa’da dane dolum
dönemine ait ortalama sonuçlar:
Bitki
arpa

Kuru
madde

Toplam
azot

(kg/ha)

(kgN/ha)

Gübreden
alınan N

Ngg
(%)

Ntg
(%)

(kgN/ha)

Toprakta
n alınan
N

% AKR*

(kgN/ha)
Kışlık

10222557

107.75.4 26.20.9

28.00.6

73.90.9

79.74.9

70.11.6

Yazlık

5145265

80.05.9

9.60.5

87.90.4

70.45.5

24.11.2

12.10.4

*4 tekerrüre ait dane + sap ortalama değerleri

Tablo 4. Orta Anadolu kuru koşullarında yetiştirilen kışlık ve yazlık arpa’da hasat dönemine
ait ortalama sonuçlar:
Bitki
arpa

Gübreden
alınan N

Kuru
madde

Toplam
azot

Ndff

(kg/ha)

(kgN/ha)

(kgN/ha)

(%)

Ndfs
(%)

Topraktan
alınan N

% AKR*

(kgN/ha)

Kışlık

10707563

115.35.6 23.10.7

26.61.2

76.90.7

88.84.7

66.42.9

Yazlık

5309136

84.22.7

9.20.6

89.10.7

75.12.5

23.01.5

10.90.6

*4 tekerrüre ait dane + sap ortalama değerleri

Tablo 5. Azotlu gübrenin yeraltı suyunu kirletme potansiyelinin N-15 tekniği ile belirlenmesi
Gübre dozu
N-15 izotop
etiketli
400 kgN/ha
1000 kgN/ha

Azot kullanma
randımanları
(%)
40-60
25-30

0-200 cm toprak
derinliğine yıkanan
N miktarı (kgN/ha)
182
608

200 cm’den daha
derine yıkanan N
miktarı(kgN/ha)
50
184

Toplam yıkanan
N miktarı
(kgN/ha)
232
792

Mısır bitkisinde, azotlu gübre uygulama zamanı ve uygulama metodu ile su rejimi arasındaki
ilişkilerin N-15 izotop tekniğiyle araştırılması sonuçları- N-15 etiketli gübre sadece ½ ekimde
+ ½ bitki 50cm boyunda olan uygulamada yan banda ve serpme şeklinde uygulanmıştır.
Sonuçta, uygulanan optimum su ve fazla su konularında, % azot kullanma oranlarıı yan banda
azot uygulamalarında, serpme uygulamaya göre yüksek bulunmuştur (Tablo 6).
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Tablo 6. Mısır’da N-15 izotoplu gübre uygulama zamanı, metodu ve su rejimi ilişkileri
Sulama
miktarı

Optimum su
240 mm

Azot
uygulama
zamanı

Azot
uygulama
yöntemi

Hepsi ekimde
½ ekimde + ½
bitki 50cm
boyunda
Hepsi ekimde

Toplam
N
kgN/ha*

% AKR*

Yan banda
Serpme
Yan banda
Serpme

Toplam
dane
verimleri
kg/ha *
10380
10580
10738
10910

115.2
112.4
118.3
115.2

30.99
25.75

Yan banda
Serpme
Yan banda
Serpme

11920
10880
11892
11460

130.5
118.1
135.3
121.4

34.78
20.09

½ ekimde + ½
bitki 50cm
boyunda
*Değerler 4 tekerrür ortalamasıdır

Fazla su
360 mm

Sera şartlarında damla sulama ile değişik azot dozlarının uygulandığı domates, biber, hıyar,
kavun ve patlıcan bitkilerinde verim ve azot kullanma randımanlarının tespiti amacıyla,
Antalya’da Narenciye ve Seracılık Araştırma Enstitüsü serasında deneme kurulmuştur. Bu
araştırmada, N-15 etiketli gübre farklı dozlarda damla sulama ile birlikte (fertigasyon) ve ayrıca
N2 dozunda toprak uygulaması olarak verilmiş ve aralarındaki farklar tespit edilmeye
çalışılmıştır (Tablo 7). Bu çalışmada % AKR değerleri fertigasyon uygulamasında, toprak
uygulamasına göre yüksek bulunmuştur. Domates, hıyar, kavun ve patlıcan için fertigasyonda
optimum azot dozu 100 mg N/litre, biber için 140 mg N/litre olması tavsiye edilmiştir.
Tablo 7. Domates, biber, hıyar, kavun ve patlıcan’a ait ortalama % AKR değerleri
Bitki
Domates (100 mg N/L )
Biber ( 140 mg N/L )
Hıyar ( 100 mg N/L )
Kavun ( 100 mg N/L )
Patlıcan (100 mg N/L )

Fertigasyon uygulaması
53.9
49.2
63.4
21.4
50.8

Toprak uygulaması
34.0
33.9
34.0
11.0
18.8

Farklı yörelerde kışlık ve yazlık olarak ekilen baklagillerde havadan fikse edilen azot
miktarının belirlenmesi çalışmalarının sonuçları Tablo 8’de sunulmuştur. Ankara, Eskişehir ve
Adana yörelerinde farklı baklagil bitkilerine ait yapılan çalışmalarda fikse edilen azot
miktarları (kgN/ha) kışlık mercimekte yazlık çeşide göre daha yüksek bulunmuş olup, en
yüksek değer soya’da en düşük değer ise yazlık mercimek bitkisinde belirlenmiştir.
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Tablo 8. Bazı baklagil çeşitlerine ait tespit edilen biyolojik azot fiksasyon değerleri
Çeşit

Yöresi

Kışlık mercimek
Yazlık mercimek
Nohut
Fiğ
Soya

Ankara
Ankara
Eskişehir
Eskişehir
Adana

Fikse edilen N (kgN/ha)
78
62
76
63
80

Topraktaki bakiye azot ve etkisinin bitki münavebe sistemlerinde araştırılmasına ait veriler
Tablo 9’da sunulmuştur. Tablo 9’da görüleceği üzere Ankara kuru koşulları altında yapılan
baklagil-buğday ekim nöbeti çalışmaları sonucunda toprakta kalan bakiye azot miktarı en fazla
yerli fiğ-buğday, en az ise kışlık nohut-buğday ekim nöbetinde tespit edilmiştir.
Tablo 9. Orta Anadolu kuru koşullarında baklagil-buğday münavebe çalışmalarında,
toprakta kalan bakiye azot miktarları N-15 tekniği ile tespit edilmiştir
Bitki Münavebesi
Kışlık mercimek-buğday (Ankara)
Yazlık mercimek-buğday (Ankara)
Kışlık nohut-buğday (Ankara)
Yerli fiğ-buğday (Ankara)
4

Toprakta kalan azot miktarları (kgN/ha)
28
31
17
30

SONUÇLAR

Değişik bitkilere uygulanan bitki besin maddelerinin konvensiyonel metotlar ile tespit edildiği
durumlarda, bitki tarafından alınan besin maddesi miktarlarının gerçek değerlerinin altında
veya üzerinde olabileceği araştırıcılar tarafından belirtilmektedir. N-15 izotop tekniğinin
kullanıldığı çalışmalarda uygulanan gübre materyalinin kantitatif olarak belirlenmesi
mümkündür. Sonuçta, verilen azotlu gübrenin bitki tarafından ne kadar alındığı ve toprakta ne
kadarının kaldığı, yıkanma ile taban suyuna karışan azotun belirlenmesi mümkündür. Azotlu
gübrenin verilme zamanı, uygulama şekilleri ve özellikle sulama ile birlikte uygulanmasında
kullanım etkinliklerinin artırılması bakımından bu çalışmalar önem taşımaktadır. Baklagillerin
topraktaki rhizobium bakterileriyle birlikte yaşamaları sonucunda havadan fikse etmiş
oldukları azot miktarlarının farklı tarla koşulları altında, gerçeğe en yakın bir şekilde ölçümünü
sağlayacak olan bir tekniktir. Ayrıca, baklagillerden sonra toprakta kalan bakiye azotun sonraki
bitkiler tarafından ne miktarda kullanıldığını tespit etmek mümkündür. Toprak-bitki-gübre-su
ilişkilerini daha hassas belirlemek amacıyla, bu tarz çalışmalar daha yaygın olarak
kullanılmalıdır.
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ÖRNEĞİ
INVESTIGATION OF WATER-ROCK INTERACTION USING
ISOTOPE DATA: CASE STUDY: ALAŞEHİR SUB-BASIN
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ÖZ
Yeraltı su kaynakları yenilenebilir kaynaklar olmasına karşın, havzalarda aşırı çekim baskısı
nedeniyle akiferlerde yeterince depolanamamakta ve depolama rezervi sürekli olarak
azalmaktadır. Bu bağlamda son yıllarda yeraltısuyunun sürdürülebilir verimliliğinin
arttırılması için kalite ve miktarın belirlenmesine yönelik olarak yüzey ve yeraltısuyu sistemleri
arasındaki ilişkinin detaylı olarak çalışılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Yüzey ve yeraltısuları
arasındaki ilişkinin ortaya konulmasında en çok kullanılan özelliklerden birisi de izotoplardır.
İzotoplar yeraltısuları ile kayaçlar arasındaki etkileşimini (su-kayaç ilişkisi) anlamada büyük
öneme sahiptir. İzotoplar ile suların izledikleri yollar ve kökenleri hakkında önemli bilgiler
alınabilmektedir. Özellikle, jeotermal bir sistemin bulunduğu bölgede, jeotermal rezervuar
sıcaklığını tahmin etmede yardımcı olabilen bu izotoplar, aynı zamanda jeotermal bir sistemin
evrimini de ortaya çıkarmaktadır.
Türkiye’nin batısında yer alan ve ülkenin %2’sini oluşturan Gediz Havzası, önemli bir
jeotermal potansiyelin olduğu alan konumundadır. Bu çalışma kapsamında çalışma alanındaki
suların fiziksel ve kimyasal özelliklerinin kullanılarak, Alaşehir alt (Manisa) havzasında yüzey
ve yeraltısuyu sistemleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında,
Alaşehir alt havzasında 25 farklı noktada araştırma kuyuları açılmış olup, bu kuyulardan yağışlı
ve kurak dönemde alınan yeraltısuyu örnekleri ile bu alandaki yağmur suyu örnekleri üzerinde
laboratuvar ortamında, 2017 ve 2018 yılına ait numunelerin fiziksel, kimyasal ve izotopik
özellikleri ölçülmüştür. Buna göre, çalışma sahası ve çevresinde yeraltısularının pH değerleri
6.10 ile 8.84 arasında değişim göstermektedir. Alandaki yeraltısuları ağırlıklı olarak Ca-MgHCO3 ve Na-Ca-Mg-HCO3, Na-HCO3 iyonlarınca zenginleşmişlerdir. 2017 ve 2018 yıllarına
ait yağışlı ve kurak dönem 18O, 2H ve 3H izotop dağılımlarına bakıldığında genel olarak
suların meteorik kökenli olduğu anlaşılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Alaşehir, yeraltısuyu, hidrojeoloji, izotop
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ABSTRACT
Although the groundwater resources are renewable sources, due to excessive gravity pressure
in the basins, they cannot be stored in the aquifers sufficiently and the storage reserve is
continuously decreasing. In this context, in recent years, in order to increase the sustainable
efficiency of groundwater, the relationship between surface and groundwater systems is needed
to be studied in detail to determine the quality and quantity. Isotopes are one of the most
commonly used features in revealing the relationship between surface and groundwater.
Important information can be obtained about isotopes and their paths and origins. In particular,
in the region where a geothermal system exists, these isotopes, which can help to estimate the
temperature of the geothermal reservoir, also reveal the evolution of a geothermal system.
Gediz Basin which has an important geothermal potential constitutes 2% of the country's
position. The aim of this study is to determine the relationship between surface and
groundwater systems in the Alaşehir sub (Manisa) basin by using the physical and chemical
properties of the waters in the study area. Within the scope of the study, research wells were
drilled in 25 different points in the Alaşehir sub-basin and the physical, chemical and isotopic
properties of the samples belonging to 2017 and 2018 were measured on the groundwater
samples taken from these wells in rainy and dry periods and rainwater samples in this area.
Accordingly, the pH values of the groundwater in the study area vary between 6.10 and 8.84.
Groundwater in the area is mainly enriched by Ca-Mg-HCO3 and Na-Ca-Mg-HCO3, Na-HCO3
ions. When the isotope distributions of 18O, 2H, 3H in the rainy and dry period of 2017 and
2018 are considered, it is understood that a significant part of the waters are meteoric in general.
Keywords: Alaşehir, groundwater, hydrogeology, isotopes
1

ÇALIŞMA ALANI

Gediz Havzası Türkiye’nin yaklaşık %2’sini kaplayan en önemli havzalardan bir tanesidir.
Çalışma alanı olan Alaşehir alt havzası ise Gediz havzasının güneydoğu kesiminde
konumlanmış olup ve havzanın %15.81’ini oluşturmaktadır (Şekil 1). Alaşehir alt havzası,
Alaşehir ve Salihli arasında kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan 140 km uzunluğunda
ve 15 km genişliğindedir. Alaşehir alt havzasının toplam drenaj alanı 2710,51 km2 olup oldukça
geniş bir alana sahiptir. Havzanın güneyinde Büyük Menderes Havzası, kuzeyinde Gediz
havzasının diğer bir alt havzası olan ve Demirköprü Barajı'nın drenaj alanı olan Üst Havza yer
almaktadır. Tipik bir çöküntü havza konumunda olan Alaşehir alt havzasının kotu deniz
seviyesinden 83 m ile 2155 m arasında değişmektedir. Havzanın üst kesimleri Bozdağ ve
Seyran dağları ile çevrilidir. Çalışma alanı, sanayi kenti ve tarımsal sulamanın fazlaca yapıldığı
bölge konumundadır. Tarımsal sulama için kullanılan su havzadaki yeraltısularından, havzanın
batısında yer alan Avşar Barajı’ndan ve güneyindeki Derbent Barajı’ndan sağlanmaktadır.
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Şekil 1. Alaşehir Havzasının Gediz Havzası içerisindeki lokasyonu

2

JEOLOJİ

Alaşehir Havzası içerisinde kalan bölümün stratigrafisi konusunda çok sayıda çalışma
yapılmıştır (Çiftci, 2007; Emre, 1996; Deniz vd., 2002; Erdoğan ve Güngör, 2004; Seyitoğlu
vd., 2002; Yılmaz vd., 2000). Bu çalışmalarda aynı istife ait formasyonlara çok farklı yaşlarda
isim ve yaş verilmiştir. Bunlardan İztan ve Yazman (1990) tarafından yapılan adlandırma çok
az bir değişiklikle günümüze kadar gelmiştir. Bu çalışmaya göre, havzada petrol amaçlı yapılan
sismik çalışmalarla birleştirilerek, havza modeli ortaya çıkarılmıştır. Bunlara ek olarak, DSİ
tarafından havzada yapılan hidrojeolojik etüt kapsamında da tüm çalışmalar birleştirilerek
alanın jeolojisi detaylı bir şekilde ele alınmıştır (DSİ, 2014). Bu raporlar doğrultusunda,
havzada Miyosen öncesi temel kayalarını Menderes Masifi’ne ait metamorfik kayalar
oluşturur. Havzanın Miyosen-Kuvaterner tortul dolgusunu Alaşehir formasyonu ve güncel
alüvyonlar oluşturmaktadır (Şekil 2). Çalışma alanının genelleştirilmiş kolon kesiti ise Şekil
3’te sunulmuştur.
3

METHOD

Çalışma kapsamında açılan araştırma ve pompaj kuyularından Mayıs 2017, Eylül 2017, Mart
2017 ve Nisan 2018 kurak ve yağışlı dönemlerin örneklemeleri yapılmış, yeraltısuyu ve yüzey
sularının özellikleri ortaya konmuştur. Alınan örnek noktalarının dağlımı Şekil 4’te
sunulmuştur. Bölgedeki suların izotopik ve fiziko-kimyasal özellikleri değerlendirilmiştir. Elde
edilen hidrojeokimyasal verilerden suların birbiri ile ilişkisi ve kökenleri için hem Piper hem
de Schoeller diyagramları kullanılmıştır.
Çalışma alanındaki suların fiziksel parametrelerinin belirlenmesi için yerinde anlık olarak
ölçüm yapılmıştır. Bu amaçla su sıcaklığı, pH ve elektriksel iletkenlik gibi fiziko-kimyasal
parametre ölçülmüştür.

22

5. Ulusal Hidrolojide İzotop Teknikleri Sempozyumu
16-18 Ekim 2019, İstanbul

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

Şekil 3. Çalışma alanının genelleştirilmiş kolon kesiti (Çiftçi ve Bozkurt, 2009’dan
değiştirilerek)
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Şekil 4. Su numunelerinin alındığı noktalar
Kimyasal parametreleri belirlemek için ise araştırma kuyularından ve bölgeye düşen
yağışlardan yağışlı ve kurak dönemleri temsil etmesi amacıyla sırasıyla Mayıs 2017 ve Eylül
2017 tarihlerinde su örnekleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yağış suları Hacıaliler,
Alaşehir ve Alhan köylerinden alınmış olup, su örneklerinin alındıkları noktalardaki kalite
durumunu doğru bir şekilde yansıtabilmesi için örneklemenin doğru yapılmasına dikkat
edilmiştir. Suların örneklemesi sırasında, sızdırmaz kapaklı 100, 250 ve 1000 ml hacimli
yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) örnekleme şişeleri kullanılmış olup, örnek kapları
doldurulmadan önce örnekleme yapılacak sularla en az iki kez çalkalanmıştır. Tüm örnekler
şişelere hava kalmayacak şekilde doldurulmuş ve örnekler arazi tipi buzdolabında yaklaşık +4
°C'de saklanmıştır. Trityum analizleri için 1 litre, oksijen 18 ve döteryum için 50 ml, ağır
metaller için 100 ml'lik sızdırmaz kapaklı HDPE şişeler kullanılmıştır.
4
4.1

ALAŞEHİR HAVZASINDAKI YERALTISULARININ ÖZELLİKLERİ
Fiziksel Parametreler

Proje sahası ve çevresinde yeraltısularının pH değerleri 6.10 ile 8.84 arasında değişim
göstermektedir (Tonkul, 2018). Alandaki yeraltısuları ağırlıklı olarak hafif bazik özellikte
olduğu söylenebilir. Yedi noktada alınan yerüstü sularında ise pH değerleri 7.55 ile 8.64
arasında değişmektedir. pH değerleri proje sahasındaki suların İnsani Tüketim Amaçlı Sular
Hakkındaki Yönetmelikteki (İTASHY) limitlerin içinde kalmıştır.
4.2

Kimyasal Parametreler

Çalışma alanındaki alüvyon akiferdeki sularda baskın katyon iyonu sodyum ve kalsiyumdur.
Ancak yaygın yeraltısuyu bulunduran bu birim hem antropojenik (tarım gibi) hem de jeolojik
süreçlerle (jeotermal kaynaklar gibi) ilişkili kirleticilere maruz kalmaktadır (Baba ve
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Murathan, 2012). Su noktaları seçilirken alanda kirleticilerden etkilenmemiş alanlar dikkate
alınmıştır. Bu alandaki sular farklı su tiplerini yansıtmaktadır. Araştırma kuyularında ağırlıklı
olarak Ca-Mg-HCO3 ve Na-Ca-Mg-HCO3, Na-HCO3 iyonlarınca zenginleşmişlerdir. Hem
yağışlı hem de kurak dönemlerde Piper ve Schoeller diyagramlarına göre, su kaynaklarının
önemli bir kısmı Ca-Mg-HCO3 iyonlarınca zenginleşmişlerdir. SK2, SK3, SK4 gibi su
kaynakları karışık su tipi özelliğini sergilemektedir. SK-5, SK-6, PM-2 ve PM-4 su noktaları
ise Na-HCO3 su tipine sahiptir. Bütün dönemlerde alınan su numuneleri hemen hemen benzer
hidrojeokimyasal özellikler sunmuştur. Ancak bazı su numunelerinde dönemsel olarak azda
olsa suların iyon konsantrasyonları arasında farklılık göstermektedir. Bu konsantrasyon
farkının çok net bir şekilde görülebildiği kuyular Mayıs 2017_1. Dönem ve Eylül 2017_2.
Dönem piper diyagramlarında yer alan SK-5, SK-6, PM-2 ve PM-4 nolu kuyulardır. PM-2 nolu
kuyuda sondajlar esnasında kumtaşları kesilmiştir. Bu kuyularda beslenmeye bağlı fasiyes
değişikliği olmasından dolayı diğer kuyulardan farklı su tipleri sunmaktadır (Şekil 5-Şekil 8).
Çalışma alanındaki kuyulara ait su tipleri Tablo-1’de verilmiştir. Ayrıca yüzeyden itibaren
süzülmeye geçen su, su sirkülasyonu yavaş olduğu için bu kuyularda su-kayaç etkileşimi daha
yaygındır. Elektriksel iletkenlik ve klorür miktarlarındaki artış bunun en güzel örneğidir.
Ayrıca bu su kaynakları alandaki jeotermal akışkandan etkilenmektedir. Neojen birimleri
içerisine açılmış olan PM-4 nolu kuyuda su örneklemeleri esnasında gaz girişleri
kaydedilmesinden dolayı, 4. dönemde bu kuyu çimentolanıp kapatılmıştır. Kurak dönemde
sular karışık su tipine doğru bir yönelim eğilimdedir. Bunun temel nedeni su-kayaç etkileşimi
ile birlikte kirleticilerin (doğal ve tarımsal kaynaklı) etkisidir. Na+ iyonlarınca zengin su
kaynakları jeotermal sulardan etkilenmektedir. SO42- iyonları ise jeotermal akışkanla birlikte,
tarımda kullanılan gübreler ile ilişkidir. Piper diyagramlarında olduğu gibi sular Schoeller
diyagramlarında benzer özellikler sunmaktadır (Şekil 9-Şekil 12). Schoeller diyagramlarında
da net görüldüğü gibi suların önemli bir kısmının aynı kökenli olduğu ve Ca-Mg-HCO3
iyonlarınca zengin olduğu görülmektedir. Çözünmeden dolayı yağışlı dönemlerde iyonlar
arasında farklılıkların oluştuğu Schoeller diyagramlarında net görülmektedir. Ayrıca Schoeller
diyagramlarında da, yağmur suyu örneklerinde (YM-1, YM-2 ve YM-3) ve yüzey suyu
örneklemelerinde (YS-1, GB-1, KS-1) az iyon derişiminin olduğu görülmektedir. Piper ve
Schoeller diyagramlarında, çalışma alanında yağışlı dönemde beslenme arttığı için benzer
değişimler elde edilmiştir.
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Tablo 1. Çalışma alanında 2017 yılına ait yağışlı (Mayıs 2017_1. Dönem) ve kurak dönem (Eylül 2017_2. Dönem) su tipleri ile 2018 yılına ait
yağışlı (Mart 2018_3. Dönem) ve kurak (Mayıs 2018_4. Dönem) dönemine ait su tipleri

Kuyu No

x

y

z

Lokasyon

Kuyu Tipi

(Mayıs 2017_1.
Dönem)

(Eylül 2017_2.
Dönem)

(Mart 2018_3. Dönem)

(Mayıs 2018_4.
Dönem)

SK-1

604121

4261160

88

Karaoğlanlı

Gözlem

Ca-Mg-HCO3-SO4

SK-2

604422

4264194

101

Taytan

Gözlem

Na-Mg-K-HCO3-SO4

SK-3

608939

4264553

97

Durasallı

Gözlem

Na-Mg-HCO3-Cl

Ca-Mg-HCO3-SO4
Na-Mg-K-Ca-HCO3SO4
Na-Mg-HCO3-SO4

Ca-Mg-Na-HCO3-SO4
Na-Mg-Ca-K-HCO3SO4
Na-Mg-HCO3-SO4

Ca-Na-Mg-SO4-HCO3
Na-Mg-K-Ca-HCO3SO4
Na-Mg-SO4-HCO3

SK-4

614316

4261311

Gözlem

Na-Mg-HCO3-Cl

Na-Mg-Ca-HCO3-Cl

*

*

SK-5

613324

4260377

Gözlem

Na-HCO3

Na-Ca-Mg-HCO3

Na-Ca-Mg-HCO3

Na-Ca-Mg-HCO3-SO4

SK-6

614345

4253994

121 Yeşilova tepe
Yeşilova
105
mera
211
Göbekli

Gözlem

Na-HCO3

Na-HCO3

Na-HCO3

Na-HCO3

SK-7

606070

4252503

131

Kabazlı

Gözlem

Na-Ca-Mg-HCO3-CO3

Na-Ca-HCO3

Na-Ca-Mg-HCO3

Na-Ca-Mg-HCO3

SK-8

619179

4257930

115

Hacılı

Gözlem

Na-Ca-Mg-HCO3

Na-Ca-Mg-HCO3

Na-Ca-Mg-HCO3

Na-Ca-Mg-HCO3-SO4

SK-9

618086

4254018

143

Kavaklıdere

Gözlem

Mg-Ca-Na-HCO3

*

Ca-Na-Mg-HCO3

Ca-Na-Mg-HCO3

SK-10

626711

4251955

148

Piyadeler

Gözlem

Ca-Na-Mg-HCO3

Ca-Mg-Na-HCO3

Mg-Ca-Na-HCO3-SO4

Mg-Ca-Na-HCO3

SK-11

625770

4255886

125

Toygarlı

Gözlem

Mg-Ca-Na-HCO3-SO4

Mg-Na-Ca-HCO3

Mg-Ca-Na-HCO3

Ca-Mg-Na-HCO3

SK-12

633947

4249342

143

Baklacı

Gözlem

Mg-Na-Ca

*

Mg-Ca-Na-HCO3

Mg-Ca-Na-HCO3-SO4

SK-13

630254

4248858

101

Akkeçili

Gözlem

Mg-Ca-HCO3

Ca-Mg-HCO3-SO4

Ca-Mg-HCO3-SO4

SK-14

636158

4251807

148

Tepeköy

Gözlem

Mg-Na-Ca-HCO3-SO4

Mg-Na-Ca-SO4-HCO3

Mg-Na-Ca-SO4-HCO3

SK-19

640552

4243264

170

Sobran

Gözlem

Ca-Mg-HCO3
Mg-Na-Ca-SO4-HCO3Cl
Ca-Mg-HCO3-SO4

SK-20

644149

4245284

170

Yeşilyurt

Gözlem

Mg-Na-HCO3-SO4

Mg-Na-HCO3-SO4

Mg-Na-HCO3-SO4

Mg-Na-SO4-HCO3-CO3

PM-1

604153

4261163

95

Pompaj Kuyusu

Ca-Mg-HCO3

Ca-Mg-HCO3-SO4

Ca-Mg-Na-HCO3-SO4

Ca-Mg-Na-HCO3-SO4

PM-2

614342

4264366

217

Pompaj Kuyusu

Na-HCO3

Na-Ca-Mg-HCO3

Na-Ca-Mg-HCO3

Na-Ca-Mg-HCO3

PM-3

613351

4260371

164

Pompaj Kuyusu

Ca-Na-Mg-HCO3-CO3

*

*

*

PM-4

614337

4253988

182

Karaoğlanlı
Yeşilova
Tepe
Yeşilova
mera
Göbekli

Pompaj Kuyusu

Na-HCO3

Na-HCO3

Na-HCO3

*

PM-5

626709

4251957

170

Piyadeler

Pompaj Kuyusu

Mg-Ca-Na-HCO3

Mg-Ca-Na-HCO3

Mg-Ca-Na-HCO3

Mg-Ca-Na-HCO3

26

Ca-Mg-HCO3-SO4

Ca-Mg-SO4-HCO3
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PM-6

623982

4251766

188

Çağlayan

PM-6A

623982

4251766

188

Çağlayan

MP7

633948

4249355

148

Baklacı

Pompaj
Kuyusu
Pompaj
Kuyusu
Pompaj Kuyusu

PM-8

640552

4243264

170

Sobran

Pompaj Kuyusu

Ca-Mg-HCO3-SO4

Ca-Mg-HCO3-SO4

Ca-Mg-HCO3-SO4

Ca-Mg-HCO3-SO4

PM-9

644149

4245284

170

Yeşilyurt

Pompaj Kuyusu

Mg-Ca-Na-HCO3-SO4

Mg-Ca-Na-HCO3-SO4

Mg-Ca-Na-HCO3-SO4

Mg-Ca-Na-HCO3-SO4

PM-10
KM-1
(PO16)
ZF2

645856

4236078

188

Ahmetağa

Pompaj Kuyusu

Ca-Mg-HCO3-Cl

Ca-Mg-HCO3-Cl

Ca-Mg-HCO3-Cl

Ca-Mg-HCO3-Cl

621611

4263910 122

Kemaliye

Üretim Kuyusu

Na-Mg-CO3-SO4-HCO3

Na-Mg-Ca-HCO3

Na-Mg-CO3

Na-Mg-CO3-HCO3

623944

4251594

171

Alhan

Pompaj Kuyusu

Ca-Mg-Na-HCO3

*

*

*

ZF3

623833

4251418

165

Alhan

Ca-Mg-HCO3

*

Ca-Mg-Na-HCO3

*

TRB

649355

4235768

185

Tırazlı

Mg-Na-HCO3-CO3

Ca-Mg-HCO3

Ca-Mg-HCO3

Ca-Mg-HCO3-SO4

HCL-1

642396

4237443

192

Hacılı

Pompaj Kuyusu
Belediye
Kuyusu
Kuyu

Ca-Mg-HCO3-SO4

Ca-Mg-HCO3-SO4

Ca-Mg-HCO3-SO4

*

GB-1

614320

4253779

200

Göbekli

Yüzeysuyu

Ca-Mg-Na-HCO3

*

Ca-Mg-Na-HCO3

*

KS-1

617343

4252638

171

Kavaklıdere

Yüzey Suyu

Ca-Mg-HCO3-SO4

*

Ca-Mg-HCO3

*

YS-1

609515

4257758

131

Yeşilkavak

Yüzey Suyu

Ca-Mg-HCO3

*

*

*

Ca-Mg-Na-HCO3

Ca-Mg-Na-HCO3

Ca-Mg-Na-HCO3

Ca-Mg-Na-HCO3

Ca-Mg-HCO3

*

*

*

Ca-Mg-HCO3

Mg-Ca-HCO3-SO4

Ca-Mg-HCO3

Ca-Mg-HCO3-SO4

AVB

639423

4234443

255

Avşar

Baraj Suyu

Ca-Mg-HCO3-SO4-CO3

Mg-Ca-HCO3-SO4

Ca-Mg-HCO3-SO4

Ca-Mg-HCO3-SO4

YM-1

642329

4237596

211

Hacıaliler

Yağmur Suyu

Ca-HCO3-SO4

*

Ca-SO4-HCO3

*

YM-2

632502

4246286

170

Alaşehir

Yağmur Suyu

Ca-HCO3-SO4

*

*

*

YM-3

623921

4251566

166

Alhan Köyü

Yağmur Suyu

Ca-K-HCO3

*

*

*

GÜRSU

624796

4252731

Na-Mg-HCO3-CO3

Ca-Mg-Na-HCO3-SO4

Mg-Na-Ca-HCO3-SO4

Mg-Na-HCO3-SO4

CPM2

613351

4260371

Na-Ca-Mg-HCO3

*

*

Ca-Na-Mg-HCO3

TR1

649664

4236935

150 Gürsu Sondaj
Gözlem
Yeşilova
164
Pompaj Kuyusu
Kuyu
Tırazlı

*

Na-SO4-HCO3

*

*

* Su örneklemesi yapılamamıştır.
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Karbonatlı
kayalardan
gelen sular
fasiyes
değişimi

Şekil 5. Proje sahasındaki suların Piper diyagramında gösterimi (Mayıs 2017_1. Dönem)

Şekil 6. Proje sahasındaki suların Piper diyagramında gösterimi (Eylül 2017_2. Dönem)
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Şekil 7. Proje sahasındaki suların Piper diyagramında gösterimi (Mart 2018_3. Dönem)

SK-6

Şekil 8. Proje sahasındaki suların Piper diyagramında gösterimi (Mayıs 2018_4. Dönem)
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Şekil 9. Proje sahasındaki suların Schoeller diyagramında gösterimi (Mayıs 2017_1. Dönem)

Şekil 10. Proje sahasındaki suların Schoeller diyagramında gösterimi (Eylül 2017_2. Dönem)
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Şekil 11. Proje sahasındaki suların Schoeller diyagramında gösterimi (Mart 2018_3. Dönem)

Şekil 12. Proje sahasındaki suların Schoeller diyagramında gösterimi (Mayıs 2018_4.
Dönem)
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Çalışma kapsamında alınan su numuneleri Wilcox diyagramında değerlendirilmiştir. Bu
diyagrama göre PM-2 ve SK-6 nolu su noktalarının hem çok yüksek tuzluluk hem de çok
yüksek sodyum tehlikesi içerdiği görülmektedir. Gözlenen su kaynaklarının önemli bir
kısmında yüksek tuzluluk tehlikesi olduğu anlaşılmaktadır. YM-1, YS-1, GB-1, GÜRSU, YM2, YM-3, TRB nolu su noktalarında hem düşük sodyum hem de düşük tuzluluk değerleri
ölçülmüştür.
Çalışma alanındaki sularda ölçülen klorür ve elektriksel iletkenlik değerleri arasında yakın bir
ilişki görülmektedir. SK-12 nolu su örneğinde hem elektriksel hem de klorür değerleri en
yüksek seviyededir (Şekil 14). SK-12 kuyusunun elektriksel iletkenliğinin yüksek olmasının
sebebi yüksek Na miktarından kaynaklanmaktadır.
Klorür ve sodyum arasında da ciddi bir korelasyon gözlenmemiştir (Şekil 18- Şekil 21). PM-4
nolu su noktasında sodyum konsantrasyonu 2000 mg/l seviyesindedir. Bu kuyu Neojen yaşlı
kırıntılı birimlerde açılmış olup gaz gelişi olan bir kuyudur. Bu bağlamda bölgede yer alan
graben fayı doğrultusunda jeotermal sistemlerle soğuk yeraltısuyu sisteminin kısmen bağlantılı
olduğu düşünülmektedir.
Klorür ve bromür arasında doğrusal bir ilişki gözlenmiştir. Çalışma alanı, sanayinin yoğun bir
şekilde yapıldığı ve bölgede özel şirketlere ait jeotermal santrallerin bulunması nedeniyle, klor
ve bromür arasındaki diyagramlarda elde edilen korelasyonlarda, çalışma alanında yer alan
alüvyon akiferin çalışma sahası içerisinde yer alan jeotermal sistemden etkilendiğini
göstermektedir (Şekil 22-Şekil 25). Yeraltısularının klorür ve bromür grafiklerine bakıldığında
4 dönem boyunca Ahmetağa bölgesinde yer alan PM-10 nolu kuyu klorür-bromür eğrisi
dışında kalmaktadır. Bu bağlamda PM-10 nolu kuyunun çalışma alanında jeotermal sistemden
en az etkilenen kuyu olduğu görülmektedir. Bu bilgiler ışığında çalışma sahasında Göbekli
bölgesinde yer alan SK-6 nolu kuyuda jeotermal-yeraltısuyu karışım modeli çalışması
gerçekleştirilmiş, bu kuyuda %17 oranında bir karışımın olduğu görülmüştür (Tonkul, 2018).
Laboratuvar ortamında majör anyon-katyon analizleri yapılan kuyularda su tipleri belirlenmiş,
bunlara ilişkin sonuçlar Şekil 13’te verilmiştir. Şekil 13’te görüleceği üzere alüvyon akiferdeki
sularda baskın katyon iyonu sodyum ve kalsiyumdur. Na+ iyonlarınca zengin su kaynakları
jeotermal sulardan etkilenmektedir. SO42- iyonları ise ağırlıklı olarak tarımda kullanılan
gübreler ile ilişkidir.
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Şekil 13. Çalışma alanındaki farklı su tiplerinin bulunduğu ortamlar

Şekil 14. Suların Klorür (Cl) ve Elektriksel İletkenlik (EI) ilişkisi (Mayıs 2017_1. Dönem)
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Şekil 15. Suların Klorür (Cl) ve Elektriksel İletkenlik (EI) ilişkisi (Eylül 2017_2. Dönem)

Şekil 16. Suların Klorür (Cl) ve Elektriksel İletkenlik (EI) ilişkisi (Mart 2018_3. dönem)
34

5. Ulusal Hidrolojide İzotop Teknikleri Sempozyumu
16-18 Ekim 2019, İstanbul

Şekil 17. Suların Klorür (Cl) ve Elektriksel İletkenlik (EI) ilişkisi (Mayıs 2018_4. dönem)

Şekil 18. Suların Klorür (Cl) ve Sodyum (Na) ilişkisi (Mayıs 2017_1. Dönem)
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Şekil 19. Suların Klorür (Cl) ve Sodyum (Na) ilişkisi (Eylül 2017_2. Dönem)

Şekil 20. Suların Klorür (Cl) ve Sodyum (Na) ilişkisi (Mart 2018_3. dönem)
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Şekil 21. Suların Klorür (Cl) ve Sodyum (Na) ilişkisi (Mayıs 2018_4. dönem)

Şekil 22. Suların Klorür (Cl) ve Bromür (Br) ilişkisi (Mayıs 2017_1. Dönem)
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Şekil 23. Suların Klorür (Cl) ve Bromür (Br) ilişkisi (Eylül 2017_2. dönem)

Şekil 24. Suların Klorür (Cl) ve Bromür (Br) ilişkisi (Mart 2018_3. dönem)
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Şekil 25. Suların Klorür (Cl) ve Bromür (Br) ilişkisi (Mayıs 2018_4. dönem)

4.3

Yeraltısularının İzotop Özellikleri

Doğada oksijen üç farklı duraylı izotopa sahipken (16O, 17O, 18O), hidrojen ise iki farklı duraylı
izotopa sahiptir (1H, 2H). Bu izotoplar jeotermal sular ile kayaçlar arasındaki etkileşimi (sukayaç ilişkisi) anlamada büyük öneme sahiptir. Bu izotoplar ile suların izledikleri yollar ve
kökenleri hakkında önemli bilgiler alınabilmektedir. Özellikle, jeotermal bir sistemin
bulunduğu bölgede, jeotermal rezervuar sıcaklığını tahmin etmede yardımcı olabilmektedir.
Aynı zamanda bu izotoplar, jeotermal bir sistemin evrimini ortaya çıkarmaktadır. H216O ve
D218O izotopları jeotermal bir sistemi yorumlamada doğrudan ilgilenilmesi gereken iki
izotoptur. Çünkü, H216O izotopunun, D218O izotopuna göre daha yüksek buhar basıncı vardır.
Böylece su buharlaştığı zaman, buhar 16O ve H bakımından zenginleşirken, 18O ve 2H sıvı halde
kalır.
Suyun izotopik bileşimi, Standart Ortalama Okyanus Suyu (SMOW) referans alınarak
değerlendirilmektedir. Standart Ortalama Okyanus Suyu (SMOW), Craig (1961) tarafından
rapor edilen suyun tüm izotop oranlarına karşı uluslararası standart olarak kabul edilir ve Eşitlik
1 ve 2’deki fonksiyon ile ifade edilir:
18O = [(18O/16OS) – (18O/16OSMOW)] / (18O/16O)SMOW] × 1000

(1)

2H = [(2H/HS) – (2H/HSMOW)] / (2H/H)SMOW] × 1000

(2)
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Jeotermal bir sistemi etkileyen fiziksel ve kimyasal süreçler, 18O ve 2H izotoplarının
dağılımlarının bir diyagram üzerinde gösterilmesiyle daha iyi anlaşılabilmektedir. Bu amaçla,
çalışma kapsamında, 2017 yılında örneklenen yeraltısularının yağışlı dönem (Mayıs 2017_1.
Dönem) ve kurak (Eylül 2017_2. Dönem) dönemine ait 18O ve 2H izotop dağılımları ile 2018
yılında örneklenen yeraltısularının yağışlı dönem (Mart 2018_3. Dönem) ve Mayıs 2018
(Mayıs 2018_4. Dönem) dönemine ait 18O ve 2H izotop dağılımları elde edilmiştir (Şekil 26Şekil 29).
2017 ve 2018 yıllarına ait yağışlı ve kurak dönem 18O ve 2H izotop dağılımlarına
bakıldığında genel olarak suların önemli bir kısmının meteorik kökenli olduğu anlaşılmaktadır.
Meteorik kökenli sular HCO3- ve SO42- iyonları açısından zengin, Ca2+ ve Mg2+ iyonları
açısından fakir sulardır. Dolayısıyla çalışma alanındaki su tiplerinde HCO3- ve SO42iyonlarının baskın iyonlar olması, bölgedeki yeraltı akiferinin meteorik sularla beslendiğinin
göstergesidir. Ancak inceleme sahasında YM2, YM3, PM-2 gibi su örnekleri daha derin
dolaşımlıdır. Diğer su kaynakları ise daha sığ dolaşımlıdır.

Şekil 26. Yeraltısularının izotop dağılımları (Mayıs 2017_1. Dönem)
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Şekil 27. Yeraltısularının izotop dağılımları (Eylül 2017_2. Dönem)

Şekil 28. Yeraltısularının izotop dağılımları (Mart 2018_3. Dönem)
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Şekil 29. Yeraltısularının izotop dağılımları (Mayıs 2018_4. Dönem)

Ayrıca çalışma alanındaki suların yaşlarına ilişkin bilgi edinmek amacı ile Trityum (TU)
analizleri yapılmıştır. Elde edilen verilere göre, su kaynaklarının önemli bir kısmının TU değeri
5 yakın olduğu görülmektedir. En yüksek TU değerleri (YM1, YM2 ve YM3) yağmur sularına
ilişkin verilerdir. Diğer su kaynakları ise meteorik kökenli ve sığ dolaşımlıdır. PM-2, PM-4,
SK-6 ve SK-12 gibi su kaynakları ise daha derin dolaşımlıdır. Hem elektriksel iletkenlik
değerleri yüksek hem de TU değerleri düşük olan PM-4 gibi su kaynağı hem derin hem de sukayaç etkileşiminin yoğun olduğunu göstermektedir (Şekil 30-Şekil 33). Her dört dönemde
alınan sularda TU değerleri birbirine yakındır.
5

SONUÇLAR

Çalışma sahası ve çevresinde yeraltısularının pH değerleri 6.10 ile 8.84 arasında değişim
göstermektedir. Yüzey sularının pH değerleri ise 7.55 ile 8.64 arasındadır. Çalışma alaınındaki
alüvyon akiferdeki sularda baskın katyon iyonu sodyum ve kalsiyumdur. Araştırma kuyuları
ağırlıklı olarak Ca-Mg-HCO3 ve Na-Ca-Mg-HCO3, Na-HCO3 iyonlarınca zenginleşmişlerdir.
Hem yağışlı hem de kurak dönemlerde Piper ve Schoeller diyagramlarına göre, su
kaynaklarının önemli bir kısmı Ca-Mg-HCO3 iyonlarınca zenginleşmişlerdir. Bütün
dönemlerde alınan su numuneleri hemen hemen benzer hidrojeokimyasal özellikler sunmuştur.
Çalışma alanından Göbekli bölgesinden alınan su numunesinde (SK6 ve PM-2) hem çok
yüksek tuzluluk hem de çok yüksek sodyum tehlikesi içerdiği tespit edilmiştir. Gözlenen su
kaynaklarının önemli bir kısmında yüksek tuzluluk tehlikesi olduğu anlaşılmaktadır.
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Şekil 30. Sularda Trityum-Eİ ilişkisi (Mayıs 2017_1. Dönem)

Şekil 31. Sularda Trityum-Eİ ilişkisi (Eylül 2017_2. Dönem)
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Şekil 32. Sularda Trityum-Eİ ilişkisi (Mart 2018_3. Dönem)

Şekil 33. Sularda Trityum-Eİ ilişkisi (Mayıs 2018_4. Dönem)
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2017 ve 2018 yıllarına ait yağışlı ve kurak dönem 18O ve 2H izotop dağılımlarına
bakıldığında genel olarak suların meteorik kökenli olduğu anlaşılmaktadır.
Çalışma alanındaki suların Trityum (TU) analizlerine göre su kaynaklarının önemli bir
kısmının TU değeri 5 yakın olduğu anlaşılmıştır. En yüksek TU değerleri (YM1, YM2 ve
YM3) yağmur sularına ilişkin verilerdir. Diğer su kaynakları ise meteorik kökenli ve sığ
dolaşımlıdır. PM-2, PM-4, SK-6 ve SK-12 gibi su kaynakları ise daha derin dolaşımlıdır. Hem
elektriksel iletkenlik değerleri yüksek hem de TU değerleri düşük olan PM-4 gibi su kaynağı
hem derin hem de su-kayaç etkileşiminin yoğun olduğunu göstermektedir. Her dört dönemde
alınan sularda TU değerleri birbirine yakındır.
6
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YEŞİLHİSAR-İNCESU (KAYSERİ) CİVARI YERALTISULARI İLE
JEOTERMAL SİSTEMİN İLİŞKİSİNİN HİDROKİMYA VE ÇEVRESEL
İZOTOP YÖNTEMLERİ KULLANILARAK İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF YEŞİLHİSAR-İNCESU (KAYSERİ) AND
SURROUNDING GROUNDWATERS IN TERMS OF GEOTHERMAL
Macit KARADAĞLAR1, Serkan KARACA1, Levent İLDEŞ1, Mustafa AFŞİN2
1
2

MTA Genel Müdürlüğü

Aksaray Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü

ÖZ
İnceleme alanında MTA Genel Müdürlüğü tarafından jeotermal enerji olanaklarının
araştırılması amacıyla Kayseri ili Yeşilhisar ve İncesu ilçeleri sınırları içerisinde yer alan
kaynak ve sondaj kuyuları ile çevredeki jeotermal alanlardan alınan suların kimyasal ve izotop
analizleri yapılmış, Sultansazlığı havzasının içinde bulunduğu çek-ayır çöküntü yapısı ve
Erciyes Volkanizmasının etkisi ile jeotermal bir sistemin olabilirliği öngörülmüştür.
İnceleme alanında temelde Devoniyen-Permiyen aralığında çökelmiş şist ve kristalize
kireçtaşlarından oluşan ve yeşil şist fasiyesinde metamorfizma geçirmiş olan Yahyalı istifi
içerisindeki Yellibel ve Karlığıntepe formasyonlarına ait birimler yer almaktadır. Yahyalı
istifini Üst Kretase yaşlı Aladağ ofiyolit napı tektonik olarak üzerlemiştir. Bu birimleri
uyumsuz olarak örten örtü kayaçlarını ise Orta Eosen-Kuvaterner aralığında çökelmiş volkanik
ve sedimanter kayaçlar oluşturmuştur. İstif, Kuvaterner yaşlı traverten, yamaç molozu ve
alüvyonla son bulur.
İnceleme alanında yapılan diğer jeotermal enerji aramalarının yanı sıra yakın civarda belirlenen
kaynak ve kuyulara ait suların fiziksel, kimyasal ve izotopik parametreleri birlikte
değerlendirilmiş olup, Yeşilhisar fayı boyunca 22,3 °C sıcaklığa ulaşan kuyular ve mineralli
kaynakların jeotermal sistemle olan ilişkisi açıklanmaya çalışılmıştır.
İnceleme alanındaki örneklerde katyonlarda Ca+2 ve anyonlarda ise HCO3 baskındır. İçmece
ve civarı (KYS-2,10,11) suları ile jeotermal sondaj (KİS-2016/6) haricinde tüm sular Ca-HCO3
fasiyesindedir. Bununla birlikte KİS-2016/6 jeotermal sondaj çalışmasından elde edilen su ile
İçmece ve civarında örneklenen sular iyon değerleri açısından benzerlik göstermektedir.
İçmece ve civarı Cl iyon konsantrasyonundaki artış Yeşilhisar formasyonu içerisindeki
evaporitlerin yanısıra derin dolaşımlı jeotermal sulara karışım ile açıklanabilir.
İnceleme alanından alınan örneklerin oksijen-18 ve trityum içeriklerine göre dolaşım süreleri
ve beslenme alanı yüksekliği değerlendirildiğinde I. grup sular yüksek kotlardan beslenmiş
güncel suları, II. grup sular yüksek kotlardan beslenen derin dolaşımlı suları, III. grup sular
karışım sularını, IV. grup sular ise alçak kotlardan beslenen derin dolaşımlı suları temsil
etmekte olup, bu gruplandırma haritalanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Jeotermal, Hidrokimya, İzotop, Enerji Aramaları, Yeşilhisar, Kayseri
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ABSTRACT
In order to investigate geothermal energy opportunities, chemical and isotope analyzes has
been carried out within the samples which has been taken form natural exists and boreholes
within the boundaries of Yeşilhisar and İncesu districts of Kayseri province and also form the
surrounding geothermal fields. In this area, Sultansazlığı pull-apart basin and existing volcanic
activities like Erciyes Mountain is strong evidence of a possible Geothermal system. As a result
of this, remote sensing, geophysical and hydrogeochemistry studies have been carried out by
Mineral Research and Exploration General Directorate in order to investigate this possible
geothermal system. There are 3 drilling has been done and the geothermal potential is intended
to be revealed.
In the study area, the units belonging to the Yellibel and Karlığıntepe formations in the Yahyalı
sequence which is composed of schist and crystallized limestones deposited in the DevonianPermian period and which have undergone metamorphism in the green schist facies are located.
The Upper Cretaceous Aladağ ophiolite nappe tectonically overlies the sequence of Yahyalı.
Covering rocks covering all these units unconformably are volcanic and sedimentary rocks
deposited in the Middle Eocene-Quaternary range. The sequence ends with Quaternary
travertine, slope debris, old alluvium and alluviums.
Along with other studies have been carried out by Mineral Research and Exploration General
Directorate, hydrogeochemistry study will be mentioned in detail and physical, chemical and
isotopic parameters of waters form natural exits, wells and also form other wells near the study
area and trying to reveal relationship between groundwater and the existing geothermal system.
Samples form the study area, Ca is in the cations and HCO3 is dominant in the anions.
Therefore, all waters except İçmece waters (KYS-2,10,11) and geothermal drilling (KİS2016/6) are in Ca-HCO3 facies. However, the water obtained from KİS-2016/6 geothermal
drilling and the water sampled in and around İçmece are similar in terms of ion ratios. Although
the increase in the concentration of Cl ion is related to evaporites in the Yeşilhisar formation,
the high concentration of Cl in water obtained by the drilling can be explained by the effect of
evaporites and the deep circulation of water.
When the circulation time and altitude of feeding area were evaluated according to the oxygen18 and tritium contents of the samples which have been taken from the study area. I. group
water was fed from the elevated ground. II. group waters with high circulation and fed from
high elevations, III. group are mixing waters and IV. group waters are deep circulation fed
from low elevations and also map had been made for all these groupings.
Keywords: Geothermal, Hydrogeochemistry, Yeşilhisar, Kayseri, Isotope, Energy Researches
1 GİRİŞ
Ülkemiz jeotermal enerji açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin ortaya
çıkarılması ve değerlendirilmesi konusunda ülkemizde son yıllarda önemli projeler hayata
geçmektedir. Küreselleşme sürecinin hızla yayıldığı bir dünyada, ülkelerarası bilim ve
teknoloji transferi giderek daha büyük bir önem kazanmakta olup jeotermal kaynak
zenginliğimizi enerji üretimine yönlendirmemiz ülkemizin yerli kaynaklardan enerji üretimi
hedefine önemli bir destek verecektir.
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Jeotermal Enerji yenilenebilir temiz, ucuz ve çevre dostu olan yerli bir yeraltı kaynağıdır.
Ülkemizde yer alan jeotermal kaynaklar yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Bugün için
ülkemizde elde edilen jeotermal enerjiden elektrik üretimi, konut ısıtmacılığı, seracılık ve
termal turizm alanlarında uygulamalar bulunmakta olup, ekonomiye önemli katkılar
sağlanmaktadır.
Bu bağlamda yapılan jeotermal enerji arama çalışmalarına konu olan inceleme alanı Kayseri il
merkezinin güneybatısında yer almakta olup, İncesu ile Yeşilhisar ilçeleri ve yakın civarını
kapsamaktadır (Şekil 1.1). Söz konusu inceleme alanı, 1/25.000 ölçekli Kayseri K34-d1, d2,
d3, d4 ve L34-a1, a2, a3, a4, d1, d2 paftaların sınırları içinde yaklaşık 850 km2 alanı
kapsamaktadır.

Şekil 1.1. İnceleme alanının yer bulduru haritası
İnceleme alanında yer alan kaynak ve kuyulardan 2015 yılı mayıs ayında kaynak başında
ölçümleri yapılmış, 2016 yılı Haziran ayında ise 8 adet kaynaktan ve 9 adet kuyudan toplam
17 adet su örneği alınmış ve 2016 yılı kasım ayında ise sondaj çalışması ve çevre kaynaklarda
4 adet numune alınarak tekrar kimyasal analizleri yapılmıştır. Daha sonra ise Analiz sonuçları
için herhangi bir doğruluk ve kesinlik deneyleri yapılmamış olmakla beraber analiz edilen
sulara ait yük-denge oranlarının %5’den az oluşu nedeniyle sonuçlar güvenilir olarak kabul
edilmiştir. İnceleme alanındaki bu çalışma kapsamında 2016 yılı haziran ayı döneminde MTA
tarafından alınan 5 örnek ile DSİ’ye ait 26 kuyudan Haziran 2012 döneminde DSİ tarafından
alınan örnekler, DSİ TAKK Dairesi Başkanlığı bünyesindeki İzotop Laboratuvarlarında δ18O
ve δ2H analizleri yapılmış olup tüm su kimyasal analizler ise MTA Genel Müdürlüğü
laboratuvarlarında gerçekleştirilmiştir.
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2 JEOLOJİ
İnceleme alanının bulunduğu Orta Anadolu Ova Bölgesi kuzeyinden Kuzey Anadolu Fay
Zonu, doğusundan Doğu Anadolu Fay Zonu, batısıdan Tuz Gölü Fay Zonu ve güneyinden
Toros kuşağı ile sınırlanmıştır. Anadolu bloğunun batıya kaçısının doğu sınırını oluşturan
bölgede hem Avrasya ve Arap plakalarının yakınlaşması sonucu oluşan sıkışmalı rejimin
etkileri gözlenmektedir. Bu tektonik hareketler sonucu neotektonik dönemde genel olarak
sıkışma-gerilme türü rejim denetimindeki bölgede doğrultu atımlı faylar da karakteristiktir.
Bölgede Üst Miyosen başlarında egemen olan K-G yönlü sıkışma temeli oluşturan Orta
Anadolu Kristalen Kompleksini ve Tersiyer örtüyü etkilemiştir. Orta-Geç Miyosen’de
Pontidlerin Orta Anadolu kristalen kompleksiyle çarpışması tamamlanmış ve bölge Geç
Miyosen’den önce geniş bir erozyon alanı haline gelmiştir. Bu geniş plato üzerinde Geç
Miyosen-Erken Pliyosen döneminde KD-GB doğrultulu Hırka-Kızılırmak havzası oluşmuş ve
bu havzada gölsel çökellerle ardalanmalı volkanosedimanter birimlerin çökelimi Pliyosen’e
kadar sürmüştür. Geç Pliyosen’den sonra Anadolu bloğunun batıya kaçışı Orta Anadolu Fay
Zonu boyunca sol yanal harekete neden olmuştur ve bu harekete bağlı olarak Tuzla Gölü ve
Sultansazlığı çek-ayır havzaları oluşmuştur. Sultansazlığı çek-ayır havzası içerisinde kalan
İnceleme alanında temelde Devoniyen-Permiyen aralığında çökelmiş şist ve kristalize
kireçtaşlarından oluşan ve yeşil şist fasiyesinde metamorfizma geçirmiş olan Yahyalı İstifi
içerisindeki Yellibel ve Karlığıntepe formasyonlarına ait birimler yer almaktadır. Yahyalı
istifini Üst Kretase yaşlı Aladağ ofiyolit napı tektonik olarak üzerlemektedir. Bütün bu
birimleri uyumsuz olarak örten örtü kayaçlarını ise Orta Eosen-Kuvaterner aralığında çökelmiş
volkanik ve sedimanter kayaçlar oluşturmuştur. İstif, Kuvaterner yaşlı traverten, yamaç
molozu, alüvyonla son bulur (Şekil 2.1).
3 HİDROJEOKİMYA ÇALIŞMALARI
İnceleme alanı içinde MTA Genel Müdürlüğü sondaj çalışmalarından önce jeotermal enerji
arama amaçlı açılmış herhangi bir sıcak su kuyusu bulunmamaktadır. Ancak sahanın batısında,
özel sektöre ait jeotermal kaynak arama ruhsat sahasında, Yeşilhisar İçmeler Mevkiinde,
içmece olarak kullanılan sıcaklığı 19,2°C ve debisi yaklaşık 1 L/s olan bir kaynak ile yakın
civarında, sıcaklıkları 12,7-22,7 °C arasında değişen 8 kaynakta ve sıcaklıkları 15-22,3°C
arasında değişen 9 adet kuyuda olmak üzere toplam 17 kaynak/kuyu başında 2015 yılı Mayıs
ayında sıcaklık ve özgül elektriksel iletkenlik (ÖEİ) ölçümleri yapılmıştır (Hata! Başvuru
kaynağı bulunamadı.). Bu noktalardan alınan örneklerden yapılan analiz sonuçları için
herhangi bir doğruluk ve kesinlik deneyi yapılmamış olmakla beraber analiz edilen sulara ait
yük-denge oranlarının %5’den az oluşu nedeniyle (Tablo 3.3) sonuçlar güvenilir olarak kabul
edilmiştir.
Sahada örneklenen sularda sıcaklıklar inceleme alanın kuzeyinde yüksektir. Ancak jeotermal
açıdan önemli olan yüksek mineralli sular ise sahanın GB’ sında yer almaktadır. Kuzeyde
örneklenen suların, sığ kuyulara ait olması sahada görülen sıcaklardan farklılaşmalarına neden
olabileceği ilk etapta değerlendirilmiştir. Ancak yapılan jeotermal amaçlı derin sondaj
çalışmaları da göstermektedir ki, sahanın kuzeyindeki sondajdaki jeotermal gradyan sahada
yapılan diğer sondajlara oranla daha fazladır (Şekil 3.1).

50

5. Ulusal Hidrolojide İzotop Teknikleri Sempozyumu
16-18 Ekim 2019, İstanbul

Şekil 2.1. İnceleme alanının jeoloji haritasının rölyef harita üzerinde gösterimi
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Tablo 3.1. Ölçüm gerçekleştirilen kaynaklar, lokasyon bilgileri, kaynak başı sıcaklık ve
özgül elektriksel iletkenlik (ÖEİ) değerleri (Mayıs 2015)
Çeşme Adı

Pafta

Y(sağa)

X(yukarı)

ÖEİ (µmho/cm)

T(°C)

Kurbağa Pınarı (KYS-1)

L34-d2

0695455

4230323

1.046

19,2

İçmece Kaynağı (KYS-2)

L34-d1

0685160

4235779

8.830

16,4

Selik Çeşme (KYS-3)

L34-d1

0683067

4232715

446

16,5

Keşlik Kaynağı (KYS-4)

L34-a4

0677493

4249030

344

20,7

Erdemli Kaynağı (KYS-5)

L34-a1

0680609

4254007

843

18,8

Soysallı Kaynağı (KYS-6)

L34-b1

0706664

4251887

118

12,7

Başpınar Çeşme (KYS-7)

K34-d4

0684415

4270065

506

15,4

Gökçekuyu Çeşme (KYS-8)

K34-d4

0683053

4264635

465

18,1

(Numune No.)

Tablo 3.2. Ölçüm gerçekleştirilen kuyular, lokasyon bilgileri, kaynak başı sıcaklık ve özgül
elektriksel iletkenlik (ÖEİ) değerleri (Mayıs 2015)
Kuyu Adı

Pafta

Y (sağa)

X (yukarı)

Derinlik
(m)

ÖEİ
(µmho/cm)

T (°C)

Meyfit Kuyusu (KYS-9)

L34-a4

0683355

4241556

120

1.207

18,8

Shell Benzinlik Kuyusu
(KYS-10)

L34-a4

0683946

4239684

140

4.650

19,5

KYS-11 (Kuyu)

L34-a4

0684889

4238936

210

4.130

21

KYS-12 (Kuyu)

K34-d3

0690630

4273560

-

495

22,1

KYS-13 (Kuyu)

K34-d3

0690500

4268440

-

730

20,9

DSİ Kuyusu ( KYS-14)

L34-a4

0683570

4243710

-

1.630

17,9

Yeşilhisar Belediye Kuyusu
(KYS-15)

L34-a4

0682788

4247306

-

1.050

15

KYS-16 (Kuyu)

L34-a2

0687810

4259080

-

950

17

Erkut İnşaat Kuyusu (KYS17)

K34-d3

0691035

4274500

-

735

22,3

(Numune No.)

Su içinde bulunan eriyik minerallerin doğurduğu elektrik iletkenliğini gösteren elektriksel
iletkenlik değeri toplam eriyik miktarı ile belli bir orantıdadır. Ölçümü yapılan kaynak ve
kuyulara ait suların EC (EÖİ) değerleri 118-8.830 µmho/cm arasında değişmektedir. Sahada
bulunan en yüksek elektriksel iletkenliğe sahip su İçmece Kaynağı suyu (KYS-2) iken Soysallı
Kaynak suyu (KYS-6) en düşük elektriksel iletkenliğe sahiptir (Hata! Başvuru kaynağı
bulunamadı.ve Tablo 3.2). İncelenen suların majör anyon katyon sıralaması da Hata!
Başvuru kaynağı bulunamadı.’ de verilmiştir.
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Tablo 3.3. İnceleme alanından alınan su örneklerine ait kimyasal analiz sonuçları (Haziran 2016) (mg/l)
İlçe

Köy

Numune
Adı
KYS-1

T(°C) pH

Yeşilhisar Doğanlı
19,2
Kuşçu
Yeşilhisar
KYS-2
16,4
(İçmece)
Yeşilhisar Kayadibi
KYS-3
16,5
Yeşilhisar Keşlik
KYS-4
20,7
Yeşilhisar Erdemli
KYS-5
18,8
Develi Soysallı
KYS-6
12,7
İncesu Başdere
KYS-7
15,4
İncesu
Acıoluk
KYS-8
18,1
Yeşilhisar
KYS-9
18,8
Yeşilhisar
KYS-10
19,5
Yeşilhisar
KYS-11
21
İncesu
KYS-12
22,1
İncesu
KYS-13
20,9
Yeşilhisar
KYS-14
17,9
Yeşilhisar
KYS-15
15
Yeşilhisar
KYS-16
17
İncesu
KYS-17
22,3
İncesu
KİS-2016/06 28.3

TDS

7.3

824.4

6.7

7148.1

7.3 446.18
6.6 415.46
5.8 855.9
6.7 170.71
7.6 558.13
7.4 476.56
7.6 1141.66
7.6 3445.4
7.2 2967.63
7.3 543.58
7.1 802.34
6.9 1554
6.9 945.86
7.3 858.5
7.3 786.15
6.6 11449

EC
Ca
Mg
(µmho/cm)
1046
104.00 43.00

Na

K

Cl

SO4

52.10

2.30

56.60

180.00

HCO3

F

Br

NO3

SiO2 Ca/Mg Ca/SO4 Na/Cl Y.D %

323.00 0.10 0.30 41.40 21.60

2.42

0.58

0.92

2.00

8830

324.00 448.00 1312.00 29.30 1793.00 764.00 2398.00 0.30 1.60 12.40 65.50

0.72

0.42

0.73

2.30

446
344
843
118
506
465
1207
4650
4130
495
730
1630
1050
950
735
11460

43.80
43.80
87.10
7.54
73.70
67.10
30.20
197.00
84.70
51.30
50.30
134.00
87.10
110.00
92.30
502.00

5.05
4.85
4.13
1.71
4.47
5.41
0.31
1.13
0.74
2.85
1.96
1.40
2.28
3.99
4.23
2.46

1.32
7.96
2.57
2.22
6.46
2.37
0.28
0.15
0.51
4.98
0.95
2.29
1.31
2.09
6.69
0.53

0.85
3.90
3.73
2.26
2.95
3.30
1.68
0.97
0.74
3.43
4.40
0.78
0.85
0.58
2.92
0.68

4.70
2.40
2.50
4.40
3.40
0.70
3.10
3.50
1.20
1.40
2.00
2.50
3.10
1.30
0.60
1.20

8.68
26.00 17.10
9.04
19.50
3.72
21.10 66.70 10.30
4.42
9.81
2.24
16.50 19.70
3.54
12.40 18.40
2.48
98.60 94.30
4.86
174.00 711.00 13.00
114.00 662.00 21.20
18.00 33.50
5.71
25.60 93.30
8.19
95.50 93.80 16.50
38.20 92.80
8.76
27.60 55.20
8.50
21.80 45.50
6.55
204.00 3048.00 141.00

Y.D*=Yük Denge Hatası
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30.50
5.00
17.90
4.35
6.68
5.58
56.00
734.00
898.00
9.77
21.20
121.00
109.00
95.60
15.60
4464.00

33.20
5.50
33.90
3.39
11.40
28.30
108.00
1325.00
166.00
10.30
53.10
58.50
66.60
52.70
13.80
942.00

149.00
233.00
520.00
71.80
365.00
269.00
664.00
203.00
927.00
305.00
460.00
939.00
490.00
419.00
484.00
3288.00

0.30
0.10
0.10
0.10
0.10
<0,1
<0,1
0.10
0.50
0.20
0.30
<0,1
0.20
0.10
0.20
1.20

0.10
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
0.20
1.00
0.30
<0,1
<0,1
0.30
0.20
0.30
<0,1
1.50

65.40
12.30
0.10
4.86
1.81
26.90
10.20
36.50
6.43
24.00
8.85
23.70
2.10
18.50
16.40
3.72

72.10
83.50
98.70
62.10
59.70
46.40
75.30
50.70
87.50
85.80
81.50
71.70
50.90
71.00
89.90
144.00
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Şekil 3.1. Proje çalışmaları kapsamında analizleri yapılan kaynak ve kuyulara ait lokasyon ve
yerinde sıcaklıkları dağılım haritası
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Tablo 3.4. İnceleme alanında yer alan kuyu ve kaynakların majör anyon
katyon dizilimi (meq/L)
Örnek No

KATYON

Anyon

KYS-1

Ca >Mg >(Na +K )

(HCO3 +CO3ˉ)>SO4-2>Clˉ

KYS-2

(Na++K+2)> Mg+2>Ca+2

Clˉ>(HCO3ˉ+CO3ˉ)>SO4-2

KYS-3

Ca+2>(Na++K+2)> Mg+2

+2

+2

+2

+

+

+2

+2

+2

ˉ

(HCO3ˉ+CO3ˉ)>Clˉ>SO4-2

KYS-4

Ca >(Na +K )> Mg

KYS-5

Ca+2>(Na++K+2)> Mg+2

(HCO3ˉ+CO3ˉ)>SO4-2>Clˉ

KYS-6

(Na++K)>Ca+2> Mg+2

(HCO3ˉ+CO3ˉ)>Clˉ>SO4-2

KYS-7

Ca+2> Mg+2>(Na++K+2)
+2

+2

+

+2

(HCO3ˉ+CO3ˉ)>SO4-2>Clˉ

KYS-8

Ca > Mg >(Na +K )

KYS-9

Mg+2>(Na++K+2)>Ca+2

(HCO3ˉ+CO3ˉ)>SO4-2>Clˉ

KYS-10

(Na++K+2)> Mg+2>Ca+2

SO4-2>Clˉ>(HCO3ˉ+CO3ˉ)

KYS-11

(Na++K+2)> Mg+2>Ca+2

Clˉ>(HCO3ˉ+CO3ˉ)>SO4-2

KYS-12

Ca+2>(Na++K+2)> Mg+2

(HCO3ˉ+CO3ˉ)>Clˉ>SO4-2

KYS-13

(Na++K+2)>Ca+2> Mg+2

(HCO3ˉ+CO3ˉ)>SO4-2>Clˉ

KYS-14

Mg+2>Ca+2 >(Na++K+2)

(HCO3ˉ+CO3ˉ)>Clˉ>SO4-2

KYS-15

Ca+2>(Na++K+2)> Mg+2

KYS-16

Ca+2>(Na++K+2)> Mg+2

KYS-17

Ca+2>(Na++K+2)> Mg+2

KİS-2016/06

(Na++K+2)> Mg+2>Ca+2

(HCO3ˉ+CO3ˉ)>Clˉ>SO4-2
Clˉ>(HCO3ˉ+CO3ˉ)>SO4-2

İnceleme alanındaki örneklerin çoğunluğunda (KYS-1,3,4,5,7,8,12,15,16,17) katyonlarda Ca
ve anyonlarda ise HCO3 baskın iyon olup bu sular Ca-HCO3 fasiyesindedir. Yeşilhisar
içmecesi ve civarı (KYS-2, 11) suları ile jeotermal sondaj (KİS-2016/06) örneklerinde
katyonlarda Na ve anyonlarda ise Cl baskın, KYS-6, 10, 13 örneklerinde katyonlarda Na ve
anyonlarda ise HCO3 ve SO4 baskın iyon, KYS-9 ve 14 örneklerinde ise katyonlarda Mg ve
anyonlarda ise HCO3 baskın iyondur.
İncelenen suların genelinde kalsiyum, magnezyum, sodyum, bikarbonat iyon oranları fazla
iken inceleme alanının GD’sunda yer alan sularda Cl iyon konsantrasyon oranı artmakta ve
KİS-2016/6 (KJS) jeotermal sondaj çalışmasından elde edilen su ve İçmece (YMS) ve
civarında örneklenen su iyon oranları açısından benzerlik göstermektedir. İçmece (YMS) ve
civarı Cl iyon konsantrasyonundaki artış Yeşilhisar formasyonundaki evaporitlerin yanısıra
yapılan sondaj çalışması ile elde edilen suda da görülen yüksek Cl konsantrasyonu ile de ilgili
olmasına bağlıdır.
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Şekil 3.2. İncelenen suların dairesel diyagram haritası
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3.1 Suların Kökensel Değerlendirmeleri
Sıcak su kaynaklarının litoloji ile ilişkileri ve dolaşım sisteminde geçirdiği hidrokimyasal
süreçler ve birbirleri ile olan kökensel ilişkilerinin belirlenmesi amacıyla sıcak su örneklerinin
kimyasal analiz sonuçları yarı logaritmik Schoeller ve Piper diyagramı kullanılarak
değerlendirilmiştir.
Yarı logaritmik Schoeller diyagramlarına göre, incelenen suların büyük bir kısmı (KYS-1 3, 4,
5, 7, 8, 12, 15, 16 ve 17) Ca-HCO3’lıdır (Şekil 3.3). KYS-2, KYS-11 ve sondaj (KİS-2016/6
örneği) suyu Na-Cl’ lüdür. KYS-6 ve KYS-13 Na-HCO3, KYS-9 ve KYS-14 Mg-HCO3,
KYS-10 suyu ise Na-SO4’lı sular sınıfına girmektedir (Şekil 3.3 ve Şekil 3.4).
10

1

0,1
Ca

Mg

Na+K

Cl

SO4

KYS-1

KYS-3

KYS-5

KYS-7

KYS-12

KYS-15

KYS-16

KYS-17

HCO3+CO3

KYS-8

Şekil 3.3. İncelenen suların yarı logaritmik Schoeller diyagramı (1) (Haziran 2016)

Genel olarak suların büyük çoğunluğunun (KYS-3, 4, 5, 7, 8, 12, 15, 16 ve 17) Çayraz
Formasyonu içinde yer alan kireçtaşlarından, KYS-1 suyunun Permiyen yaşlı Karlığıntepe
formasyonu kireçtaşlarından, KYS-6 ve KYS-13 sularının Erciyes volkanitlerinden, KYS-9 ve
KYS-14 sularının ofiyolit veya dolomitik kireçtaşlarından ve KYS-2, KYS-11 sularının ise
Yeşilhisar Formasyonu içinde yer alan jipslerden beslendiği düşünülmektedir.
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0,1

0,01
Ca

Mg

Na+K

Cl

SO4

KYS-2

KYS-4

KYS-6

KYS-9

KYS-10

KYS-11

KYS-13

KYS-14

HCO3+CO3

3.4. İncelenen suların yarı logaritmik Schoeller diyagramı (2) (Haziran 2016)
Bununla birlikte sahada yapılan Kayseri Jeotermal Araştırma Sondajı (KJS) çalışması ile elde
edilen jeotermal suyun kimyasal yapısının değerlendirilmesi ve kökensel analizi amacıyla
sondaj çalışması tamamlandıktan sonra sahadan tekrar örnekleme yapılmıştır. Bu kapsamda en
yakın jeotermal sulardan Bayramhacı Mineralli Suyu (BHMS)’dan, inceleme sahası içinde
bulunan Dokuzpınar soğuk suyundan (DPS), Yeşilhisar mineralli suyundan (YMS) ve KJS’den
alınan suyun analiz sonuçlarına göre kökensel ilişkileri yarı logaritmik Schoeller diyagramında
sunulmuştur (Şekil 3.5).
KJS’dan alınan su yarı logaritmik Schoeller diyagramına göre, kuyudan üretilen su (KJS) NaCl’lüdür. Bu suyun iyon dizilimi; Na+K>Ca>Mg ve Cl>HCO3>SO4 biçimindedir.
Tüm yarı logaritmik diyagramlar üzerinde örnekler incelendiğinde sular, dolaşım sürelerine ve
çözünmüş katı madde içeriklerine göre kendi aralarında gruplar şeklinde paralel bir dizilim
sunmaktadırlar. Bu durum suların aynı beslenme alanı içerisinde yer alan benzer kökenli
yeraltısuları olduğunu göstermektedir.
Sıcak ve mineralli sular soğuk su kaynaklarına göre oldukça fazla iyon içerirler. Genellikle
meteorik kökenli olan bu kaynaklar yeraltında kaldıkları süre içerisinde çeşitli etkenlerle
ısınarak yükseklik ve beslenme alanından boşalım alanına doğru hareket ederken temas halinde
bulundukları kayalarla etkileşerek bünyelerine yıkadıkları kayalardan çözdükleri mineralleri
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katarlar. Daha sonra sondajlarla ya da kırık, çatlak, fay vb. tektonik yapılarla yüzeye çıkarlar.
Soğuk sular ise genellikle sığ dolaşıma sahip ve yeraltında kalış süreleri fazla olmayan sulardır.

1000
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100
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1

0,1
Ca

Mg

Na+K

YMS

Cl

KJS

DPS

SO4

HCO3+CO3

BHMS

Şekil 3.5. Örneklenen sulara ait yarı logaritmik Schoeller diyagramı (3) (Kasım 2016)
Bu bağlamda, Kasım 2016 tarihinde yapılan analizlerine göre YMS ve KJS yarı logaritmik
Schoeller diyagramı üzerinde benzer bir paralellik sunmaktadırlar. KJS, YMS’ye göre Na ve
Cl iyonları açısından zengin Mg iyon derişimi yününden fakirdir. Bunun nedeni içmece
suyunun KJS suyuna göre nispeten daha sığ ve hızlı dolaşıma sahip olmasından ötürü dolaşım
süresi boyunca kayaçlar ile yeteri kadar temasta bulunmamasından kaynaklanmaktadır. DPS
ve BHMS’nin de yarı logaritmik Schoeller diyagramında paralellikler sunduğu gözlenmiştir.
Bu da suların aynı beslenme alanı içerisinde yeralan benzer kökenli yeraltı sularından
olduklarını göstermektedir. BHMS’ nin dolaşım süresi ve hızına bağlı olarak grafik üzerindeki
Ca iyon derişimi hariç diğer iyon içerikleri DPS ile paralellik göstermektedir. Sonuç olarak
YMS ve KJS’nin BHMS ve DPS’ye göre daha olgun sulardır.
İnceleme alanındaki sular için hazırlanan Piper diyagramına göre KYS-1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12,
13, 14, 15, 16 ve 17 örneklerine ait sular birbirleriyle benzerlik göstermektedir (Şekil 3.6). Bu
sularda karbonat sertliği %50’den fazla olup karbonat olmayan sertlikten büyüktür. Bu sularda
toprak alkaliler, alkalilerden fazla olup, bunlar karbonatlı ve sülfatlıdır. Buna göre suların iyon
bulluk dizilimi Ca+2 + Mg+2 > Na+ + K+ ve HCO3 - + CO3 -2 > Cl- + SO4-2 şeklindedir. JAS’dan
alınan suda Na++K+ > Ca+2 +Mg+2 ve Cl-+ SO4-2 > HCO3- + CO3- olup bunlar kuvvetli asitler
zayıf asitlerden baskın tuzlu ve sodalı sulardır.
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Şekil 3.6. Çalışma kapsamında örneklenen sulara ait Piper diyagramı
KYS-2, KYS-10 ve KYS-11 örneklerine ait sular birbirleriyle benzerlik göstermektedir. Bu
sularda iyon bolluk dizilimi Cl- + SO4-2 > Cl- + SO4-2 şeklindedir. Karbonatlı olmayan alkaliler
%50’den fazla olup karbonatlı alkalilerden büyük olan NaCl, NaSO4 ve KCI’lü sulardır.
Bu sularda kuvvetli asitler zayıf asitlerden fazla ve alkaliler toprak alkalilerden fazla olup, tuzlu
ve sodalı sulardır.
KYS-1 için ise diğer sulardan farklılık göstermektedir. Hiçbir iyonu %50’yi geçmeyen sularda
bulunur. Bu suların iyon bolluk dizilimi Ca+2 + Mg+2 < Na+ + K+ ve HCO-3 + CO3 -2 > Cl+SO4 -2’ şeklindedir. Bu suda zayıf asitler, kuvvetli asitlerden fazla olup tuzlu ve sodalı sulardır.
3.2 Dağılım Haritaları
Magmatik bir ısıtıcının bulunduğu jeotermal sistemlerde, en derin zonda, derin Cl-’lü su tipi
bulunur. Bu sular daha yukarı zonlara çıktıklarında soğuk sularla karışıp çevre kayalarla
etkileşime girerek hidrotermal alterasyon ürünlerini ve su içerisinde derinden gelen Cl-, SO2 ve
H2S gibi gazlar ile okside olarak sülfatlı suları oluştururlar. Ayrıca bu sular zamanla bu bölgede
bikarbonatlı soğuk sularla karşılaştığında seyrelmiş Cl-HCO3’lı suları oluşturabilir [3].
Dolayısıyla jeotermal suyun akış yapısının değerlendirilmesi için klorür derişimi dağılım
haritaları ve sıcaklık etkisi ile su içerisine geçen ve çözünen silikanın rezervuar sıcaklık
değerlendirmeleri için silika derişiminin dağılım haritaları, jeotermal anomalinin tespitinde
önem taşır.
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Hidrojeokimyasal değerlendirmeler kapsamında, inceleme alanı ve yakın civarında proje
çalışmaları kapsamında alınan (KSY-1/17) ve DSİ Kayseri Bölge Müdürlüğü tarafından
kaynak ve kuyularda yapılan analiz değerleri kullanılarak Cl-, SiO2 dağılım haritaları
oluşturulmuştur.
Klorür derişimi anomalileri, derin dolaşımlı suların tespitinde önemli bir rol oynamaktadır.
Klorür, halojen grubunun (F, Cl, Br, I) bir elementidir ve diğer halojen grubu elementlerine
oranla suda daha fazla bulunur. Cl’un tüm tuzları suda çözünür ve çözünürlüğü asit, alkali pH
dan fazla etkilenmez. Sıcak ve derin dolaşımlı jeotermal sularda bolca bulunur. Dolayısıyla
jeotermal aramalarında kullanılmakta olup jeotermal anomaliyi belirtici rol oynar.
İnceleme alanı ve yakın civarı için hazırlanan Cl anomali haritasında özellikle Kuşçu köyünün
kuzeybatısında yer alan İçmeler mevkiinde diğer örnekleme noktalarına oranla yüksek Cl
konsantrasyonu gözlenmiştir (Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.). Bu durum İçmeler
mevki ve bu suların incelenen diğer sulara oranla daha derin dolaşımlı olduğunu
göstermektedir. Ayrıca bu suların Yeşilhisar formasyonu içerisindeki evaporitik seviyeler ile
etkileşimde olduğu ve KJS (KİS-2016/06) sondajı suyu ile benzer kimyasal bileşimli ve
jeotermal rezervuardan gelen suyun etkisindedir.
Doğal sularda çözünmüş silisin büyük bir kısmı silikat minerallerinin kimyasal bozulmasından
gelmekte olup silisyumun yer kabuğundaki jeokimyası gerçekte SiO2’in veya silikatların
jeokimyasıdır. Doğal sularda çözünebilen silis birçok oluşuklarda ve silikatlarda bulunur.
Killerin ilkel maddesidir ve jeotermal sularda yüksek miktarda SiO2 yüksek sıcaklık
göstergelerinden biridir.
SiO2 dağılım haritasında, Kayadibi köyü ile Yeşilhisar ilçesi arasında ve İncesu ilçesinin
güneyinde daha yüksek değerler olmasına karşın; Yeşilhisar fayı boyunca genel bir yüksek silis
oranı dikkat çekmektedir. İnceleme alanı Kapodakya volkanik platosu içinde kaldığı için SiO2
değerlerinin bu saha için yapılan jeotermal değerlendirmelerde yanıltıcı olabilir ancak, İçmece
civarı ve sondajla elde edilen akışkanın yüksek silis miktarı jeotermal aktivite ile ilişkilidir
(Şekil 3.8).
3.3 Doygunluk indisi hesaplamaları
Yeraltısuyu dolaşımı esnasında, rezervuar sisteminde oluşan kimyasal tepkimeler,
hidrojeokimyasal süreçler hakkında yorum yapabilme imkânı sağlamaktadır. Bu amaçla
yeraltısuyunda çeşitli minerallerin doygunluk durumlarının araştırılması gerekmektedir.
Suların mineral doygunlukları, su içindeki iyonların ve minerallerin Gibbs serbest enerjisi ile
iyon etkinliklerinin bilinmesi ile ilişkilidir ve doygunluk indisi olarak bilinen bu değer her
mineral için özellikle sıcaklık ve kısmen de basınçla değişen değerler içeren logaritmik bir
kavramdır. Termodinamik yöntemlerle hesaplanan mineral doygunluk indisi sonuçları
aşağıdaki gibi yorumlanır [5].
Dİ veya SI (log Q/K) = 0 ise Su ilgili mineral ile dengededir (doygundur).
Dİ veya SI (log Q/K)>0 ise Su ilgili mineralle aşın doygundur (mineral çökeltici özelliktedir).
Dİ veya SI (log Q/K)<0 ise Su ilgili mineralle doygun değildir (mineral çözündürücü
özelliktedir).
İnceleme alanında yer alan sondaj çalışması ile elde edilen sıcak su (KJS), mineralli (YMS) ve
soğuk su kaynağı (DPS) ve en yakın jeotermal alandan sıcak suyun (BHMS) anhidrit, aragonit,
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kalsit, kalsedon, dolomit, florit, jips, halit, kuvars, sepiyolit, silvit, talk mineraline göre
doygunluk indisleri yüzeydeki pH ve sıcaklık değerlerine göre PhreeqC programı yardımı ile
hesaplanmış
Tablo 3.5 3.6’da ve Şekil 3.9’da verilmiştir.

Şekil 3.7. İncelenen sulara ait Cl anomali haritası
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Şekil 3.8. İncelenen sulara ait SiO2 anomali haritası
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Tablo 3.5. Suların mineral doygunluk indisi değerleri
Mineral

Formül

KJS

BHMS

DPS

YMS

Anhidrit

CaSO4

-0.95

-1.63

-3.4

-1.17

Aragonit

CaCO3

0.68

0.53

-1.36

0.45

Kalsit

CaCO3

0.82

0.67

-1.21

0.6

Kalsedon

SiO2

0.96

0.31

0.57

0.61

Dolomit

CaMg(CO3)2

1.61

0.78

-2.11

1.76

Florit

CaF2

-0.74

-0.23

-3.06

-3.18

Jips

CaSO4:2H2O

-0.65

-1.32

-3.09

-0.87

Halit

NaCl

-3.62

-6.27

-7.03

-4.4

Kuvars

SiO2

1.39

0.73

1.00

1.04

Sepiyolit

Mg2Si3O7.5OH:3H2O

-2.49

-4.28

-3.93

-2.32

Silvit

KCl

-4.53

-6.91

-7.61

-5.51

Talk

Mg3Si4O10(OH)2

-0.18

-2.56

-2.17

0.23

YMS

2

KJS

BHMS

DPS

1
0

-2
-3
-4
-5

-6
-7

Şekil 3.9. Suların mineral doygunluk indisi değerleri grafiği
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BHMS, KJS ve YMS örnekleri aragonit, kalsit, kalsedon, dolomit ve kuvars minerallerince
doygundur. DPS ise sadece kalsedon ve kuvars minerallerince doygundur.
BHMS, KJS ve YMS nin kayaçlarla olan temas ve etkileşim süreleri de göz önüne alındığında,
uzun süreli dolaşımları ve CaCO3 içeren kayaçlardan beslenmeleri nedeniyle aragonit, kalsit
ve dolomit minerallerince doygun olmaları beklenen bir sonuçtur. Ancak YMS nin dolomitçe
daha fazla doygun olması beslenim sürecinin ve akiferin diğer mineralli sulardan farklı olduğu
şeklinde değerlendirilebilir. DPS sığ dolaşımlı soğuk bir su olması nedeniyle SiO2 mineralleri
haricinde diğer minerallerce doygun hale gelememiştir. Örneklenen suların SiO2 mineralleri
açısından doygun olmasının nedeni ise inceleme alanında geniş bir alanı kaplayan volkanik
kayaçlarla suyun etkileşiminin bir sonucudur.
3.4 Jeotermometre Uygulamaları
Yeryuvarında doğrudan gözleyemediğimiz bir yerde oluşan denge durumunun oluşum
sıcaklığının bilinen fazlardan (mineral toplulukları, iyon değişimleri, iyon oranları) yola
çıkılarak tahmin edilmesi yöntemine jeotermometre denmektedir. Buna göre rezevuardan
yeterli hızla yükselen ve yan kayaçla ilişkisi sınırlı kalmış suların kimyasal bileşimleri
yardımıyla akiferde oluşan denge durumuna ait sıcaklığın tahmin edilmesi mümkündür [2].
Bu jeotermometreleri uygularken iletimle soğuma ile birlikte suyun bileşiminde bir değişiklik
oluşmadığı kabul edilir [4]. Katyon jeotermometreleri ve silis jeotermometreleri sudaki silis ve
Mg, Ca, Li Na, K gibi iyonların değişimine dayalı olarak ortaya çıkmış jeotermometrelerdir ve
bunlardan katyon jeotermometrelerinin hesaplamalarda kullanıma uygun olup olmadığını
görmek için tarafından önerilen Na-K-Mg Diyagramı kullanılmaktadır [3].

Şekil 3.10. İnceleme alanındaki suların Giggenbach (1988) üçgen diyagramındaki dağılımları
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Çalışma alanında BHMS, KJS, YMS ve DPS’dan alınan su örneklerinin katyon jeotermometre
hesaplamalarına uygunluğunu kontrol etmek için Na-K-Mg Diyagramı hazırlanmıştır. Verilen
bu diyagramda sular “Olgun Olmayan Sular” alanında yer aldıklarından bu sulara katyon
jeotermometreleri uygulanmamıştır (Şekil 3.10).
Silis jeotermometreleri, kimyasal tepkimeyi etkileyen akifer sıcaklığına veya sıcak suyun
yükselirken soğumasına dayanılarak hazırlanmıştır. Silisyumun sıcaklıkla çözünürlüğü
artmaktadır. Silisin bu özelliğinden yola çıkılarak çeşitli sıcaklıklar için jeotermometre
bağıntıları hazırlanmıştır.
İnceleme alanından elde edilen örneklerin silis derişimleri, silisin farklı biçimleri ele alınarak
değerlendirilmiş ve sonuç olarak Tablo 3.6' da verilen muhtemel rezervuar sıcaklıkları elde
edilmiştir.
Tablo 3.6. İncelenen suların hesaplanan tahmini rezervuar sıcaklıkları (ºC)
BHMS

KJS

YMS

DPS

33,8

144,0

66,8

63,1

Kristobalit alfa*

34

108

65

62

Kalsedon*

53

134

87

84

Kuvars*

84

159

116

113

Kuvars buhar kaybı*

87

151

115

112

Ölçülen Sıcaklık (°C)

40,8

51,2

16,4

13,2

Jeotermometre

SiO2 (mg/l)

Tahmini en yüksek rezervuar sıcaklıkları, BHMS için 87°C, KJS için 159 °C, YMS için 116°C,
DPS için ise 113 °C olarak hesaplanmıştır. KJS sondaj çalışması ile elde edilen su ile bu
jeotermal alanda elde edilebilecek en yüksek rezervuar sıcaklığının 159°C olabileceği
öngörülmektedir. İnceleme alanında açılmış en derin sondaj çalışmasında kuyu tabanında da
116,12°C sıcaklık ölçülmüş olup bu değer hesaplanan rezervuar sıcaklığı ile paralellik
göstermektedir.
3.5

Karışım modelleri

Karışım modelleri, jeotermal sahaların keşfi ve gelişim sürecinin tüm aşamalarında etkili bir
araçtır. Jeotermal suya etki eden süreçlerin zaman içerisinde izlenmesini sağlar ve yeni bir
jeotermal kaynağın ısı potansiyelini ve akış yapılarının değerlendirmelerinin erken
aşamalarında özellikle yararlıdır. Entalpi-klorür ve entalpi-silika karışım modelleri yaygın
kullanım alanı bulmuş ve bu nedenle bu çalışmada detaylı olarak ele alınmıştır [3]. İki karışım
modelindeki kaynak, kaynama ve rezervuar sıcaklıklarına karşılık gelen entalpi değerleri
Keenan vd.’deki su için doymuş buhar ve sıcaklıkları içeren termodinamik verilerin bulunduğu
buhar tablolarından alınmıştır.
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3.5.1 Entalpi-silika karışım modeli
Entalpi-silika karışım modeli, Truesdell ve Fournier [6] tarafından geliştirilen ve karışıma ya
da seyrelmeye uğramış jeotermal suların rezervuar sıcaklıklarını ve rezervuar koşullarındaki
silika derişimlerini tahmin etmek için kullanılan yararlı bir tekniktir.
Model, 275 °C sıcaklıklı jeotermal sistemlere kadar uygun şekilde çalışırken, bunun üzerindeki
çok yüksek entalpili sistemlerdeki jeotermal akışkanlarda kuvars çökelimi oldukça hızlı bir
şekilde gerçekleştiğinden yukarıda yapılan üçüncü varsayım geçerli olmaz ve hatalı sıcaklık
hesaplamalarına neden olabilir. Bunun yanında, modelin başarılı olabilmesi ve hataların en aza
indirgenmesi için, silika veri kalitesinin ve örnek seçiminin mümkün olduğunca iyi olması
gerekir [7].
İnceleme alanı sularının entalpisinin (j/g) silis içeriğine göre (mg/l) çizilen grafiği Entalpi-Silis
karışım modeli diyagramında sunulmuştur (Şekil 3.11). Buna göre suların diyagramda
gösterdiği noktasal dağılıma göre çizilen eğim doğrusunun Fournier 1973 tarafından
tanımlanmış yeraltısuyu ve jeotermal suyun karışımından önce buhar ve ısı kaybının olmadığı
koşullara göre oluşturulan eğriyi kestiği noktanın (P)x değeri olan entalpi değerinin, yani suyun
rezervuardaki ilksel sıcaklığının 918 j/g yani 219 °C olduğu hesaplanmıştır.

Şekil 3.11. İnceleme alanı suları Entalpi-Silis diyagramı
Buhar ve ısı kaybının maksimum olduğu kabul edilen 100°C=419 j/g noktasından çizilen ve
eğim doğrusunu kesen noktanın (B), Fournier 1973 tarafından tanımlanan maksimum buhar
kaybı eğrisini kestiği (Pt) noktanın x değerin olan entalpi değeri 662 j/g’ın sıcaklık karşılığı ise
158°C olarak hesaplanmıştır. İncelenen sularda buharlaşmanın 100°C sıcaklıkta ve 1 atm
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basınçta olduğu kabul edilmiştir. Buharlaşmanın 100°C sıcaklık üzerinde olduğu sistemlerde
düzeltme amacıyla çizilen kuvars çözünürlüğü eğrisi bu çalışmada üretim sıcaklıklarının
kaynama noktasına ulaşmaması nedeniyle çizilmemiştir. Pt noktasının buhar kaybının olmadığı
eğriyi kesen noktanın (Ps) y değeri ise herhangi bir karışım yada buharlaşmada olmadan önce
rezervuardaki akışkanın silika derişimini vermekte olup bu değer inceleme alanı sularında 140
mg/l olarak hesaplanmıştır. Buna göre ilksel akışkanda buhar olarak kaybedilen akışkanın
ağırlıkça oranı Xs=1-(Ps (SiO2)/ Pt (SiO2)) olarak hesaplanabilir. İnceleme sahası KJS için bu
oran %3 olarak hesaplanmıştır.
Sonuç olarak Entalpi-Silis karışım modeli grafik yöntem ile elde edilen 158 °C lik rezervuar
sıcaklığı jeotermometre yöntemleri ile hesaplanan 159°C ile örtüşmektedir.
3.5.2 Entalpi-klorür karışım modeli
Entalpi-klorür diyagramları, derin jeotermal rezervuarlarda rezevuar sıcaklığı tahmininde ve
jeotermometrelerin üst sınırlarını aşan yüksek entalpili
sahalarda jeotermometre
sınırlamalarının çoğu zaman üstesinden gelebilir. [7].
Entalpi-klorür diyagramında suyun kritik buharlaşma sıcaklığı olan 374°C ‘nin entalpi değeri
2775 j/g olarak diyagrama işlenir. Daha sonra örneklerin klorür derişimlerine karşılık buhar
tablolarından elde edilen kaynak suların sıcaklıklarının entalpileri diyagrama yerleştirilir. Bu
noktalardan suyun buharlaşma entalpi noktasına doğrular çizilir. En yüksek Cl derişimine sahip
noktadan çizilen doğru, buharlaşma hattını temsil eder ve bu su orijinal suya en yakın sudur.
Daha sonra örneklere uygulanan Kuvars jeotermometresi ile elde edilen rezervuar sıcakları
entalpi değerleri, Cl derişimlerine göre diyagrama yerleştirilir.
Bu veriler ile jeotermometre noktalarından geçen en uygun doğru çizilir. Bu doğru karşım hattı
adını alır ve yatay eksene doğru akışkanının yeraltı suları ile uğradığı seyrelmeyi belirtir.
Karışım hattının buharlaşma hattını kestiği noktanın yatay eksendeki değeri orijinal rezervuar
akışkanının klorür derişimini, düşey eksen ise rezervuar sıcaklığını temsil eder.
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Şekil 3.12. İncelenen suların Entalpi-Klorür diyagramı (kuvars)

Entalpi-klorür diyagramına bakıldığında, (Şekil 3.12) inceleme alanında YMS ve KJS sularının
yüksek Cl- derişimleri ilk etapta göze çarpmaktadır. BHMS ve DPS suları ise düşük Clderişimine sahiptir. Bu da daha önce de belirtildiği üzere YMS ve KJS örneklerinin daha olgun
sular olduğunu gösteren diğer bir veridir. Orijinal rezervuar akışkanın 3775 mg/l Cl- derişimine
ve 148°C sıcaklığa sahip olduğu görülmektedir. Diyagrama göre orijinal rezervuar akışkanının
Cl- derişimi KJS’den daha azdır. Bunun sebebi örnek suyun buharlaşmaya uğraması ve
akışkanda oluşan buhar kaybı nedeniyle klorür içeriğinin sıvı fazda kalarak kaynaklarda
rezervuardan daha yüksek derişime ulaşmasıyla açıklanabilir. Örneklenen sular karışım hattı
boyunca incelendiğinde, DPS ve BHMS suyunun YMS ve KJS suyuna göre çok daha fazla
karışıma ve seyrelmeye uğradıkları görülmektedir.

4

ÇEVRESEL İZOTOP ÇALIŞMALARI

İncelenen suların beslenim-boşalım ilişkileri 18O ve 2H, yeraltısuyu geçiş süreleri ise 3H
izotop analiz sonuçları yardımıyla saptanmaya çalışılmıştır. İncelenen sulara ait yapılan analiz
sonuçları Tablo 4.1’de sunulmaktadır.
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Şekil 4.1. İnceleme alanından alınan izotop örneklerinin (proje ve DSİ) lokasyonları
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Tablo 4.1. İncelenen suların izotop analiz sonuçları (SK: Su kuyusu K: Kaynak)
Örnek

δ18O (‰)

δ2H(‰)

H (TU)

Z (m)

Döteryum Fazlası

KYİ-1

-10,45

-73,42

3,43

1,096

10,18

KYİ-2

-11,52

-85,51

0,69

1,155

6,65

KYİ-3

-11,99

-85,65

0,01

1,21

10,27

KYİ-4

-11,76

-76,69

0,58

1,077

17,39

KYİ-5

-9,93

-72,84

0,58

1,11

6,6

SK-1

-11,61

-77,58

2,95

1,124

15,3

SK-2

-9,94

-72,35

3,45

1,086

7,17

SK-3

-10,69

-76,47

1,2

1,132

9,05

SK-4

-11,57

-77,94

7,75

1,086

14,62

SK-5

-11,54

-77,33

3,85

1,099

14,99

SK-6

-9,43

-70,64

13,5

1,112

4,80

SK-7

-9,89

-75,4

1,4

1,09

3,72

SK-8

-9,99

-75,93

0

1,085

3,99

SK-14

-11,19

-78,52

0,6

1,119

11,00

SK-15

-11,65

-81,51

0

1,082

11,69

SK-17

-11,48

-78,71

5,9

1,082

13,13

SK-18

-10,94

-77,21

10,15

1,098

10,31

SK-19

-11,04

-78,55

0,15

1,078

9,77

SK-20

-10,64

-76,33

6,65

1,086

8,79

SK-21

-11,47

-81,51

0,9

1,081

10,25

K-0

-11,28

-80,29

0

1,277

9,95

K-1

-11,48

-79,51

0

1,075

12,33

K-3

-11,56

-78,69

1,75

1,064

13,79

K-5

-11,74

-80,48

5,4

1,611

13,44

K-5a

-11,53

-80,12

9,65

1,867

12,12

K-6

-11,51

-79,11

8,9

1112

12,97

K-7

-11,32

-78,15

9,12

1,17

12,41

K-8

-11,07

-76,16

9,5

1,09

12,40

K-10

-11,72

-80,5

11,7

1,342

13,26

K-11

-10,62

-75,57

5,05

1,077

9,39

K-12

-11,49

-77,67

0

1,251

14,25

KİS-2016/06

-11,91

-89,65

0,58

1,602

5,63

3
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Kararlı İzotop Sonuçlarının Değerlendirmeleri

4.1

İncelenen suların 18O ve 2H değerleri sırasıyla -12,01 ‰ ile -9,43‰ ve -85,65‰ ile -70,64
‰ arasında değişmektedir (Tablo 4.1). Meteorik suların herhangi bir yerdeki izotop değerinin
enlem, boylam ve yüksekliğe bağlı olarak değiştiği göz önüne alındığında, bir jeotermal
sahadaki aynı bölgeden alınan su örneklerinin izotopik değerlerindeki değişimden sistemin
ortalama beslenme yüksekliği tahmin edilebilir. [7]. Yeraltısuyunun 18O içeriğinin beslenim
sıcaklığı açısından değerlendirilmesi için 18O-hava sıcaklığı ilişkisinin belirlenmesi gerekir. Bu
ilişki ile hesaplanan beslenim sıcaklıklarına karşılık gelen beslenim yükseltileri ise hava
sıcaklığının kot ile değişiminden hareket ile belirlenir. Ankara, Adana ve Antalya meteorolojik
gözlem istasyonları verilerinden elde edilen, Özyurt 2005 [8] tarafından önerilen ve Bayarı [9]
tarafından geliştirilen deneye dayalı ortalama yıllık hava sıcaklığının (4.1) ve sıcaklığa bağlı
kotun belirlenmesi için kullanılan (2.2) eşitlikler aşağıda sunulmuştur.
Ortalama Yıllık Hava Sıcaklığı (OYHS)(°C)=(18O+12.8)/0.467+2

(4.1)

Yükseklik (H)(m)= -108.T(°C)+2031 [8]

(4.2)

Yukarıdaki eşitlikler kullanılarak izotop örneklerine ait beslenim kotu ve sıcaklıkları
hesaplanmış ve grafik olarak aşağıda sunulmuştur (Şekil 4.2).
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Şekil 4.2. İzotop örneklerinin beslenme sıcaklık ve kotu grafiği
Suların çevresel izotoplar ile kökensel değerlendirmelerini yapmak için 18O ve 2H
değerlerinin gösterildiği grafik üzerinde referans kaynak Craig (1961) [11] tarafından
tanımlanan küresel meteorik su doğrusu (KMSD), incelenen havzanın coğrafi konumunun
Seyhan havzasına yakınlığı nedeniyle Adana meteorik [10] su doğrusu ve bulunduğu su
havzasının Kızılırmak havzası olması nedeniyle Ankara meteorik su doğrusu [10]
kullanılmıştır (Şekil 3.3).
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Şekil 4.3. İnceleme alanındaki örneklere ait 18O - 2H grafiği
İncelenen su örneklerinin 18O ve 2H diyagramına göre üzerindeki meteorik su doğruları
üzerinde kalanları meteorik kökene işaret etmektedir (Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.).
Yüksek kottan beslenen sularda 18O değerinin düşük (<‰ -11,5), ovada ve Yeşilhisar
çevresinde düşük kotlardan beslenen örneklerde ise 18O değeri (>‰ -10) yüksektir. Buna göre
Yeşilhisar ve çevresi sularının Erciyes ve Aladağlar’ dan beslenen kaynaklara göre daha düşük
kotlardan beslendiği anlaşılmaktadır.
Meteorik Su Doğruları sağına kayan ve Yeşilhisar civarında yer alan SK-6, KYİ-5, SK-7 ve
SK-8 örneklerinde, 18O ve 2H’ ce zenginleşme görülmektedir. Yakın civarda herhangi bir
jeotermal kökenli su olduğu değerlendirilen kaynak bulunmadığından bu bölgedeki 18O
zenginleşmesi yüzey buharlaşması kaynaklıdır. Dünya Meteorik Doğrusunun (küresel
meteorik doğru) y eksenini kestiği nokta "Döteryum Fazlası" olarak tanımlanır ve yağışa
kaynak oluşturan deniz suyunun buharlaşma miktarının bir göstergesidir. İnceleme alanında
düşük Döteryum fazlası (Df) buharlaşma etkisini göstermektedir. İnceleme alanında bahsi
geçen örneklerdeki Df değerlerindeki düşüklük de bu örnekler için buharlaşmayı
desteklemektedir. Trityum değerlerine göre SK-6 dışındaki tüm örnekler derin dolaşımlı düşük
kotlardan beslenen sulardır. Ancak KİS-2016/06 (KJS) ve KYİ-2 (YMS) örneklerinde ise 18O
değerinin düşüklüğünün (<‰ -11,5) nedeni su kayaç etkileşimi yani jeotermal etkidir.
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4.2

Trityum Sonuçlarının Değerlendirmeleri

İnceleme alanından alınan proje suları ve DSİ örnekleri analiz sonuçlarına göre, suların trityum
içerikleri 0 ile 13,5 TU arasında değişmiştir. Buna göre sahada yer alan soğuk sulardan TU>7
olan sular güncel yağış suyu ile beslenmektedir. DSİ ve proje kapsamındaki örnekler arasında
her ne kadar yaklaşık 10 yıllık bir süre de olsa, sahadan birbirine yakın noktalardan alınan
örnekler arasındaki 3H değerlerindeki fark analiz ölçüm hata sınırları da göz önüne alındığında
%10’luk dilim içerisinde kalmış ve değerlendirmelere katılmıştır.

Şekil 4.4. İncelenen suların 18O dağılımı haritası ve 3B topografya üzerinde görünümleri
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Şekil 4.5. İnceleme alnındaki suların trityum içerikleri

Sulardaki düşük trityum değerleri göreli olarak uzun (0-5TU), orta (5-10 TU) ve kısa (>10TU)
geçiş süresine, küçülen oksijen-18 değerleri yüksek beslenme alanı yüksekliğine işaret eder.
İnceleme alanından alınan örneklerin oksijen-18 ve trityum içeriklerine göre I. grupta yer alan
sular yüksek kotlardan beslenmiş güncel, II. gruptaki sular ise yine yüksek kotlardan beslenen
derin dolaşımlı, III. gruptaki sular karışım, IV. grup sular ise alçak kotlardan beslenmiş derin
dolaşımlı suları temsil etmektedir (Şekil 4.5).
Yeşilhisar yakınında bulunan 92 no.lu pancar kooperatifince açılmış olan kuyu (SK-6) alçak
kotlardan güncel yağış sularıyla beslenmiştir. Diğer tüm örnekler oksijen-18 ve trityum
içeriklerine göre dolaşım süreleri ve beslenme alanı yüksekliğine gruplandırılmıştır (Şekil 4.6).
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Şekil 4.6. Örneklerin oksijen-18 ve trityum içerikleri kullanılarak, dolaşım süreleri ve
beslenme alanı yüksekliğine göre gruplandırılması
5

SONUÇLAR

İnceleme alanındaki örneklerin çoğunluğunda (KYS-1,3,4,5,7,8,12,15,16,17) katyonlarda Ca+2
ve anyonlarda ise HCO3- baskın iyon olup bu sular Ca-HCO3 fasiyesindedir. Yeşilhisar
içmecesi ve civarı (KYS-2, 11) suları ile jeotermal sondaj (KİS-2016/06) örneklerinde
katyonlarda Na ve anyonlarda ise Cl- baskın, KYS-6, 10, 13 örneklerinde katyonlarda Na ve
anyonlarda ise HCO3-ve SO4-2 baskın iyon, KYS-9 ve 14 örneklerinde ise katyonlarda Mg ve
anyonlarda ise HCO3- baskın iyondur.
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İnceleme alanın hidrojeokimyasal yapısının değerlendirilmesi amacıyla yapılan ve yukarıda
sonuçları verilen örneklemenin yanı sıra KİS-2016/6 jeotermal (KJS) sondaj çalışmalarının
tamamlanmasından sonra sondaj suyu ile yakın çevre soğuk ve sıcak suların etkileşiminin
ortaya konabilmesi amacıyla Bayramhacılı (BHMS), Dokuzpınar (DPS), Yeşilhisar mineralli
suyunun (YMS) ve KJS’den tekrar örnekleme yapılmıştır. Buna göre YMS ve KJS Schoeller
yarı logaritmik diagramı üzerinde benzer bir paralellik sunmaktadırlar. KJS, YMS göre Na ve
Cl iyonları açısından zengin Mg iyon derişimi yününden fakirdir. Bunun nedeni içmece
suyunun KJS suyuna göre nispeten daha sığ ve hızlı dolaşıma sahip olması ve dolaşım süresi
boyunca kayaçlar ile yeteri kadar temasta bulunmamasından kaynaklanmaktadır.
İnceleme alanı ve yakın civarı için hazırlanan Cl- anomali haritasında özellikle Kuşçu köyü
kuzeybatısında yer alan İçmeler mevkiinde diğer örneklere noktalarına oranla yüksek Cl
konsantrasyonu gözlenmiştir. Bu durum bu suların, inceleme alanındaki sulara oranla daha
derin dolaşımlı olduğu, Yeşilhisar formasyonu içerisindeki evaporitik seviyeler ile etkileşimde
olduğu ve KİS-2016/06 sondajında elde edilen su ile benzer kimyasal kompozisyonda olması
dolayısıyla içmece ve civarında örneklenen sularda jeotermal su etkisi bulunmaktadır.
SiO2 dağılım haritasında, Kayadibi köyü ile Yeşilhisar ilçesi arasında ve İncesu ilçesinin
güneyinde daha yüksek değerler olmasına karşın; Yeşilhisar fayı boyunca genel bir yüksek silis
oranı dikkat çekmektedir. İnceleme alanı Kapodakya volkanik platosu içinde kaldığı için SiO2
değerlerinin bu saha için yapılan jeotermal değerlendirmelerde yanıltıcı olabilir ancak, İçmece
civarı ve sondajla elde edilen akışkanın yüksek silis miktarı jeotermal aktivite ile ilişkilidir.
İncelenen su örneklerinin 18O ve 2H diyagramına göre üzerindeki meteorik su doğruları
üzerinde kalanlarını meteorik kökene işaret etmektedir. Yüksek kottan beslenen sularda 18O
değerinin düşük (<‰ -11,5), ovada ve Yeşilhisar çevresinde düşük kotlardan beslenen
örneklerde ise 18O değeri (>‰ -10) yüksektir. Buna göre Yeşilhisar ve çevresi sularının
Erciyes ve Aladağlar’dan beslenen kaynaklara göre daha düşük kotlardan beslendiği
anlaşılmaktadır.
Meteorik Su Doğrularının sağına kayan ve Yeşilhisar civarında yer alan SK-6, KYİ-5, SK-7 ve
SK-8 örneklerinde, 18O ve 2H’ ce zenginleşme görülmektedir. Yakın civarda herhangi bir
jeotermal kökenli su olduğu değerlendirilen kaynak bulunmadığından bu bölgedeki 18O
zenginleşmesi yüzey buharlaşması kaynaklıdır. Döteryum fazlası değerlerindeki düşüklük de
bu örnekler için buharlaşmayı desteklemektedir. Trityum değerlerine göre SK-6 dışındaki
örneklerin tümü derin dolaşımlı düşük kotlardan beslenen sulardır. Ancak KİS-2016/06 (KJS)
ve KYİ-2 (YMS) örneklerinde ise 18O değerinin düşüklüğünün (<‰ -11,5) su kayaç etkileşimi
yani jeotermal etki sebebiyle olduğu görülmüştür.
İnceleme alanından alınan örneklerin Oksijen-18 ve trityum içeriklerine göre dolaşım süreleri
ve beslenme alanı yüksekliği değerlendirildiğinde sular yüksek kotlardan beslenmiş güncel
sular, yüksek kotlardan beslenen derin dolaşımlı sular, karışım suları, alçak kotlardan
beslenmiş derin dolaşımlı sular olarak gruplandırıp haritalanmıştır.
İncelenen sularda tahmini en yüksek rezervuar sıcaklıkları, BHMS için 87°C, KJS için 159 °C,
YMS için 116°C olarak hesaplanmıştır. KJS sondaj çalışması ile elde edilen su ile bu jeotermal
alanda elde edilebilecek en yüksek rezervuar sıcaklığının 159°C olabileceği öngörülmektedir.
İnceleme alanında açılmış en derin sondaj çalışmasında kuyu tabanında da 116,12°C sıcaklık
ölçülmüş olup bu değer hesaplanan rezervuar sıcaklığı ile paralellik göstermektedir.
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ÖZ
Türkiye'nin Akdeniz kıyı ovalarında yıl boyunca yaygın tarımsal üretim yapılmakta olup
üretim ağırlıklı olarak sera ve narenciye tarımına dayalıdır. Kıyı ovalarının pek çok bölgesinde
sulama suyunun ana kaynağı yeraltısuyudur. Ancak, artan sulama suyu talebi, yeraltısuyu
seviyesinde düşüş ve deniz suyu girişimi gibi sorunlara yol açmaktadır. Ayrıca, artan sıcaklık
ve buharlaşma-terleme, azalan kar yağışı gibi iklim değişikliği ile ilgili süreçler de sulama
suyunun kullanılabilirliğini olumsuz yönde etkilemeye başlamıştır. Bu nedenle, mevcut
sosyoekonomik durumun sürdürülebilmesi için geliştirilmiş tarım uygulamaları ve su yönetimi
politikalarına ihtiyaç vardır.
Bu çalışmada, Akdeniz kıyı ovalarında (Demre, Gazipaşa, Mersin ve Antalya Traverten
Platosu (ATP)) yapılan tarım uygulamalarının yeraltısuyu üzerindeki etkisi çevresel izotoplar
(O-18, H-2, H-3, He-3) kullanılarak değerlendirilmiştir. Verilere göre; i) Kıyı akiferinden
alınan yeraltısuyu örneklerinin döteryum fazlası değeri + 17 / + 18 Yerel Meteorik Su Doğrusu
üzerinde veya yakınında bulunmaktadır. Bu durum, yeraltısuyunun nem kaynağının Akdeniz
yağışlarından beslenim olduğunu göstermektedir. ii) Kıyı akiferleri yağıştan ve komşu karst
akiferlerinden yanal olarak beslenmektedir. iii) Kıyı şeridinde bulunan sığ yeraltısuyu kısmen
buharlaşmaktadır. iv) Yeraltısuyu akım çizgileri kıyı şeridi yakınında tatlı su-tuzlu su ara
yüzeyinde birleşmektedir. v) Yeraltısuyu örneklerinde derin dolaşımdaki karstik yeraltısuyu en
düşük Trityum içeriğine, yağıştan beslenen sığ dolaşımlı yeraltısuyu ise yüksek Trityum
içeriğine sahiptir.
Anahtar Kelimeler: çevresel izotoplar, sürdürülebilir yeraltısuyu yönetimi, tarım
uygulamaları
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ABSTRACT
Agricultural production has been engaged throughout the year in the Mediterranean coastal
plains in Turkey. Agricultural production is based primarily on green-housing and citriculture.
In many regions of the coastal plains main source of irrigation water is groundwater. However,
increasing irrigation water demand leads to problems such as a decline in groundwater level
and seawater intrusion. In addition, the processes related to climate change, such as increased
temperature and evapotranspiration, declining snowfall, have also started to adversely affect
the usability of irrigation water. Therefore, in order to sustain the current socioeconomic
situation, developed agricultural practices and water management policies are needed.
In this study, the effects of agricultural practices on groundwater in the Mediterranean coastal
plains (Demre, Gazipaşa, Mersin and Antalya Travertine Plateau (ATP)) are evaluated using
environmental isotopes (O-18, H-2, H-3, He-3). According to the data; i) The deuterium value
of the groundwater samples taken from the coastal aquifer is located on or near + 17 / + 18
Local Meteoric Water Line. This shows that the moisture source of groundwater is recharged
from the Mediterranean precipitation. ii) Coastal aquifers are fed from precipitation and lateral
seepage of karst aquifer. iii) The shallow groundwater in the shoreline is partly evaporated. iv)
Groundwater flow lines converge between the freshwater-salt water interface near the
coastline. v) Groundwater samples are examined and deep circulating karst groundwater has
the lowest tritium content. Shallow circulating groundwater which is fed by precipitation has
high tritium content.
Keywords: environmental isotopes, sustainable groundwater management, agriculture
practice
1

GİRİŞ

Türkiye’nin özellikle güney kıyısı boyunca yer alan ovalarda mevcut sosyo-ekonomik
seviyenin korunması ve geliştirilmesi büyük ölçüde su ve gıda güvenliğine bağlıdır.
Günümüzde söz konusu alanlarda tarımsal üretim ve diğer amaçlara yönelik su talebi kısmen
ya da tamamen yeraltısuyundan karşılanmakta, bu durum mevcut rezervler üzerinde tükenme
yönünde büyük bir baskı oluşturmaktadır. Bu baskının sonucunda, yeraltısuyu seviyesi
azalmakta; ayrıca, antropojenik faaliyetler nedeniyle de yeraltısuyu kirliliği artmaktadır. Kıyı
bölgelerinde yoğun yeraltısuyu kullanımına bağlı bir diğer sorun ise aşırı yeraltısuyu çekimi
sonucu oluşan deniz suyu girişimidir. Deniz suyu girişimi suyun kalitesi bozup içilebilirliğini
etkilediği gibi, sulama suyu gibi diğer amaçlarla faydalı kullanımını engellemektedir. Kıyı
ovalarında sürekli artan su ihtiyacına bağlı olarak yeraltısuyu kirlenme, tükenme ve ekonomik
olarak kullanılamama tehlikesi altındadır. Söz konusu alanlarda sürdürülebilir yeraltısuyu
kullanımının sağlanabilmesi için öncelikle hidrojeokimyasal ve çevresel izotopik verilerden de
yararlanılarak mevcut hidrojeolojik yapının kavramsal modeli oluşturularak sürdürülebilir
yeraltısuyu kullanım planları yapılmalıdır.
2

ÇALIŞMA ALANI

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin Akdeniz kıyı şeridinde bulunan 4 farklı alanda (Demre
Ovası, Gazipaşa Ovası, Mersin-Tarsus Ovası ve ATP) (Şekil 1) yapılan çalışmaların [1, 2, 3,
4, 5, 6 ve 7] derlenmesi ile kıyı akiferleri için kavramsal hidrojeolojik model oluşturulmasıdır.
Oluşturulacak kavramsal modelin gelecekte yeraltısuyu kullanımına ilişkin karar destek
sürecine katkı koyacağı düşünülmektedir.
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Şekil 1. Çalışma alanlarının konumu
Bu çalışmaya konu olan kıyı ovaları Pleyistosen boyunca deniz seviyesinin günümüze göre
oldukça düşük olması kara ile deniz arasındaki yüksek akış gradyanına bağlı güçlü sediman
taşınımını sonucu oluşmuştur. Bu kıyı ovalarının yeraltısuyu beslenimi, yüksek verimli
alüvyon akifere düşen yağış ve alüvyon akiferi yanal ve alttan besleyen karst akiferlerinden
gerçekleşmektedir.

3

YÖNTEM

Kıyı akiferlerindeki kimyasal ve izotopik süreçlerin karakterizasyonunda çalışma alanlarında
bulunan kaynaklar, sığ-derin kuyular ve akarsulardan farklı zamanlarda yüzeysuyu ve
yeraltısuyu örneklerinin çevresel izotop gözlemleri (Trityum, Döteryum ve Oksijen-18)
kullanılmıştır. 2003 , 2014 ve 2015 yıllarında alınan örneklerin Trityum ölçümleri Hacettepe
Üniversitesi Çevresel Trityum laboratuvarında, Duraylı izotop ölçümleri ise Utah Üniversitesi
Sirfer Laboratuvarı’nda yaptırılmıştır. Demre Ovasından alınan örneklerin trityum ve
tritiyojenik helyum-3 içerikleri Uluslararası Atom Enerji Ajansı‘nın (UAEA) Viyana’daki asal
gaz kütle spektrometresi laboratuvarlarında gerçekleştirilmiştir. Trityum, Oksijen-18 ve
Döteryum analizlerinin toplam analitik hatası sırasıyla ± 0.4 TU, 0.15 ‰ VSMOW ve 1.1 ‰
VSMOW düzeyindedir.
4

SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME

Çalışma kapsamında kıyı ovalarının kavramsal hidrojeolojik modelinin oluşturulmasında
örneklenen yüzey ve yeraltısularının çevresel izotop (Oksijen-18 (18O), Döteryum (2H),
Trityum (3H)) içeriklerinden yararlanılmıştır. Tablo 1’de çevresel izotop verilerine ait bazı
istatistikler verilmiştir. Örneklerin δ18O- δ2H grafiği Şekil 2’de gösterilmiştir. Örnekler ağırlıklı
olarak döteryum fazlası değeri +17.68 Yerel Meteorik Su Doğrusu [8] (Antalya Meteorik Su
Doğrusu olarak adlandırılmıştır) üzerinde bulunmaktadır. Duraylı izotop verilerine Çayağzı
Limanı ve Gazipaşa’dan alınan deniz suyu örnekleri grafiğin pozitif eksenli kısmında yer
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almaktadır. Demre Ovasında denizsuyu ile temas halinde olan karst kaynağından alınan örnek
haricinde kıyı ovalarının yüzey ve yeraltısuyu örneklerinde deniz ile temas görülmemiştir.

Tablo1. Kıyı ovalarının çevresel izotop verilerine ait bazı istatistikler.

ÖEİ
3H
δ 18OVSMOW (‰)
δ2HVSMOW (‰)

ATP
DEMRE
MAYIS 2015
MAYIS 2014
En
En
En
En
Düşük Yüksek Düşük Yüksek
421
965
546
61517
0.07
2.68
1.15
5.03
-7.7
-5.4
-6.0
1.2
-43.4 -26.3
-31.6
8.7

GAZİPAŞA
MAYIS 2015
En
En
Düşük Yüksek
361
58530
0.33
3.08
-6.8
1.4
-35.9
9.2

MERSİN
MAYIS 2003
En
En
Düşük Yüksek
385
10900
0.00
6.57
-12.0
-5.9
-67.0
-32.0

Şekil 2. Kıyı ovalarına ait ait örneklerin δ18O- δ2H grafiği
Kıyı ovalarından alının örneklerinin önemli bir bölümü yerel meteorik su doğrusu üzerinde yer
alırken buharlaşmaya uğrayan Demre Ovası örnekleri ve Gazipaşa örneklerinin bir bölümü ise
eğimi +5 olan buharlaşma doğrusu üzerinde bulunmaktadır (Şekil 3). Duraylı izotop verilerine
göre, Mersin-Tarsus yeraltısuyu örnekleri ve ATP kaynaklarından alınan örneklerin beslenimi
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görece daha yüksek kotlardan daha düşük sıcaklıklarda gerçekleşirken, Gazipaşa ve Demre
akiferlerinden alınan yüzey suyu ve yeraltısuyu örneklerinin beslenimi daha alçak kotlardan
gerçekleşmiştir.

Şekil 3. Kıyı ovalarına ait ait örneklerin büyütülmüş δ18O- δ2H grafiği
Dilaver vd. 2018 ‘de [8] Antalya istasyonunda 2012-2016 döneminde yağışın 3H içeriğinin
ortalama 3.85 TU olduğu, ölçüm döneminde ise yağışın 3H içeriğinin 1.50 TU ile 7.70 TU
arasında değiştiği belirtilmiştir. Kıyı ovalarından alınan yüzey ve yeraltısuyu örneklerinin 3H
içeriği ise 0-6.57 TU arasında değişmektedir. ATP’nda ölçülen 3H içeriklerinin tamamı 3
TU’nun altındayken, Demre Ovasında deniz suyu ve deniz suyu ile temas halindeki karst
kaynaklarının 3H içerikleri 3 TU’dan daha düşük, yüzey ve yeraltısuyu örneklerinin 3H
içerikleri ise 2 TU’dan da yüksektir. Gazipaşa kıyı akiferinde deniz suyu ve deniz suyu ile
temasta olan karst kaynaklarının dışındaki örneklerin 3H içerikleri 1-3 TU arasında
değişmektedir. Mersin-Tarsus akiferinden alınan örneklerin 3H içeriği 0-6.57 TU arasında
değişmektedir (Şekil 4). Kıyı ovalarından alınan örneklerin 3H içeriklerine göre, düşük 3H ve
yüksek ÖEİ içeriğine sahip örnekler alüvyon akiferdeki yeraltısuyuna göre daha uzun dolaşımlı
ve daha derin akım yolları boyunca kuyulara ulaşan yeraltısuları iken, yüksek 3H ve düşük ÖEİ
değerine sahip örneklerin alüvyon akiferdeki daha sığ dolaşımlı ve genç sular olduğu
anlaşılmaktadır.
Kıyı ovası örneklerinin 3H ve 18O içerikleri Şekil 5’de karşılaştırılmıştır. 18O beslenim kotu ve
sıcaklığı ile ilişkilendirilmiş olup örneklerin 3H içeriğine göre 2 TU’dan düşük örneklerin
beslenim yükseltisinin daha geniş aralıklı olduğu, 3H içeriği 2 TU’dan yüksek örneklerin ise
beslenim yükseltisinin daha dar aralıklı olduğu düşünülmektedir (Şekil 5).
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Şekil 4. Kıyı ovalarında 3H içerikleri

Şekil 5. Kıyı ovalarında 3H ve 18O analiz sonuçlarının karşılaştırılması.
Demre kıyı akiferinde yüzeyden gerçekleşen yeraltısuyu beslenim hızının (miktarının)
belirlenmesi için Trityum-tritiyojenik helyum-3 (3H-3He*) yaş tayin yöntemi de kulanılmıştır.
Yöntemde beslenim tabakasının su tablasına ulaşmasından sonra geçen süre hesaplanmaktadır.
Demre ovasında su tablasından başlayarak doygun bölge içinde her 4 m’lik su kolonu boyunca
yeraltısuyu yaşının yaklaşık 4 yıl arttığı görülmüştür. Buna göre akiferde yılda yaklaşık 1 m’lik
su sütununa karşılık gelen bir beslenim gerçekleştiği düşünülmektedir.
Bu çalışmada, Akdeniz kıyı ovalarında (Demre, Gazipaşa, Mersin ve ATP) yapılan tarım
uygulamalarının yeraltısuyu üzerindeki etkisi çevresel izotoplar (O-18, H-2, H-3) kullanılarak
değerlendirilmiş ve kıyı akiferleri için kavramsal hidrojeolojik model oluşturulmuştur (Şekil
6).
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Şekil 6. Kıyı akiferleri için kavramsal hidrojeolojik model
Verilere göre;
i)

ii)
iii)
iv)
v)

Kıyı akiferinden alınan yeraltısuyu örneklerinin döteryum fazlası değeri + 17.68
Yerel Meteorik Su Doğrusu [8] üzerinde veya yakınında bulunmaktadır. Bu durum,
yeraltısuyunun nem kaynağının Akdeniz yağışlarından beslenim olduğunu
göstermektedir.
Kıyı akiferleri yağıştan ve komşu karst akiferlerinden yanal olarak beslenmektedir.
Kıyı şeridinde bulunan sığ yeraltısuyu kısmen buharlaşmaktadır.
Yeraltısuyu akım çizgileri kıyı şeridi yakınında tatlı su-tuzlu su ara yüzeyinde
birleşmektedir.
Yeraltısuyu örneklerinde derin dolaşımdaki karstik yeraltısuyu en düşük Trityum
içeriğine, yağıştan beslenen sığ dolaşımlı yeraltısuyu ise yüksek Trityum içeriğine
sahiptir.

Gelecekte kıyı ovalarında tarım uygulamalarının devamlılığı için çevresel izotoplarla
yeraltısuyu sistematik biçimde izlenmeye devam edilmedir. Ayrıca olası deniz suyu girişiminin
belirlenmesi için ova içinde seçilmiş noktalarda düzenli yeraltısuyu seviyesi ve özgül
elektriksel iletkenlik ölçülmelidir.
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ÖZ
Antalya Traverten Platosu (ATP) yaklaşık 650 km2’lik alana yayılan dünyanın en büyük tatlısu
traverten çökelidir. ATP traverten çökelleri üst, orta ve alt plato olarak üç basamakta
oluşmuştur. ATP’nun kuzey ve batı sınırını oluşturan Mesozoyik kireçtaşlarından boşalan karst
kaynakları traverteni oluşturan CaCO3’a doygun yeraltısuyunu sağlamaktadır. Yüksek
gözeneklilik ve iletimlilik özellikleri ile traverten platodaki sulama ve içme-kullanma suyu için
kullanılan verimli bir akiferdir. Oluşumu, travertenin özellikleri ve hidrojeolojisi açısından
ATP ve çevresi çok sayıda araştırmaya konu olmuştur.
Bu çalışmada ATP’nun orta basamağında yeralan ve traverten akiferinden yoğun olarak sulama
yapılan Altınova bölgesindeki yeraltısuyunun izotopik içeriği ile ilgili gözlemler kullanılarak
akiferdeki yeraltısuyunun kökeni incelenmiştir. Traverten akiferi, ATP üzerine düşen güncel
yağışın yeraltına süzülmesi ve platoyu çevreleyen kireçtaşlarından beslenmektedir. Plato
üzerine düşen yağışın izotopik içeriği plato kotu ve ortalama hava sıcaklığı ile dengede iken
yaklaşık 2000 m kotundan beslenen karstik kireçtaşlarındaki yeraltısuyunun izotopik içeriği
oldukça farklıdır. Bu iki uç bileşen duraylı izotop içerikleri ile birbirinden açıkça ayrılmaktadır.
Traverten akiferi içinde dolaşımdaki yeraltısuyunda uç bileşenlerinden itibaren karışım oranı
belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlardan hareket ile sulama ve içme-kullanma suyu olarak
kullanılan traverten akiferinin miktar ve kalite açısından sürdürülebilir kullanımı için
planlamaların yapılması mümkündür.
Anahtar Kelimeler: Antalya Traverten Platosu (ATP), yeraltısuyunun kökeni,
izotoplar, trityum

kararlı

ABSTRACT
Antalya Travertine Plateau (ATP) is the world largest travertine deposit, which covers about
650 km2 area. Travertines of ATP have been deposited in three stages that named as upper,
middle and lower steps. Mesozoic limestones that limit the northern and western of the ATP
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also obtain the CaCO3 rich groundwater to deposit travertine through karts springs. Travertine
is the productive aquifer for irrigation and potable water needs through the plateau with its high
porosity and transmissivity characteristics. ATP and its surrounding area have been subject to
many researches by its genesis, properties of travertine and hydrogeology.
The scope of this study is to investigate source of groundwater of Altınova region that is located
middle step of ATP and densely abstracted for irrigation based on isotopic composition of
groundwater. Travertine aquifer recharged by the precipitation over the plateau, and the lateral
flow through surrounding limestones. Although isotopic composition of precipitation over the
plateau is equilibrated at plateau elevation and air temperature, isotopic composition of
groundwater recharged through limestones that located over 2000m is highly variable. Isotopic
compositions of those end members are clearly distinct from each other. Mixing ratios had been
calculated for the groundwater based on end member isotopic compositions. Those results are
precious for sustainable use of irrigation and potable water resource.
Keywords: Antalya Travertine Plateau (ATP), source of groundwater, stable isotopes, tritium

1

GİRİŞ

Dünyadaki tatlısu kaynakları, aşırı çekim ile tükenme ve kirlenme baskısı altında hızla
erişilemez ve kullanılamaz duruma gelmektedir. Hacimce büyüklüğü ile en önemli tatlısu
kaynağı olan yeraltısularının bu baskılara karşı korunması ancak yeraltısuyu sistemlerinin
beslenim mekanizmaların ortaya konulması ile mümkün olmaktadır. Yeraltısuyu beslenim
mekanizmaları ya da bir diğer deyişle yeraltısuyunun kökeninin belirlenmesi için en etkin
araçlardan biri çevresel izotoplardır. Bu çalışmada, dünyanın en büyük tatlısu traverteni olan
Antalya Traverten Platosu (ATP) içinde yer alan Altınova bölgesinde traverten akiferinin
yeraltısuyu kökeninin su izotopları kullanılarak belirlenmesi amaçlanmıştır. Traverten,
ATP’nun kuzey sınırını oluşturan Mesozoyik kireçtaşlarını drene eden kaynak sularından
(Kırkgöz Kaynak grubu vd.) itibaren çökelmiştir. ATP‘nda uygun iklim koşulları ve sulama
suyuna erişim kolay olduğundan tarımsal üretim yaygındır. Dolayısıyla, traverten akiferi içmekullanma ve sulama suyu temini için uzun yıllardır kullanılmaktadır ve yeraltısuyu kirlilik
tehlikesine açıktır. ATP’nda yapılan hidrojeolojik çalışmalarda, plato içerisinde yeraltısuyu
gözlem imkânı sınırlı olduğundan, genellikle plato içi ve çevresindeki karst kaynaklarının
özellikleri araştırılmıştır [1, 2 ve 3]. Sınırlı gözlem olanağına karşılık traverten akiferinin
beslenim süreçleri uzun süredir tartışmalıdır. Traverten akiferinin, plato üzerine düşen yağışın
yanısıra yanal dokanaklı olduğu karstik kireçtaşlarından beslendiği öngörülmektedir. Bu
çalışmada bu öngörünün traverten akiferi yeraltısuyunun su izotoplarından hareket ile
desteklenmesi hedeflenmiştir. Bu makalede; Ö. A. Kaya tarafından hazırlanan yüksek lisans
tezi [4] ve Hacettepe Üniversitesi BAB-FHD-2015-8936 No.lu proje [5] kapsamındaki veriler
ve bulguların bir bölümü sunulmuştur.
2

ÇALIŞMA ALANI

Çalışma alanı, Antalya şehrinin üzerine kurulu olduğu ATP’nun orta basamağında bulunan
Altınova bölgesidir (Şekil 1). Altınova Bölgesi doğuda Aksu çayı çökelleri, kuzeyde üst plato,
batıda Düdenbaşı Çayı ve güneyde havaalanı sahası (arazi kullanımının değişimi) ile sınırlanan
yaklaşık 73 km2 lik alanı kaplamaktadır. Altınova bölgesinde kot 43 m ile 154 m arasında
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değişmektedir. Çalışma alanı, ATP içinde sulama suyunun traverten akiferden sağlanarak
yoğun örtü altı tarım yapıldığı bir bölgedir. Sulama suyunun traverten akiferden karşılanıyor
olması nedeni ile araştırma amacı doğrultusunda veri üretilmesi mümkün olmuştur.

Şekil 1. Çalışma alanının uydu görüntüsündeki konumu [4].
Çalışma alanının, doğusunda görece küçük bir alanda Kurşunlu Formasyonu ve Belkıs
Konglomerası gözlenmektedir. Altınova Bölgesinin geri kalanında ise traverten
yüzeylenmektedir. Altınova bölgesinde travertenin kalınlığı 50-150 metre arasında
değişmektedir. Çalışma alanında yüzeylenen birimlerin tamamı akifer özelliğindedir ve
yeraltısuyu ağırlıklı olarak sulama amaçlı kullanılmaktadır. Altınova Bölgesinin hidrojeoloji
haritası Şekil 2’de sunulmuştur. Çalışma alanında yeraltısuyu akım yönü çalışma alanının doğu
sınırında kuzeydoğudan güney batıya doğru ve batı sınırında ise kuzey batıdan Akdeniz’e
doğrudur.
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3

YÖNTEM

Çalışma kapsamında 25 şahıs/işletme kuyusu, Düdenbaşı ve Kırkgöz kaynaklarında örnekleme
yapılmıştır. Örnekleme noktalarının çalışma alanı içindeki dağılımları Şekil 2’de sunulmuştur.
Çalışmanın amacı doğrultusunda yeraltısuyu izotop içeriğinde yağışlı ve kurak dönemlerdeki
değişimlerin belirlenmesi için örnekleme 2016 yılı Mayıs ve Eylül aylarında olmak üzere iki
kez yapılmıştır.
Trityum analizleri, Hacettepe Üniversitesi Çevresel Trityum Laboratuvarlarında
gerçekleştirilmiştir. 3H analizi, elektrolitik zenginleştirmenin ardından sıvı parıldama sayım
cihazında yapılan sayım ile gerçekleştirilmiştir. Duraylı izotop analizleri ise Utah Üniversitesi
Sirfer Laboratuvarında yaptırılmış olup, δ18O ve δ2H analizlerinin toplam analitik hatası
sırasıyla 0.15 ‰ VSMOW ve 1.1 ‰ VSMOW düzeyindedir.
Çalışma alanındaki örnekler majör iyon kimyası ve yeraltısuyunun dolaşımının gerçekleştiği
akiferler temel alınarak 3 farklı gruba ayrılmıştır. 1. Grup Düdenbaşı ve Mesozoyik
kireçtaşından (Kırkgöz) boşalan karst kaynaklarından oluşmaktadır. 2. Grup örnekler traverten
içinde açılmış kuyulardan (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A13, A18, A19, A20,
A21, A22, A23, A24); 3. Grup örnekler ise Pliyosen yaşlı birimlerden oluşan granüler akifer
içinde açılmış kuyulardan (A11, A12, A14, A15, A16, A17) alınan örneklerden oluşmaktadır
[4].
4

SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME

Çalışma kapsamında yeraltısularında su izotopları olan Oksijen-18 (δ18O), Döteryum (δ2H) ve
Trityum (3H)) içeriklerinden yararlanılmıştır. Çizelge 1’de su izotopları analiz sonuçlarına ait
bazı istatistikler verilmiştir.
2016 yılı Mayıs döneminde en yüksek δ18O içeriği -5.4‰ V-SMOW ile A12 ve A16 No.lu
kuyularda, en düşük δ18O içeriği ise -7.7 ‰ V-SMOW ile D2 No.lu Düdenbaşı kaynağında
ölçülmüştür. En yüksek δ2H içeriği -26.3 ‰ V-SMOW ile A12 No.lu kuyu, en düşük δ2H
içeriği ise -43.4‰ V-SMOW ile D2 No.lu Düdenbaşı kaynağı örneklerinde belirlenmiştir.
Örneklerin ortalama δ18O ve δ2H içerikleri sırasıyla -6.1 ‰ V-SMOW ve -30.2 ‰ V-SMOW
olarak belirlenmiştir.
Aynı yıl Eylül ayı duraylı izotop analiz sonuçlarına göre örneklerin ortalama δ18O ve δ2H
içerikleri sırasıyla -6.2 ‰ V-SMOW ve -30.6 ‰ V-SMOW olarak belirlenmiştir. Ortalama
değerlerin Mayıs ayına göre kısmen daha düşük olduğu gözlenmektedir. Eylül ayı analiz
sonuçlarına göre en yüksek δ18O içeriği -5.5‰ V-SMOW ile A12 ve A16 No.lu kuyularda, en
düşük δ18O içeriği ise -7.7 ‰ V-SMOW ile Mayıs ayında olduğu gibi Düdenbaşı kaynağına
ait su örneğindedir. En yüksek δ2H içerikleri ise -26.1 ‰ V-SMOW ile A12 No.lu kuyu
örneğinde, en düşük δ2H içeriği ise -43,4‰ V-SMOW ile Düdenbaşı kaynağına aittir.
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Şekil 2. Çalışma alanının hidrojeoloji haritası ve örnekleme noktalarının dağılımı ([4]’den)
Tablo 1. Çalışma alanı su izotop verilerine ait bazı istatistikler
Mayıs 2016
δ2H
VSMOW

(‰)

Eylül 2016

δ 18O
VSMOW

3

(‰)

H

(TU)

δ 2H
VSMOW

(‰)

δ 18O
VSMOW

(‰)

3

H

(TU)

En düşük

-43.4

-7.7

0.07

-43.4

-7.7

0.07

En yüksek

-26.3

-5.4

2.68

-26.1

-5.5

2.68

Ortalama

-30.2

-6.1

1.66

-30.6

-6.2

1.62

Örneklerin δ18O- δ2H grafiği Şekil 3’de sunulmuştur. Beslenim sonrasında yeraltısuyunda
duraylı izotop içeriklerini etkileyen temel süreçler buharlaşma, su-kayaç izotop takası ve
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karışımdır. Altınova örneklerinde su-kayaç izotop takası ve buharlaşma süreçleri etkili
olmamıştır. Grafik üzerinde Antalya meteoroloji istasyonunda yağışta gözlenen duraylı izotop
içeriklerinden itibaren oluşturulan yerel meteorik doğru ve yağış ağırlıklı olarak hesaplanmış
2012-2016 dönemine ait yıllık ortalama duraylı izotop içerikleri gösterilmiştir [6]. Çalışma
alanı için belirlenen örnek gruplarının birbirlerinden oldukça farklı izotop içeriğine sahip
olduğu belirlenmiştir. 1inci Grup olarak adlandırılan; Kırkgöz, Düdenbaşı kaynağı ve
Düdenbaşı kuyusu (D1) çalışma kapsamında örneklenen tüm diğer noktalara göre daha düşük
duraylı izotop içeriğine sahiptir. Pliyosen yaşlı granüler akiferde açılmış şahıs kuyularından
oluşan 3üncü Grup örnekleri ise çalışma kapsamındaki en yüksek ve güncel yağış ile uyumlu
duraylı izotop içeriklerine sahiptir. Traverten akiferindeki yeraltısuyunun örneklendiği 2inci
Grup örneklerinde ise 1inci ve 3üncü Grup örnekleri arasında farklı duraylı izotop içeriklerine
sahiptir. Bu durum traverten akiferi içindeki yeraltısuyunun 1inci ve 3üncü Grup örneklerinin
karışımından oluştuğunu göstermektedir. 1inci Grup örnekleri yanal dokanak ile
“kireçtaşlarından beslenimi” temsil etmektedir. Pliyosen yaşlı granüler akifer örnekleri ise
“ATP kotundaki yağıştan” beslenim uç bileşenidir.

Şekil 3. Çalışma alanına ait örneklerin δ18O- δ2H grafiği ([4]’den).

Uç bileşenlerin karışımdan oluşan traverten akiferi örneklerindeki “kireçtaşından” ve “ATP
kotundaki yağıştan” beslenim bileşenlerinin oranlarının belirlenmesi için örneklerin δ18O
içerikleri kullanılarak iki uç bileşenli korunumlu karışım hesabı yapılmıştır. Hesaplamada
kullanılan eşitlik aşağıda verilmiştir.
𝛿18𝑂𝐾ç𝑡 ∙ 𝑉𝐾ç𝑡 + 𝛿18𝑂𝐴𝑇𝑃𝑌𝑎ğ𝚤ş ∙ 𝑉𝐴𝑇𝑃𝑌𝑎ğ𝚤ş = 𝛿18𝑂Ö𝑟𝑛𝑒𝑘 ∙ (𝑉𝐾ç𝑡 + 𝑉𝐴𝑇𝑃𝑌𝑎ğ𝚤ş )
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Eşitlikte; 𝑉𝐾ç𝑡 ve 𝑉𝐴𝑇𝑃𝑌𝑎ğ𝚤ş sırası ile yanal beslenim ile kireçtaşlarından ve ATP kotundaki
yağıştan beslenimin hacimlerini göstermektedir. 𝛿 18 𝑂𝐾ç𝑡 , kireçtaşından beslenimi temsil eden
D2 örneğinin δ18O içeriği olan -7.66 ‰ olarak hesaplamaya katılmıştır. 𝛿 18 𝑂𝐴𝑇𝑃𝑌𝑎ğ𝚤ş ise -5.57
‰ kabul edilmiştir. 𝛿 18 𝑂𝐴𝑇𝑃𝑌𝑎ğ𝚤ş uç bileşeni ATP üzerinde kurulu Antalya istasyonunda 20122016 döneminde yağışın ölçülmüş δ18O içeriklerinin yağış ağırlıklı ortalamasıdır.
Traverten akiferi örnekleri için bu hesaplama ile Mayıs ve Eylül ayları için “kireçtaşından” ve
“ATP kotundaki yağıştan” beslenim bileşenlerinin yüzde olarak oranları Şekil 4’de
sunulmuştur. Mayıs ayında traverten örneklerinde % 3.5 ile % 39.3 arasında değişen oranlarda
kireçtaşından yanal beslenim katkısı olduğu belirlenmiştir. Eylül ayında ise bu kireçtaşından
beslenim oranları % 3.6 ile % 53.2 arasında değişen değerlerde hesaplanmıştır. Pliyosen yaşlı
granüler akifer sınırındaki A18 kuyusu dışındaki noktalarda %10-%40 arasında değişen
oranlarda kireçtaşından beslenim olduğu gözlenmektedir. ATP kotunda yağış gerçekleşmeyen
yaz ayları sonunda kireçtaşından beslenim büyük oranda artmaktadır (Şekil 4). En yüksek
oranda kireçtaşından beslenim çalışma alanının güneyinde A21 ve A24 No.lu kuyularda
gözlenmektedir.

Şekil 4. Traverten akiferinde δ18O içeriklerine göre yağışlı ve kurak dönemlerde yağıştan ve
kireçtaşlarından beslenim katkı oranları ([4]’den)

Çalışma alanında ölçülen 3H içeriklerinin 18O analizleri ile karşılaştırılması Şekil 5’de
sunulmuştur. Mayıs ayında en yüksek trityum içeriği 2.68 TU ile D1 No.lu kuyuda, en düşük
trityum içeriği ise 0.07 TU ile A14 No.lu kuyudan alınan örnekte ölçülmüştür. Ortalama
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trityum içeriği Mayıs ve Eylül dönemlerinde sırası ile 1.66 TU ve 1.62 TU olarak belirlenmiştir.
Çalışma alanında Eylül ayında 3H analiz sonuçlarına göre en yüksek trityum içeriği 2.68 TU
ile A15 No.lu kuyuda, en düşük trityum içeriği ise 0.84 TU ile Kırkgöz Kaynağı (K1) örneğinde
ölçülmüştür.
H yeraltısularında genellikle yeraltısuyu dolaşım süresinin belirlenmesi için kullanılmaktadır.
Trityumun bu amaçla kullanımı için aynı noktada farklı zamanlarda ölçülmüş 3H kaydının
olması gerektiğinden bu çalışmada ilk kez üretilen veriler ile bu tür bir değerlendirmenin
yapılması anlamlı değildir. Ancak yapılan gözlemler mevsimsel değişimin belirlenmesi için
değerlendirilmiştir. Antalya istasyonunda 2012-2016 döneminde yağışın 3H içeriği ortalama
3.85 TU’dir [6]. Ancak yıl içinde gözlem döneminde yağışın 3H içeriği 1.50 TU ile 7.70 TU
arasında değişmektedir. Yağış ağırlıklı 3H hesaplandığında ise yağışın 3H içeriği 3.41 TU
olarak belirlenmiştir. Çalışma alanında ölçülmüş yeraltısuyu 3H içeriklerinin tamamı 3 TU’nun
altındadır (Şekil 5). Güncel yağışın altında gözlenen trityum içerikleri, yeraltısuyunun dolaşım
sırasında radyoaktif olarak yarılanması ya da farklı geçiş süresine sahip akım yollarının
karışımından kaynaklanabilir. Sonuç olarak trityum gözlemlerinden hareket ile bu koşullarda
uç bileşenlerin ayırt edilmesi mümkün olmadığından beslenimin kökeninin tanımlanması
mümkün olmamıştır.
3

Şekil 5. Çalışma alanına ait3H ve18O analiz sonuçlarının karşılaştırılması ([4]’den)

Traverten akiferinde beslenimin kökeni konusunda en kesin ve sayısal olarak ifade edilebilen
sonuçlar duraylı izotoplar ile belirlenmiştir. δ18O içerikleri ile yapılan değerlendirmeler
sonucunda traverten akiferinde %45’e varan farklı oranlarda kireçtaşı akiferinden yanal katkı
belirlenmiştir. Bu katkı oranı, plato üzerine düşen yağış miktarının azaldığı kurak aylarda
artmaktadır. Sonuç olarak bölge için kritik öneme sahip traverten akiferinin kalite ve miktar
açısından sürdürülebilir kullanımı için alınacak önlemlerin Mesozoyik kireçtaşlarını da
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kapsaması gereklidir. Traverten platosunda yapılan sürekli gözlemler su izotoplarını
kapsayacak şekilde sürdürülmelidir.
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ÖZ
Yerküredeki sınırlı tatlı su kaynakları, nüfus artışına bağlı su tüketimlerinin artması ve
antropojenik kirlilik nedeni ile tehdit altındadır. Tatlı su kaynaklarını etkileyen tehditlerin olası
etkilerinin izlenmesi için geleneksel araştırma yöntemlerinin yanısıra su izotoplarının
kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. Su izotopları ile yapılacak değerlendirmelerde
öncelikli veri kaynağını yağış izotop içerikleri oluşturmaktadır.
Üç kıta arasında oldukça engebeli bir topografyaya sahip olan Türkiye Atlantik Okyanusu,
Basra Körfezi ve Sibirya kökenli, izotopik bileşimleri oldukça değişken hava akımlarının etkisi
altında bulunmaktadır. Bu nedenle, ülke genelinde yağışın izotop içeriği yer ve zaman içinde
önemli değişkenlik göstermekte, GNIP kapsamında uzun süreli gözlem yapılan Ankara,
Antalya ve Adana istasyonlarının verileri ülkenin diğer kesimleri için yetersiz kalmaktadır. Bu
nedenle gözlem şebekesi genişletilmiş, 2012 yılından itibaren dokuz istasyondan (Adana,
Ankara, Antalya, Sinop, Edirne, Rize, Erzurum, Diyarbakır, İzmir) oluşan bir izleme programı
oluşturulmuştur. Bu program MGM_AD ve DSİ-TAKK arasında yapılan bir sözleşme ile ortak
olarak yürütülmektedir. MGM tarafından aylık olarak toplanan yağış örneklerinin, oksijen-18,
döteryum ve trityum izotop analizleri DSİ-TAKK İzotop Laboratuvarı Şube Müdürlüğü
Laboratuvarlarında yapılmaktadır. Türkiye yağışlarının izotopik içeriklerinin izlenmesi
amacıyla başlatılan bu çalışma kapsamında gözlem istasyonları farklı iklim bölgeleri, kot ve
yağış rejimlerini temsil edecek şekilde belirlenmiştir. İstasyonların kotları 32 m ile 1758 m
arasında değişmektedir.
Verilerin değerlendirilmesi sonucunda kararlı (duraylı) izotop ve gerekse trityum içeriğinin
ülke genelinde, yer ve zamanda belirgin farklılıklar gösterdiğine işaret etmektedir. Bu nedenle
su kaynakları araştırmalarında araştırma alanına en yakın verilerin kullanılması daha güvenilir
sonuçlar üretilmesini sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, yağış, su izotopları, kararlı izotoplar, trityum
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ABSTRACT
Limited fresh water resources of the Earth are under pressure of increase in water demand due
to increase in population and anthropogenic pollution. For interpretation of possible effects of
those pressures on the fresh water resources, many researchers have been using water isotopes
instead of traditional methods. Main data requirement for water isotopes based interpretation
is the isotopic contents of precipitation.
Turkey is located between three continents and has a substantially rugged topography. Climate
over Turkey is under control of air mass trajectories originating from Atlantic Ocean, Persian
Gulf and Siberia. All of those trajectories carry water vapor over Turkey with a highly variable
isotopic content because of this isotopic content of precipitation over the country is aerially
and temporally highly variable. Long-term water isotope records of Ankara, Adana and
Antalya GNIP stations of Turkey are not sufficient to represent all country. Because of this,
new observation program had been initiated at 2012 that covers nine observation stations
(Adana, Ankara, Antalya, Sinop, Edirne, Rize, Erzurum, Diyarbakır, İzmir). New observation
program has been co-executed by MGM_AD ve DSİ-TAKK under the rules of signed
agreement. MGM_AD and DSİ-TAKK are in charge of collecting composite precipitation
samples and analyzing oxygen-18, deuterium and tritium at Laboratories of DSİ TAKK Isotope
Section Directorate, respectively. Observation stations have been selected to represent variable
climate regions, elevation and precipitation regimes. Elevations of the observation stations vary
from 32 m to 1758 m.
The interpretations of observed isotope data reveal that both stable isotope and tritium contents
of precipitation are aerially and temporally variable over the Turkey. For the success of water
resources based researches it is crucial to use closest and/or representative precipitation isotope
record.
Keywords: Turkey, precipitation, water isotopes, stable isotopes, tritium
1

GİRİŞ

Bu çalışma, 2012 yılından itibaren yağış izotop gözlemi yapılan istasyon sayısının ülke geneli
temsil edecek şekilde artırılması için DSİ ve MGM arasında sözleşme ile başlatılan programın
2012-2016 dönemi verilerinin genel tanıtımı ve verilere erişimin yaygınlaştırılması amacı ile
için hazırlanmıştır. Bu bildirideki veri ve yorumların bir bölümü daha önce elektronik olarak
web ortamında okuyucuya sunulan Dilaver vd. 2018 [1] ve Özyurt vd. 2019 [2]’den alınmıştır.
Tatlı su kaynaklarına olan talep sürekli artan nüfus nedeni ile her geçen gün hızla artmaktadır.
Tatlı su kaynakları, aynı zamanda küresel iklim değişimi ve kirlilik tehditleri karşısında hem
miktar hem de kalite açısından kullanılabilir/erişilebilir olmaktan uzaklaşmaktadır. Su
kaynakları üzerindeki bu baskılara karşın zamanında önlem alınarak sürdürülebilir
kullanım/koruma politikalarının geliştirilmesi için tatlı su kaynaklarının genel özelliklerinin
beslenim-boşalım dinamiklerini kapsayacak şekilde ayrıntılı olarak belirlenmiş olması oldukça
önemlidir. Bu konuda ilgili uygulayıcı kamu kurumları, araştırmacı üniversiteler ve su
kaynaklarının kullanımı ile ilgili proje geliştiren şirketler sürekli kendi amaçları doğrultusunda
çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalarda genellikle yüzey ve yeraltı su kütlelerinin
belirlenmesi ve su kütleleri üzerinde baskıların (aşırı çekim, iklim değişimi ve kirlilik)
etkilerinin öngörülmesi için kabul görmüş ve yaygın olarak kullanılan araştırma yaklaşımları
uygulanmaktadır. Su kütlesinin ölçülebilir özelliklerinin gözlenmesine dayanan bu yaklaşımlar
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zaman zaman doğanın karmaşık yapısı ve ölçüm kabiliyetlerinin sınırları nedeni ile yetersiz
kalabilmektedir. Klasik araştıma yaklaşımlarının yanında çevresel izleyicilerin su kaynakları
ile ilgili araştırmalarda kullanımı son 40 yılda hızla artmıştır. Çevresel izleyici, hidrolojik
çevrim içerisinde küresel ölçekte ölçülebilir büyüklerde bulunan, doğal veya insan kökenli
herhangi bir kimyasal fazdaki bir bileşik ya da izotop olabilmektedir. En yaygın kullanılan
çevresel izleyiciler aynı zamanda “su izotopları” (water isotopes) olarak da adlandırılan
hidrojen-2 (döteryum), oksijenin-18 ve hidrojen-3 (trityum) izotoplarıdır. Bunlardan döteryum
ve oksijen-18 kararlı (stable) izotoplar olup çekirdek yapılarında radyasyona bağlı değişim
oluşmamaktadır. Buna karşın, trityum ise radyoaktif bir izotop olup, zamanla yarılanarak
helyum-3 izotopuna dönüşmektedir. Su izotopları su molekülünün yapısında bulunduğundan
bunların bollukları suyun hidrolojik çevrimi sırasında karşılaşılan süreçlerden etkilenmektedir.
Su kütlelerindeki döteryum ve oksijenin-18 bolluklarından hareket ile suyun hangi kottan,
hangi sıcaklıkta (yılın hangi döneminde) beslendiği, beslenimin de etkili olan yağışın ilişkili
olduğu hava akımlarının kaynağı, beslenim sonrasında buharlaşma gerçekleşip
gerçekleşmediği gibi süreçlerin belirlenmesi mümkündür. Suyun radyoaktif izotopu olan
trityumun yarı ömrü 12.32 yıldır. Bir diğer deyişle bir su kütlesinde mevcut trityum içeriği
12.32 yıl sonra radyoaktif bozunma sonucu yarıya düşmektedir. Böylece, trityum izotopu
kullanılarak su kütlelerinin yaşı (beslenim-boşalım arsındaki süre) hakkında bilgi edinilmesini
mümkündür.
Döteryum, oksijenin-18 ve trityum izotopları hidrolojik süreçlerin daha iyi anlaşılması, su
kaynaklarının genel özelliklerinin ortaya konulması, iklim değişiklerinin etkilerinin izlenmesi,
su kaynaklarının geliştirilmesine yönelik mühendislik çalışmalarının planlama, proje, inşaat,
işletme vb. aşamalarındaki sorunların çözülmesi, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve
benzeri amaçlı çalışmalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Öte yandan, su kütlelerinin başlıca
beslenim kaynağı olan yağışın su izotopları içeriği yer ve zaman içinde değişkenlik
göstermektedir. Bu nedenle yağışların izleyici içeriklerinin mümkün olan en çok noktada
periyodik biçimde izlenmesi oldukça önemlidir.
Bu nedenle, her ikisi de Birleşmiş Milletler çatısı altında bulunan Dünya Meteoroloji Örgütü
(World Meteorological Organization, WMO) ve Uluslararası Atom Enerji Ajansı (International
Atomic Energy Agency, IAEA) tarafından dünya genelinde 550 meteoroloji istasyonundan
toplanan yağış örneklerinde izotop içerikleri gözlenmektedir. Günümüzde GNIP (Global
Network of Isotopes in Precipitation) olarak anılan ve 1960’lı yıllardan beri devam eden bu
program kapsamında üretilen verilerin kullanımı herkese açıktır. GNIP veri tabanına
http://www-naweb.iaea.org/napc/ih/IHS_resources_gnip.html adresinden erişilmektedir.
GNIP programı çerçevesinde Türkiye’de toplam 18 istasyonda farklı dönemlerde yağışta
izotop içeriği gözlemi yapılmıştır. Gözlem yapılan istasyonlar ve gözlem süreleri Tablo 1’de
verilmiştir. Antalya, Adana, Ankara istasyonlarında yağış izotop içeriği gözlemleri 1963
yılından günümüze değin sürekli gerçekleştirilmiştir. Diyarbakır, Edirne, Erzurum, İzmir, Rize
ve Sinop istasyonlarına ait veriler ise 2010 yılından günümüze değin uzanmaktadır. Diğer
istasyonların verileri Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından desteklenmiş
çeşitli araştırma projeleri kapsamında gerçekleştirilen kısa süreli gözlemleri içermektedir.
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Tablo 1. WMO-IAEA GNIP programı kapsamında yağış izotop analizi yapılan istasyonlar [1]

2

GNIP istasyon adı

Gözlem Süresi

Adana

1963- devam ediyor

Ankara

1963- devam ediyor

Antalya

1963- devam ediyor

Dalbahçe (Erzurum)

1990-1992

Erdemli (İçel)

1991-1993

Güzeloluk (İçel)

1990-1993

Hadim (Konya)

1967-1968

Koçbeyli (Isparta)

1989-1993

Kozağaç (Aydın)

1987-1993

Şenyurt (Erzurum)

1990-1993

Sinop

1966-1968

Sütcüler

1966-1968

Diyarbakır

2010- devam ediyor

Edirne

2010- devam ediyor

Erzurum

2010- devam ediyor

İzmir

2010- devam ediyor

Rize

2010- devam ediyor

Sinop

2010- devam ediyor

TÜRKİYE YAĞIŞLARININ
PROGRAMI

İZOTOPİK

İÇERİKLERİNİN

İZLENMESİ

Üç kıta arasında oldukça engebeli bir topografyaya sahip olan Türkiye Atlantik Okyanusu,
Basra Körfezi ve Sibirya kökenli, izotopik bileşimleri oldukça değişken hava akımlarının etkisi
altında bulunmaktadır. Cephesel yapışların dışında ülkenin engebeli topografyası nedeni ile
orografik yağışlar yerel olarak yağışın izotopik sinyali üzerinde etkili olmaktadır. Bu nedenle,
ülke genelinde yağışın izotop içeriği yer ve zaman içinde önemli değişkenlik göstermekte,
GNIP kapsamında uzun süreli gözlem yapılan Ankara, Antalya ve Adana istasyonlarının
verileri ülkenin diğer kesimleri için yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle gözlem şebekesi
genişletilmiş, 2012 yılından itibaren dokuz istasyondan (Adana, Ankara, Antalya, Sinop,
Edirne, Rize, Erzurum, Diyarbakır, İzmir) oluşan bir izleme programı oluşturulmuştur. Bu
program MGM_AD ve DSİ-TAKK arasında yapılan bir sözleşme ile ortak olarak
yürütülmektedir. MGM tarafından aylık olarak toplanan yağış örneklerinin, oksijen-18,
döteryum ve trityum izotop analizleri DSİ-TAKK İzotop Laboratuvarı Şube Müdürlüğü
Laboratuvarlarında yapılmaktadır.
Türkiye yağışlarının izotopik içeriklerinin izlenmesi amacıyla başlatılan bu çalışma
kapsamında gözlem istasyonları farklı iklim bölgeleri, kot ve yağış rejimlerini temsil edecek
şekilde belirlenmiştir (Şekil 1). İzotop örneklemesi yapılan meteoroloji istasyonlarının genel
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özellikleri Tablo 2’de verilmiştir. İstasyonların kotları 32 m ile 1758 m arasında değişmektedir.
İzmir, Antalya, Adana, Rize ve Sinop sırası ile Ege Denizi, Akdeniz ve Karadeniz kıyı
şeridinde kurulu istasyonlardır. Bu istasyonlar deniz yüzeyinden gerçekleşen yoğun
buharlaşma neden ile daha çok yağış almaları olasıdır. Ankara, Erzurum ve Diyarbakır karasal
gözlem noktalarıdır. Edirne istasyonu ise kara içinde olmasına karşın deniz etkisi altındadır.

Şekil 1. Yağışta izotop örneklemesi yapılan meteoroloji istasyonlarının konumları [1, 2].
Tablo 2. İzotop örneklemesi yapılan meteoroloji istasyonları [1]
İstasyon Adı

WMO* kodu

Enlem

Boylam

Kot (m)

ADANA

17350

36° 58' 48" N

035° 18' 00" E

73

ANKARA

17130

39° 57' 00" N

032° 52' 48" E

902

ANTALYA

17300

36° 52' 48" N

030° 42' 00" E

49

DİYARBAKIR

17280

37° 54' 04" N

040° 12' 13" E

686

EDİRNE

17050

41° 40' 41" N

026° 33' 33" E

48

ERZURUM

17096

39° 54' 38" N

041° 16' 32" E

1758

İZMİR

17220

38° 25' 50" N

027° 09' 04" E

120

RİZE

17040

41° 01' 28" N

040° 31' 12" E

136

SİNOP

17026

42° 01' 30" N

035° 09' 30" E

32

WMO: World Meteorological Organization, Dünya Meteoroloji Örgütü
Örneklerin toplanmasında kullanılan örnekleme düzenekleri ve kapları DSİ TAKK tarafından
MGM_AD yetkililerine düzenli olarak iletilmekte olup, meteoroloji istasyonu çalışanları yağış
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suyu örneklemesi konusunda eğitilmiştir. Meteoroloji istasyonlarında bir aya ait günlük
yağışlar aynı kapta toplanarak aylık kompozit yağış suyu örneği oluşturulmaktadır. Örnekleme
süresince örnek kabı doğrudan gün ışığı almayan serin bir yerde korunmaktadır. Toplanan
kompozit örnekler belirli periyotlarda DSİ-TAKK Dairesi İzotop Laboratuvarına
ulaştırılmaktadır. Örneklerin analizleri akredite analiz yöntemleri kullanılarak en kısa sürede
gerçekleştirilmektedir.
3

YÖNTEM

Aylık kompozit örneklerde oksijen-18, döteryum ve trityum analizleri Türk Akreditasyon
Kurumu (TÜRKAK) tarafından 2005 yılından beri akredite edilmiş bulunan (Akreditasyon
Numarası AB-0010-T). TS EN ISO/IEC 17025 “Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının
yeterliliği için genel şartlar” standardı kapsamında gerçekleştirilmektedir. Aşağıdaki alt
bölümlerde duraylı izotop ve trityum analizleri için örnek hazırlama ve ölçüm süreçleri kısaca
açıklanmıştır. Bölümdeki bilgilere Dilaver vd. 2018 den de ulaşılabilir [1].
Kararlı İzotop Analiz Yöntemleri
Yağış örneklerinin döteryum ve oksijen-18 içerikleri 2012-2016 yılları arasındaki dönemde
DI-IRMS Kütle Spektrometresinde (Dual Inlet – Isotope Ratio Mass Spectrometer, Çift Girişli
– İzotop Oranı Kütle Spektrometresi- ISOPRIME Dual Inlet JB-234 ) UAEA’nın geliştirmiş
olduğu “dengeleme yöntemi” (equilibration method) ile gerçekleştirilmiştir. 2016 yılından
itibaren ise analizler Picarro L2130-i Lazer Spektrometresi ile (WS-CRDS, WavelengthScanned Cavity Ring-Down Spectroscopy, Dalga-Taramalı Kavity Sönüm Spektroskopisi)
yine UAEA’nın geliştirmiş olduğu “optik yöntem” (optical method) kullanılarak
gerçekleştirilmiştir.
Analiz
yönteminin
ayrıntılarına
http://wwwnaweb.iaea.org/napc/ih/IHS_programme_ihl.html adresinden erişilebilir.
Dengeleme Yöntemi: Laboratuvara gelen su örneklerinden 400 mikro litre pipet ile tek
kullanımlık cam tüplere (vial) aktarılır. Analiz sistemine tek seferde 60 örnek
yüklenebilmektedir. IRMS DUAL INLET kararlı izotopları su örneklerinden doğrudan ölçmek
yerine viallere doldurulan su ile izotopik olarak dengeye ulaşan gazdan ölçüm yapar. O-18
ölçümü için CO2, döteryum ölçümü için H2 gazı viallere doldurulur. Ölçülecek örnekler ve
hesaplamada kullanılacak olan standartlar cihaza belli bir sırada yerleştirilir. Döteryum ölçümü
için viallerin içine hidrojen gazı ile su arasında dengeleme sürecinde katalizör olarak
kullanılmak üzere Hokko Coil konulur.
Optik Yöntem: Laboratuvara gelen su örneklerden 1200 mikro litre pipet ile tek kullanımlık
viallere aktarılır. Analiz sistemine tek seferde 105 örnek yüklenebilmektedir. Ölçülecek
örnekler ve hesaplamada kullanılacak olan standartlar belli bir sırada yerleştirilir. Her
molekülün (örneğin, H2O, CO2) keskin hatlardan oluşan, benzersiz, kızılötesine yakın bir
soğurma spektrumu vardır. Lazer spektrometresi bu spektral özelliği kullanılarak izotop
oranları ölçümü yapmaktadır. Lazer spektrometresi ile döteryum ve oksijen-18 ölçümünü eş
zamanlı olarak yapılmaktadır.
Her iki yöntemde de elde edilen sonuçlar ham verilerdir. Bu değerlerin örnekler ile birlikte
ölçülen standartlar kullanılarak kalibre edilmiş değerlere dönüştürülmesi gereklidir. Kullanılan
standartlar; VSMOW, GISP, SLAP, Ege, Üçpınar, Kazdağı standartlarından en az üç tanesidir.
VSMOW (Vienna Standart Mean Ocean Water), GISP (Greenland Ice Sheet Precipitation),
SLAP (Standart Light Antarctic Precipitation) sertifikalı uluslararası standartlardır. Ege,
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Üçpınar, Kazdağı ise bu uluslararası standartlar kullanılarak değerleri tespit edilen yerel
laboratuvar standartlardır. Sette ölçülen standartların ham verileri ve bilinen gerçek değerleri
kullanılarak elde edilen regresyon denklemi, örneklerin ham ölçüm değerlerini kesin analiz
sonuçlarına dönüştürmek için kullanılır. Su örneğindeki 18O/16O ve 2H/1H oranları standart
çözeltinin izotop oranı ile ilişkilendirilir. Örneklerin kararlı izotop içerikleri δ18O (‰
VSMOW) ve δ2H (‰ VSMOW) olarak rapor edilir.
Trityum Analiz Yöntemi
DSİ-TAKK İzotop Laboratuvarında trityum analizi UAEA tarafından geliştirilmiş olan “Alkali
Elektrolitik Zenginleştirme sonrası Sıvı Parıldama Sayım Metodu” ile gerçekleştirilmektedir.
Analiz; birinci damıtma, trityumun elektroliz ile zenginleştirilmesi, ikinci damıtma ile
örneklerin sayılması ve trityum içeriklerinin hesaplanması aşamalarından oluşmaktadır.
Birinci Damıtma: Laboratuvara ölçüm için gelen su örneklerinin, içerdiği yabancı maddelerden
ve çözünmüş madensel tuzlardan arındırmak için yapılan işlemdir. Damıtma için 500 mili
litrelik cam damıtma balonları kullanılmakta ve damıtma atmosferik basınçta
gerçekleştirilmektedir. Ayrıca örneklerin atmosferik su buharındaki trityumdan etkilenmemesi
için sistemde silikon yağ içeren tuzaklar kullanılmaktadır. Damıtması tamamlanan örneklerin
elektriksel iletkenlikleri ölçülür ve elektriksel iletkenliği 50 µS/cm den yüksek olan örnek
tekrar damıtılır.
Trityumun Elektroliz Yoluyla Zenginleştirilmesi: Günümüzde suların trityum derişimlerinin
ölçülmesinde yeterli sayma hızına ulaşılabilmesi için örnekteki trityum içeriğinin
zenginleştirilmesine ihtiyaç vardır. Zenginleştirilme için elektroliz yöntemi kullanılmaktadır.
Su elektroliz yoluyla ayrışmaya tabii tutulduğunda açığa çıkan hidrojen gazındaki trityum
içeriği elektrolitte kalandan çok daha az olur ve elektrolit trityum izotopu açısından zenginleşir.
Elektroliz öncesinde örneğe sodyum peroksit eklenerek elektriksel iletkenlik arttırılır
Elektroliz işlemi sonucunda başlangıçta 500 mili litre olan örnek hacmi 20 mili litre dolayına
değin azaltılmış olur. Elektroliz sonucunda ilksel trityum içeriği 12-14 kat zenginleşmiş olur.
İkinci Damıtma: Elektriksel iletkenliği sağlamak amacıyla örneklere elektroliz öncesinde ilave
edilen sodyum peroksitin sayım veriminin arttırılması için sayım öncesinde örnekten ayrılması
gerekir. Bu amaçla örneğe kurşun klorür ilavesi ile ikinci bir damıtma yapılır.. İkinci damıtma
sonrasında örnekten 10 mili litre alınarak plastik şişe (vial) içinde 10 mili liltre sintilatör
(parıldayıcı) eklenerek karışması sağlanır. Sayıma hazır örnekler 24 saat sayıcı içinde
bekletilerek ısıl dengenin oluşması sağlanır. Sayım sürecinde trityum izotopundan yayılan
negatron partikülü parıldayıcı molekülüne çarparak ışıma yapmasına neden olur. Oluşan ışıma
foto-çoklayıcı (photo-multiplier) tüpler ile ölçülebilir elektrik sinyaline dönüştürülerek
kaydedilir. Uzaydan ve laboratuvar ortamından kaynaklanan radyasyonun hatalı ölçüme neden
olmaması için ölçme işlemi 800 kg’lık bir kurşun kalkan içinde gerçekleştirilir.
Örneklerin Sayılması ve Trityum İçeriğinin Hesaplanması: Sayım işlemi Sıvı Sintilasyon
(Parıldama) Sayım Sisteminde (Wallac-Quantulus 1220) yapılmaktadır. Bu sistem, tam
otomatik oldukça düşük derişim sseviyesinde (ultra low level) ölçüm yapabilmekte olup,
bilgisayar desteklidir. Quantulus-1220 ultra düşük sayma sisteminde sayım WinQ yazılımı
tarafından kontrol edilmekte örnekler ardışık olarak 30’ar dakikalık 20 tur tamamlanıncaya
kadar sayılmaktadır. Sayım sonuçlarına ilişkin istatistikller Easy Wiew yazılımı ile
gerçekleştirilir. Ham sayım değerleri Excel ortamında zenginleştirme faktörleri ve örnekleme
ile ölçüm arasında geçen süre dikate alınarak düzeltilir, kesin sonuç değerlere dönüştürülür.
102

5. Ulusal Hidrolojide İzotop Teknikleri Sempozyumu
16-18 Ekim 2019, İstanbul
Tüm analiz aşamaları sonucunda laboratuvara ileten örneğin zenginleşme faktörünü de dikkate
alarak kullanılan laboratuvar standardına göre trityum birimi (TU) cinsinden trityum içeriği
belirlenmiş olur.
4

SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME

2012- 2016 dönemine ait aylık yağış örneklerinden toplam 453 örnekte kararlı izotop, 345
örnekte ise trityum analizi yapılmıştır. Trityum analizi için yaklaşık 500 ml örnek
gerektiğinden yeteri kadar yağış suyunun (>5 mm) birikmediği aylara ait örneklerde bu analizin
yapılması mümkün olmamıştır. Yağış olmayan aylar değerlendirmelere dâhil edilmemiştir.
Yağış örneklerinin izotopik analizlerinin yanı sıra değerlendirmeler için gerekli aylık toplam
yağış, aylık ortalama sıcaklık ve aylık ortalama su buharı basıncı verileri Dilaver vd. 2018’de
sunulmuştur. Yağış örneklerinin toplandığı meteoroloji gözlem istasyonları için döteryum
fazlası ve yerel meteorik su doğruları küresel meteorik su doğrusunun (δ2H = 8*δ18O +10)
eğimi olan 8 korunarak belirlenmiştir.
2012-2016 dönemi analiz sonuçlarının özeti Tablo 3’de sunulmuştur. Gözlem için seçilen
istasyonların kotları ile ortalama sıcaklıkları doğrudan ilişkilidir. Sıcak ve/veya kot yağışın
izotopik içeriğinde farklılaşmaya neden olan temel süreçlerden birisidir. Gözlem
istasyonlarında 2012-2016 dönemi yağış suyunun ortalama δ18O içeriği ile ortalama hava
sıcaklığı ve kot ilişkileri Şekil 2 ve Şekil 3’de sunulmuştur. En düşük ortalama hava
sıcaklığının gözlendiği Erzurum istasyonu 1758 m ile en yüksek kotta kurulu örnekleme
noktasıdır. Ancak daha yüksek ortalam sıcaklığına sahip Ankara, Sinop ve Rize istasyonlarında
daha düşük 18O içerikleri gözlenmektedir. 15oC nin üzerinde hava sıcaklığına sahip deniz
kıyısında kurulu Adana, Antalya ve İzmir istasyonlarında yağışın 18O içeriğinin en yüksek
olduğu istasyonlardır. En yüksek hava sıcaklığı 73 m kotunda kurulu Adana istasyonunda
19.1oC olarak belirlenmiştir. Yağış ile istasyon kotları arasında yıllık ortalama sıcaklık ve kot
arasında olduğu gibi bir ilişki bulunmamaktadır. Adana, Antalya ve İzmir ile yaklaşık aynı
kotlarda kurulu Rize, Sinop ve Edirne istasyonlarında gözlenen 18O içeriklernin yaklaşık 4
permil daha düşük olması yağışın izotopik içeriğinde kot ve sıcaklık dışında hava akımlarının
belirleyici olduğunu göstermektedir. Karadeniz kıyında 136 m’de bulunana Rize istasyonu
2299 mm/yıl ile en yüksek yağış alan istasyondur. Yağış miktarı “miktar etkisi (amount effect)”
olarak adlandırılmaktadır ve yağışın izotop sinyali üzerinde belirleyici olmaktadır.
Su buharının topografyayı takip ederek yükselmesi ve adiabatik olarak soğuması sonucunda
oluşan orografik yağışların oluştuğu bölgelerde üst kotlarda gerçekleşen yağışlar izotopik
olarak fakirleşirler. Bu izotopik fakirleşme dünya genelinde δ18O için her 100 m’de -0.15 ‰
ila -0.5 ‰ ve δ2H için ise -1 ‰ ila -4 ‰ arasında değişen fakirleşme ile tanımlanmaktadır
(Clark and Fritz, 1997). Türkiyedeki yağışın 18O izotopik içeriğinin adiabatik olarak
soğumadan kaynaklanıp kaynaklanmadığının değerlendirilmesi için δ18O için küresel olarak
öngörülen fakirleşme oranının ortalaması olan -0.325 ‰ kot ile azaltılarak grafik üzerinde
gösterilmiştir (Şekil 3). Yapılan bu değerlendirmeye göre adiyabatik soğuma sonucunda
izotopik fakirleşme sürecinin Adana ve Antalya istasyonlarında itibaren Diyarbakır ve Ankara
yağışlarında etkili olması olası gözükmektedir. Ancak Karadeniz kıyı şeridindeki Sinop ve
Rize, Edirne ve Erzurum istasyonlarındaki yağışın izotop sinyalleri yağış getiren hava akımları
ile ilişkili olmalıdır.
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Tablo 3. Çalışma alanı su izotop verilerine ait bazı istatistikler [2]
Kot
(m)

Sıcaklık
o

( C)

Yağış

δ 18O

(mm)

(‰VSMOW)

Yıllık Ortalama
(1930-2017)

δ 2H
(‰VSMOW)

Döteryum
Fazlası

Trityum
(TU)

Ortalama (2012-2016)

ADANA

73

19.1

645

-4.54

-21.53

17.39

4.35

ANKARA

902

11.9

387

-7.55

-50.46

11.51

6.94

ANTALYA

49

18.7

1062

-4.76

-22.37

17.68

3.85

DİYARBAKIR

686

15.8

483

-6.28

-32.46

15.89

6.43

EDİRNE

48

13.8

605

-7.29

-47.56

11.89

6.63

ERZURUM

1758

5.7

431

-7.48

-51.58

10.33

9.64

İZMİR

120

17.8

697

-4.83

-27.78

13.38

4.30

RİZE

136

14.3

2299

-7.84

-47.45

16.08

7.46

SİNOP

32

14.1

686

-7.91

-48.76

16.41

7.34

Şekil 2. 2012-2016 dönemi yağış suyunun ortalama δ18O içeriği ile ortalama hava sıcaklığı
ve kot ilişkileri
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Şekil 3. 2012-2016 dönemi yağış suyunun ortalama δ18O içeriği ile kot ilişkisi
2012-2016 dönemi gözlemleri ile oluşturulan eğimi 8 olan yerel doğruların döteryum fazlaları
10.33 ile 17.68 arasında değişmektedir (Çizelge 3). En yüksek döteryum fazlası değerleri
Adana ve Antalya istasyonlarında belirlenirken en düşük döteryum fazlası Erzurum istasyonu
için belirlenmiştir. Şekil 4’de sunulan Ortalama hava sıcaklığı döteryum fazlası ilişkisine göre
artan sıcaklık ile döteryum fazlasının artış gösterdiği gözlenmektedir. Karasal istasyonların
döteryum fazlaları denizel istasyonlardan genel olarak daha düşüktür.

Şekil 4. 2012-2016 dönemi yağış suyunun içerikleri ile oluşturan yerel meteorik doğruların
döteryum fazlaları ile ortalama hava sıcaklığı ilişkisi
Türkiye genelinde yağışın ortalama trityum içeriği 3.85 TU ile 9.64 TU arasında değişmektedir.
En düşük 3H içeriği Antalya istasyonunda ölçülürken, en yüksek 3H Erzurum istasyonunda
belirlenmiştir. Yağışın trityum içeriği ortalamaların ötesinde yıl boyunca aylık olarak da geniş
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aralıkta değişmektedir [1]. Türkiye genelinde bölgesel olarak atmosferik doğal bolluğun
üzerinde ölçülen 3H içerikleri, 3H un ülkemizin bulunduğu bölgede su kaynaklarının
yaşlandırılmasında kullanılmaya devam edilebileceğini göstermektedir.
2012-2016 döneminde genişletilmiş yağış izotopu gözlem ağı verilerine göre ülke genelinde
yağışın izotop (duraylı izotoplar ve trityum ) içeriğinde önemli farklılıklar olduğu
anlaşılmaktadır. Su kaynaklarında yapılacak izotop çalışmalarında sağlıklı değerlendirmeler
yapılabilmesi için bu gözlemlerin devam ettirilmesi büyük önem taşımaktadır.
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ÖZ
Bu bildirinin amacı iki radyoaktif kripton izotopunun (kripton-81 ve kripton-85) yeraltısuyu
yaşlandırma çalışmalarında kullanımı ile ilgili bilgi vermektir. 81Kr ve 85Kr yeraltısuyu
yaşlandırma çalışmalarında yaygın kullanılamamaktadır. Bunun nedeni örnekleme ve analiz
sırasında yaşanan güçlüklerdir. Son yıllarda, gelişen teknoloji ile beraber bu radyoaktif
izotopların hem arazide örneklemesini hem de analizini kolaylaştıran metodlar geliştirilmiştir.
Örnekleme gerçekleştirilirken bir gaz ayırım enstrümanı kullanılabilir. Bu sistem hidrofobik,
mikrogözenekli hollow-fiber bir membran içerecek şekilde geliştirilmiştir. Enstrüman 25 kg
ağırlığındadır ve 20cm*30cm*65cm boyutlarındadır. Örnekleme sırasında yaklaşık olarak 20
lt/dk debi ile ortalama 2 saat süresince ayırım yapılabilmekte ve ve 1-2 L STP kadar örnek özel
hazırlanmış örnekleme silindirlerinin içerisine hapsedilmektedir. Örnekleme sırasında modern
kripton karışımını önleyecek şekilde bir düzenek kurulmasına özen gösterilmelidir.
Anahtar Sözcükler: Yeraltısuyu yaşlandırması, kripton-81, kripton-85, örnekleme, gaz
ayırımı
ABSTRACT
The aim of this paper is to discuss the use of two radioactive isotopes of krypton (krypton-81
and krypton-85) in groundwater age dating studies and to give information about the sampling
techniques. Unfortunately, 81Kr and 85Kr are not widely used in groundwater age dating studies.
This is due to difficulties in sampling and analysis. In recent years, with the developing
technology, methods have been developed to facilitate both field sampling and analysis of these
radioactive isotopes. During the sampling a water degassing instrument can be used. This water
degassing system comprises a hydrophobic, microporous hollow-fiber membrane. The
instrument weighs 25 kg and measures 20cm * 30cm * 65cm. The degassing can be carried out
with a flow rate of approximately 20 lt / min for approximately 2 hours and 1-2 lt STP samples
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can be trapped in specially prepared sampling cylinders. While sampling, it is important to
avoid any mixing with modern krypton in the field environment.
Keywords: Groundwater age dating, krypton-81, krypton-85, sampling, water degassing, gas
extraction
1

GİRİŞ

Kripton atom numarası 36, atom ağırlığı 83.8 olan, renksiz, suda çözünürlüğü yüksek bir asal
gazdır. Atmosferdeki kriptonun bolluğu 4.516*1018 cm3 STP (Verniani, 1966), atmosferik
kriptonun yeraltısularında konsantrasyonu ise 7.61*10-8 ile 12.57*10-8 cm3 STP/g arasında
değişmektedir (Ozima ve Podosek, 2001). Kriptonun atom numaraları 71 ile 95 arasında
değişen 26 izotopu vardır. Bu izotoplardan 20 tanesi radyoaktiftir ve bunlardan 18 tanesinin
yarılanma ömürleri milisaniyeler ile saat aralığında değişmektedir (Kazemi ve diğ. 2006).
Geriye kalan iki radyoaktif izotop yarılanma ömürleri sırasıyla 10.76±0.02 yıl ve
229,000±11,000 yıl olan 85Kr ve 81Kr’dir (Kazemi ve diğ. 2006). Kısa yarılanma ömrüne sahip
olan 85Kr yeraltısuyu geçiş süresi kısa olan örneklerin yaşlandırılmasında (2-50 yıl) (Corcho
Alvarado ve diğ. 2007; Yang ve diğ. 2013), 81Kr ise oldukça uzun geçiş süresine (milyon yıl
mertebesinde) sahip örneklerin yaşlandırılmasında (Sturchio ve diğ., 2004; Matsumoto ve diğ.,
2018) kullanılmaktadır .
Kr az miktarda atmosferde doğal olarak duraylı 84Kr izotopunun parçalanması ve nötron
aktivasyonu sonucunda üremektedir. Öte yandan, plütonyum ve uranyumun bozunması ile
ortaya çıkan ve antropojenik kaynaklı 85Kr nükleer bomba denemeleri ve enerji üretimi için
kullanılan nükleer reaktörler aracılığıyla, özellikle kuzey yarımkürede, atmosfere dağılmıştır.
Bu dağılım sonucunda, 85Kr troposferdeki en yaygın insan kaynaklı radyoaktif izotop haline
gelmiştir (Schroder ve diğ. 1971) Günümüzde, 85Kr’in atmosferdeki konsantrasyonu artmaya
devam etmektedir ve 2009 yılı verilerine göre 5.5*1018 Bq civarındadır (Ahlswede ve diğ.
2009).
85

Kr’un yeraltısuyu yaşlandırma aracı olarak kullanılabilme potansiyeli Loosli ve Oeschger
(1969) tarafından öngörülmüştür. 81Kr üst atmosfer tabakalarında kozmik ışınlar ile tetiklenen
82
Kr, 83Kr, 84Kr, 85Kr ve 86Kr izotoplarının parçalanması ve 80Kr’un nötron kapımı ile oluşur
(Kazemi ve diğ., 2006). 81Kr’un bilinen bir antropojenik kaynağı bulunmadığından bu izotop
ideal bir atmosferik izleyici olma özelliği taşımaktadır. 81Kr ayrıca atmosferde homojenize
olmaktadır, yarılanma ömrü uzundur ve sadece 238U’un spontane fizyonu sonucu oluşan ihmal
edilebilir bir yüzeyaltı üretimi vardır (Kazemi ve diğ., 2006). 81Kr’in zaman içinde değişmeyen
atmosferik bolluğu yeraltısuyu yaşlandırma çalışmalarında büyük kolaylık sağlamaktadır
(Sturchio ve diğ., 2004). Ne yazık ki, 81Kr örnekleme ve analiz çalışmalarındaki zorluklar
sebebiyle yeraltısuyu yaşlandırma çalışmalarında yayın olarak kullanılmamaktadır. Bunun
nedeni izotopik bolluğunun az olması (81Kr/Kr ~ 10-12) ve kripton asal gazının aksine suda
düşük çözünürlüğe sahip olmasıdır (örnek: 20 ºC sıcaklıkta 1 atm basınçta hava ile dengedeki
1 lt yüzey suyunda sadece 7*10-5 cm3 STP Kr ve yaklaşık 2000 81Kr atomu bulunur.) (Sturchio
ve diğ., 2004). 81Kr örneklemesi analiz metoduna göre değişiklik göstermektedir. Bu bildiride
sadece Atom Trap Trace Analysis (ATTA) (Chen ve diğ. 1999) ile analiz edilmek üzerinde
gerçekleştirilen örnekleme çalışmaları üzerinde durulacaktır.
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2

ÖRNEKLEME

Kripton-81 ve kripton-85 örnekleme prosedürüne ait detaylar bu kısımda özetlenmiştir.
Öncelikle, bu izotopların analizi için gereken örnek (yeraltısuyu) miktarı yeraltısuyunun geçiş
süresine ve istenen örnekleme hassasiyetine göre değişkenlik gösterebilmektedir. Tipik olarak
analiz için gereken su hacmi 100- 200 lt arasında değişebilmektedir. 81Kr ve 85Kr örneklemeleri
sırasında kullanılan iki sistem mevcuttur. Bu sistemler vakum silindir ayırımı ve membran
ayırımıdır. Her iki sistem için de aynı prensipler geçerlidir (Purtschert ve diğ. 2013). Bu
prensipler şu şekilde özetlenebilir: 1) Arazi ortamında örneğe modern hava karışımını
önleyecek şekilde sızdırmaz olması 2) gaz ayırımı yaparken yüksek verimde çalışmalıdır,
böylelikle örnekleme sırasında gereken su hacmi ve ayırım süresi minimize edilebilir 3)
ekipman arazi koşullarında taşınabilir ve kolaylıkla çalıştırılabilir olmalıdır. Son yıllarda
ATTA analiz yöntemlerinde özellikle iki laboratuvarda [A.B.D. Argonne National Laboratory
(Jiang ve diğ. 2012) ve Çin Halk Cumhuriyeti USTC Hefei National Laboratory of Physical
Sciences at Microscale (Yang ve diğ. 2013, Tu ve diğ., 2014)] yapılan yenilikler ile ölçüm için
gerekli örnek miktarı giderek azalmaktadır. Örneklemede kullanılan membranlı gaz ayırım
sistemi Şekil 1a, 1b ve 1c’de görülmektedir. Bu sistem hidrofobik, mikrogözenekli hollowfiber bir membran içermektedir (Şekil 2). Enstrüman 25 kg ağırlığındadır ve
20cm*30cm*65cm boyutlarındadır. Örnekleme sırasında yaklaşık olarak 20 lt/dk debi ile 2
saat süresince ayırım yapılması ve 1-2 L STP kadar örneğin özel hazırlanmış örnekleme
silindirlerinin içerisine hapsedilmesi yeterlidir (Şekil 1d).
3

SONUÇLAR

Asal gaz izotopları, kimyasal olarak tepkimeye girmediklerinden yeraltısuyunda izleyici olarak
yaygın olarak kullanılmaktadır. Radyoaktif asal gazların yeraltısuyu yaşlandırma
çalışmalarında tercih edilmelerinin nedenleri kimyasal reaksiyonlarda bulunmadıkları için
konsantrasyonlarındaki değişikliklerin fiziksel prosesler (radyoaktif üretim/bozuşma, karışım)
ile kontrol edilmesi ve yarılanma ömürlerinin ve atmosferik girdi konsantrasyonlarının iyi
bilinmesidir. Çok yakın zamana kadar örnekleme ve analizi meşakatli olan kripton-81 ve
kripton-85 izotopları günümüzdeki gelişmelerle yeraltısuyu yaşlandırma çalışmalarında daha
sık kullanılmaya başlanmıştır fakat Türkiye’de henüz bu izotopların kullanıldığı bir çalışma
gerçekleştirilmemiştir. Sürdürülebilir yeraltısuyu yönetiminde yeraltısuyu geçiş sürelerinin
belirlenmesi gereklidir çünkü günümüzden binlerce ve hatta milyonlarca yıl önce beslenen
akiferlerden çekim yapılırken elde ettiğimiz suyun aslında düşünüldüğü kadar “yenilenebilir”
olmadığı gerçeği göz önünde bulundurularak planlama yapılmalıdır. Ülkemizde de bu tür
araştırmaların yaygınlaşması için kurumların işbirliği içerisinde olmaları ve özellikle
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) katkısıyla gerçekleşebilecek uluslararası projelerde
yer almaları önem arz etmektedir.
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Şekil 1. a) Gaz ayırım enstrümanı örnekleme için hazırlanırken b) Örnekleme sırasında gaz
ayırım enstrümanı göstergeleri suyun giriş debisi, sıcaklık ve enstrüman içerisindeki basınçlar
kPa olarak görülmektedir c) Örnekleme sırasında gaz ayırım enstrümanı ve örnek silindiri
(Fotoğraf Zahra Dhaoui tarafından çekilmiştir) d) İçerisine örnek hapsedilmiş örnek silindiri
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Şekil 2. Gaz ayırım sistemine ait şematik bir diyagram (Şekil Purtschert ve diğ., 2013 ve Lu
ve diğ. 2014’ten değiştirerek alınmıştır. Şekilde P0 Su giriş basıncı, P1 gaz ayırım basıncı, P2
ise örnek silindiri içindeki gaz basıncıdır
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ÖZ
Son dönemde yapılan çalışmalarda, çevresel izotoplar hidrolojik süreçleri anlamada ve
yorumlamada önemli bir parametre olmuşlardır. Bu çalışmada, Hazar Gölü havzasındaki
yeraltı suyu sisteminin dinamiklerini anlamak için çevresel izotop analizlerine ait sonuçlar
değerlendirilmiştir. Bu amaçla, Haziran 2015’te havzadan toplanan 46 su örneğinde oksijen18 (δ18O) ve döteryum (δD) analizleri, seçilen 22 su örneğinde ise trityum (3H) analizleri
yapılmıştır. Hazar Gölü havzasının δ18O ve δD izotopik bileşimleri yeraltı sularında sırasıyla;
10,02‰ ile 6,32‰ ve 65,44‰ ile 52,71‰ arasında değişmektedir. Yüzey sularında ise
δ18O ve δD değerleri sırasıyla 1,57‰ ile 8,9‰ ve −15,0‰ ile −54,4‰ arasında
değişmektedir. Kararlı izotop değerleri çoğunlukla Küresel Meteorik Su Doğrusunun (KMSD)
üzerindedir ve sular yerel meteorik kökenlidir. Yeraltı sularının 3H içerikleri, örnekleme
döneminde 1,47 TU ile 5,38 TU arasında değişmiştir. Bu sonuçlara göre; yeraltı sularının
genellikle modern yağışlardan beslendiği ve sığ bir dolaşıma sahip oldukları belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Hazar Gölü havzası, hidrolojik döngü, oksijen-18, döteryum, trityum
ABSTRACT
In recent studies, environmental isotopes have been an important parameter in understanding
and interpreting hydrological processes. In this study, the results from the environmental
isotope analyzes were evaluated to understand the dynamics of the groundwater system in the
Lake Hazar basin. For this purpose, oxygen-18 (δ18O) and deuterium (δD) analyzes were
carried out in 46 water samples collected from the basin in June 2015, and tritium (3H) analyses
were performed in selected 22 water samples. The δ18O and δD isotopic compositions of the
groundwater samples from the Lake Hazar basin vary from 10.02‰ to 6.32‰ and 65.44‰
to 52.71‰, respectively. In surface waters, δ18O and δD values vary from −1.57‰ to 8.9‰
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and from15.0‰ to 54.4‰, respectively. The stable isotope values lie mostly above the
Global Meteoric Water Line (GMWL) and the waters are of local meteoric origin. The 3H
contents of the groundwater samples range between 1.47 TU and 5.38 TU during the sampling
period. According to these results, it has been determined that groundwater is generally fed by
modern rainfall and has a shallow circulation.
Keywords: Lake Hazar basin, hydrologic cycle, oxygen-18, deuterium, tritium
1

GİRİŞ

Su kaynaklarının bir yandan verimli ve sürdürülebilir olarak kullanılabilmesi, diğer yandan su
kaynakları geliştirme faaliyetlerinde yüzey suyu ile yeraltı suyu ve tatlı su ile tuzlu su
arasındaki etkileşimlerin bölge ve havza ölçeğinde bilinmesi gerektiğinden, su kaynaklarının
kalite ve miktar olarak bütün yönleriyle araştırılmasına her geçen gün daha fazla ihtiyaç
duyulmaktadır. Kalite ve miktar sorunlarının yanında, suyun verimli ve sürdürülebilir bir
şekilde kullanılmasını amaçlayan çalışmalarda gösterdiği başarılar nedeniyle “izotop
hidrolojisi” yaygın bir şekilde kullanılmaktadır (Arslan, 2015).
Hidrolojik çalışmalarda; akarsu ve dere gibi yüzey sularının akım miktarlarının ölçümü, yeraltı
suyu beslenim-boşalım yerleri ve miktarlarının belirlenmesi, göl sularının beslenim ve koruma
alanlarının belirlenmesi gibi oldukça geniş bir alanda çevresel izotoplar yaygın olarak
kullanılmaktadır (Akdeniz ve ark., 2015).
Suyun kararlı izotoplarından oksijen-18 (18O) ve döteryum (D veya 2H) yeraltı suyunun
kökeni, beslenme kotu ve alanı ile farklı suların karışım oranlarının saptanmasında yaygın
olarak kullanılmaktadır. Hidrojenin radyoaktif izotopu olan trityum (3H), yeraltı suyu geçiş
süresi ve beslenme rejimi ile yüzey suyu-yeraltı suyu ilişkisinin belirlenmesinde önemli bir
araçtır. Fiziksel yapısı iyi tanımlanmış bir hidrolojik sistemde, izotop ve kimyasal veriler
birlikte değerlendirilerek sisteme ait dinamik birçok özellik tanımlanabildiği gibi, bu veriler
fiziksel yapının tanımlanmasındaki bazı belirsizliklerin ortadan kaldırılmasında da yararlanılan
önemli araçlardır (Apaydın ve ark., 2015).
Hidrolojide kullanılan çevresel izotopik izleyiciler doğal ve/veya insanoğlunun neden olduğu
(antropojenik) etkilerin sonucunda atmosfere salınmakta, buradan da hidrolojik çevrime dâhil
olmaktadır. Yağış ile yüzey ve yeraltı sularına katılan atmosferdeki çevresel izleyiciler bu
sistemler içinde taşınmakta ve belirli bir süre sonra akarsuya, denize, kaynağa ulaşma şeklinde
doğal yollarla ya da kuyulardan çekim gibi suni yollarla sistemi terk etmektedirler. Yüzey
sularında yağıştan itibaren oluşan beslenimin, havzadaki geçiş süresi dağılımının belirlenmesi,
yüzey sularının pek çok amaçla yaygın kullanımından dolayı önem teşkil etmektedir. Çevresel
izleyiciler kullanılarak elde edilecek bilgiler, farklı amaçlar için kullanılan sular için, yönetim
politikalarının geliştirilmesi açısından önemlidir (Özyurt ve ark., 2015).
Türkiye’de yapılan çevresel izotop çalışmalarında, Küresel Meteorik Su Doğrusu (KMSD)
veya Akdeniz Meteorik Su Doğrusu (AMSD) dikkate alınmaktadır. Fakat yüzey ve yeraltı
sularının ana beslenim kaynağını oluşturan yağışların çevresel izotop (δ18O, δD ve 3H)
içerikleri, iklimsel koşullar, yağışların kökeni, yükseklik, sıcaklık gibi süreçlerden dolayı
konum ve zaman içinde farklılık göstermektedir. Bu süreçler, sistemin hidrodinamik yapısının
fiziksel koşullarla uyumlu bir şekilde elde edilmesini zorlaştırmaktadır. Dolayısıyla hidrolojik
ve hidrojeolojik çalışmalarda yukarıda belirtilen süreçlerden dolayı Yerel Meteorik Su
Doğrusu’nun (YMSD) elde edilmesi önem taşımaktadır (Aydın ve ark., 2015).
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Bu çalışmada, Hazar Gölü havzasının yağış alanı içerisinde bulunan yeraltı (kuyu ve kaynak)
ve yerüstü (dere ve göl) lokasyonlarından alınan su örneklerinde oksijen-18, döteryum ve
trityum analizleri ile elektriksel iletkenlik (EC) ve klorür (Cl) gibi parametreler yardımıyla
suların kökeni, beslenme yükseklikleri ve dolaşım sürelerine ilişkin değerlendirmeler
yapılması amaçlanmıştır.
2
2.1

MATERYAL VE METOT
Çalışma Alanı

Hazar Gölü havzası, Elazığ ilinin 20 km güneydoğusunda 512000–552000 Doğu boylamları
ile 4249000–4269000 Kuzey enlemleri arasında yer almaktadır. Havzanın yağış alanı yaklaşık
300 km2 ve göl yüzey alanı yaklaşık 78,69 km2’dir. Hazar Gölü havzası bir çek-ayır havza
karakterinde olup doğrultu atımlı Doğu Anadolu Fay Sistemi (DAFS) üzerinde gelişmiştir.
Hazar Gölü tektonik bir göldür. Hazar Gölü havzasının en düşük kotu 1245 m, en yüksek kotu
2347 m’dir. Hazar Gölü’nü besleyen başlıca akarsular Behremaz Çayı, Kürk Çayı, Baharın
Deresi, Zıkkım Deresi, Savsak Deresi ve Mogal Deresi’dir. Hazar Gölü’nün beslenmesi
amacıyla, Behremaz Çayı Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan bir çevirme kanalıyla göle
bağlanmıştır (Şekil 1). Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü istasyon verilerine göre
havza yazları serin ve kışları çok soğuk olan bir karasal iklim bölgesinde yer almaktadır.
Çalışma alanında, uzun yıllar (1929–2016) ortalama yıllık yağış miktarı 416 mm ve yıllık
ortalama sıcaklık ise 13,1 °C olarak hesaplanmıştır (DMİ, 2016).
2.2

Jeoloji ve Hidrojeoloji

Çalışma alanı ve çevresinde yaşlıdan gence doğru, Paleozoyik-Mesozoyik yaşlı Pütürge
Metamorfitleri, Üst Jura-Alt Kretase yaşlı Guleman Ofiyolitleri, Senoniyen yaşlı Elazığ
Magmatitleri, Maastrihtiyen-Alt Eosen yaşlı Hazar Grubu, Orta Eosen yaşlı Maden Karmaşığı
ve Pliyo-Kuvaterner yaşlı alüvyonlar (Şekil 2) yüzeylenmektedir (Herece ve Akay, 1992; Tatar
ve diğ., 1995; Çelik, 2003; Aksoy ve diğ., 2007).
Hazar Gölü batısındaki alüvyon akiferinden alınan örneklerde yapılan arazi ve laboratuvar
deneyleri sonucunda; ortalama porozite değerinin %45, hidrolik iletkenlik katsayısının 6,3105
m/s ile 4,4210-3 m/s arasında, transmisivite değerlerinin ise 4,810-5 m2/s ile 9,710-4 m2/s
arasında olduğu belirlenmiştir (Güven, 2013). Hazar Gölü güneydoğusundaki alüvyonun
ortalama porozite değeri ise %45, hidrolik iletkenlik katsayısı 5,110-4 m/s ile 4,410-3 m/s
arasında, transmisivite değerleri ise 1,710-5 m2/s ile 3,710-2 m2/s arasında değişmektedir
(Güven, 2013).
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Şekil 1. Çalışma alanına ait yer bulduru haritası.
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Şekil 2. Çalışma alanının jeoloji haritası (MTA, 2002’den değiştirilerek).
2.3

Örnekleme ve Analizler

Bu araştırma kapsamında, yeraltı (su kuyularının ortalama derinliği 28 – 150 mve yerüstü
sularının örnekleme çalışmaları 2015 yılı Haziran ayında toplam 46 farklı lokasyonda
gerçekleştirilmiştir (Şekil 2). Su örneklerinin duraylı izotop analizleri (δ18O ve δD; n = 46)
kütle spektrometresi yardımıyla, duraysız izotop analizleri (3H; n = 22) ise sıvı sintilasyon
sayımı yöntemi ile Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Jeokimya
Laboratuvarı’nda, Cl (n = 46) analizi iyon kromatografisi cihazında Standart Metotlar (2005)
yöntemi ile Elazığ İl İdaresi Laboratuvarında yapılmış ve elektriksel iletkenlik (EC) (n = 46)
değerleri WTW Cond 720 cihazı kullanılarak arazide yerinde ölçülmüştür.
İzotop analiz sonuçları genellikle Viyana Standart Ortalama Okyanus Suyu (VSMOW) ile
ilişkili olarak δ (delta) değerleri olarak ifade edilir. VSMOW ilk defa Craig (1961) tarafından
tanımlanmıştır. SMOW, okyanus sularının ortalama izotop bileşimini yansıtmakta ve belirtilen
bir standardın izotopik bileşiminden binde (‰) sapmayı temsil etmektedir (1).
δ18O (veyaδD) = 1000 × [(Rörnek/Rstandart)  1]

(1)

burada; R, hem numunede hem de standartta 2H / 1H veya 18O / 16O oranlarına karşılık gelir.
Bu çalışma için, referans standart olarak VSMOW (Viyana Standart Ortalama Okyanus Suyu)
kullanılmış olup ölçüm doğruluğu δ18O için 0,2‰ ve δD için 1‰ olarak belirlenmiştir.
Trityum için analiz hatası ±0,4 TU olarak raporlanmıştır.
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3

BULGULAR ve TARTIŞMA

Hazar Gölü havzasının 46 farklı lokasyonundan toplanan su örneklerinin oksijen-18, döteryum,
trityum, klorür ve elektriksel iletkenlik ölçüm sonuçları Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Su örneklerine ait fiziko-kimyasal ve izotop analiz sonuçları
Kot

EC

Cl

Oksijen-18

Döteryum

d-fazlası

Trityum

(m)

(µS/cm)

(mg/L)

(‰)

(‰)

(‰)

(TU)

SK-1

1255

525

9,58

-9,30

-61,43

12,97

–

SK-2

1272

349

2,69

-8,37

-56,01

10,95

–

SK-3

1258

423

7,05

-6,32

-43,52

7,04

–

SK-4

1272

358

2,27

-9,17

-58,67

14,69

–

SK-5

1252

576

20,99

-9,07

-58,49

14,07

–

SK-6

1270

379

2,13

-9,06

-59,37

13,11

3,62

SK-7

1246

414

3,86

-9,19

-60,09

13,43

–

SK-8

1255

485

4,00

-9,03

-58,47

13,77

–

SK-9

1260

1278

185,89

-6,61

-47,56

5,32

–

SK-10

1263

453

3,42

-9,71

-60,31

17,37

–

SK-11

1247

464

6,01

-9,33

-61,06

13,58

–

SK-12

1240

511

3,83

-9,06

-57,27

15,21

–

D-13

1250

491

4,26

-8,88

-54,40

16,64

–

SK-14

1251

794

82,17

-10,41

-65,34

17,94

1,56

SK-15

1251

445

5,41

-9,12

-55,20

17,76

2,41

K-16

1415

363

1,88

-9,42

-59,43

15,93

4,25

K-17

1516

297

1,28

-10,00

-61,06

18,94

4,50

K-18

1278

541

4,67

-9,30

-54,49

19,91

3,34

SK-19

1271

596

2,77

-9,39

-60,62

14,50

3,08

SK-20

1327

384

2,72

-8,22

-52,87

12,89

–

SK-21

1420

201

1,23

-9,11

-58,81

14,07

5,38

D-22

1351

348

1,73

-8,90

-53,95

17,25

–

K-23

1640

202

1,69

-9,19

-58,68

14,84

3,87

SK-24

1265

531

3,98

-8,60

-54,43

14,37

3,70

SK-25

1550

216

2,24

-9,28

-59,96

14,28

–

K-26

1560

203,6

2,54

-9,26

-58,52

15,56

4,14

K-27

1650

262

1,07

-9,51

-56,55

19,53

–

K-28

1568

415

1,70

-9,84

-59,16

19,56

–

SK-29

1257

477

2,49

-8,78

-55,61

14,63

–

SK-30

1257

508

2,52

-9,08

-56,33

16,31

3,78

SK-31

1259

559

2,66

-9,04

-53,57

18,75

–

K-32

1490

234

5,33

-9,67

-58,34

19,02

4,05

No
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SK-33

1288

128,4

1,03

-9,22

-52,71

21,05

4,71

SK-34

1259

280

23,20

-9,34

-56,90

17,82

–

K-35

1520

187,8

0,89

-10,02

-59,24

20,92

4,49

SK-36

1271

266

1,05

-9,75

-58,68

19,32

4,28

SK-37

1251

334

3,70

-9,63

-56,77

20,27

–

SK-38

1296

282

1,84

-9,61

-59,62

17,26

–

SK-39

1256

516

11,02

-9,19

-55,79

17,73

–

K-40

1292

430

3,44

-9,00

-59,01

12,99

4,06

SK-41

1392

449

1,69

-9,81

-59,78

18,70

4,24

SK-42

1398

631

15,25

-10,10

-60,07

20,73

3,51

SK-43

1436

731

17,43

-9,89

-65,44

13,68

2,63

SK-44

1405

1624

118,72

-10,25

-65,21

16,79

1,47

SK-45

1298

916

2,73

-9,42

-57,38

17,98

3,79

G-46

1238

1866

336,28

-1,57

-15,00

-2,44

–

SK: Sondaj Kuyusu, K: Kaynak, D: Dere G: Göl
Standarta göre; suyu karakterize eden negatif değerler izotopik olarak tükenmeyi (ağır izotop
açısından fakir olduğunu), pozitif değerler ise su örneğine göre izotopik zenginleşmeyi (ağır
izotop açısından zengin olduğunu) göstermektedir (IAEA, 1998).
Kaynaklardan alınan su örneklerinde oksijen-18 değeri -9,00‰ ile -10,02‰, döteryum değeri
-52,71‰ ile -61,06‰ arasında, kuyulardan alınan su örneklerinde oksijen-18 değeri -6,32‰
ile -10,41‰, döteryum değeri -43,52‰ ile -65,44‰ arasında, derelerden alınan su örneklerinde
oksijen-18 değeri -8,88‰ ile 8,90‰, döteryum değeri -53,95‰ ile -54,4‰ arasında, Hazar
Gölü’nden alınan su örneğinde oksijen-18 değeri -1,57‰, döteryum değeri -15,00‰ olarak
ölçülmüştür (Tablo 1). Havzada ölçülen oksijen-18 ve döteryum değerlerinin dağılımı sırasıyla
Şekil 3 ve 4’te verilmiş ve oksijen-18 ve döteryum değerlerinin yüksek kotlarda daha negatif
değerler aldığı görülmüştür. Burada izotop dağılımında görülen farklı anomali değişimlerinin,
suların yüksek kottan göle doğru akım yolu boyunca temsil ettiği derinlikten oluşan dolaşım
farkı ve göl suyu karışımıdan kaynaklandığı düşünülmüştür.
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Şekil 3. Hazar Gölü havzasının oksijen-18 (δ18O) eş değer dağılım haritası

Şekil 4. Hazar Gölü havzasının döteryum (δD) eş değer dağılım haritası
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δ18O ile D arasındaki ilişkiyi anlamak açısından, elde edilen sonuçlar Şekil 5’te görülen
Küresel Meteorik Su Doğrusu (KMSD; δD = 8 δ18O + 10), Akdeniz Meteorik Su Doğrusu
(AMSD; δD = 8 δ18O + 22), yerel meteorik su doğrusu için Diyarbakır (DMSD; δD = 8 δ18O
+ 22,11) ve Erzurum Meteorik Su Doğrusu (EMSD; δD = 8 δ18O + 10,828) ile birlikte çizilmiş
ve sunulmuştur. δ18O ve δD değerlerinin gösterildiği Şekil 5’te referans olarak alınan Küresel
Meteorik Su Doğrusu (KMSD) için Craig (1961), Akdeniz Meteorik Su Doğrusu (AMSD) için
Gat ve Carmi (1970), Yerel Meteorik Su Doğrusu (DMSD ve EMSD) için Dilaver ve diğ.,
(2018) tarafından tanımlanan regresyon doğruları kullanılmıştır. Bu çizimlere göre, tüm sistem
için (kaynak, kuyu, akarsu ve göl suları) hem δ18O hem de δD değerlerinde geniş bir değer
yelpazesi bulunmaktadır. Hazar Gölü’nden alınan su örneği ile SK-9 ve SK-3 nolu
lokasyonlardan alınan su örnekleri hariç, diğer lokasyonlardan alınan tüm su örneklerinin δ18O
ile δD değerleri, Küresel ve Erzurum Meteorik Su Doğruları ile Akdeniz ve Diyarbakır
Meteorik Su Doğruları arasında yoğunlaşmaktadır (Şekil 5). Küresel Meteorik Su
Doğrusundan sapma genellikle buharlaşma, yoğunlaşma, su-kayaç etkileşimleri, farklı kökene
sahip suların karışması ve mevsimsel etkiler gibi farklı süreçlerden kaynaklanabilmektedir
(Clark ve Fritz, 1997). Hazar Gölü’nden alınan su örneği buharlaşma sonucu daha pozitif
değerler alarak Küresel Meteorik Su Doğrusu’ndan sapma göstermiştir. SK-3 ve SK-9 nolu su
örneklerinde meydana gelen sapma ise evaporasyona uğramış göl suyunun girişiminden
kaynaklanmaktadır. SK-3 ve SK-9 lokasyonlarındaki farklı iki su kütlesinin karışım oranları,
oksijen-18 ve döteryum izotopları karışım halinde de kendi değerlerini koruduklarından dolayı,
denklem (2)’de verilen eşitlikle hesaplanmıştır.
δörnek = λδA + (1 – λ) δB

(2)

Bu eşitlikte, λ; karışım yüzdesi, δ O veya δD değeri; A ve B, karışım bileşenleri; δörnek karışım
suyu olarak tanımlanmıştır.
18

Buna göre SK-3 nolu su örneğinde % 40, SK-9 nolu su örneğinde %38 Hazar Göl Suyu karışımı
tespit edilmiştir.
Yapılan izotop hidrolojisi çalışmalarında, sulardaki oksijen-18 içeriğinin, coğrafi konum,
enlem vb. parametrelerin yanı sıra, yükseklik arttıkça sıcaklığın ve buna bağlı olarak da
buharlaşmanın azalması sonucu negatifleşme oranının arttığı raporlanmıştır (Payne ve Dinçer,
1965). Oksijen-18 izotoponun kota bağlı değişimi, bir doğrunun denklemi olup δ18O = a 
Kot+b şeklinde ifade edilir. Burada “a” katsayısı çalışma alanında deniz seviyesinden her bir
birim yükselmeye karşı oksijen-18 izotopunda meydana gelen fakirleşmeyi ifade eder. Bu
açıklamaya göre yeraltı sularının beslenme kotları elde edilebilir (Gat, 1980; Ekmekçi ve
Gültekin 2015). Clark ve Fritz (1997), her 100 m kot artışına karşılık 18O içeriğindeki
azalmanın 0,15‰ ile 0,50‰ arasında olduğunu belirtmiştir. Apaydın (2018), Türkiye’de 02500 m kotları arasında yaptığı örnekleme çalışmalarında, her yüz metre kot artışında oksijen18 izotopunun değişimini 0,09‰ ile -1,0‰ arasında olduğunu raporlamıştır.
Hazar Gölü havzasında, yağışların yükseltiyle değişimini temsil ettiği düşünülen Kot-δ18O
ilişkisi Şekil 6’daki grafikte verilmiştir. Bu grafikten elde edilen regresyon eşitliği;
δ18O = -0,0043  Kot – 3,43 şeklindedir. Bu eşitliğe göre havzada her 100 m de, kot artışına
bağlı olarak oksijen-18 içeriğinde 0,43‰ oranında fakirleşme meydana gelmektedir.
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Şekil 5. Hazar Gölü havzası su örneklerinin δ18O ile δD grafiği

Şekil 6. Hazar Gölü havzası su örneklerinin Kot-δ18O ilişkisi
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Sularda analiz edilen döteryum ve oksijen-18 değerleri arasındaki ilişki belli yağış rejimleri
için değişmez. Bundan dolayı su örneklerindeki döteryum fazlası değerleri kullanılarak, farklı
yağış rejimlerinin etkisi belirlenebilmektedir. Hesaplanan ve birbirine yakın döteryum fazlası
değerleri aynı yağış rejimini göstermektedir. Döteryum fazlası denklem (3)’te verilen eşitlik
ile hesaplanmıştır (Dansgaard, 1964).
df = δD - (8 δ18O)

(3)

+10 d-fazlası değeri; karasal iklim rejimini, +22 d-fazlası değeri; ülkemiz üzerinde etkili olan
Doğu Akdeniz iklimi rejimini gösterir (Gat, 1971; IAEA, 1981; 1983). Döteryum fazlasının
yüksek değerleri denizel kökenli yağışların göstergesi olmasına karşılık, düşük değerler karasal
kökenli yağışları temsil etmektedir Ortalama değerler ise; hem karasal hem de denizel kökenli
yağışlardan beslenmeyi göstermektedir (Dinçer ve Payne, 1971; Kehinde, 1993; Dursun ve
diğ., 2016).
Çalışma alanından alınan su örneklerin döteryum fazlası değerleri -2,44 (G-6) ile + 21,05 (K33) arasında hesaplanmıştır. Ortalama d-fazlası değerleri, kaynak suları için +12,99 ve +21,05,
kuyu suları için +5,32 ve +20,73 ve dere suları için +16,64 ve +17,25 arasındadır. Hazar Gölü
yüksek buharlaşmanın etkisindedir ve d-fazlası değeri -2,44 olarak bulunmuştur (Tablo 1). SK3 (5,32) ve SK-9 (7,04) nolu kuyu suyu örneklerinde hesaplanan +10 değerinden küçük
değerler yağış rejiminden değil de, evaporasyona uğramış göl suyu girişiminden
kaynaklanmaktadır. Elde edilen sonuçlara göre; Hazar Gölü havzasının hem karasal hem de
denizel yağış rejimi etkisinde olduğu belirlenmiş ve yağışlar bağıl nemden etkilenmiştir.
Yeraltı suyunu besleyen yağışın trityum içeriğinin bilinmesi durumunda, yeraltı suyunun
ağırlıklı ortalama yaşının belirlenmesi ve farklı yeraltı sularının karışımına ilişkin öngörülerde
bulunulması mümkün olmaktadır (Tezcan, 1992). Trityum değeri <1 TU olan sular en az 50
yıllık, ~3 TU olan sular ise 30–40 yıllık suları temsil etmektedir. Trityum değerleri 1–8 TU
arasında olan sular ise güncel ve eski suların karışımı olarak düşünülebilir. Trityum değerleri,
9–18 TU arasında olan sular güncel sular ve 19–28 TU arasında olan sular da termonükleer
etkileşimlerden çokça etkilenen sular olarak ifade edilebilir (Clarke ve ark., 1976).
Su örneklerinin trityum değerleri 1,47–5,38 TU arasında ölçülmüştür. Analiz sonuçlarına göre;
Hazar Gölü havzasının trityum eş değer dağılımı Şekil 7’de gösterilmiştir. Bu haritaya göre
havzanın ova kesiminde daha düşük trityum değerleri, havzanın yüksek kesimlerinde ise daha
yüksek trityum değerleri gözlemlenmiştir. En düşük trityum değeri SK-44 nolu (1,47 TU) kuyu
suyu örneğinde, en yüksek trityum değeri SK-21 nolu (5,38 TU) kuyu suyu örneğinde
ölçülmüştür. Örnekleme çalışmalarının yağışlı mevsimde yapıldığı düşünülürse, SK-14 ve SK44 nolu kuyu suyu örneklerini yaşlı sular, diğer suları da güncel ve eski suları (en az 50 yıllık)
içeren karışım suları olarak sınıflandırmak mümkündür. SK-14 ve SK-44 nolu kuyu yerleri
tektonik kırıklar üzerindedir. Dolayısıyla bu kırık hatlar boyunca hareket eden eski suların
akiferi beslediği düşünülmektedir. Ayrıca, bu örnekleme noktalarında yağıştan beslenme zayıf,
diğer örnekleme noktalarında yağıştan beslenme daha fazladır.
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Şekil 7. Hazar Gölü havzası su örneklerinin trityum (3H) eş değer dağılım haritası
Yeraltı sularının beslenme yükseltileri ile akifer içerisinde kalış süreleri 18O-3H grafiğinde
gösterilmiştir. Bu grafiğe göre; merkeze doğru yaklaşıldıkça akifer içinde kalış süresi artmakta
ve beslenme yüksekliği azalmaktadır (Şekil 8). Tüm su örnekleri yaklaşık olarak aynı beslenme
yüksekliklerine sahipken, SK-14 ve SK-44 nolu su örnekleri diğer su örneklerine oranla daha
uzun süreli derin dolaşıma ve daha yüksek beslenme kotuna sahiptir.
Derin dolaşımlı sularda su-kayaç etkileşimi nedeniyle yüksek konsantrasyonlarda klorür
ölçülürken, yeraltı suyunun akiferde kalış süresine bağlı olarak radyoaktif bozunma nedeniyle
de düşük trityum değeri ölçülür. Aynı şekilde, sığ dolaşımlı sularda da bu durumun tersi
gözlemlenir (Demer, 2008; Çeliker, 2016). Çalışma alanındaki sular Cl ve 3H içeriklerine göre
üç grupta sınıflandırılmıştır. I. gruptaki sular, diğer sulara göre düşük 3H değerleri (1,47–1,56
TU) ve yüksek Cl konsantrasyonları (82,17-118,72 mg/L) ile derin dolaşımlı sular olarak
düşünülmüştür. II. gruptaki suların Cl konsantrasyonları, I. gruptaki sulara oranla daha düşük
(1,69-17,43 mg/L), 3H değerleri (2,41–3,87 TU) ise biraz daha yüksektir. Bu bakımdan, II.
grup sular, sığ dolaşımlı karışım suları olarak düşünülmüştür. III. gruptaki sular; 4,05–5,38 TU
arasında değişen yüksek 3H içerikleri nedeniyle sığ dolaşımlı güncel sular olarak
sınıflandırılmıştır. Bu gruptaki suların Cl içeriği 1,03-5,33 mg/L arasında değişmektedir (Şekil
9). Sığ dolaşımlı güncel sularda bazı örneklerde ölçülen yüksek Cl içeriğinin, bölgedeki
tarımsal faaliyetlerin etkisinden ileri geldiği düşünülmektedir. SK-14 ve SK-44 nolu kuyuların
yağışlardan beslenimi diğer örnek lokasyonlarının besleniminden daha yavaş
gerçekleşmektedir.
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Şekil 8. Hazar Gölü havzası su örneklerinin δ18O-3H ilişkisi

Şekil 9. Hazar Gölü havzası su örneklerinin Cl-3H ilişkisi
Elektriksel iletkenlik (EC) değeri, yeraltı suyunun rezervuarda kalış süresince gerçekleşen su–
kayaç etkileşimi sonucu artış gösterir. Derin dolaşım yapmış yeraltı sularında düşük 3H ve
yüksek EC değeri gözlemlenir. SK-14 ve SK-44 nolu lokasyonlardan alınan kuyu sularına ait
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trityum (1,47–1,56 TU) ve elektrikle iletkenlik (1624-794 µS/cm) değerleri bu suların derin
dolaşımlı sular olduğunu göstermektedir (I. grup sular). SK-6, SK-15, K-18, SK-19, SK-24,
SK-30, SK-42 ve S-43 nolu örnek lokasyonlarından alınan su örneklerinin trityum değerleri
2,41–3,7 TU arasında ölçülmüş olup bu sular II. grup karışım suları olarak sınıflandırılmıştır.
Sınıflandırılan bu suların dışındaki diğer lokasyonlardan alınan sular III. grup güncel sular
olarak adlandırılmıştır (Şekil 10).

Şekil 10. Hazar Gölü havzası su örneklerinin EC-3H ilişkisi
4

SONUÇLAR

Hazar Gölü havzasından alınan yerüstü ve yeraltı sularında duraylı ve duraysız izotop
seviyelerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada havzadaki kuyu, kaynak ve dere
sularının, SK-3 ve SK-9 nolu örnek lokasyonlarından alınan sular hariç δ18O ve δD izotop
oranları, Küresel Meteorik Su Doğrusu (δD = 8 δ18O + 10) ve Akdeniz Meteorik Su Doğrusu
(δD = 8 δ18O + 22) arasında yoğunlaşmaktadır. Tüm su örnekleri meteorik kökenli suların
izotopik özelliklerini göstermektedir.
SK-3 ve SK-9 nolu örnek lokasyonlarından alınan suların izotopik bileşenlerinin Küresel ve
Yerel Meteorik Su Doğrusundan sapması, buharlaşmış göl suyunun akifere girişiminden
kaynaklanmaktadır. SK-14 ve SK-44 nolu lokasyonlardan alınan su örnekleri, diğer örnekleme
lokasyonlarından alınan su örneklerine göre daha yüksek kotlardan beslenen ve uzun süreli ve
derin dolaşım yapan suların özelliklerini temsil etmektedirler. Havzada her 100 m de bir kot
artışına bağlı olarak oksijen-18 içeriğinde 0,43‰ oranında fakirleşme oluşmaktadır. Döteryum
fazlası değerler havzanın hem karasal hem de denizel kökenli yağışlardan beslendiğini
göstermektedir.
Cl-3H ve EC-3H grafiklerine göre; çalışma alanındaki sular, derin dolaşımlı uzun kalış süresine
sahip sular, derin dolaşımlı uzun kalış süresine sahip sular ile sığ dolaşımlı kısa kalış süresine
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sahip sulardan oluşan karışım suları ve sığ dolaşımlı güncel sular olmak üzere üç gruba
ayrılmıştır.
5
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ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ, ORTAKÖY, AKSARAY,
ORTA ANADOLU
EVALUATION OF HYDROGEOCHEMICAL AND ISOTOPIC
PROPERTIES OF DRINKING SPRINGS OF EKECİK RECHARGE
AREA (ERA), ORTAKÖY, AKSARAY, CENTRAL ANATOLIA
Mustafa AFŞİN, Mustafa YILDIZ, Zeynel CEYLAN, İsmail Said KÜRE
Aksaray Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 68100, Aksaray
mustafaafsin@aksaray.edu.tr, jeo.myildiz@gmail.com
ÖZ
Ekecik beslenim alanı (EBA) Aksaray’ın KB’sında 30 km uzaklıktadır. Bu çalışmanın amacı,
EBA’da seçilmiş 8 su kaynağını su kimyası, izotop, su-kaya etkileşimi ve içilebilme özellikleri
açılarından incelemektir. EBA’da, Üst Kretase yaşlı gabro, diyorit, granodiyorit, granit ve
alkali feldspat granit türü magmatik kayalar yüzeylenmiştir. EBA’daki kayalar kırıklı, çatlaklı
ve yer yer bozuşmuş oldukları için sınırlı heterojen ve anizotrop niteliğinde serbest akiferdir.
Bu nedenle, tektonik kontrollü olan ZC-6 dışında diğer sular genelde dokanak türü
kaynaklardır. Kaynak başlarında yapılan ölçümlerde suların pH, sıcaklık, özgül elektriksel
iletkenlik (ÖEİ), debi değerleri sırasıyla 6.52-7.99, 11.8-16°C, 95.2-269.8 µS/cm ve 0.1-0.42
L/s arasında değişmiştir. EBA’daki suların su kimyası fasiyesleri yağışlı ve kurak dönemlerde
genelde Ca-HCO3 (I) olup, sadece yağışlı dönemde ZC-1a ve 6a’da Ca-Na-HCO3 (II)’tür. (I)
sığ ve hızlı, (II) ise sığ dolaşım sırasındaki kısmen karışıma işaret eder. 18O ve 2H izotop
değerlerine göre tüm sular meteorik kökenlidir. Sular, buharlaşma nedeniyle Küresel Meteorik
Su Doğrusu (Küresel MSD)’ndan sapma gösteren en düşük kotlardan beslenmiş (ZC-6a ve 6b)
kaynak hariç Adana ile Ankara Meteorik Su Doğruları (MSD)’nın arasında yer almıştır. 3H
değerlerine göre suların hidrolojik yaşları (yıl) 8.97 ile 20 olarak hesaplanmıştır. Suların EC,
pH ve hidrolik yaş değerlerinde yağışlı ve kurak dönemlerde dolaşım süreleri ile bağlantılı
olarak artma ve azalma belirlenmiştir. Doygunluk indislerine göre, sular genelde akış yolu
boyunca kaya-su etkileşimini yansıtır biçimde Ca-montmorillonit, illit, kaolinit, K-mika ve
kuvarsa; bazı sular ise kalsit, aragonit ve dolomite doygun; tüm sular jips, anhidrit ve halite ise
doygun değildir. Bu sular doygun olduğu mineralleri çökeltebilme; doygun olmadığı
mineralleri ise çözebilme özelliğine sahiptir. Suların toplam alfa ve beta ile sertlik, iyon ve iz
element değerleri içme suyu standartları açısından sular genelde içmeye uygundur.
Anahtar kelimeler: İçmesuyu kaynağı, Kaya-su etkileşimi, İzotop, EBA, Ortaköy, Aksaray
ABSTRACT
Ekecik recharge area (ERA) is at a distance of 30 km from the NW of Aksaray. This study aims
to investigate 8 springs selected in ERA in terms of water chemistry, isotope, water-rock
interaction and drinking properties. Magmatic rocks such as Upper Cretaceous aged gabbro,
diorite, granodiorite, granite and alkali feldspar granite were exposed in ERA. Due to their
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fractured, cracked and altered structures, the rocks in the ERA have the characteristics of
limited heterogeneous and anisotropic unconfined aquifer. For this reason, all springs are
generally contact type, except the tectically controlled ZC-6. The measurements in situ
demonstrated that pH, temperature, specific electrical conductivity (SEC) and discharges of the
springwaters were varied between 6.52-7.99, 11.8-16 °C, 95.2-269.8 µS/cm and 0.1-0.42 L/sec,
respectively. The hydrochemical facies of springwaters are generally Ca-HCO3 (I) in rainy and
dry periods, and Ca-Na-HCO3 (II) are ZC-1a and 6a in only rainy period in the ERA. Whereas
(I) indicates shallow and rapid, (II) shows partial mixing during shallow circulation. All the
waters are of meteoric origin according to 18O ve 2H isotopic values. All the waters are
located between Adana and Ankara Meteoric Water Lines (MWL), except ZC-6a and 6b
springs recharged from the lowest elevations, which are deviated from Global Meteoric Water
Line (GMWL) due to the evaporation. Hydrological ages (year) of the waters were calculated
as 8.97 and 20 according to 3H values. Changes in the values of SEC, pH and hydraulic age of
the waters were detected in rainy and dry periods due to the groundwater circulation times.
According to the saturation indices, the waters are generally saturated with Camontmorillonite, illite, kaolinite, K-mica and quartz minerals, which reflects the rock-water
interaction along the flow path, and some waters are saturated with calcite, dolomite and
aragonite minerals; waters are unsaturated with gypsum, anhydrite and halite minerals. While
these waters can precipitate minerals with which they are saturated, they can dissolve minerals
with which they are not saturated. While these waters can precipitate minerals with which they
are saturated, they can dissolve minerals with which they are not saturated. According to the
standards of drinking water, these waters are usually drinkable in terms of their total alpha and
beta with hardness, ion and trace element values
Keywords: Drinking water spring, Rock-water interaction, Isotope, ERA, Ortakoy, Aksaray
1

GİRİŞ

Orta Anadolu Kristalen Karmaşığı (OAKK) yaklaşık Ankara-Sivas-Ulukışla arasında yer alan
bir üçgen oluşturmaktadır. Bu çalışmaya esas olan Ekecik Beslenim alanı (EBA), Tuz Gölü'nün
doğusunda Aksaray ili Ortaköy ilçesi Ekecik dağı ve yakın çevresini kapsamaktadır (Şekil 1).
EBA ve çevresindeki magmatik kayaların jeolojisi ve petrolojisine yönelik çok sayıda
araştırma olmasına (Kadıoğlu ve Güleç, 2001; Kalkan ve Yıldız 2017a-b; Yıldız ve Kalkan,
2017; Kalkan, 2018) rağmen, EBA’nın hidrojeolojisi ve su-kaya etkileşimi ile ilgili ayrıntılı
biçimde inceleyen çalışma azdır (Afşin vd., 2018). Bu bağlamda, EBA’nın jeolojik
özelliklerinin aydınlatılmasında daha çok Küre (2017)’den; hidrojeolojisinin anlaşılmasında
ise, EBA’nın güneyinde bulunan Sağırkaraca göletinin yapımı sırasında DSİ Genel
Müdürlüğü’nün gerçekleştirmiş olduğu çalışma (Altunay, 2014) ile Tuzlusu jeotermal alanının
jeotermal açıdan incelenmesine (Afşin vd., 2007) ve Tuzlusu yakınındaki eski deponi alanının
yeraltısuyuna etkilerinin (Özaydın, 2004) ve Gücünkaya yakınındaki altere granitlerin akifer
olabilme özelliklerinin belirlenmesine (Afşin vd., 2010) yönelik çalışmalar ile bu incelemede
arazide gerçekleştirilmiş gözlemler dikkate alınmıştır.
Bu çalışmanın amacı, Aksaray'ın içme suyu ihtiyacının önemli bir bölümü karşılama
potansiyeline sahip EBA'da bulunan seçilmiş kaynak sularını hidrojeokimyasal ve izotopik
açıdan kaya-su etkileşimi ile birlikte ele almak, kullanılabilirlik ve içilebilme özelliklerini
ortaya koymaktır.
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Yukarıda belirtilen amacı gerçekleştirebilmek için, EBA’da yağışlı (Mayıs 2018) ve kurak
(Ekim 2018) dönemlerde incelenen 8 kaynağın başında suların pH, sıcaklık, özgül elektriksel
iletkenlik, debi değerleri ölçülmüş; sulardan her iki dönemde su kimyası ve izotop örnekleri
alınmıştır. Bu örneklerin su kimyası analizleri Hacettepe Üniversitesi Su Kimyası
Laboratuvarı’nda (Ankara); iz element analizleri Aksaray Üniversitesi Çevre Mühendisliği
Bölümü Laboratuvarı’nda (Aksaray); izotop analizleri ise DSİ Genel Müdürlüğü’nün Teknik
Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı İzotop Laboratuvarı’nda (Ankara) yapılmıştır.
Suların kurak ve yağışlı dönemlerde elde edilmiş tüm analiz sonuçları PhreeqCi ve Aquachem
(Parkhurst ve Appelo, 1999) gibi programlar ile kullanım ve içilebilirlik açılarından Kıtaiçi su
kaynakları, Su Kirliliği Kalite Kriterleri (SKKY, 2009), TSE 266 (2014); WHO (2011) gibi
farklı standartlar dikkate alınarak kısaca değerlendirilmiştir.

Şekil 1. İnceleme alanının yerbulduru haritası
2

EBA VE ÇEVRESİNİN JEOLOJİSİ VE HİDROJEOLOJİSİ

OAKK’da Paleozoyik yaşlı metamorfitleri tektonik olarak üzerleyen Üst Kretase yerleşim yaşlı
ofiyolitler ve her iki birimi kesen Üst Kretase yaşlı granitoidler yer alır (Küre, 2017) (Şekil 2).
EBA ve çevresindeki magmatitler gabrodan alkali feldispat granite kadar değişen farklı kaya
türlerini içerir.
Gabrolar ve granitoidler subalkalin karakterli, toleyitik ve kalkalkalin gidişlidir. Granitoid ve
gabroların ana ve iz element kimyası bu kayaların kabuk ve manto bileşimli kaynaktan
eşzamanlı oluşmuş hibrit kayalar olduğuna işaret eder. Mafik magma, dalan litosfer dilimi
üzerindeki metasomatik üst manto kaynağından türemiş, felsik magmaların üretildiği kabuğa
enjekte edilmiştir. Mafik ve felsik magmalardan tamamlanmamış homojen - heterojen karışım
ve fraksiyonel kristallenme süreçleri ile granitoid ve gabro plütonları oluşmuştur. EBA’daki
magmatik kayalar yaşlıdan gence doğru şu kronolojik sırayı izler. En yaşlı birimi oluşturan
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Gökkaya granodiyoriti dereceli olarak Haznedar granodiyoritine geçişli, Sinandı biyotit graniti
Haznedar granodiyoritine sokulmuş, Gelinseki graniti ise Sinandı biyotit granitini keserek
yerleşmiştir. Sırayalar alkali feldispat graniti EBA’daki en genç birimdir. Aplit ve pegmatit
daykları Sırayalar alkali feldispat granitinin en son fazını oluşturmuştur. Tüm birimler,
hidrotermal kuvars damarları tarafından kesilmiştir.
EBA’daki kayalar hidrojeolojik açıdan genelde akifüj özelliğindedir. Ancak, bunlar
günlenmenin etkisiyle düşey ve yanal yönde kırıklı, çatlaklı ve yer yer bozuşmuşlardır. Hatta
yer yer kalınlığı 30 m’yi aşan bozuşmuş kuşağın özgül geçirgenlikleri 10-2 Darcy’yi geçtiği
için (Afşin ve Kayabalı 2004) göreceli geçirimli olarak değerlendirilebilir (Şekil 3). Bu
alandaki kaynakların debileri düşük olup, çalışma sırasında 0.1-0.42 L/s arasında ölçülmüştür.
Bu nedenle, bu birimler sınırlı heterojen ve anizotrop serbest akifer niteliğindedir (Afşin ve
Elhatip, 2000; Özaydın, 2004; Afşin vd., 2010; Altunay, 2014). EBA’da incelenen kaynaklar
tektonik kontrollü olan ZC-5 ve ZC-6 dışında magmatik kayaların dokanaklarında açığa
çıkmaktadırlar (Şekil 2).
ZC-1

Gabro-granodiyorit
dokanağı

ZC-2

Granodiyorit çatlağı

ZC-3

Granodiyorit çatlağı

ZC-4

Metapelit

ZC-5

Kalksilikat mermer

ZC-6

Granodiyorit ile granit
tektonik dokanağı

ZC-7

Balcı göleti granodiyoritgranit dokanağı

ZC-8

Borucu granodiyoriti

B

♂

ZC-4

♂

ZC-5

♂

♂

ZC-7

ZC-6

♂

ZC-3

A

♂

ZC-2

♂

ZC-1

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

Kx
Kx

Kaynaklar

Kz
Kx

B

A

Şekil 3. EBA yakınında Sağırkaraca’daki altere granit, alüvyon (A) ve düşük debili
kaynakların (B) (Altunay, 2014) düşey ve yanal yönde homojenlik/heterojenlik ve
izotropi/anizotropi özelliklerinin Freeze ve Cherry (1979)'ye göre değerlendirilmesi
3

SU KİMYASI

EBA’da yağışlı ve kurak dönemlerde incelemeye esas alınan 8 kaynağın başında yapılan
ölçümlerde suların pH, sıcaklık ve özgül elektriksel iletkenlik (ÖEİ) değerleri sırasıyla 6.527.99, 11.8-16°C, 95.2-269.8 µS/cm arasında değişmiştir. Suların ÖEİ ve pH değerlerinde
yağışlı ve kurak dönemlerde dolaşım süreleri ile bağlantılı olarak kısmen artma ve azalma
saptanmıştır (Tablo 1).
Sularda baskın iyonlardan Ca+2, EBA'da geniş bir yer kaplayan granit ve granodioritlerdeki
anortit, ojit ve hornblend gibi silikatli minerallerden; Na+ ise albitlerden, HCO3- beslenim
alanında süzülme suyu kuşağındaki CO2’nin bünyeye alınmasından; ZC-5’teki Ca+2 ve HCO3ise mermerlerin yıkanması sonucu sulara karışmış olabilir.
Suların katyon iyon dizilimleri ZC-5a, 5b, 7a ve 7b'de Ca+2>Mg+2>Na+>K+, diğer sularda
Ca+2>Na+>Mg+2>K+; anyon iyon dizilimleri ZC-1b'de HCO3->Cl->SO4-2, diğer sularda ise
HCO3->SO4-2 şeklinde kısmen değişmiştir (Tablo 2, Şekil 4). Suların iyon dizilimleri
yeraltısuyu akış yolu boyunca zenginliğe işaret eder biçimde, genelde daha uzun dolaşım süreli
olan ZC-5'e doğru artmıştır (Şekil 4). ZC-6a ve 6b'de yük denge hatasının 7.45 ile 21.39 olması,
özellikle yağışlı dönemde karışım sonucu baz değişimindeki fazlalığın göstergesi olabilir.
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Tablo 1. İncelenen suların fiziksel, kimyasal ve kirlilik parametreleri ile bazı iyon oranları
Örnek
no'su ve
yükseltisi
(m)

pH

ZC-1a
(1578)

6.52

95.2

11.8

0.18

ZC-1b

7.48

95.4

11.5

0.04

ZC-2a
(1564)

7.17

100.3

13.8

0.11

ZC-2b

7.59

106

12.7

0.01

ZC-3a
(1540)

6.96

115.1

12.8

0.12

ZC-3b

7.79

112.5

12.4

0.02

ZC-4a
(1352)

7.99

162

16

1.85

ZC-4b

7.36

167.8

15.4

0.18

ZC-5a
(1405)

7.36

249.5

13.5

0.1

ZC-5b

7.56

269.8

13.7

0.09

ZC-6a
(1410)

7.14

124.2

13.4

0.11

ZC-6b

7.48

137.5

14.2

ZC-7a
(1301)

7.24

144

15.5

0.5

ZC-7b

7.6

151.3

15.6

23

ZC-8a
(1418)

7.42

190.5

13.5

0.18

ZC-8b

7.76

199.5

14.3

0.07

ÖEİ
Sıcaklık Bulanıklık
ÇO
(µS/cm)
(°C)
(NTU)
(mg/L)

5.79

8.32

8.14

6.48

7.45

6.9

4.45

7.42

Debi

Ca

Mg

Na

K

Cl

SO4 HCO3 NO2 NO3

NH4

%
Ca/Mg Ca/SO4 Na/Cl
Yük
denge
meq/L/meq/L
hatası

(L/s)

Sertlik
(FS)

83.2

5.36

0.852

0.219

0.289

0.009

0.047

0.07

1.14

0.00

2.23

0.00

3.02

3.88

5.38

4.02

83.85

6.98

1.164

0.232

0.29

0.010

0.053

0.05

1.5

0.00

2.44

0.07

3.05

4.99

24.95

3.56

83.2

5.85

0.946

0.223

0.288

0.019

0.069

0.14

1.23

0.00

4.26

0.00

-1.12

4.22

6.53

4.17

90.35

7.53

1.264

0.242

0.29

0.022

0.076

0.13

1.5

0.00

3.53

0.05

2.62

5.20

9.96

3.81

98.5

6.63

1.091

0.234

0.2685

0.030

0.062

0.16

1.32

0.00

4.97

0.00

-0.16

4.65

6.63

4.30

96.85

8.33

1.41

0.254

0.28

0.034

0.07

0.14

1.6

0.00

4.21

0.18

3.31

5.52

9.78

3.98

127

8.76

1.5

0.251

0.374

0.010

0.093

0.22

1.6

0.00

5.63

0.00

3.02

5.95

6.80

4.02

133.25

9.85

1.69

0.278

0.39

0.010

0.095

0.18

1.9

0.00

3.52

0.00

3.59

6.06

9.23

4.06

207.4

18.85

3.59

0.178

0.147

0.009

0.077

0.14

3.58

0.00

6.06

0.129

0.27

20.09

25.05

1.92

223.6

20.76

3.93

0.216

0.15

0.014

0.078

0.13

3.9

0.00

5.59

0.92

2.44

18.19

30.94

1.97

103.9

11.29

1.24

0.2281

0.348

0.013

0.076

0.18

1.42

0.00

6.46

0.00

21.39

4.29

10.06

6.11

113.1

8.58

1.46

0.2477

0.37

0.015

0.099

0.16

1.6

0.00

5.2

0.10

7.45

5.92

9.20

3.68

82

8.07

1.25

0.3618

0.328

0.035

0.087

0.23

1.51

0.00

4.10

0.00

5.01

3.46

5.56

3.75

120.25

9.54

1.54

0.3681

0.34

0.030

0.092

0.19

1.8

0.00

3.72

0.22

4.05

4.17

8.03

3.70

160

11.29

1.83

0.4263

0.462

0.031

0.184

0.29

1.42

0.00

45.82

0.100

2.31

4.29

6.31

2.51

163.85

11.90

1.96

0.4156

0.45

0.032

0.107

0.26

1.7

0.00

37.35

0.050

4.27

4.72

7.63

4.25

meq/L
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Tablo 2. İncelenen sularda bulunan iyonların (meq/L) dizilimleri ve su kimyası
fasiyesleri
Örnek No.

İyon dizilimi

Su kimyası fasiyesi

ZC-1a, ZC-6a

HCO3->SO4-2>Cl-

ZC-1b

HCO3->Cl->SO4-2

Ca-Na-HCO3

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

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

Ca-HCO3

HCO3->SO4-2>ClCa+2>Mg+2 >Na+> K+

ZC-5a, 5b; ZC-7a, 7b

10,00

10
ZC-1a

ZC-2a

ZC-3a

ZC-4a

ZC-5a

ZC-6a

ZC-7a

ZC-8a

ZC-1b
ZC-4b
ZC-7b

1

ZC-2b
ZC-5b
ZC-8b

ZC-3b
ZC-6b

meq/L

meq/L

1,00

0,1

0,10

0,01
Ca

Mg

Na+K

Cl

SO4

HCO3

A

0,01
Ca

Mg

Na+K

Cl

SO4

HCO3

B

Şekil 4. İncelenen suların yarıogaritmik Schoeller (1962) diyagramları: (A) Yağışlı dönem,
(B) Kurak dönem
EBA’daki kaynaklarda Ca-HCO3 (I) ve Ca-Na-HCO3 (II) şeklinde iki su kimyası fasiyesi (IAH,
1979) tespit edilmiştir (Tablo 3, Şekil 5). Bu fasiyesler yağışlı ve kurak dönemlerde genelde
Ca-HCO3 olup, sadece yağışlı dönemde ZC-1a ve 6a’da Ca-Na-HCO3’tür. Yeraltısuyu akış
sisteminde (I) fasiyesi bozuşmuş kısmen sodyumca zengin magmatik kayalarda (ve ZC-5 için
mermerlerde) sığ ve hızlı dolaşıma, (II) fasiyesi ise sığ dolaşım sırasındaki kısmen karışıma
işaret eder.
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Mg

SO4

Ca

Na+K

HCO3

Cl

% meq/L

Şekil 5. İncelenen suların Piper (1944) diyagramı
Ca/Mg ve Ca/SO4 oranları 18.19-30.94 arasında olup, ZC-5a ve 5b’de diğer sulara (3.42-10.06)
göre yüksektir (Tablo 1, Şekil 6). Sadece ZC-1b'de SO4-2 değeri en düşük (0.04 meq/L) olduğu
için Ca/SO4 oranı fazladır (24.95). ZC-5a ve 5b’de Ca/Mg oranının dikkat çekici biçimde
yüksek olması bu suların akiferi olan mermerlerdeki kalsiti çözmesiyle ilişkili olmalıdır. Na/Cl
oranları, ZC-5a ve 5b’de 1.92 ile 1.97 diğer sularda ise, 2.51 ile 6.11 arasında değişmiştir. Bu
oranlar, ZC-5a ve 5b’nin formasyon suyu (Afşin vd., 2007), diğer suların ise karışım özellikli
olabileceğine işaret eder.
30

7

Ca/SO4

Ca/Mg

Na/Cl
6

4

15
3
10

Na/Cl

5

20

2

ZC-8b

ZC-8a

ZC-7b

ZC-7a

ZC-6b

ZC-6a

ZC-4b

ZC-4a

ZC-3b

ZC-3a

0

ZC-2b

0

ZC-2a

1

ZC-1b

5

ZC-1a

Ca/Mg, Ca/SO4

25

Şekil 6. İncelenen suların bazı iyon oranlarının değişimi
Doygunluk indislerine (SI) göre, sular genelde akış yolu boyunca kaya-su etkileşimini yansıtır.
Bu açıdan, incelenen suların çoğunluğu Ca-montmorillonit, illit, kaolinit, K-mika ve kuvarsa;
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bazı sular (ZC-5a, 5b, 7b, 8b) ise kalsit, dolomit ve aragonitten bir veya ikisine doygundur.
Tüm sular jips, anhidrit ve halite ise doygun değildir. Bu sular doygun olduğu mineralleri
çökeltebilme; doygun olmadığı mineralleri ise çözebilme özelliğine sahiptir. Bu bağlamda, Camontmorillonit, illit, kaolinit, K-mika ve kuvarsa doygun sularda plajiyoklas ve silikatların
çözünürlüğü/ayrışması, karbonat minerallerine doygun olan sularda ise kalsit ve dolomit
çözünürlüğü/ayrışması (Tahmasebzadeh Bastam ve Gültekin, 2017) gerçekleşmiş olabilir.
4

SULARIN İZOTOPİK ÖZELLİKLERİ

EBA'daki suların kararlı izotop 18O ve 2H değerlerine göre Küresel (Craig, 1961), Ankara
ve Adana Meteorik Su Doğruları (Dilaver vd., 2018) çizilmiştir (Şekil 7a ve b, Tablo 3). 18O
ve 2H izotop değerlerine göre tüm sular meteorik kökenlidir. Sular, ZC-6a ve 6b dışında,
Ankara (AMSD) ile Adana Meteorik Su Doğru (KMSD)'larının arasında yer almış olup, aynı
havzadan beslenime işaret eder. ZC-6a ve 6b ise en düşük kotlardan beslenmiştir. Yerel
meteorik su doğrusu (YMSD) 2H=5.29 18O-15.39 olarak hesaplanmıştır. Bununla ilişkili
biçimde, suların döteryum fazlası (Df) değerleri (Clark ve Fritz, 1997) ZC-6a ve 6b hariç 13.73
ile 16.28 arasındadır. Bu durum ve YMSD'nin eğiminin 5.29 olması, EBA’da kısmen kurak
iklim şartlarında yağışa kaynak oluşturan suda bir buharlaşmaya işaret edebilir. ZC-6a ve 6b’de
KMSD’den sapmaya rağmen ise Df değerlerinin 1.69 ile 3 arasında olması, en düşük kotlardan
beslenen ve tektonik dokanaktan çıkan bu suların akış sisteminin daha uzun örnekleme süreli
ayrıntılı çalışmalarla araştırılması gerektiğinin göstergesidir.
Tablo 3. EBA’da incelenen suların izotop analiz sonuçları ve döteryum fazlası değerleri
18O

2H

V-SMOW (‰)

V-SMOW (‰)

ZC-1a

-11.15

-73.87

4.78

15.33

ZC-1b

-11.31

-74.32

4.57

16.16

ZC-2a

-11.56

-76.3

4.65

16.18

ZC-3a

-11.24

-74.15

5.34

15.77

ZC-3b

-11.33

-74.36

3.67

16.28

ZC-4a

-11.29

-75.84

5.23

14.48

ZC-5a

-11.30

-76.02

5.21

14.38

ZC-5b

-11.21

-75.23

3.6

14.45

ZC-6a

-6.31

-48.79

6.05

1.69

ZC-6b

-6.79

-51.32

5.89

3

ZC-7a

-11.18

-75.71

4.68

13.73

ZC-7b

-11.46

-76.47

3.26

15.21

Örnek No.

3H

(TU)

Döteryum fazlası (Df=2H(8*18O)

18OV-SMOW değerlerine (‰) göre beslenim kotu en yüksek ZC-2a (-11.56), en düşük ise
ZC-6a (-6.31)’dır. ZC-1b, 3b, 5a ve 7b’de izotopik ayrışma nedeniyle 18O değerleri ZC-3b,
5b, 6b ve 7b’de kurak dönemde daha negatiftir. Kararsız izotoplardan 3H değerlerine göre ise
en genç ve yeraltısuyu akış sistemi içinde en kısa (8.97 yıl) dolaşımlı su ZC-6a (6.05 TU), en
yaşlı ve en uzun (20 yıl) dolaşımlı su ise ZC-7b (3.26 TU)’dir. Bu sulardan ZC-1b, 6b ve 7b’nin
beslenim kotlarının yüksek ama 3H değerlerinin düşük olması, bunların kurak dönemde daha
yüksek kotlara düşen sonbahar yağışlarından beslenmiş olabileceğinin emaresidir.
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 18O (‰) V-SMOW
-11,8

-10,8

-9,8

-8,8

-7,8

-6,8

20

18 O (‰) V-SMOW

ZC-6a

-48

0

-10

-5

ZC-6b

0
-20

2 H (‰) V-SMOW

y = 5,2931x - 15,397
R² = 0,9947

B

-53

-40
-60
-80

 2H (‰) V-SMOW

-15

-100

-58

-63

-68

C

-73

ZC-1a
Zc-1b
ZC-3a
ZC-3b
ZC-5b
ZC-4a
ZC-7a

ZC-2a
ZC-7b

A

ZC-5a

-78

Şekil 7 a. İncelenen suların 18O ve 2H genel (A) ve (B) yerel meteorik su doğrusu
grafikleri, (C) suların ZC-6 hariç Şekil 7b'de ayrıntılı gösterilen bölümü
18 O (‰) V-SMOW
-11,6

-11,4

-11,2

-11

-10,8

-10,6

-10,4
-73,8

ZC-3a ZC-1a
ZC-3b

-74,2

ZC-1b

2 H (‰) V-SMOW

-74,6

ZC-5b

ZC7a

ZC-4a

-75

-75,4

-75,8

ZC-5a
-76,2

ZC-2a
ZC-7b

-76,6

Şekil 7 b. İncelenen suların Şekil 7 a'daki C bölümünün ZC-6 hariç ayrıntılı 18O ve 2H
grafiği
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6,5

ZC-6a

6
ZC6b

5

Dolaşım süresi

3 H (TU)

5,5

ZC-1a
ZC-7a

ZC-1b

4,5

ZC-4a
4

ZC-2a

ZC-3b

ZC-5b

3,5
ZC-3a

ZC-7b
3
-12,00

ZC-5a

-11,00

-10,00

-9,00

-8,00

-7,00

-6,00

18 O (‰) V-SMOW

Şekil 8. İncelenen suların 3H ve 2H grafiği
5

SULARIN İÇİLEBİLİRLİĞİ

EBA'daki sular Kıtaiçi su kaynakları, bazı standartlara (SKKY, 2009; TSE 266, 2014; WHO,
2011) göre kısaca değerlendirmeleri (Çizelge 1 ve Afşin vd., 2018) şöyledir: pH (6.5-8.5), ÖEİ
(ZC-5b>268 µS/cm), sıcaklık (°C) ve NO2 değerleri bakımından tüm sular genelde I. sınıf;
NO3’e göre ZC-4a, 5a ve 5b >5 olup, I., ZC-8a ve 8b >20 olup IV.; NH4’e göre, ZC-5b >2
olduğu için II., diğer sular ise I. Sınıf; ZC-7b dışında bulanıklık tehlikesi olmayan, çözünmüş
oksijen (ÇO)’e göre I. ve II.; kaliteli toplam sertliklerine göre orta sert olan ZC-5a ve 5b dışında
yumuşak sular sınıfına girmektedir. Analiz sonuçları (Afşin vd., 2018) burada verilmeyen iz
element değerleri bazı dönemlerde değişmekle beraber, suların sınıfları çoğunlukla II. ve III.
sınıfa dahildir. Tüm sular toplam alfa ve beta değerleri açısından içmeye genelde uygundur.
6

SONUÇLAR VE ÖNERİLER

Bu çalışmada, Aksaray'ın içme suyu ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılama potansiyeline
sahip EBA'da bulunan 8 kaynak suyu hidrojeokimyasal ve izotopik olarak kaya-su etkileşimi
ile birlikte ele alınmış; suların kullanılabilirlik ve içilebilme özellikleri tespit edilmiştir.
EBA’da, yüzeylenmiş magmatik kayalar Üst Kretase yaşlı gabro, diyorit, granodiyorit, granit
ve alkali feldspat granittir. Bu kayalar kırıklı, çatlaklı ve yer yer 30 m'yi bulan bozuşmuş
kuşakları içerdikleri için, sınırlı heterojen ve anizotrop serbest akifer özelliklidir.
Genelde granit - granodiyorit dokanaklarında çıkan kaynak başlarında yapılan ölçümlerde
suların pH, sıcaklık, ÖEİ, debi değerleri sırasıyla 6.52-7.99, 11.8-16°C, 95.2-269.8 µS/cm, 0.10.42 L/s arasında değişmiştir.
EBA’daki sularda iki su kimyası fasiyesi belirlenmiş olup, (I) (Ca-HCO3) yeraltı akış
sisteminde sığ ve hızlı dolaşımın; (II) Ca-Na-HCO3 ise sığ dolaşım sırasında sulara kısmen
karışımın ve kaya-su etkileşiminin göstergesidir.
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İncelenen sular, kararlı izotoplar (18O ve 2H) açısından meteorik kökenlidir. Aynı havzadan
beslenmiş olan bu sular, ZC-6 dışında Adana ile Ankara Meteorik Su Doğruları (MSD)’nın
arasında yer almıştır. Suların 3H değerlerine göre hidrolojik yaşları 8.97 yıl (ZC-6) ile 20 yıl
(ZC-7b) olarak hesaplanmıştır.
Yeraltı akış sisteminde akış yolu boyunca kaya-su etkileşimini yansıtan doygunluk indisleri,
bakımından granit, granodiyorit gibi kayalarla dokanak halinde olan sular Ca-montmorillonit,
illit, kaolinit, K-mika ve kuvarsa; mermer gibi karbonatlı kayalarla ilişkili sular ise kalsit,
aragonit ve dolomite doygun; tüm suların jips, anhidrit ve halite doygun değildir. Bu sular
doygun olduğu mineralleri çökeltebilme; doygun olmadığı mineralleri ise çözebilme özelliğine
sahiptir. Ca-montmorillonit, illit, kaolinit, K-mika ve kuvarsa doygun sularda plajiyoklas ve
silikatların, karbonat minerallerine doygun olan sularda ise kalsit ve dolomit çözünürlükleri
gerçekleşebilir.
EBA'da incelenen sular, içme suyu standartları açısından toplam alfa ve beta ile sertlik, iyon
ve iz element değerleri bakımından genelde içmeye uygundur.
Yukarıda elde edilen verilere göre, her ne kadar düşük debili kaynakları olsa da önemli içme
suyu potansiyeli taşıdığı anlaşılan EBA’daki kaynak alanlarının ve suların daha ayrıntılı
hidrojeolojik ve hidrojeokimyasal çalışmalarının yapılmasının yanı sıra sular üçer aylık
dönemler halinde de örneklenmeli; suların analiz sonuçları içilebilirlik ve sağlık açısından tıbbî
ekoloji ve hidroklimatoloji konusunda uzman tıp doktorları tarafından değerlendirilmelidir.
7
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HAVZA (SAMSUN) JEOTERMAL SAHASININ DOĞAL
İZOTOPLARLA (O, H, C, Sr, B, Li) İNCELENMESİ
THE INVESTIGATION OF THE HAVZA GEOTHERMAL FIELD
(SAMSUN) WITH NATURAL ISOTOPES (O, H, C, Sr, B, Li)
Esra HATİPOĞLU TEMİZEL, Fatma GÜLTEKİN, Arzu FIRAT ERSOY
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Trabzon
(esrahatipoglu@ktu.edu.tr)
ÖZ
Kuzey Anadolu Fay Zonu'nda (KAFZ) yer alan Havza Jeotermal Sahası'nda (HJS) en yaşlı
birimi Jura-Kretase yaşlı kireçtaşları oluşturmaktadır. Bunların üzerine Eosen yaşlı volkaniksedimanter kayaçlar ile Neojen yaşlı killi, kumlu ve çakıllı birimler gelmektedir. HJS'de
jeotermal etkinliği sıcak su kaynakları temsil etmektedir. Ca- HCO3 tipinde olan termal
kaynakların boşalım sıcaklıkları 22 ve 25C, pH değerleri ortalama 7, Eİ değerleri 650 µS/cm
TÇK değerleri 340 mg/L’dir. Jeotermal kuyudan boşalan Na-HCO3 tipindeki suyun sıcaklığı
ise 52C, pH değeri 7.71, Eİ değeri 1140 µS/cm ve TÇK değeri 660 mg/L’dir. Bu çalışmada
O, H, C, Sr, B ve Li izotoplarından yararlanarak HJS'nda jeotermal suların kökeni ve beslenimboşalım ilişkilerini incelemek amaçlanmıştır.
Jeotermal suların δ18O değerleri ‰ -10.43 ile ‰-12.35 (SMOW), δ2H değerleri ise ‰ -70.51
ile ‰ -84.14 (SMOW) arasındadır. Soğuk kaynak ve yüzey sularında δ18O değerleri ‰-8.37
ile ‰ -10.62 (SMOW) arasında, δ2H değerleri ‰ -62.13 ile ‰ -74.72 (SMOW) arasında
değişmektedir. Trityum değerleri jeotermal sularda 0.64 – 2.78 TU iken, soğuk sularda
ortalama 6.4 TU’dur. Bu değerlere göre jeotermal sular derin dolaşımlı meteorik sulardır. δ13C
değeri jeotermal kuyu suyunda ‰ 3.01 (PDB), termal kaynak sularında ‰ -4.18 ile -6.44
(PDB), soğuk kaynaklarda ve yüzey suyunda ‰ -10.45 ile -13.31 (PDB) arasındadır. Bu
değerler ile HJS jeotermal kuyu sularındaki çözünmüş inorganik karbon metamorfik CO2 ve
denizel kireçtaşlarından kaynaklanmaktadır. Termal kaynaklardaki karbon manto kökenli CO2
ve yeraltısuyundaki inorganik karbon kaynaklıdır. Soğuk kaynak suları ve yüzey sularındaki
karbon ise yeraltısuyundaki inorganik karbon ve zemin gözeneklerindeki CO2'ten türemiştir.
Sr/86Sr oranı jeotermal kuyuda 0.707660, sıcak kaynaklarda 0.707388 ile 0.707609
arasındadır. δ11B değeri jeotermal kuyuda negatif (‰-0.77) iken sıcak kaynaklarda pozitiftir
(‰ 5.78 ile 9.37). δ7Li değerleri negatif olup, kuyu suyunda ‰ -4.64, sıcak kaynaklarda ise
‰ -6.84 ile -7.44’dür. 87Sr/86Sr, δ11B ve δ7Li değerleri birlikte değerlendirildiğinde HJS'da
volkanik kayaçların rezervuar olabileceği düşünülmektedir.
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Anahtar Kelimeler: Havza Jeotermal Sahası, Bor, Lityum, Stronsiyum izotopları,
Hidrojeokimya
ABSTRACT
The oldest unit is the Jurassic-Cretaceous limestones at the Havza Geothermal Field (HJS)
located at the North Anatolian Fault Zone (NAFZ). The Eocene volcanic-sedimentary rocks
and Neogene aged clayey, sandy and gravel units lie over these Mesozoic units. The geothermal
activity in the HJS is represented by thermal springs. Thermal springs of Ca-HCO3 type have
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discharge temperatures 22 and 25C, pH values are 7, EC values are 650 22µS/cm TDS values
are 340 mg/L. The temperature of the Na-K-HCO3 type water that is discharged from the
geothermal well is 52°C, pH is 7.71, EC value is 1140 µS/cm and TDS is 660 mg/L. The aim
of this study was to investigate the origin and recharge-discharge relationship of the geothermal
water in the HJS by using O, H, C, Sr, B and Li isotopes.
δ18O values of geothermal waters are between -10.43‰ and -12.35‰ (SMOW), and δ2H values
are between -70.51‰ and -84.14‰ (SMOW). In cold springs and surface waters, δ18O values
range from -8.37‰ to -10.62‰ (SMOW), while δ2H values range from -62.13‰ to -74.72‰
(SMOW). Tritium values are 0.64 - 2.78 TU in geothermal waters and 6.4 TU in cold waters.
The isotopic values of thermal water (δ18O, δ2H, δ3H) indicate a deep-circulating meteoric
origin. The 13C (PDB) value of geothermal water in the study area is determined as 3.01‰.
In thermal spring waters (-4.18 to -6.44 PDB), in cold springs and surface waters (-10.45 to 13.31 PDB) negative δ13C values are observed. Dissolved inorganic carbon in geothermal water
in the study area is originated from metamorphic CO2 and marine carbonates. Carbon in
thermal springs originates from mantle origin CO2 and in groundwater DIC. The carbon in the
cold spring water and surface water is derived from the groundwater DIC and soil CO2.
The 87Sr/86Sr ratio is 0.707660 in the geothermal well and between 0.707388 and 0.707609 in
the thermal springs. The value of δ11B is negative (-0.77‰) in geothermal wells and positive
in thermal springs (5.78 to 9.37‰). The δ7Li values are negative in all geothermal waters and
-4.64 ‰ in well water and -6.84 to -7.44‰ in thermal springs. If the values of 87Sr/86Sr, δ11B
and δ7Li are evaluated together, it is thought that volcanic rocks may be reservoir in HJS.
Keywords: Havza
Hydrogeochemistry.
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GİRİŞ

Havza Jeotermal Sahası (HJS) Samsun iline 81 km uzaklıkta, Orta Karadeniz Bölümü’nde yer
alan önemli jeotermal sahalardan biridir (Şekil 1). Tektonik hatlar tarafından kontrol edilen
yaklaşık 54°C sıcaklığa sahip jeotermal kuyu suları bölgede kurulu sıcak su tesislerinin
ısıtılmasında ve balneolojik amaçlar için kullanılmaktadır. Bu kuyular dışında sahada
sıcaklıkları 22-25 °C arasında değişen jeotermal kaynaklar bulunmaktadır. Bu çalışma ile O,
H, C, Sr, B ve Li izotoplarından yararlanarak HJS'nda jeotermal suların kökeni ve beslenimboşalım ilişkilerini incelemek amaçlanmıştır.
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Şekil 1. Çalışma alanına ait yer bulduru haritası
2

MATERYAL VE YÖNTEM

HJS’de, 1 adet jeotermal su kuyusundan (SH-5), 2 adet termal kaynaktan (ILK, KRK), 3 adet
soğuk su kaynağından (PNK, CEK, BEK) ve 2 adet yüzey suyundan (TAD ve HAD) olmak
üzere toplam 8 noktadan örnek alınmıştır.
Çoklu parametre ölçer aleti (dijital HACH-HQ40D) ile çalışma alanında örnek alınan su
noktalarında sıcaklık, pH, TDS (toplam çözünmüş madde miktarı) ve EC (elektriksel
iletkenlik) gibi parametreler yerinde ölçülmüştür. Ölçümler sırasında kullanılan problar her
ölçüm öncesi ve sonrasında saf su ile yıkanarak korunmuş ve her arazi çalışmasından önce
buffer solüsyonları ile günlük kalibrasyonları yapıldıktan sonra çalıştırılmıştır.
Örnekleme yapılan suların majör anyon-katyon ve izotop içeriklerini belirlemek amacıyla
polietilen şişelerle örnekleme yapılmıştır. Örnekleme işleminde majör anyon-katyonlar ve
trityum izotopu için 500 ml, 18O, 2H ve 13C izotop analizleri için 50 ml, 34S izotop analizi için
750 ml, 87Sr/86Sr-, 7Li ve 11B izotop analizleri analizleri için 500 ml’lik polietilen şişeler
kullanılmıştır.
Su örneklerinin kimyasal analizleri, Hacettepe Üniversitesi Hidrojeoloji Mühendisliği Bölümü
su kimyası laboratuarında iyon kromatografi tekniği ile yaptırılmıştır. 18O, 2H ve 13C izotop
analizleri ISO Analitik Laboratuarında (İngiltere) İzotop Oranı Kütle Spektrometresi (IRMS)
tekniği, sıcak sulardaki sülfattaki 18O ve 34S analizleri İzotop Oranı Kütle Spektrometresi
tekniği ile Isotope Tracer Technologies Inc (Kanada) Laboratuarı’nda yaptırılmıştır. Trityum
analizleri sıvı sintilasyon sayma tekniği ile Hacettepe Üniversitesi Hidrojeoloji Mühendisliği
Bölümü Kütle Analiz Laboratuarında yaptırılmıştır. 87Sr/86Sr-, 7Li ve 11B izotop analizleri ALS
(ALS-İsveç) laboratuarında Çoklu Toplayıcılı İndüktiv Eşleşmiş Plazma-Kütle Spektrometresi
(MC-ICP-MS) ile laboratuvarın kendi standartları ve uluslararası izotop SRM’ler kalibrasyonu
kullanılarak yapılmıştır. Analizler iyon değişim seperasyonu yapıldıktan sonra
gerçekleştirilmiştir. Standart sapma, ardada iki ölçümden sonra hesaplanmıştır. Bor delta
değerleri, NIST SRM 951 göre hesaplanmıştır. Li delta değerleri, LSVEC NIST 8545 RM ye
göre hesaplanmıştır.
144

5. Ulusal Hidrolojide İzotop Teknikleri Sempozyumu
16-18 Ekim 2019, İstanbul
3

JEOLOJİ

İnceleme alanının jeoloji haritası, Başkan ve Bulutçu (1970), ve Dirik (1994)’in
çalışmalarından yararlanılarak hazırlanmıştır (Şekil 2). KAFZ’nda yer alan HJS’nda en yaşlı
birimi genellikle kireçtaşlarından meydana gelen blok görünümlü gri-kurşuni renkli bol kalsit
damarlı Permiyen yaşlı birimlerin üzerine sırasıyla uyumsuzlukla kumtaşı, çamurtaşı, şelf ve
çökel kayalardan oluşan Liyas-Dogger yaşlı birimler, uyumsuzlukla tabanda gri kumlu
kireçtaşları ile başlayıp üste doğru açık gri kireçtaşlarından oluşan Üst Jura-Alt Kretase yaşlı
şelf ve çökel kayalar gelir. Sahada Üst Kretase birimlerini çakıltaşı, kumtaşı, kumlu kireçtaşı,
marn, şeyl ve çamurtaşları oluşturmaktadır. Eosen yaşlı birimler alt kesimlerde kumtaşıçamurtaşı ardalanmalı olup, üst kesimlerinde bazalt, andezit ve piroklastitlerinden ibaret
volkanitler ile temsil edilmektedir. İnceleme alanında, bazalt andezit ve piroklastitlerinden
oluşan Miyosen birimleri ve çakıltaşı, kumtaşı, çamurtaşı ve marn ardalanmalı Üst MiyosenPliyosen birimleri KAFZ boyunca havzalarda çökelmiştir. Tersakan Vadisi boyunca birikmiş
güncel alüvyon malzemeler genç çökelleri oluşturur (Şekil 2).

Şekil 2. Havza (Samsun) ve çevresine ait jeoloji haritası (Uğuz ve Sevin 2009’dan
sadeleştirilerek)
4

HİDROJEOLOJİ

Çalışma sahasındaki ana akarsu Ladik gölünden doğan, inceleme alanını doğu-batı ve kuzeygüney yönünde kat edecek şekilde akan Tersakan Çayıdır. Alanda sürekli akışlı birçok soğuk
su kaynağı bulunmaktadır. Bunlardan en önemlileri Pınar (PNK), Celil (CEK) ve Bekdiğin
(BEK) kaynaklarıdır. Havza sahasında sıcak su kaynakları ise inceleme alanında Ilıca (ILK) ve
Karameşe (KRK) Mahallelerinde yüzeye ulaşmaktadır. İnceleme alanında MTA tarafından
geçmişten günümüze yaklaşık 5-10 m aralıklarla toplam 8 jeotermal kuyu (SH-1, SH-1/A, SH1/B, SH-1/C, SH-2, SH-3, SH-4, SH-5) açılmıştır. Bu kuyulardan 3’ü alanda yer alan kaplıca
ve hamamların sıcak su ihtiyaçlarını karşılamak için aktif olarak kullanılmaktadır. KAFZ’nun
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bulunduğu alanda birimlerin çoğu litolojik özellikleri bakımından ve bölgede etkin olan
tektonik olaylardan dolayı hem birincil hem de ikincil gözenekliliğe sahiptir. Alanda Permiyen
yaşlı kireçtaşları oldukça çatlaklı olması nedeniyle alanda yüzeylenen diğer kayaç türlerine
göre yüksek geçirimliliğe sahiptir. Genellikle kırıntılı kayaçlardan oluşan Liyas-Dogger yaşlı
kayaçlar ve Üst Jura -Alt Kretase yaşlı kireçtaşları az geçirimlidir. Üst Kretase yaşlı çakıltaşı,
kumtaşı ve kumlu kireçtaşları ile Eosen yaşlı birimlerin kırıntılı çökelleri geçirimlidir. Karasal
ortamda çökelen Miyosen-Üst Miyosen-Pliyosen birimlerinin üst seviyeleri siltli ve killi
olduğu için geçirimlilikleri oldukça düşüktür.
5

SU KİMYASI

HJS’nda suların su kimyası özelliklerini belirlemek amacıyla 1 sıcak su kuyusundan (SH-5),
iki sıcak su kaynağından (ILK ve KRK), üç soğuk su kaynağından (PNK, KRK, BEK) ve yüzey
sularını temsilen Tersakan Çayından (TAD) ve Hacı Osman Deresi (HAD)’nden örnekler
alınmıştır. SH-5'in sıcaklığı 52C, pH değeri 7.71, elektriksel iletkenlik (Eİ) değeri 1140 µS/cm
ve toplam çözünmüş madde miktarları (TDS) 660 mg/L’dir. Jeotermal kaynakların boşalım
sıcaklıkları 22 ve 25C, pH değerleri ortalama 7, Eİ değerleri 650 µS/cm, TDS değerleri 340
mg/L’dir (Çizelge 1). IAH (1979) sınıflamasına göre inceleme alanındaki jeotermal kuyu suyu
Na-HCO3, termal kaynaklar Ca-Mg-Na-HCO3 ve Ca-HCO3 soğuk kaynak suları ve yüzey
suları Ca-HCO3 sınıfındadır. Piper diyagramına göre, inceleme alanındaki SH-5 kuyusu hariç
tüm sularda Ca+2 +Mg+2 > Na++K+ (karbonatlı ve sülfatlı sular) ve HCO3- +CO3-2 >Cl- +SO4-2
(zayıf asit kökleri>güçlü asit kökleri)’dir. Jeotermal kuyuda ise Na+ +K+ > Ca+2 + Mg+2 (tuzlu
ve sodalı sular) ve HCO3- +CO3-2 > Cl- +SO4-2 (zayıf asit kökleri>güçlü asit kökleri)’dir (Şekil
3a). Sığ soğuk sularının termal kaynaklara (ILK ve KRK) karışımının SH-5 kuyusuna göre
oldukça fazla olduğu görülmektedir. İnceleme alanındaki suların Schoeller diyagramındaki
konumları değerlendirildiğinde SH-5 kuyusundaki küçük sapma haricinde tüm suların
iyonlarının meq/L değerlerini birleştiren doğrular birbirleri ile çakışmakta ya da paralel
geçmektedir. Bu durum suların besleniminin aynı kaynaktan olduğunu, ancak Na++K+
değerinin yüksek olması SH-5 kuyu suyunun daha derin dolaşımlı olduğunu göstermektedir
(Şekil 3b).
Tablo 1. Havza jeotermal sahasındaki suların fiziksel ve kimyasal özellikleri
Örnek
T(°C)
adı

pH

EC
(µS/cm)

Ca+2
Mg+2
Na+
K+
ClSO4-2
HCO3CO3-2
TDS
(mg/l) (meq/L) (meq/L) (meq/L) (meq/L) (meq/L) (meq/L) (meq/L) (meq/L)

SH-5

52.00

7.71

1140

660

1.33

0.38

6.64

0.18

0.09

0.54

6.40

0.60

ILK

25.00

7.16

642

340

4.66

1.19

1.32

0.13

0.34

0.37

5.90

-

KRK

22.00

6.83

662

345

6.13

1.28

0.37

0.04

0.15

0.19

6.70

-

PNK

11.80

7.37

684

460

5.67

2.06

3.08

0.02

0.22

1.40

8.00

-

CEK

13.50

7.40

472

298

5.02

0.71

1.17

0.02

0.19

0.59

5.10

-

BEK

9.80

7.72

418

285

4.78

0.85

1.14

0.26

0.23

0.07

5.50

0.60

TAD

11.20

8.47

398

265

4.58

0.91

0.77

0.11

0.27

0.38

4.60

0.60

HAD

10.00

8.29

657

455

6.09

2.01

2.18

0.48

0.83

1.99

6.40

0.60
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Cl
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Şekil 3. İnceleme alanındaki su örneklerinin Piper (a) ve Schoeller (b) diyagramlarındaki
konumları
6

DOĞAL İZOTOPLAR

İzotop oranlarının sıcaklığa, fizikokimyasal süreçlere, su-kayaç etkileşimine duyarlı olmaları
nedeni ile izotop teknikleri jeotermal araştırmalarda sıklıkla kullanılmaktadır.
Stronsiyum izotopları kaya-su etkileşimi için güçlü bir jeokimyasal izleyici olarak
bilinmektedir (Negrel vd., 1988, 1989). Bor izotoplarından δ11B, yeraltısuyunun karışımını,
gelişimini ve jeokimyasal süreçleri değerlendirmek için çok önemli bir potansiyel izleyici
olarak kullanılabilir (Barth, 2000; Pennisi vd., 2000). Lityumun Li-7 kararlı izotopu doğada
%92.5 oranında bulunur ve Li, su kaya etkileşimi sırasında sıvı faza girme eğiliminde olan bir
elementtir (Huh vd.,1998; 2001; Pistiner and Henderson, 2003).
δ7Li- δ11B-87Sr / 86Sr izotopları ile jeotermal akışkanın jeokimyasal karakterizasyonu, kökeni,
rezervuar kayaçlarını belirlemek ve su-kayaç etkileşimi mekanizmalarını açıklanabilir. Ayrıca
δ18O, δ2H, 3H, δ13C ve δ34S izotopları kullanılarak jeotermal sistemin oluşumu, jeotermal
akışkanın hidrojeokimyasal özellikleri, yüzey sularıyla olan ilişkisi de belirlenebilmektedir. 3H
değerleri ile suların trityum düzeyleri ve göreceli dolaşım süreleri saptanır. İnceleme alanındaki
suların δ18O, δ2H, 3H, δ13C, δ34S, 87Sr/86Sr, δ 11B ve δ 7Li değerleri Tablo 2’de, δ18O-δ2H
ilişkileri ve Dünya Meteorik Doğrusu'na (DMD) göre konumları Şekil 4'te verilmiştir.
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Tablo 2. Havza Jeotermal sahasındaki sulara ait izotop verileri
Örnek
Adı

Türü

δD
V-SMOW

δ18O
V-SMOW

3H

δ13C

δ34S

V-PDB

(SO4)

(TU)
VCDT

δ18O
(SO4)

87Sr/86Sr

δ 11B

δ 7Li

VSMOW

SH-5

Sıcak su

-12.35

-84.14

0.64

3.01

16.8

3.3

0.707688

-0.90

-4.64

ILK

Sıcak su

-10.67

-74.53

1.16

-4.18

4.8

4.0

0.707388

-0.77

-5.03

KRK

Sıcak su

-10.43

-70.51

2.78

-6.44

1.9

1.3

0.707609

5.78

-7.44

PNK

Soğuk su

-9.72

-69.88

6.02

-13.17

-5.6

5.5

0.707108

9.37

-6.84

CEK

Soğuk su

-8.37

-63.83

-12.25

5.8

4.4

0.707466

2.08

3.36

BEK

Soğuk su

-10.62

-74.72

-13.31

0.707246

-1.12

6.18

TAD

Yüzey suyu

-8.99

-62.13

3.44

-5.18

HAD

Yüzey suyu

-12.35

-84.14

6.45

-10.45

3.7

6.2

Meteoric Water line Plot

-60
SH-5-Kas-2018
ILK-Kas-2018
KRK-Kas-2018

-66

PNK-Kas-2018

Döteryum (‰)

CEK-Kas-2018
BEK-Kas-2018
-72

TAD-Kas-2018
DMD

-78

-84

-90
-13.0

-12.0

-11.0
-10.0
Oksijen-18 (‰)

-9.0

-8.0

Şekil 4. İnceleme alanındaki jeotermal, soğuk kaynak ve yüzey sularının δ18O - δ2H ilişkileri
ve DMD'na göre konumları
7

SONUÇLAR

HJS yaşlıdan gence doğru Jura-Kretase yaşlı kireçtaşları, Eosen yaşlı volkanik-sedimanter
kayaçlar ile Neojen yaşlı killi, kumlu ve çakıllı birimlerden oluşmaktadır. Ca- HCO3 tipinde
olan termal kaynakların boşalım sıcaklıkları 22 ve 25C, pH değerleri ortalama 7, Eİ değerleri
650 µS/cm TÇK değerleri 340 mg/L’dir. Jeotermal kuyudan boşalan Na-HCO3 tipindeki suyun
sıcaklığı ise 52C, pH değeri 7.71, Eİ değeri 1140 µS/cm ve TÇK değeri 660 mg/L’dir.
İnceleme alanında jeotermal suların δ18O değerleri ‰ -10.43 ile ‰-12.35 (SMOW), δ2H
değerleri ise ‰ -70.51 ile ‰ -84.14 (SMOW) arasındadır. Soğuk kaynak ve yüzey sularında
δ18O değerleri ‰-8.37 ile ‰ -10.62 (SMOW) arasında, δ2H değerleri ‰ -62.13 ile ‰ -74.72
(SMOW) arasında değişmektedir. Trityum değerlerine göre jeotermal sular derin dolaşımlıdır.
δ13C değeri jeotermal kuyu suyunda ‰ 3.01 (PDB), termal kaynak sularında ‰ -4.18 ile -6.44
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(PDB), soğuk kaynaklarda ve yüzey suyunda ‰ -10.45 ile -13.31 (PDB) arasındadır. Bu
değerler ile HJS jeotermal kuyu sularındaki çözünmüş inorganik karbon metamorfik CO2 ve
denizel kireçtaşlarından kaynaklanmaktadır. Termal kaynaklardaki karbon manto kökenli CO2
ve yeraltısuyundaki inorganik karbon kaynaklıdır. Soğuk kaynak suları ve yüzey sularındaki
karbon ise yeraltısuyundaki inorganik karbon ve zemin gözeneklerindeki CO2'ten türemiştir.
87
Sr/86Sr oranı jeotermal kuyuda 0.707660, sıcak kaynaklarda 0.707388 ile 0.707609
arasındadır. δ11B değeri jeotermal kuyuda negatif (‰-0.77) iken sıcak kaynaklarda pozitiftir
(‰ 5.78 ile 9.37). δ7Li değerleri negatif olup, kuyu suyunda ‰ -4.64, sıcak kaynaklarda ise
‰ -6.84 ile -7.44’dür. 87Sr/86Sr, δ11B ve δ7Li değerleri birlikte değerlendirildiğinde HJS'da
volkanik kayaçların rezervuar olabileceği düşünülmektedir.
8
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DÖTERYUM (İZOTOP) KONSANTRASYONU DEĞİŞİMİNİN
BİYOLOJİK ETKİLERİ VE ÖNEMİ
BIOLOGICAL EFFECTS AND IMPORTANCE OF CHANGE OF
DEUTERIUM (ISOTOPE) CONCENTRATION
Ayşen YARAT
Marmara Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri, Biyokimya
Başıbüyük, Maltepe, İstanbul

ÖZ
Doğal içme sularının izotopik kompozisyonu, rakım, enlem, kıta ve yağış miktarı, yağışın cinsi
gibi coğrafi farklılıklara göre bölgeden bölgeye değişmektedir. İçme sularındaki döteryum
konsantrasyonunun değişmesi vücut sıvılarında da döteryum konsantrasyonun değişmesine
neden olmaktadır. Döteryum canlı organizmada hücrelerin normal büyümesi için gereklidir.
Döteryum konsantrasyonundaki hafif bir artış büyümeyi uyarmaktadır. Hidrojen yerine
döteryumun geçmesi sonucunda döteryum konsantrasyonundaki artışın zararları, yapılan farklı
çalışmalarla gösterilmiştir. Döteryumu çok yüksek olan sularda canlılar yaşayamazlar.
Döteryum konsantrasyonu az olan suyun kullanımı tek hücreli ve çok hücreli organizmaların
ömrünü uzattığı, sağlıklı hücreler üzerinde hiçbir zararlı etkisi olmadığı, hastalıklı hücrelerin
ise nekroz veya apoptoz yolu ile ölümüne neden olduğu deneysel çalışmalarla gösterilmiştir.
Döteryumu azaltılmış su ile ilgili in vivo ve in vitro çalışmalar devam etmekte olup, bu
çalışmaların sonuçlarına göre döteryumu azaltılmış su tüketiminin hücresel solunumu
düzenlediği, hücresel enerjiyi arttırdığı, antioksidan aktiviteye, hipoglisemik ve antitümör
etkiye sahip olduğu, zihinsel fonksiyonlar, radyoprotektif etki, detoksifikasyon ve immün
sistem üzerine olumlu etkisi olduğu, ileri sürülmektedir. Sağlığımız açısından önemi nedeniyle
sularda döteryumun konsantrasyonun tespiti, hastalıklar ile ilişkinin araştırılması, halk
sağlığının iyileştirilmesinde önemli rol oynayabilir.
ABSTRACT
The isotopic composition of natural drinking water varies from region to region according to
geographical differences such as altitude, latitude, continent and precipitation amount, and the
type of precipitation. Changes in the concentration of deuterium in drinking water cause a
change in the concentration of deuterium in body fluids. Deuterium is required for the normal
growth of cells in the living organism. A slight increase in the concentration of deuterium
stimulates growth. The effects of the increase in deuterium concentration instead of hydrogen
have been shown by different studies. In waters with very high deuterium, living things cannot
live. By many studies, it has been reported that the consumption of deuterium depleted water
prolongs life of unicellular and multicellular organisms, has no detrimental effect on healthy
cells, and causes diseased cells to die by necrosis or apoptosis. According to the results of in
vivo and in vitro studies it has been suggested that the comsumption of deuterium depleted
water regulates cellular respiration and immune system; increases cellular energy; has
antioxidant activity, hypoglycemic effect, radioprotective effect and antitumor effects; has
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positive effects on mental functions, and detoxification. Due to it has importance in terms of
health, the determination of the concentration of deuterium in water, investigation of the
relationship with diseases, can play an important role in improving public health.
1

SU

Su, yeryüzünde en fazla bulunan moleküldür. Canlı organizmaların fonksiyonlarını devam
ettirebilmesi için su olmazsa olmazdır. Vücudumuzun susuz kalmaması gerekir. İnsanlar birkaç
günden fazla susuz yaşayamazlar. Almamız gereken su miktarı, fiziksel aktiviteden, sıcaklık,
nem ve diğer birçok faktörden etkilenir. İçtiğimiz suyun kalitesi sağlığımız için son derece
önem taşıdığından tüm canlılar için içme suyunun güvenilir ve iyi kalitede olması, zararlı
maddeleri içermemesi gerekmektedir. (Verbalis 2003; Wang ve ark., 1999). Yeryüzündeki su
kaynakları (okyanus suları, kutuplardaki buzdağları, dağlardaki karlar ve nehirler, akiferlerdeki
su vs gibi) çok çeşitlidir. Bu kaynaklarından elde edilen sular çeşitli yöntemlerle (süzme,
klorlama, kaynatma, distilasyon, ters osmoz ve tuzun uzaklaştırılması vs.) safsızlıklardan ve
zararlı maddelerden arındırılırak kullanılabilir hale getirilir. Güvenilir ve kaliteli içme suyu
hücresel metabolizmayı iyi yönde etkiler (Şekil 1). Canlı organizmalar kaliteli bir suyu asimile
ve metabolize etmek için çok enerji harcamazlar (Smirnov 2002; Smirnov 2003).

Şekil 1. Güvenilir ve kaliteli içme suyunun faydaları
Doğal sular, ağır hidrojen ve oksijen izotoplarını ihtiva eder. Ancak bu ağır izotopların miktarı
arttığında hücrenin enerji metabolizması bozulur, canlılığı ve genetik materyali zarar görür.
Döteryum (D), hidrojenin radyoaktif olmayan tek kararlı izotopudur (Şekil 2). Döteryum,
termodinamik ve kinetik özellikleri bakımından hidrojenden farklılık gösterir. Kütle farklılığı
iki izotopun fiziksel ve kimyasal davranışlarında farklılığa yol açar (Wiberg 1955; Jansco ve
Van Hook 1974; Goncharuck ve ark., 2013). Bir molekülde, hidrojen yerine döteryum geçmesi
o molekülün kimyasal ve fiziksel yapısını değiştirir. Kimyasal bağın koparılması zorlaşır ve
kimyasal reaksiyonlar 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.
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Şekil 2. Protium, Döteryum ve Trityum (p:proton, n:nötron, e:elektron)
2

İÇME SULARINDA DÖTERYUM

Sularda döteryum/hidrojen (D/H) oranı 1/6600 olup yaklaşık 150 ppm’dir (Verbalis 2003,
Collins ve Bowman 1971). Döteryumu azaltılmış su diğer adıyla hafif su için bu oran 150
ppm’den düşüktür. Ağır suda ise bu oran 150 ppm’den daha yüksektir. Ağır su yüzdeleri
yüksek olan sularda canlılar yaşayamazlar ya da yaşamakta çok zorluk çekerler (Wang ve ark.
2013, McQuarrie 1945). Döteryum konsantrasyonu az olan su dünyada belirli bölgelerde
mevcuttur (Örneğin Pakistan ve Himalayaların Hunza bölgesi) (Somlyai 2002;
http://www.bradolinegroup.com/deuterium.html). Doğal içme sularının döteryum konsantrasyonu
coğrafi farklılıklara göre bölgeden bölgeye değişmektedir (Şekil 3).

Şekil 3. Dünyadaki ağır ve hafif su kaynakları
( https://www.slideshare.net/PolinaZakharenko/light-water)

Döteryumu azaltılmış içme suyu yurtdışında çeşitli isimlerle piyasada mevcuttur.
Macaristan’da “Preventa”, Ukrayna’da “Tala voda”, Romanya’da “Qlarivia” ve Rusya’da
“Vividi” adı ile satılmaktadır. Fiyatları döteryum konsantrasyonuna göre değişmektedir.
Örneğin Preventa marka 105 ppm 1.5 litrelik 12 şişe 84 € iken, Qlarivia marka 25 ppm 500
mL’lik 6 şişe döteryumu az su ise 78 € fiyatındadır (Tablo 1). 25 ppm’lik su normal içme suyu
(150 ppm) ile karıştırlarak istenilen döteryum konsantrasyonunda su hazırlanabilir (Somlyai,
2002).
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Tablo 1. Döteryumu azaltılmış su fiyatları

Döteryumu az su çeşitli yöntemlerle elde edilebilir (Barishev ve ark., 2013; Mladin ve ark.,
2013). Bu yöntemler arasında; fraksiyonlu distilasyon (ayırma kat sayısı düşük, çok basamaklı
ve pahalı), kristalizasyon yöntemi (döteryum konsantrasyonu 136 ppm’e kadar azaltılabiliyor),
sıcak soğuk farkı ve platin katalizörü kullanan metot (125 ppm’e kadar azaltılabiliyor),
membran ile ayırma metodu (pahalı bir metot ve başlangıç olarak ekstra saf suya gereksinim
duyuluyor, 117 ppm’e kadar azaltılabiliyor), vakum izotopik distilasyon teknolojisi (25 ppm’e
kadar azaltılabiliyor), elektrolitik metot (su, nikel elektrotlar kullanılarak elektroliz ediliyor,
protium ve oksijenden tekrar su sentezleniyor, 10 ppm’e kadar döteryum konsantrasyonu
azaltılabiliyor) yer almaktadır.
Sıklıkla sorulan sorulardan biri de döteryumu azaltılmış su evde hazırlanambilir mi?
sorusudur. Bu nedenle, evde döteryumu azaltılmış su hazırlama yöntemleri sürekli olarak
araştırılmıştır. Bu konuyla ilgili birçok web sitesi de mevcuttur. Yaptığımız bir çalışmada bu
soruya bilimsel bir cevap vermeyi hedefledik ve içme suyundan döteryumu azaltılmış su elde
etmeye çalıştık. İlk önce 19 L’lik içme suyu damacasından 200 mL su örneği +4 ° C'de
tutuldu.Döteryumu azaltılmış suyu hazırlamak için, damacanın geri kalan suyu küçük plastik
kaplara yerleştirilerek −18 ° C'de derin dondurucuda saklandı. Yaklaşık 2-3 saat sonra, donmuş
kısım atıldı ve donmayan kısım (su) ayrı bir kapta toplandı. Aynı işlem tüm damacana suyuna
uygulandı. Toplanan donmamış su daha sonra tekrar aynı işleme tabi tutuldu. Bu işlem altı kez
tekrarlandı. Başlangıçtaki içme suyu döteryum konsantrasyonu 147 ppm iken, işlem sonunda
bu değer sonunda 144 ppm'ye düşmüştür. Sonuç olarak, başlangıçta çok miktarda su kullanarak
ve yukarıda belirtilen işlemi altı kereden fazla tekrarlayarak döteryumu daha az suyu
hazırlamak mümkün olmaktadır. Bu yöntem, günde 1,5-2 L su içtiğimiz göz önüne alındığında
ve çok fazla su gerektiğinden pratik değildir. Bu yöntemle elde edilen döteryumu azaltılmış su
ancak bilimsel çalışmalarda kullanılabilir (Alev and Yarat, 2018)
3

BİYOLOJİK SIVILARDA VE GIDALARDA DÖTERYUM

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 (Somlyai 2002; Somlyai ve ark.,
1993). Bu miktar yaşa ve cinsiyete göre değişmektedir (Blaga 1978; Berdea ve ark., 2001).
Kandaki döteryum, kalsiyumdan 6 kat, magnezyumdan 10 kat, potasyumdan 2-3 kat ve
glukozdan 4 kat fazladır (Dzhimak ve ark., 2015).
Döteryumu yüksek olan gıdalar arasında meyveler, patates, tahıllarla beslenen hayvanların
etleri, beklemiş besinler, döteryumu az olan gıdalar arasında ise yeşil yapraklı bitkiler, sebzeler,
kuruyemişler, otlanan hayvanların etleri ve taze besinler yer almaktadır
(https://www.cignaturehealth.com/about-deuterium-food-facts/, Basov et al, 2014).
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4

BİYOLOJİK SİSTEMLER İÇİN DÖTERYUMUN ÖNEMİ

Döteryumun, insanlarda, hayvanlarda ve bitkilerde hücrenin normal büyümesi için gerekli
olduğu ileri sürülmektedir. 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).
Döteryum konsantrasyonu az olan suyun kullanımı tek hücreli ve çok hücreli organizmaların
ömrünü uzattığı, sağlıklı hücreler üzerinde hiçbir zararlı etkisi olmadığı, nekroz veya apoptoz
yolu ile hasarlı hücrelerin ölümüne neden olduğu belirtilmektedir (Somlyai 2002; Somlyai ve
ark., 2010; Kovacs ve ark., 2011; Krempels ve ark., 2008; Yarat 2012).
1960’larda Sovyetler Birliğinde yapılan bir araştırmada iki farklı bölgede yaşayan kişilerin
hayat tarzlarının , beslenme alışkanlıklarnın farklı olmasına rağmen sağlıklarının çok iyi
olduğu tesbit edilmiştir. Nedeni ise bu kişilerin ortak noktasının içme suyu olarak kullandıkları
suyun döteryum konsantrasyonunun düşük olduğu, yani buzul suyunu kullanmaları olarak
açıklanmıştır. Aynı yıllarda, NASA çalışanlarından bir bilim adamı DNA’nın döteryum
konsantrasyonundan etkilendiği, düşük döteryum konsantrasyonunun geri dönüşümsüz DNA
hasarını önlediğini ileri sürmüştür (https://prezi.com/embed/cbmdb7mojg5p/). Ancak 1990’lı yıllara
kadar döteryumu az sudan bahsedilen bir çalışmaya literatürde rastlanmamaktadır. Sonra ilk
olarak 1993 yılında Somlyai ve ark. tarafından döteryum konsantrasyonu az olan içme sularının
canlı organizmayı etkilediğinden bahsedilmiştir (Somlyai ve ark. 1993). Döteryumun, hücresel
aktivite ve hücre büyümesine olan etkisi araştırılmış, hücre siklüsü sırasında D/H oranının
değiştiği saptanmıştır. Canlı sistemlerde döteryum konsantrasyonu değişince, membranda H+
transport sistemlerinden biri aktive olur. Hücre içinde, H+ iyonları konsantrasyonu ve
dolayısıyla pH değişir. İntrasellüler boşlukta D/H oranındaki artışın bir sinyal oluşturduğu ve
hücrenin metabolik aktivitesinin değişmesine neden olduğu düşünülmektedir. Döteryumu
azaltılmış su ile ilgili in vivo ve in vitro çalışmalar genellikle kanser üzerinde yoğunlaşmıştır
(Somlyai 2002; Cong ve ark., 2010; Krempels ve ark., 2008; Somlyai ve ark., 1998a; Somlyai
ve ark., 1998b, Ioan ve ark., 2008). Yapılan deneyler, kanser hücrelerinin in vitro ortamda
çoğalmak için daha fazla süreye ihtiyaç duyduğunu ortaya koymuştur (Somlyai ve ark. 2010).
Deney hayvanları ile yapılan çalışmalar, döteryumu azaltılmış su tüketiminin tümörlerin
büyüme hızını azalttığını göstermiştir (Somlyai 2002; Gyöngyi and Somlyai 2000). Günümüze
kadar çeşitli klinik ve deneysel çalışmalar yapılmıştır.
Bu çalışmaların sonuçlarına göre döteryumu azaltılmış su tüketiminin hücresel solunumu
düzenlediği, hücresel enerjiyi arttırdığı, antioksidan aktiviteye, hipoglisemik ve antitümör
etkiye sahip olduğu, zihinsel fonksiyonlar, radyoprotektif etki, detoksifikasyon ve immün
sistem üzerine olumlu etkisi olduğu, ileri sürülmektedir (Haulica ve ark., 1998; Kovács ve ark.,
2011; Ávila ve ark., 2012; Gyöngyi ve ark., 2013; Mladin ve ark., 2014; Soleyman-Jahi ve
ark., 2014; Lisitsyn ve ark., 2014; Strekalova ve ark., 2015; Boros ve ark., 2016; Dzhimak ve
ark., 2015)(Şekil 4).
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Şekil 4. Döteryumu azaltılmış suyun etkileri
Yurtdışında döteryumu az su ile çalışan merkezler mevcuttur. Bunlar içinde Macaristan ve
Romanya ilk sırada yer almaktadır. Romanya’yı sırası ile İran, Çin, Hindistan ve Amerika
takip etmektedir. Bu merkezlerin isimleri Tablo 2 de görülmektedir.
Tablo 2. Döteryumu Azaltılmış Su Araştırmaları Yapan Bilim Merkezleri
(http://image.slidesharecdn.com/)

Yurdumuzda ise yapılan in vitro çalışmalarda döteryumu azaltılmış suyun 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.
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ÇALIŞMALARIMIZ

Tümör ve diyabet çalışmalarında, Ankara DSİ İzotop Laboratuvarında döteryum
konsantrasyonu tayin edilen su örnekleri kullanıldı. Döteryum konsantrasyonunun 150
ppm’den 85 ppm’e düşürülmesinin net etkisinin glutatyon düzeyleri üzerine olduğu görüldü.
Döteryumu azaltılmış su verilen tüm gruplarda glutatyon düzeyleri arttı. Glutatyon, 3
aminoasitten oluşan bir tripeptit olup, hücresel metabolizma, transport işlemleri ve
detoksifikasyonda görev aldığı gibi serbest radikal ve reaktif oksijen türlerine karşı
organizmayı koruyan önemli bir antioksidandır. Bu deneysel çalışmalarımızın sonunda içme
suyu olarak döteryumu azaltılmış su kullanımının oksidatif stresin fazla olduğu kanser ve
diyabet gibi hastalıklarda yararlı olabileceğini, oksidan hasara karşı koruyucu etki
gösterebileceğini ve konvensiyonel tedaviye destek sağlayabileceğini, ancak döteryumu
azaltılmış suyun en yararlı olacağı konsantrasyonun ve kullanım süresinin belirlenmesi ve
etki mekanizmasının aydınlatılması gerektiği sunucuna vardık (Yarat 2012,Yenidoğan 2010,
Özgür 2010, Çolak 2010).Yeni başladığımız ve devam eden in vitro çalışmamızda çürüğe
neden olan mikroorganizmalar üzerine döteryumu azaltılmış suyun etkisini incelemekteyiz.
Türkiye’de içme ve kaynak sularında döteryum konsantrasyonu tam olarak belirlenmediği için
bir diğer çalışmamızda, yurdumuzun 7 farklı bölgesinde yer alan 29 ilimizden toplanan 100
adet içme suyu örneklerinde döteryum konsantrasyonu tayin edildi. Sularda döteryum tayini
Ankara DSİ İzotop Laboratuvarında DUAL INLET tipindeki IRMS (Isotope Ratio Mass
Spectrometer/İzotop Oranlayıcı Kütle Spektrometresi) cihazıyla yapıldı. İçme suyu
örneklerinin döteryum konsantrasyonunun 147-152 ppm arasında değiştiği saptandı. Döteryum
konsantrasyonu en yüksek olan illerimiz 152 ppm ile Balıkesir ve İzmir’di. Döteryum
konsantrasyonu en düşük olan illerimiz ise 147 ppm ile Kütahya, Nevşehir, Artvin ve Erzurum
idi (Yarat et al 2015) (Şekil 5). Doğal içme sularının döteryum konsantrasyonu coğrafi
farklılıklara göre bölgeden bölgeye değişmektedir. İzotopik kompozisyon; bulunulan
yükseklik, enlem, kıta, yağış miktarı ve yağışın cinsi gibi çeşitli faktörlerden etkilenmektedir.
Bu nedenle tüm yurdu, tüm illeri kapsayan, mevsimsel, bölgesel farklılıklara göre ayrı ayrı
değerlendirilen daha detaylı döteryum çalışmalarının yapılması gerekmektedir.
Literatürde bir çalışmada ABD eyaletlerinde 18 yaşın üstündeki yetişkinler arasında
depresyonu olan bireylerin prevalansı ile bu kişilerin kullandıkları musluk suyu döteryum
konsantrasyonu arasındaki ilişki araştırılmıştır. Döteryum konsantrasyonu ile depresyon
görülme sıklığının arasında anlamlı bir korelasyon olduğu saptanmıştır. ABD eyaletlerinde
musluk suyunda ortalama döteryum konsantrasyonunun yüksek olduğu bölgelerdeki depresyon
sıklığının da yüksek olduğu görülmüştür (Strekalova et al, 2015) (Şekil 6). Bu çalışmadaki
veriler kullanılarak diyabet sıklığı, inmeden dolayı ölüm oranları, obesite sıklığı ve kalp
hastalığı nedeni ile ölüm oranları benzer şekilde incelenerek döteryum konsanrasyonu yüksek
olan bölgelerde bu oranların yine yüksek olduğu saptanmıştır.
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Şekil 5. Türkiye’de içme suyu örnekleri alınan iller ve bu örneklerde ppm cinsinden
saptanan ortalama döteryum konsantrasyonları (Yarat ve ark., 2015)

A: ABD de Musluk suyu döteryum içeriği ve depresyon oranlarıarasındaki korelasyon; B: ABD
eyaletlerinde
18 yaşın üstündeki yetişkinler arasında depresyonu olan bireylerin prevalansı; C: ABD
eyaletlerinde musluk
suyunda ortalama döteryum konsantrasyonu

Şekil 6. Döteryum konsantrasyonu ve depresyon sıklığı arasındaki ilişki(Strekalova et al,
2015)
Benzer şekilde yurdumuzun döteryum haritasının çıkarılması, içme sularındaki döteryum
konsantrasyonu ile bu bölgelerde sıklıkla rastlanılan hastalıklar arasında ilişkinin
araştırılması, halk sağlığının iyileştirilmesinde önemli katkılar sağlayabilir.
6
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ÖZ
Başkent Ankara’nın batısında bulunan Eryaman’da bazı bölgelerde kuyularla sulanan yeşil
alanlarda çimlerde ve ağaçlarda kuruma ve anormallikler gözlenmektedir. Bu sorunun
kaynağını araştırmak amacıyla pilot bir çalışma alanı seçilmiştir. Bu alanda yeraltısularının
kimyasal özellikleri ve sulamada önem taşıyan önemli kimyasal parametrelerin dağılımı ve bu
dağılımın akifer litolojisi ve dinamiği ile ilişkisi araştırılmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda
yeraltısularının duraylı izotop (18O, 2H) ve trityum (TU) dağılımı incelenmiştir. Örnekleme
yapılan alanda hidrojeolojik olarak Miyosen yaşlı çörtlü kireçtaşı, marn, kiltaşı, alt seviyelerde
çakıltaşından oluşan ve güneye doğru evaporit oluşumları da içeren birim (Beypazarı veya
Hançili Formasyonu), onunla yanal geçişli olan andezit ve aglomeralar ve Miyosen birimleri
üzerinde uyumsuz olarak bulunan çakıltaşı-kumtaşından oluşan Pliyosen birimi olmak üzere
üç sistem bulunmaktadır. 2008, 2010 ve 2015 yılı sulama mevsimine ait analiz sonuçlarına
göre suların oksijen-18 içerikleri 2008, 2010 ve 2015 yılları için sırasıyla; (-8.3 ile -10.47), (7.43 ile -9.74), (-8.10 ile -10.48); döteryum içerikleri (-61.03 ile -82.47), (-59.98 ile -76.02), (60.50 ile -74.47); trityum içerikleri ise (0.00 ile 7.0), (0.00 ile 5.80), (0.00 ile 4.61) arasında
değişmektedir. Duraylı izotop ve trityum dağlımı kuyu derinliğine karşı anlamlı tepki
vermemekle birlikte ana akım yolu boyunca daha derin dolaşımlı (daha yaşlı) suların katkısıyla
oksijen-18 ve döteryumda negatifleşme, trityumda sıfıra yaklaşma gözlenmektedir.
Anahtar Kelimeler: İzotop, yeraltısuyu, park-bahçe sulama, Eryaman
ABSTRACT
In Eryaman region, located in the western part of Ankara lawns and trees are irrigated with
groundwater and some abnormalities is observed with the trees and grasses . A study area was
chosen in order to investigate the source of the problem in Eryaman region where these
problems started to intensify. In this area, chemical properties of groundwater and distribution
of important chemical parameters which are important for irrigation and its relation with
aquifer lithology and dynamics are investigated. In this context, the stable isotope (18O, 2H)
and tritium (TU) contents of groundwater were investigated. In the study area, three main sub
systems are descripted as hydrogeologically; (1) Miocene aged cherty limestone, marl,
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claystone, conglomerate at the lower levels and evaporite formations towards south (Beypazarı
or Hançili Formation), (2) andesites and agglomerates which are laterally transitive with
Miocene sediments and (3) conglomerate-sandstone which are unconformably overlain on the
Miocene units. According to the results of the analysis for the irrigation season of 2008, 2010
and 2015, oxygen-18 content changes from -8.3 to -10.47, from -7.43 to -9.74 and from -8.10
to -10.48); deuterium content changes from -61.03 to -82.47, from -59.98 to -76.02, from 60.50 to -74.47; tritium content changes from 0.00 to 7.0, from 0.00 to 5.80, and 0.00 to 4.61,
respectively. Although stable isotope and tritium distribution do not react significantly to the
depth of the well, negativity in oxygen-18 and deuterium and depletion in tritium are observed
with the contribution of deeper circulation (older) water along the main flow path.
Keywords: Isotope, groundwater, recreational landscape irrigation, Eryaman

1

GİRİŞ

Eryaman bölgesi, başkent Ankara’nın batısında, düzenli ve yeni sayılabilecek konut alanları ve
bu konut alanları arasında yeşil alanlar, parklar ve bahçelerden oluşan bir yerleşim alanıdır.
Yeşil alanlar büyük oranda kuyular vasıtasıyla yeraltısularından sulanmaktadır. Sondaj
kuyuları ile sulanan bazı sitelerin yeşil alanlarında bazı bitkilerde kuruma, sararma, gelişme
bozukluğu gibi anormalliklerin görülmesiyle birlikte yapılan analizlerde kuyu sularında yüksek
bor, sülfat ve artık sodyum karbonat (RSC) gibi istenmeyen maddeler tespit edilmiştir
(Apaydın vd. 2002). Bunun üzerine, Eryaman’ın neredeyse tamamını kapsayacak şekilde
hidrojeolojik inceleme başlatılmış ve bu kapsamda değişik tarihlerde yeraltısuyu ve toprak
örnekleri alınarak analiz edilmiştir. Yeraltısularında yapılan kimyasal analiz çalışması
kapsamında duraylı izotoplar (oksijen-18 ve döteryum) ile trityum analizleri de yapılarak
yeraltısuyu dinamiğinin anlaşılmasında veri olarak kullanılmıştır.
2

İNCELEME ALANI

İnceleme alanı; Ankara’nın batısında Ayaş ve İstanbul yolu arasında TOKİ etapları ve özel
kooperatiflerce inşa edilmiş yerleşimlerin bulunduğu Eryaman semtidir. Adını, Eryaman
köyünden (bugün artık köy kentsel alan haline gelerek ortadan kalkmıştır) Eryaman, doğuda
ve kuzeyde İstanbul yolu, güneyde Ayaş yolu, batıda ise Fatih mahallesi ile sınırlanmıştır (Şekil
1). Nispeten düzenli ve ferah bir yerleşim alanı olan bölgede binalar arasında sitelere ait yeşil
alanlar, parklar, bazı şahıs bahçeleri bulunmaktadır. Belediyeye ait alanlar haricindeki yeşil
alanlar çoğunlukla yeraltı sularıyla sulanmaktadır. Bölgede çoğu sitenin sulama amaçlı sondaj
kuyusu bulunmaktadır.
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Şekil 1. İnceleme alanı bulduru haritası
Bölge kuzeyden güneye doğru eğimli, 800-890 kotları arasındadır. İç Anadolu’ya özgü karasal
iklim koşullarının hüküm sürdüğü bölgede yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve yağışlıdır.
Kış yağışları kar ve yağmur şeklindedir. Ankara meteoroloji istasyonu verilerine göre yıllık
yağış 388 mm, ortalama sıcaklık 12 oC, ortalama potansiyel buharlaşma 1100 mm’dir.
Özellikle Temmuz-Ağustos ve Eylül aylarının sıcak ve kurak geçmesi (bu aylarda ortalama
yağışlı gün sayısı sırasıyla 3,5 gün, 2,7 gün ve 4 gün) ve şehir suyunun pahalı olması, Eryaman
halkını kuyu açmaya yöneltmiştir. Eryaman bölgesinde bulunan site yeşil alanlarında çim
(çoğunlukla birkaç çeşidin bir arada ekildiği karma model), iğne yapraklı ağaçlar (sedir, servi,
ladin ve karaçam çoğunluktadır), akçaağaç, akasya, ıhlamur gibi mevsimsel ağaçlar ve
özellikle süs bitkileri türünden değişik ağaçlar yaygın olarak bulunmaktadır. Parklar ve diğer
ortak yeşil alanlarda çim ve süs bitkileri ile birlikte iğne yapraklı ağaçlar daha yaygındır.
3

HİDROJEOLOJİK YAPI

Çalışma alanında en yaygın akifer formasyon Miyosen yaşlı kireçtaşı, marn, kumtaşı, (alt
seviyelerde yer yer çakıltaşı ve yanal değişimle evaporit) ve silisli birimdir. Ankara batısında
Beypazarı formasyonu (Helvacı 1989) ve Çankırı bölgesinde Hançili formasyonu (Akyürek
vd. 1980) olarak bilinen formasyon ince-orta tabakalıdır. Açılan sondajlarda izlenebildiği
kadarıyla bu zonların yanal ve düşey olarak düzensizliği görülmüş ve bu nedenle sondajların
birbiriyle korelasyonu mümkün olmamıştır. Kimi yerde derine doğru gidildikçe karbonat ve
çörtlerde artış gözlenmiştir. Ancak kuyulardaki (verimleri 0,5-3 l/s arasındadır) paçal filtreleme
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nedeniyle elde edilen suların çoğu yerde sığ, orta ve derin zonların karışımından ibaret olduğu
düşünülmektedir. İnceleme alanının kuzeybatı bölümünde yayılım gösteren andezitik
volkanikler de (yer yer aglomeralar içermektedir) akifer özelliği göstermektedir. Her iki birim
de ikincil gözenekliliğe sahip olup, kırık-çatlak sistemleri yeraltısuyu hareketine izin
vermektedir. Çalışma alanının orta, güney ve batı bölümünde Pliyosen yaşlı gevşek çimentolu,
yer yer çapraz tabakalı kiltaşı-kumtaşı-çakıltaşı birimi Miyosen yaşlı birimi uyumsuzlukla
örtmektedir. Kalınlığı en fazla 150-160 m olan Pliyosen birimi birincil gözenekliliğe sahip
olup, kumtaşı ve çakıltaşlarının hakim olduğu yerlerde geçirimlidir. Çalışma alanında
yeraltısuyu seviyesi 2-28 m arasında değişmektedir. Yeraltısuyu ana akım yönü kuzeydoğudan
güney batıya doğrudur.
Bu çalışma kapsamında örneklenen kuyuların bir kısmı Pliyosen ve Miyosen birimini ayrı ayrı
veya iki birimi ortak temsil etmektedir. 2008, 2010 ve 2015 yıllarında yapılan izotop ve
kimyasal analiz verileri kullanılarak formasyon içinde varsa düşey ve yanal değişim,
formasyonlar arası farklılıklar, belirli iyonların dağılımı ve kökeni-kaynağı gibi hususlara
cevap aranmıştır.
4

İZOTOP SONUÇLARI

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

Kuyu
D. (m)

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

150
125
100
80
100
120
82
105
110
110
126
80
60
120
60
252
80
68
70
105
106
122
100
136
?

Ort.
EC
μS/cm
679
1279
1395
1083
581
648
774
736
1068
949
789
1132
1979
1663
3500
988
644
1665
2690
2151
1696
1718
5050
11820

Ort. Cl
(me/l)
0,79
1,58
3,37
2,66
1,05
0,71
1,48
0,99
1,93
2,96
2,45
2,56
4,49
4,04
11,46
3,89
1,00
1,19
3,43
10,06
3,80
3,47
9,82
23,60

Ör. Tarihi 27.09.2008
δ18O
Trit.
δD (‰)
(‰)
(TU)
-8,60
-63,38
1,10
-9,07
-66,65
1,10
-8,75
-62,79
6,55
-10,18
-75,89
0,00
-9,23
-,61,43 0,50
-9,42
-69,71
0,00
-9,87
-73,39
0,00
-9,45
-72,57
0,00
-10,17
-74,01
0,00
-10,47
-76,45
0,00
-8,96
-69,27
0,25
-8,71
-67,43
0,50
-8,82
-65,24
0,60
-10,40
-74,60
0,05
-8,98
-61,03
2,85
-9,80
-73,91
0,00
-8,70
-65,94
0,15
-9,07
-65,13
0,65
-9,11
-71,15
0,00
-10,15
-77,70
0,00
-8,30
-62,83
7,00
-9,82
-76,42
0,90
-10,19
-82,47
0,30
-9,09
-75,97
0,15
-

Ör. Tarihi: 21.07.2010
δ18O
Trit.
δD (‰)
(‰)
(TU)
-7,88 -61,03
4,05
-9,09 -71,35
0,55
-7,99 -64,31
3,45
-9,09 -72,39
0,00
-8,64 -66,17
0,20
-9,58 -74,49
0,70
-8,03 -63,26
0,25
-7,96 -63,00
0,60
-8,78 -67,53
0,55
-8,20 -64,36
1,10
-7,43 -60,60
0,10
-7,76 -66,14
1,95
-8,07 -59,98
5,80
-7,94 -62,23
3,80
-9,74 -76,02
0,00
-7,80 -63,25
3,75

Ör. Tarihi: 16.07.2015
δ18O
δD
Trit.
(‰)
(‰)
(TU)
-8,18 -60,03 0,94
-8,10 -60,50 4,28
-9,76 -64,70 1,62
-9,44 -63,58 1,43
-9,39 -64,87 0,77
-10,31 -70,78
0
-9,58 -68,26
0
-9,99 -71,06
0
-10,48 -74,47 0,28
-8,36 -65,26
0
-8,59 -65,22 0,17
-8,56 -64,83
0
-9,51 -68,68 0,39
-8,10 -61,26 2,29
-9,02 -60,54 1,36
-8,94 -66,87 1,80
-9,92 -74,64
0
-8,83 -62,18 4,61
-9,77 -69,96 1,42
-9,22 -64,32 1,93

4.3 Oksijen-18 (δ18O) - Döteryum (δ2H) İlişkisi
Dünya üzerinde farklı yağış istasyonlarından elde edilen izotop verilerinin değerlendirilmesi
sonucu oksijen-18 ve döteryum verileri arasındaki ilişki küresel ölçekte belirlenmiştir. Bu
lineer ilişki δD = 8δ18O + 10 doğrusu şeklinde Dünya Meteorik Su Doğrusu (DMSD) olarak
isimlendirilmiştir (Craig 1961). Ancak bu doğru yerel iklime ve topoğrafya koşullarına göre
farklılıklar gösterebilir (Sayın ve Eyüpoğlu, 2005).
2008, 2010 ve 2015 yılları için çizilen Oksijen-18 (δ18O) - Döteryum (δ2H) İlişkisini gösteren
grafiklerde (Şekil 3) suların Dünya Meteorik Su Doğrusuna (2H = 8* 18O + 10) ve Ankara
doğrusuna (2H = 8* 18O + 11,5) az-çok paralel bir yığın oluşturdukları, ancak, özellikle 2010
yılı verilerinin her iki doğrunun belirgin bir şekilde sağında yeraldığı görülmektedir. Bölgenin
tektonik, hidrojeolojik yapısı ve su sıcaklığına göre, incelenen yeraltısuyu sisteminin termal
sularla beslenme ve termal sularla ilişkilisine dair bir bulgu olmadığı bilinmektedir. Oksijen18 döteryum grafiğinde dağılıma bakıldığında yıllar arasında döteryumun aynı aralıkta
kalması, ancak oksijn-18’de sağa ve sola hareketlenmeler suların sisteme girmeden önce içinde
bulunduğu atmosferik nem ve sıcaklık değişimi ile, kısmen de yeraltına sızma gerçekleşmeden
önce yüzeysel akış sırasındaki buharlaşma farklılığı ile açıklanabilir. Doğal olarak, sisteme
girmeden önce sıcak ortamlarla daha fazla temas eden ve bu nedenle daha fazla buharlaşmaya
maruz kalan sular özellikle oksijen-18 yönünden, kısmen de döteryum yönünden pozitifleşerek
grafikte sağa doğru sapma göstermektedir.
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Şekil 3. Oksijen-18 (δ18O) - Döteryum (δ2H) İlişkisini gösteren grafikler (Ankara yerel
meteorik doğrusu, Dilaver vd. 2018’den alınmıştır)
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Oksijen-18 (δ18O) - Trityum (3H) İlişkisi

4.4

δ18O - 3H grafiği suların akifer içinde kalış süreleri arasındaki ilişkiyi yansıtır (Şekil 4).
Grafiğin düşey ekseni (3H) boyunca yatay eksene doğru yaklaşıldıkça suların akifer
içerisindeki kalış süreleri artmaktadır. SK-3 ve SK-21 kuyusuna ait su örnekleri, hidrolik
dolaşımda daha az süre kalmalarından dolayı daha yüksek oranlarda 3H içeriğine sahiptirler.
Bu da söz konusu suların diğer sulara oranla daha sığ ve daha kısa dolaşımlı olduklarını
göstermektedir. SK-15 kuyusuna ait örnek de nispeten sığ ve kısa dolaşımlı olup, yatay eksene
yakın olan diğer örnekler ise derin ve uzun dolaşıma sahiptir. Ancak bu örneklerden eksenlerin
kesişme noktasına yakın olanlar, uzak olanlara göre muhtemelen daha yüksek kota sahip
bölgelerden beslenmektedir.
7
21 Temmuz 2010

SIĞ
DOLAŞIM

Akiferde dolaşım süresi

6

Trityum - 3H (TU)

5

4

3

2
DERİN
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1
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Akiferde dolaşım süresi

4
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2,5
2

1,5
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DOLAŞI

1
0,5
0
-11
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Şekil 4. Oksijen-18 (δ18O) - Trityum (3H) İlişkisini gösterir grafik
Suların genel olarak benzer δ18O izotop içeriğine sahip olmaları yakın kotlardan
beslendiklerine işaret etmektedir. Ancak 2010 yılında örneklenen suların 2008 ve 2015 yılına
göre daha ılıman iklim koşullarında sisteme girmiş olabileceği veya ağırlıklı olarak daha düşük
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kotlardan beslenmiş olabileceği (örneğin, kar yağışlarının az olması halinde yüksek kottan
beslenme katkısı daha az olacaktır) de ilk bakışta akla gelmektedir.
İnceleme alanından alınan su örneklerinin Trityum - 3H (TU) değerlerinin zamansal değişimleri
incelendiğinde 2008 yılından 2010 yılına kadar geçen süre içerisinde bu değerlerin SK-3, SK18, SK-21 ve SK-24 haricinde daha yüksek değerler aldığı bu örneklerde ise azalma eğilimi
belirlenmiştir. 2015 yılında ise SK-3, SK-4 ve SK-18 numaralı örneklerin 3H değerlerinin
arttığı diğer örneklerin ise azaldığı görülmektedir. 2008, 2010 ve 2015 yılları için ortalama 3H
değerleri sırasıyla 0.94, -1.68 ve 1.16 olarak belirlenmiştir (Şekil 5). Değişimlerin nedeni
atmosferdeki trityum oranlarındaki mevsimsel salınım (değişim) ile birlikte akiferi besleyen
yağışların trityum içeriğini değişimine bağlanabilir.
Ankara’da 2006-2008 arası çok kurak geçmiştir. Kış aylarında kar yağışı ve bahar aylarında
yağmurlar yetersiz olduğu görülmüştür. 2010, 2011, 2012 yılları ise yağışlı geçmiş, ancak
2013’ten itibaren tekrar kurak bir dönem başlamıştır. İzotop örnekleriyle temsil edilen
yeraltısuları güncel ve eski beslenimlerin karışımları olsa da, 2008 ve 2015 örneklerinin kurak
dönem sonu, 2010 örneklerinin ise yağışlı dönemi temsil ettiğini söylemek yanlış olmaz. Başka
bir ifadeyle, 2008 ve 2015 örneklerinde o yıla ve bir önceki yıla ait güncel yağış katkısının
muhtemelen 2010 yılına göre daha az olmasını beklemek gerekir. Buna göre örneğin, yağışların
ve muhtemelen yeraltısuyu besleniminin az olduğu yıllardan sonra alınan 2018 örneklerinde
trityumun 2010 ve 2015 yılına göre daha düşük, yani sıfıra yakın olması beklenir. Ancak
örneklenen hidrojeolojik sisteme muhtemelen güncel katkının etkisinin az olması ve örnekleme
yapılan yaz aylarında park-bahçe sulamak amacıyla yoğun çekimlerin etkisiyle sığ ve derin
suların birbirine karışması, hatta birbirine yakın kuyuların çekim etkisiyle girişim etkisi bu
durumu ortadan kaldırmıştır. Sonuç olarak, alan, zaman ve derinlik açısından karmaşık ve
değerlendirmesi zor bir tablo ortaya çıkmıştır.
4.5 Derinlik ve Akım Yolu Boyunca Değişim
Çalışma alanında kimyasal parametreler (örneğin tuzluluğun göstergesi EC, Na, Cl, SO4) farklı
litoloji ve kimyasal bileşime sahip hidrojeolojik ortamları ayırdedici özellik göstermektedir.
Buna göre Miyosen akiferinde çörtlü kireçtaşı, kumtaşı, çakıltaşının hakim olduğu bölgeler ve
Pliyosen yaşlı kumtaşı-çakıltaşlarını temsil eden kuyu sularında toplam iyon ve bunun sonucu
olarak tuzluluk düşük, evaporitlerin de bulunduğu güney bölgede (Ankara-Ayaş yoluna yakın
düşük kotlu bölgeler) ise yüksektir (bkz. Tablo 1). Kuyuların düzensiz ve paçal filtrelenmesi
ve çekimlerin verdiği düzensizlik nedeniyle izotop içerikleri kuyu derinliklerine karşı anlamlı
tepki vermemektedir. Ancak akım yoluna bağlı olarak kimyasal ve izotop içeriği az-çok
anlamlıdır. Buna göre kuzeyden güneye doğru akım yolu boyunca EC artmakta, trityum
azalmakta, oksijen-18 negatifleşmektedir (Şekil 5). Akım yolu boyunca daha derin dolaşımlı
suların katkısıyla izotopik farklılaşma (duraylı izotoplarda negatifleşme ve trityumda sıfıra
yaklaşma) beklenen bir tablo olmakla birlikte, tuzluluk artışı sadece akım yolunun uzaması
nedeniyle değil, daha çok litoloji değişimi (güneye doğru evaporitlerin etkisi) nedeniyle
gerçekleşmektedir.
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Şekil 5. Eryaman bölgesinde yeraltısuyu akım yolu boyunca kimyasal-izotopik değişim
5

SONUÇLAR

Bu çalışmada, başkent Ankara’nın kuzeybatısında bulunan Eryaman bölgesindeki Miyosen
yaşlı yeraltısuyu sisteminde suların duraylı izotop (18O, 2H) ve trityum (TU) içeriği incelenerek
elde edilen bulgular akifer dinamiği ile ilişkilendirilmeye çalışılmıştır. Sistemden doksanların
sonundan itibaren park-bahçe sulama amacıyla kuyularla su çekilmektedir. İzotop analizi için
örneklemeler 2008 yılı Eylül, 2010 yılı Temmuz ve 2015 yılı Temmuz ayı içerisinde
yapılmıştır. DSİ’den ve arazi çalışmalarında şahıslardan alınan bilgilere göre 2008-2015 yılları
arasında kuyu sayısı zamanla artmıştır. Buna göre çekimlerde de zamanla artış gerçekleştiği
tahmin edilmekle birlikte, kurak yıllarda (örneğin 2006-2008 arası ve 2014 yılı) daha fazla,
yağışlı yıllarda (örneğin 2010-2011-2012) nispeten daha az su çekildiği tahmin edilmektedir.
Yapılan analiz sonuçlarına göre duraylı izotop ve trityum dağlımı kuyu derinliğine karşı
anlamlı tepki vermemektedir. Göreceli olarak daha derin ve daha uzun dolaşımlı sularda genel
olarak trityum içeriği sıfıra daha yakın, duraylı izotop içeriği daha negatif değerlerdedir, ancak
yerel hidrojeolojik koşullara bağlı olarak bu kuralı bozan durumlara da rastlanmaktadır. Bunun
nedeni büyük olasılıkla, örneklenen kuyuda paçal filtrelemeden kaynaklanan karışım ve
çekimlerin etkisiyle farklı alt sistemlerin sularının birbirine karışmasından kaynaklanan
değişikliklerdir. Ana akım yolu boyunca izotop içeriğinde gerçekleşen değişimler daha anlamlı
ve değerlendirilebilir özelliktedir. Kuzeydoğudan güneybatıya doğru olan ana akım yolu
boyunca daha derin dolaşımlı (daha yaşlı) suların katkısıyla oksijen-18 ve döteryumda
negatifleşme, trityumda sıfıra yaklaşma gözlenmektedir. Böyle bir hidrojeolojik sistem tam
karışım modeline uygun bir sistem olarak görünmektedir.
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ÖZ
Bu çalışmada, Türkiye’de bugüne kadar yapılan ve literatürde erişilebilen çalışmalardan elde
edilen sığ yeraltısuyu (kaynaklardan örnekleme) izotop sonuçları 2012-2016 yılları arasında
çeşitli yağış istasyonlarında yapılan düzenli örnekleme sonucunda elde edilen izotop verileri
ile karşılaştırılmıştır. Çalışma kapsamında ülkemizde bugüne kadar yapılan 15 adet çalışma
içinde 27 istasyon, havza veya bölgeye ait veri değerlendirmeye alınmıştır. Elde edilen yerel
meteorik doğru ve döteryum fazlası değerleri değişik haritalara işlenerek değerlendirmeye
hazır hale getirilmiştir.
Yapılan değerlendirmey göre, yeraltısuyu oksijen-18 ve döteryum fazlası değerlerinin
yağışlara ait değerlerle çoğunlukla uyumlu olduğu görülmektedir. Ancak, 1963-2000 yağışları
ile 2012-2016 yağışlarına ait sonuçlar arasında bazı istasyonlarda belirgin farklar
bulunmaktadır. Dokuz adet yağış istasyona ait döteryum fazlası haritasında Akdeniz ve
Karadeniz sahillerinde değerlerin yüksek olduğu (Karadeniz sahilinde ve sahil dağlarında 1516, Akdeniz sahilinde ve Toroslar’da 16-17 arasında), iç kesimlere doğru değerlerin 10-11
seviyesine düştüğü görülmektedir. Türkiye’de 9 istasyonda yapılan izotop izlemesi, su
kaynakları alanında yapılacak çalışmalar için önemli bir altlıktır. Ayrıca izleme noktalarının
yaygınlaştırılması ve sıklaştırılması ile izotop çalışmalarında daha güvenilir sonuçlara
ulaşılabilecektir.
Anahtar Kelimeler: İzotop, meteorik doğru denklemi, döteryum fazlası, Türkiye
ABSTRACT
In this study, the shallow groundwater isotope data that have been obtained from accessible
various studies in the literature (sampled from the groundwater springs) in Turkey were
compared with the isotope data on precipitation that have been collected in 2012-2016 period
from the nine precipitation gauging stations. Within the scope of the study, data on 27 stations,
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basins or regions were evaluated in 15 studies conducted in our country. The obtained local
meteoric line and deuterium excess values have been presented on the maps.
Shalow groundwater oxygen-18 and deuterium excess values are mostly compatible with
rainfall values, with some exceptions. However, there are significant differences between the
results of 1963-2000 and 2012-2016 precipitation at some stations. On the maps of the
deuterium excess of nine precipitation stations, it is seen that the values on the Mediterranean
and Black Sea coasts are high (15-16 on the Black Sea coast and the coastal mountains, between
16-17 on the Mediterranean coast and Taurus Mountains) and the values decrease to 10-11
towards the inner parts of the country. The isotope monitoring carried out in 9 stations in
Turkey is an important base for the further research of the water resources. In addition, more
reliable results can be achieved in isotope studies by expanding and increasing the monitoring
points.
Keywords: Isotope, meteoric line, deuterium excess, Turkey
1

GİRİŞ

Yağışın ilişkili olduğu hava akımlarının kaynağı, yeraltısuyu sistemine girmeden önce veya
giriş sürecinde buharlaşmaya uğrayıp uğramadığı gibi önemli süreçlerin araştırılmasında da
duraylı izotoplardan faydalanılmaktadır. Bu tür çalışmalarda yeraltısuları ile birlikte
yeraltısuyunun kaynağı olan yağışın izotopik bileşiminin bilinmesinde de ihtiyaç
duyulmaktadır. Türkiye’de meteorolojik gözlem istasyonlarında kaydedilen yağışların izotopik
içeriğinin ülke çapında periyodik olarak izlenmesi yeni bir konudur. Ülkemizde alansal olarak
yeterli sıklıkta temsil edici yağış izotopu izleme ağının bulunmaması nedeniyle, yeraltısuyu
araştırmalarında çoğunlukla ya proje süresi içinde kısa süreli olarak yağışlar toplanarak
biriktirilmiş veya kaynaklardan örnekleme yapılarak analiz edilmiştir. Ancak, bu tür bir
çalışmada seçilen kaynakların kısa ve sığ dolaşımlı olmasıyle yıllık yağıştan beslenmesi, başka
bir ifade ile o yılki yağışları temsil etmesi gerekir. Söz konusu suyun yağıştan yeraltısuyu
sistemine girişinden örneklenen zamana kadar buharlaşmaya maruz kalmamış olması, başka
bir ifade ile temsil ettiği yerdeki yağışın izotopik bileşimini aynen koruması gerekir.
Yeraltısuyu problemlerinin çözümünde yağışın izotop içeriğinin güncel yağışları temsil ettiği
düşünülen kaynaklardan örnekleme yapılması halinde, temsil edicilik konusunda yukarıda
ifade edilen sorunlar dikkate alınarak, Türkiye’de bugüne kadar yapılan ve literatürde
erişilebilen çalışmalardan elde edilen sığ yeraltısuyu (kaynaklardan örnekleme) izotop
sonuçlarının 2012-2016 yılları arasında çeşitli yağış istasyonlarında yapılan düzenli örnekleme
sonucunda elde edilen izotop verileri (Dilaver vd. 2018) ile karşılaştırılması yapılmıştır.
Çalışma kapsamında ülkemizde bugüne kadar yapılan 15 adet çalışma değerlendirmeye
alınmıştır. En kolay ulaşılabilen kaynak, DSİ Genel Müdürlüğü TAKK Dairesi
koordinasyonunda gerçekleştirilen Hidrolojide İzotop teknikleri Sempozyum bildiri
kitaplarıdır. Bunların haricinde tezler, projeler ile DSİ ve TAEK gibi konu ile ilişkili
kurumların problem çözümüne dayalı çalışmaları da incelenmiştir. Bütün bu çalışmalardan
değerlendirmek üzere 27 istasyon, havza veya bölgeye ait veri derlenmiştir.
Değerlendirmeye alınan çalışmaların bir kısmında izotop içerikleri doğrudan yağışların, bir
kısmı ise kaynak boşalımlarının örnekleme ve analizinden elde edilmiştir. Elde edilen yerel
meteorik doğru ve döteryum fazlası değerleri değişik haritalara işlenerek değerlendirmeye
hazır hale getirilmiştir.
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2

YAĞIŞLARDA DURAYLI İZOTOPLAR VE İZOTOPİK AYRIŞMA

Hidrolojide kullanılan başlıca izotoplar suyun yapısında bulunan oksijen ve hidrojenin
izotoplarıdır. Oksijen ve hidrojenin karalı izotopları hidrolojik çalışmalarda genellikle izleyici
olarak kullanılmaktadır. Suyu oluşturan oksijen ve hidrojenin duraylı (kararlı) izotoplarından
hidrolojide çeşitli problemlerin çözümünde en çok kullanılanları oksijen-18 (18O) ve döteryum
(2H) dur.
Hidrolojik çevrim içerisinde okyanuslardan ve denizlerden oluşan su buharının bir kısmı daha
düşük sıcaklığa sahip kara içlerine geldiğinde yoğunlaşma nedeniyle yağmur haline dönüşür.
Geri kalan su buharı kara içlerine doğru hareketlerine devam ederken yer yer soğuyarak
yoğunlaşır (Bortolomo et al. 1979; Gat 1980; Yurtsever ve Gat, 1981, Clark and Fritz 1999;
Sayın ve Özcan Eyüpoğlu 2005). Doğal sularda ağır ve hafif izotopların oranı (18O/16O ve 2H
/1H) izotopik oranlarının değişimi buharlaşma ve yoğunlaşma sonucu olur. Su, yoğunlaşma ve
buharlaşma durumuna geçtiği zaman suyun farklı izotopik gruplarında hava içerisindeki buhar
basınçları ve diffüzyon hızlarındaki farklılık nedeni ile izotopik ayrışma meydana gelir.
Sıcaklık yağışlardaki izotopik ayrışmayı kontrol eder (Yurtsever ve Gat, 1981; Sayın 1987;
Demircan ve Yiğitbaşoğlu 2014).
Yağışlarda kararlı izotop içeriği öncelikle ortam sıcaklığına bağlı olduğundan, yağışlarda
duraylı (kararlı) izotoplar enlem, kot, mevsim ve miktar etkisine bağlı olarak değişim
göstermektedir. Bir bölgede hava sıcaklığı düştükçe yağış ağır izotopça fakirleşir, başka bir
ifadeyle kararlı izotopları negatifleşir. Bu nedenle düşük enlemlerden yüksek enlemlere, düşük
kottan yüksek kota, yaz yağışlarından kış yağışlarına doğru gidildikçe negatifleşme görülür.
Engebeli dağlık bölgelerde kısa mesafelerde en anlamlı değişim kota bağlı değişimdir.
Oksijen-18 ve döteryum izotopları; farklı yeraltısularının birbirinden ayrılmasında, geçirdiği
süreçlerin, beslendiği mevsimin ve sıcaklığın belirlenmesinde, akiferlerin beslenme kotu ve
beslenme bölgelerinin araştırılmasında önemli birer izleyici olarak kullanılmaktadır. Ayrıca,
yağışın ilişkili olduğu hava akımlarının kaynağı, yeraltısuyu sistemine girmeden önce veya
giriş sürecinde buharlaşmaya uğrayıp uğramadığı gibi önemli süreçlerin araştırılmasında da
duraylı izotoplardan faydalanılmaktadır. Bu tür çalışmalarda yeraltısuları ile birlikte
yeraltısuyunun kaynağı olan yağışın izotopik bileşiminin bilinmesinde de ihtiyaç
duyulmaktadır. Bunun için aslolan, yağışlardan uzun süreli örneklemeler yapılarak yağış
suyunun analiz edilmesidir. Ülkemizde son yıllarda bu çalışmalar yapılmaktadır (Dilaver vd.
2018).
Suyu oluşturan döteryum ve oksijen-18 izotoplarının ifadesi standart ortalama okyanus
suyundan (SMOW) binde sapma (δ) olarak verilir. Herhangi bir su örneğinde δ 18O ve δ 2H
içeriği aşağıdaki eşitliklerin sonucudur.
δ 18O = [(18O/16O)örnek - (18O/16O)standart]* 1000 / (18O/16O)standart ,
δ 2H = (2H/1H) örnek - (2H/1H)standart]* 1000 / (2H/1H)standart
İzotopik bileşimde standart olarak okyanusların kabul edilmesi, hem hidrolojik çevrimin
başlangıcı olması, hem de izotopik bileşim olarak oldukça homojen olmasıdır. Doğal sularda
2
H/1H oranındaki değişim 18O/16O oranına göre 5-8 kat daha fazladır (Gonfiantini, 1981). Su,
yoğunlaşma ve buharlaşma durumuna geçtiği zaman içerdiği farklı izotopik grupların hava
içindeki buhar basınçları ve diffüzyon hızlarındaki farklılıklar nedeniyle izotopik ayrışma
gerçekleşir. Başka bir ifadeyle, doğal suların yoğunlaşma ve buharlaşma süreçleri etkisi altında
2
H/1H ve 18O/16O oranlarında farklılaşma meydana gelir. Meteorik suların oksijen-18 ve
döteryum değerleri yıllık ortalama hava sıcaklığına bağlı olarak değişim göstermektedir.
Sıcaklık düştükçe izotop ayrımlaşma faktörü, dolayısıyla suların ağır izotop/hafif izotop
oranları artmaktadır. Ayrıca bu değerler, bulunulan bölgenin enlemine ve deniz seviyesinden
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olan yükseltisine bağlı olarak da değişmektedir; enlem ve yükseklik arttıkça oksijen-18 ve
döteryum değerleri negatifleşmektedir.
Okyanuslardan oluşan su buharı δ -12 ile δ -15 (%o) arasında oksijen-18, δ -90 ile -110 (%o)
arasında döteryum değerine sahiptir (Gonfiantini, 1981). Ancak okyanuslardan karalara doğru
yükselerek ilerleyen su buharı karşılaştığı süreçlerle izotopik farklılaşmaya uğrar ve önceki
haline göre daha geniş bir aralıkta değerler alır. Herhangi bir yağış örneğinin oksijen-18 ve
döteryum izotopik bileşimi, yağışın örneklendiği yeri ve zamanı temsil eder. Buna göre,
yağışlardaki oksijen-18 ve döteryum değerlerini grafiğe işlediğimizde noktaların eğimi 8 olan
bir doğru üzerinde dağıldığı görülür.
Yağışların çevresel izotop değerlerinin belirlenebilmesi için Uluslararası Atom Enerji Ajansı
(IAEA) ve Dünya Meteoroloji Organizasyonunun (WMO) işbirliğiyle 1960 yılından itibaren
dünyadaki yaklaşık 153 yağış istasyonlarından toplanan yağış örneklerinin izotop içerikleri
belirlenmiştir. Global Meteorik Su Doğrusu (GMWL) olarak bilinen bu doğrunun denklemi;
δ 2H = 8 δ 18O + 10 ‰ (SMOW) şeklindedir.
Yukarıdaki eşitlikten görüldüğü üzere, Dünyanın neresinde olursa olsun, yeniden
buharlaşmaya maruz kalmamış yağış sularında döteryumun oksijen-18 izotopundan belirli bir
miktar fazlalığı söz konusudur. Döteryum fazlası olarak bilinen bu değer global ölçekte yapılan
çalışmalarda (Yurtsever ve Gat 1981) +10 olarak elde edilmiştir. Türkiye’nin de içinde
bulunduğu geniş bir bölgede yapılan çalışmalarda gerek yerel, gerekse bölgesel ölçekte yapılan
çalışmalarda oksijen-18-döteryum grafiğinde noktaların oluşturduğu doğrunun eğimi az-çok
aynıdır, ancak döteryum fazlası dediğimiz değer farklı olabilir. Döteryum fazlası (Dex),
Dex = δ 2H – 8 δ 18O (Dansgard 1964) eşitliğinden hesaplanır. Döteryum fazlası yağışların
bugün ve geçmişte geçirdiği süreçleri anlamada kullanılan iyi bir izleyicidir. Orta ve yüksek
enlemlerdeki karasal bölgelerde Oksijen-18 ve döteryum meteoroloji istasyonlarında ölçülen
yüzeysel hava sıcaklığı ile uyum gösterirken, döteryum fazlası nem, hava sıcaklığı, deniz suyu
sıcaklığı gibi fiziksel okyanus kaynaklı parametrelerle korele edilebilir (Merlivat and Jouzel
1979).
Çeşitli etkiler nedeni ile 8 ve 10 değerlerinden sapmalar meydana gelebilir. Örneğin
Akdeniz’deki yağışlar için döteryum fazlalığı batıdan doğuya doğru artış göstermektedir (Orta
Akdeniz’den doğu Akdeniz’e doğru +22 den + 24’e). Bu bölgedeki yağışlar yüksek hıza sahip
buharlaşma etkisi altındaki Akdeniz kaynaklı atmosferik su buharından oluşmaktadır.
Döteryum fazlalığı rüzgâr hızı ve deniz yüzeyi sıcaklığının yanında en fazla yerel nemden
etkilenir. Yani döteryum fazlalığı ağırlıklı olarak okyanus ve deniz kenarındaki atmosferik
neme bağlı olarak değişmektedir.
3

TÜRKİYE’DE YAĞIŞIN
ÇALIŞMALAR

İZOTOPİK

BİLEŞİMİ

ÜZERİNE

YAPILAN

Türkiye’de yağışların izotopik bileşimlerini araştırmaya yönelik çalışmalar 1960’lı yıllarda
başlamıştır. Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (International
Atomic Energy Agency, IAEA) 1957 yılında kurulmasını takiben Ajans, Dünya Meteoroloji
Örgütüne bağlı çeşitli ülkelerden 60’lı yıllardan beri çevresel izotop içeriklerini belirlemek için
aylık bazda yağış numuneleri toplamaktadır. Bu kapsamda UAEA 1963 yılından itabaren
GNIP veri tabanı (Global Network of Isotopes in Precipitation) olarak anılan program
kapsamında Antalya, Adana, Ankara istasyonlarında yağış izotop içeriği gözlemleri günümüze
değin sürekli gerçekleştirilmiştir. Ayrıca UAEA ile DSİ TAKK Dairesi Başkanlığı ile ortak
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yürütülen araştırma projeleri kapsamında çeşitli yağış istasyonlarına ait yağışlar proje süresince
takibe alınmış ve GNIP veri tabanına işlenmiştir.
Devlet Su İşleri ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü arasında “Türkiye Yağışlarının İzotop
İçeriklerinin Belirlenmesi” işbirliği sözleşmesi kapsamında 2012 yılından itibaren ise, 1963
yılından beri takibi yapılan (Ankara, Antalya, Adana) 3 adet istasyona 6 adet istasyon
(Diyarbakır, Edirne, Erzurum, İzmir, Rize, Sinop) daha eklenmiştir. Meteoroloji gözlem
istasyonlarından Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından toplanan yağışların izotop
içerikleri DSİ İzotop Laboratuvarı Şube Müdürlüğü tarafından analizler tamamlandıkça yıl
bazında meteorolojik verilerle beraber (http://takk.dsi.gov.tr/turkiye-yagislarinin-izotopicerikleri) ve
https://www.mgm.gov.tr/arastirma/izotopyagis.aspx) web ortamında
paylaşılmaktadır. Bunun haricinde son 30 yıl içinde değişik amaçlarla yapılan araştırmalar
kapsamında kısa süreli (1-2 yıl) yağış örnekleri toplama veya yağışı temsil eden kaynaklardan
örnekleme şeklinde çalışmalar olmuştur.
Bu çalışma kapsamında ülkemizde bugüne kadar yapılmış olan yağışın izotopik bileşimi
konusundaki çalışmalar literatürden taranmıştır. Ulaşılabilen çalışmalar incelendikten sonra
aşağıda üç grupta ifade edilen çalışmalar derlenerek değerlendirmeye alınmıştır.
1- Güncel yağışı temsil eden kaynaklardan yapılan örneklemelere ait analiz sonuçları
2- Proje kapsamında yapılan kısa süreli yağış örneklemesine dayanan analiz sonuçları,
3- Yeraltısuyu ile birlikte yağış örnekleri birlikte değerlendirilen çalışmalar.
Bu çalışmalarda elde edilen yerel meteorik doğru denklemi ve döteryum fazlası değerleri
incelenmiştir. Bazı çalışmalarda sadece döteryum fazlası değeri yer aldığından ortalama
duraylı izotop verilerine ulaşılamamıştır. Değerlendirmeye alınan çalışmalara ait bilgiler Tablo
1’de verilmiştir. Elde edilen veriler Dilaver vd. 2018’de incelenen Adana, Ankara, Antalya,
Diyarbakır, Edirne, Erzurum, İzmir, Rize ve Sinop meteoroloji istasyonlarına ait yağışların
2012-2016 dönemindeki izotop verileri ile karşılaştırlmıştır.
4

TÜRKİYE YAĞIŞLARINDA DURAYLI İZOTOPLAR VE DÖTERYUM
FAZLASI DAĞILIMI

4. Bölümde değinilen çalışmalardan elde edilen sonuçlar Tablo 2’de verilmiştir. Bu veriler
Türkiye’nin değişik bölgelerinde değişik zamanlarda yapılan çalışmaların sonuçlarıdır ve
doğaldır ki tamamı aynı dönemi kapsamamaktadır.
Tablo 2’de listesi verilen çalışmalara ait döteryum fazlası değerleri Şekil 1’deki Türkiye
haritasına işlenmiştir. Buna göre yeraltısuyu örneklemesi ile bulunan değerlerin 2012-2016
arasındaki yağışları temsil eden değerlerle (Dilaver vd. 2018) uyumlu olduğu, bazı değerlerin
ise bir miktar uyumsuzluk gösterdiği görülmektedir. Ayrıca, 1963-2000 yağışları ile 2012-2016
yağışlarına ait sonuçlar arasında bile belirgin farklar bulunmaktadır (Örneğin Erzurum bölgesi
ve Ankara yağışları gibi).
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Tablo 1. İncelenen çalışmalara ait genel bilgiler
Yer

Referans

Çalışma Amacı

Yukarı Çürüksu
Havzası

Önhon vd. 1989

Karst kaynaklarının kökenini araştırma

Denizli-Yeşiloba

Aladağlar (YahyalıKayseri)

Bayarı ve
Günay, 1995

Farklı yeraltısuyu akım sistemlerini
ayırma

İç Anadolu, Kot: 400-3500 m,
Yağış: 300-1000 mm

Gökova Bölgesi

Kurttaş, 1997

Gökova kaynaklarının beslenme
bölgesini belirleme

Batı Akdeniz Bölgesi sahil havzası,
Kot: 0-1900 m, Yağış: >1000 mm

Marmara Bölgesi

Eisenlohr, 1995

Termal suların izotop bileşimi

Yalova-Armutlu bölgesi

Muğla-Milas

Barut vd. 2001

Tuzlu karst kaynaklarını
hidrojeokimyasal araştırma

Batı Akdeniz-Güney Ege

Ankara

Dirican vd.
2002

Hava akımları ve yağışların izotopik
içeriğini araştırma

Ankara 2001 yılı yağışları

Zonguldak

Erduran vd.
2003

Maden bölgesinde suların izotop
araştırması

Batı Karadeniz sahili

Beypazarı Bölgesi
(İç Batı Anadolu)

Apaydın, 2004

Basınçlı akifer sisteminin beslenme
bölgesini belirleme

İç Anadolu, Kot: 700-1880 m,
Yağış: 400-875 mm

Adana, Ankara,
Antalya, Dalbahçe
(Erzurum), Şenyurt
(Erzurum), Erdemli
(Mersin), Güzeloluk
(Mersin), Koçbeyli
(Isparta), Kozağaç
(Aydın), Şenyurt
(Erzurum)

Sayın ve
Eyüoğlu, 2005

Yağışların izotop içeriğini belirleme

1963-2000 yağışları

Göller Bölgesi

Dilsiz, 2006

Pamukkale bölgsi suları izotop
incelemesi

Kırkgöze Havzası
(Erzurum)

Pekkan vd.
2008

Yeraltısularının beslenme, depolama ve
boşalım karakteristiklerini araştırma

Doğu Anadolu Bölgesi

Kütahya-TavşanlıTunçbilek

Güner vd. 2008

Maden sahasındaki yeraltısuları izotop
içeriğini belirleme

Ege Bölgesi

DeğirmendereZigana (Trabzon)

Ekmekçi ve
Gültekin, 2015

İzotop-Kot ilişkisi belirleme

Doğu Karadeniz sahil havzası, Kot:
0-1800 m, Yağış: 807-448 mm

Rize-Ardeşen

Ekmekçi ve
Gültekin, 2015

İzotop-Kot ilişkisi belirleme

Doğu Karadeniz sahil havzası, Kot:
0-1400 m, Yağış: 2239-1956 mm

Hopa-Ardanuç
(Artvin)

Ekmekçi ve
Gültekin, 2015

İzotop-Kot ilişkisi belirleme

Doğu Karadeniz sahil havzası, Kot:
0-750 m, Yağış: 2068-446 mm

Van Gölü havzası

Aydın vd. 2015

Yağışların meteorik su doğrusunu
belirleme

Doğu Anadolu, Kot: 2000-2500 m,
Yağış: 595 mm

Şabanözü-Karaören
bölgesi (Çankırı)

Apaydın vd.
2015

Basınçlı akifer sisteminin beslenme
bölgesini belirleme

İç Anadolu kuzeyi, Kot: 1000-1500
m, Yağış: 400 mm
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Tablo 2. İncelenen çalışmalardan elde edilen ortalama duraylı izotop değerleri
Oksijen-18

Döteryum

(δ ‰ SMOW)

(δ ‰ SMOW)

Döteryum
Fazlası (δ ‰
SMOW)

δD= 8*δO18+ 10,7

-6,61

-44,53

10,7

Aladağlar (Yahyalı-Kayseri)

δD= 8*δO18+ 24

-10,82

-70,92

24

Gökova Bölgesi

δD= 8*δO18+ 16

-

-

16

Marmara Bölgesi

δD= 8*δO18+ 15

-

-

15

Muğla-Milas

δD= 8*δO18+ 14

-

-

14

Ankara

δD= 8*δO18+ 9,9

-8,2

-54,3

9,9

Beypazarı Bölgesi (İç Batı
Anadolu)

δD= 8*δO18+ 13

(-9.79) – (10,05)

(65,67) – (65,81)

13-16

Adana

δD= 8*δO18+14,5

-5,55

-29,09

14,5

Ankara

δD= 8*δO18+10,6

-8,37

-55,56

10,6

Antalya

δD= 8*δO18+16,4

-5,76

-28,65

16,4

Dalbahçe (Erzurum)

δD= 8*δO18+11,4

-10,44

-71,46

11,4

Şenyurt (Erzurum)

δD= 8*δO18+15

-9,77

-63,04

15

Erdemli (Mersin)

δD= 8*δO18+15,2

-7,53

-37,65

15,2

Güzeloluk (Mersin)

δD= 8*δO18+17,8

-9,08

-54,33

17,8

Koçbeyli (Isparta)

δD= 8*δO18+ 12,1

-9,34

-61,45

12,1

Kozağaç (Aydın)

δD= 8*δO18+12,6

-6,15

-35,59

12,6

Kırkgöze Havzası (Erzurum)

δD= 8*δO18+ 15

-12

-80

15

Göller Bölgesi

δD= 8*δO18+ 14,6

-

-

14,6

Kütahya-Tavşanlı-Tunçbilek

δD= 8*δO18+ 15,8

-

-

15,8

Zonguldak

δD= 8*δO18+10,7

-9,75

-72,43

10,7

Değirmendere-Zigana (Trabzon)

δD= 8*δO18+14,3

-9,36

-60.56

14,3

Rize-Ardeşen

δD= 8*δO18+17,1

-10,31

-65.46

17,1

Hopa-Ardanuç (Artvin)

δD= 8*δO18+15,3

-11,47

-75.73

15,3

Van Gölü havzası

δD= 8*δO18+16,5

-13,7

- 94,8

16,5

Şabanözü-Karaören bölgesi
(Çankırı)

δD= 8*δO18+ 13

(-10,45) – (10,49)

(-72,15) - (-72,51)

13-16

Adana*

δD= 8*δO18+ 17,4

-5,29

-25,24

17,4

Ankara*

δD= 8*δO18+ 11,5

-8,23

-54,57

11,5

Antalya*

δD= 8*δO18+ 17,7

-5,57

-27,08

17,7

Diyarbakır*

δD= 8*δO18+ 15,9

-7,34

-38,11

15,9

Edirne*

δD= 8*δO18+ 11,9

-7,82

-50,72

11,9

Erzurum*

δD= 8*δO18+ 10,3

-7,06

-46,08

10,3

İzmir*

δD= 8*δO18+ 13,4

-5,5

-30,66

13,4

Rize*

δD= 8*δO18+ 16,1

-6,89

-48,68

16,1

Sinop*

δD= 8*δO18+ 16,4

-8,35

-51,35

16,4

Yer

Yerel-Bölgesel Meteorik
Doğru

Çürüksu havzası (Yeşiloba)

δD= 8*δO18+ 16

δD= 8*δO18+ 16

Not 1: 18O ve 2H değerleri ortalama değerlerdir, döteryum fazlalıkları ise çoğunlukla 18O-2H grafiğinden
formülle elde edilmiştir.
Not 2: *İşaretli veriler Dilaver vd. 2018’e, diğer veriler Tablo 1’de listelenen çalışmalara aittir.

Şekil 2’de verilen ve 2012-2016 yağışlarına ait ortalama değerlere göre hazırlanan döteryum
fazlası haritasında Akdeniz ve Karadeniz sahillerinde değerlerin yüksek olduğu (Karadeniz
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sahilinde ve sahil dağlarında 15-16, Akdeniz sahilinde ve Toroslar’da 16-17 arasında), iç
kesimlere doğru değerlerin düştüğü görülmektedir. Karasal iklimin hüküm sürdüğü İç ve Doğu
Anadolu Bölgelerinde en düşük değere inmektedir (10-11 seviyesine).

Şekil 1. Farklı zamanlarda yapılan çalışmalara göre Türkiye yağışlarında döteryum fazlası
dağılımı

Şekil 2. 2012-2016 yılları arasındaki yağışlarda ortalama değerlere (Dilaver vd. 2018)
göre döteryum fazlası haritası
Yine, 2012-2016 yağışlarına ait ortalama oksijen-18 değerleri haritalanarak (Şekil 3)
Uluslararası Atom Enerji Ajansı (IAEA) istasyonlarında 1975 yılı öncesinde elde edilen
oksijen-18 dağılımına göre Yurtsever (1975) tarafından hazırlanan harita (Şekil 4) ile
karşılaştırılmıştır. Her iki haritanın da, eldeki sınırlı sayıda veriye göre hazırlandığı ve genel
durumu gözler önüne serdiği bilinmektedir. Buna göre Yurtsever (1975) haritasında
Türkiye’nin güney sınırında (SMOW’dan binde sapma olarak) -6, kuzey sınırında -8 olan
dağılımın az-çok benzeri yeni haritada da görülmektedir.
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Şekil 3. 2012-2016 yılları arasındaki yağışlarda ortalama değerlere göre oksijen-18
haritası

Şekil 4. Uluslararası Atom Enerji Ajansı (IAEA) istasyonlarına göre yağışlarda oksijen-18
dağılım haritası (Yurtsever 1975)
5

SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME

Bu çalışmada, bugüne kadar ülkemizde çoğu değişik yeraltısuyu problemlerinin çözümü
amacıyla gerçekleştirililen veya yağış-yeraltısuyu ilişkini araştıran çalışmalarda pratik ve ucuz
olması açısından güncel yağışları temsil ettiği düşünülen yeraltısuyu örneklemelerinden elde
edilen duraylı izotop sonuçları ile 2012-2016 arasındaki yağışların ortalama değerlerini temsil
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edilen sonuçların dağılımı Türkiye haritası üzerinde karşılaştırılmıştır. Bunda amaç; pratiklik
avantajına rağmen yeraltısuyu örneklemesinin güncel yağışları ne derece temsil ettiğinin
sorgulanması, izotop izlemesi yapılan yağış istasyonu sıklığının ve bölgesel temsiliyetinin
araştırılması ve 2012-2016 verleri ile aynı istasyon yağışlarında geçmişte (1963-2009) elde
edilen sonuçları karşılaştırarak zamansal farkarı da bir ölçüde araştırmak olmuştur. Erişilebilen
sınırlı sayıdaki çalışmaya ait verilerin değerlendirilmesinden şu sonuçlara varılmıştır:
1-Türkiye ölçeğinde 9 istasyonda (Ankara, Adana, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Edirne,
İzmir, Rize, Sinop) yapılan düzenli örnekleme ve analiz, bu alanda yapılacak çalışmalar için
önemli bir altlıktır, ancak yaygınlaştılması gerekir. Buna göre, İstanbul, Çanakkale, Bursa,
Uşak veya Kütahya, Aydın, Konya, Aksaray veya Niğde, Kayseri, Sivas, Zonguldak, Samsun
veya Ordu, Tokat veya Amasya, Kars ve Van istasyonlarının da izleme kapsamına alınması
önerilmiştir.
2- Çoğu yerde yeraltısuyu örneklemesi ile bulunan değerlerin 2012-2016 arasındaki yağışları
temsil eden değerlerle uyumlu olduğu, bazı değerlerin ise bir miktar uyumsuzluk gösterdiği
görülmektedir. Ayrıca, 1963-2000 yağışları ile 2012-2016 yağışlarına ait sonuçlar arasında
bazı istasyonlarda belirgin farklar bulunmaktadır (Örneğin Erzurum bölgesi ve Ankara
yağışları gibi).
3- 2012-2016 yılları arasında dokuz adet yağış istasyondan alınan yağış örneklerinin ortalama
döteryum fazlası haritasında Akdeniz ve Karadeniz sahillerinde değerlerin yüksek olduğu
(Karadeniz sahilinde ve sahil dağlarında 15-16, Akdeniz sahilinde ve Toroslar’da 16-17
arasında), iç kesimlere doğru değerlerin düştüğü görülmektedir. Karasal iklimin hüküm
sürdüğü İç ve Doğu Anadolu Bölgelerinde en düşük değere inmektedir (10-11 seviyesine).
İstasyonlar sıklaştığında yerel farklılıkların daha belirgin olarak ortaya çıkması muhtemeldir.
4- 2012-2016 yağışlarına ait ortalama oksijen-18 haritası ile Uluslararası Atom Enerji Ajansı
(IAEA) istasyonlarında 1975 yılı öncesinde elde edilen oksijen-18 haritası karşılaştırıldığında
her iki haritanın benzerlik gösterdiği görülmektedir.
6
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KAR YAĞIŞLARININ DURAYLI İZOTOP ÖZELLİKLERİ; ORTA
TOROS KUŞAĞI
STABLE ISOTOPE CHARACTERISTICS OF SNOWFALL; CENTRAL
TAURUS BELT
Mehmet ÇELİK1, Tolga URAZ2
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ÖZ
Bu çalışmada, Akseki - Seydişehir bölgesinin de içinde yer aldığı Orta Toros kuşağı kar
yağışlarının izotopik (Oksijen-18 ve Döteryum) özelliklerinden yararlanılarak bölgenin Lokal
Meteorik Su Doğrusu (LMSD) ile enlem ve yükseltiye bağlı izotopik değişimin bulunması
amaçlanmıştır. Örnekleme 2 farklı kar yağışı döneminde yapılarak, örneklerin izotopik
özellikleri belirlenmiştir. Bölgeden alınan 101 adet kar örneğinin Döteryum içeriği ortalama 144,075 (‰ SMOW), değişimi ise -62,65 ile -215,6 (‰ SMOW) aralığındadır. Aynı şekilde
Oksijen-18 içeriği ortalama -19,8593 (‰ SMOW), değişimi ise -9,1 ile -29,18 (‰ SMOW)
aralığındadır. Elde edilen kar yağışı verilerinin Oksijen-18 ve Döteryum grafiğinin korelasyon
katsayısı (R2) 0,9949 ile yüksek bir değer bulunmuştur. Lokal Meteorik Su Doğrusu Denklemi
y = 7,8418x + 11,92 olarak elde edilmiştir. Bu denklem 8 eğimine göre yeniden
düzenlendiğinde ise, D = 8 x 18O + 14,09 denklemi oluşturulmuştur. Elde edilen bu denklem
bölge ile aynı enlemsel özelliklere sahip diğer bölgeler için, su kaynakları çalışmalarında ve
diğer Yer Bilimleri konuları kapsamında kullanılabilecektir. Alınan örneklerin Alacabel Geçidi
güneyindeki enlem ve karasallık etkisi ile yine bu geçidin kuzeyindekilere göre daha fazla
buharlaşma etkisi altında kaldığı Döteryum miktarındaki artıştan anlaşılmaktadır. Ayrıca
geçidin kuzey bölümünde hava sıcaklığının daha düşük olması ve bu nedenle buharlaşmanın
da daha düşük olduğu belirlenmiştir. Alınan örneklerden elde edilen izotopik veriler, Orta
Toros Kuşağı bölgesinde ılıman kuşak yağışları ve kutup buzulu özelliğine sahip kar
yağışlarının oluştuğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimler: Kar yağışları, Duraylı İzotoplar, Lokal Meteorik Su Doğrusu, Enlem ve
Yükselti Etkisi, Orta Toros Kuşağı, Akseki-Seydişehir
ABSTRACT
In this study, it is aimed to find isotopic changes due to local meteoric water line (LMWL) and
latitude and elevation by using the isotopic (Oxygen-18 and Deuterium) properties of central
Taurus Belt snowfall including Akseki - Seydişehir region. Isotopic properties of the samples
were determined in two different snowfall periods. The average deuterium content of 101 snow
samples taken from the region is -144,08 (‰ SMOW) and the change is between -62.65 and 215.6 (‰ SMOW). Similarly, oxygen-18 content is between -19,86 (‰ SMOW) and its
variation is between -9,1 and -29,18 (‰ SMOW). The correlation coefficient (R2) of Oxygen18 and Deuterium graph of snowfall data was found to be high with 0.9949. Local Meteoric
Water Line equation was obtained as y = 7.8418x + 11.92. When this equation is rearranged
according to the slope 8, D = 8 x 18O + 14.09 equation is formed. The obtained equation can
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be used for water resources studies and other earth sciences subjects for other regions with the
same latitude characteristics as the region. It is understood from the increase in the amount of
deuterium that the samples taken under the effect of latitude and terrestrial effect in the south
of Alacabel Passage and the evaporation effect of this passage more than the ones in the north.
It was also determined that the air temperature in the northern part of the passage was lower
and therefore the evaporation was lower. Isotopic data obtained from the samples show that
the central Taurus Belt region has temperate belt precipitation and polar glaciers.
Keywords: Snowfall, Stable Isotopes, Local Meteoric Water Line, Latitude and Elevation
Effect, Central Taurus Belt, Akseki-Seydişehir
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HİDROJEOKİMYASAL VE İZOTOPİK VERİLER IŞIĞINDA TOKATNİKSAR ÇEK-AYIR HAVZASINDAKİ SULARIN KÖKENİ VE KUZEY
ANADOLU TRANSFORM FAY SİSTEMİ İLE İLİŞKİSİ
THE ORIGIN OF WATERS IN THE TOKAT-NIKSAR PULL-APART
BASIN IN THE LIGHT OF HYDROGEOCHEMICAL AND ISOTOPIC
DATA AND THEIR RELATION WITH THE NORTH ANATOLIAN
TRANSFORM FAULT SYSTEM
Fatih Mehmet ÖZİÇLİ
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi,
Radyoaktif Hammadde Arama Birimi 06800 Çankaya, Ankara
fmozicli@hotmail.com

ÖZ
İnceleme alanı, ~ 1700 km uzunluğundaki Kuvaterner yaşlı Kuzey Anadolu Transform Fay
Sistemi’nin (KATFS) doğu kısmında, Erbaa-Niksar çek-ayır havzasındaki Tokat İli Niksar
ilçesi kısmında yer almaktadır. Sağ yanal doğrultu atımlı KATFS’nin sağa doğru ~ 10 km
sıçraması ile oluşan bu havzada yer yer göreceli derin çökel kalınlığı oluşturmuştur.
Bölgede en altta Permiyen-Triyas yaşlı, mermer ve kristalize kireçtaşı bantlı, çeşitli şistlerden
oluşan Tokat Metamorfitleri bulunmaktadır. Bu temel üzerine Liyas-Dogger yaşlı, çakıltaşı,
kumtaşı, kiltaşı ve çamurtaşından oluşan Seyfe Formasyonu gelmektedir. Bunların üzerine ise
Üst Jura-Alt Kretase yaşlı mikritik ve çört yumrulu kireçtaşlarından oluşan Doğdu Formasyonu
gelmektedir. Bunların da üzerinde uyumsuzlukla Senamoniyen-Kampaniyen yaşlı, ince-orta
tabakalı, mikritik ve biyomikritik kireçtaşı, marn, kristalen ve litik tüften oluşan Yumaklı
Formasyonu yer almaktadır. Yumaklı Formasyonu üste doğru volkanitlerin hakim olduğu
Tersakan Formasyonuna geçmektedir. Bu birimler, Kampaniyen-Maastrihtiyen zaman
aralığında yerleşen Artova ofiyolitli karmaşığı tarafından üzerlenmektedir. Eosen sonuna kadar
devam eden karasallaşmanın görüldüğü dönemde çökelen Üst Maastrihtiyen-Paleosen yaşlı
marn, kumtaşı, tüf ve kireçtaşından oluşan Akevren Formasyonu, ve yine bu dönemde çökelen
Orta-Üst Eosen yaşlı bazalt, andezit ve aglomeralardan oluşan Tekkeköy Formasyonu
tarafından uyumsuz olarak örtülmektedir. Bu birimlerin üzerine uyumsuz olarak, KATFS
boyunca gelişen çukurluklarda ve karasal ortam koşullarında çökelen Pliyosen yaşlı Çerkeş
Formasyonu gelmektedir. Bunların üzerine açısal uyumsuzlukla, KATFS ilişkili PliyoKuvaterner yaşlı açık renkli, ince taneli, kısmen tabaka sunan, genelde akma şeklinde olan
bazalt, andezit ve tüflerden oluşan Yolüstü Formasyonu gelmektedir. Bütün bu birimler, Niksar
çek-ayır havzası ile sınırlanmış güncel yaşlı, gevşek tutturulmuş çakıl, kum, kil boyutundaki
alüviyal malzemeler ile örtülmektedir.
Hidrojeokimyasal çalışmalar kapsamında ise birçok kuyu ve kaynak başı Elektirksel İletkenlik
(EC), Sıcaklık, tuzluluk gibi parametreler ile su kimyası analizleri ile laboratuarda çevresel ve
radyojenik izotop analizleri yapılmıştır. Niksar çek-ayır havzasının kenar kanatları ve bu
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hatlara bağlı çıkan TN-2017-22, TN-2017-26, TN-2017-34 jeotermal kaynakları tuzlu, sodalı
ve Na+K>Ca+Mg ile Cl+SO4>HCO3+CO3 olan deniz ve çok acı sular grubuna girmektedir.
Kireçlendirici nitelikte olan bu sulara uygulanan jeotermometrelere göre rezervuar sıcaklıkları
116,01 oC ile 150 oC arasında değişmektedir. Bu sular, dünya meteorik su doğrusu, Akdeniz
meteorik su doğrusu ve Marmara meteorik su doğrusuna göre buharlaşma etkisi altında
olmayan meteorik kökenli sular sınıfına girmektedir. Ayrıca, analiz edilen numuneler
genellikle Marmara meteorik su doğrusu ile Dünya meteorik su doğrusu arasında yer
almaktadır. Yapılan analizlere göre, TN-2017/34 no.lu jeotermal sondajdan TN-2017/35 no.lu
jeotermal sondajına doğru su kayaç etkileşiminin iyi geliştiği görülmektedir. TN-2017/26 ve
TN-2017/30 no.lu örnekler ise karışım sularını göstermektedir. Ayrıca, yapılan analizlerden,
“Beslenme Yüksekliği = -18,018 (δD) – 863,18” eğilim eğrisi belirlenmiştir. Söz konusu
analizler, sondaj sularının 350 ile 700 metreler arasından beslendiği göstermiştir. TN-2017/35
ve TN-2017/34 no.lu jeotermal suların ise daha derin dolaşımlı sular olduğu görülmektedir.
Alınan örneklerden diğerleri ise kısa süreli yeraltısuyu dolaşımını ifade etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Tokat, Niksar, KATFS, jeotermal, hidrojeokimya, çevresel izotoplar,
çek-ayır havza
ABSTRACT
The study area is located on the eastern part of the ~ 1700 km long Quaternary North Anatolian
Transform Fault System (NATFS) in the Niksar district of Tokat Province in the Erbaa-Niksar
pull-apart basin. Relatively thick sedimentary sucession has occured in some places of the basin
where these rocks formed as a result of ~ 10 km right step-over of NATFS.
Bottom of the stratigraphic succession in the region is made up of the Permian-Triassic Tokat
Metamorphics, composed of various schists with marble and crystallized limestone bands.
Liassic-Dogger aged Seyfe Formation, which consists of conglomerate, sandstone, claystone
and mudstone, overlies the basement. These are overlain by the Doğdu Formation, which is
made up of Upper Jurassic-Lower Cretaceous micritic and chert-nodular limestones. These
units are unconformably overlain by the Cenamonian-Campanian aged, thin-medium bedded,
Yumaklı Formation of micritic and biomicritic limestone, marl, crystalline and lithic tuff. The
Yumaklı Formation displays a transitional contact at the top with the Tersakan Formation,
which is dominated by volcanites. The units are overlain by the Artova ophiolite complex,
which emplaced during the Campanian-Maastrichtian time interval. Terrestrial sedimentation
took place until the end of Eocene Epoch and during this time interval Akevren Formation,
which consists of Upper Maastrichtian-Paleocene marl, sandstones, tuffs and limestones are
unconformably overlain by the Tekkeköy Formation with Middle-Upper Eocene basalts,
andesites and agglomerates. Further up in the sequence, the older units are unconformably
overlain by the Pliocene aged Çerkeş Formation, which was deposited in a terrestrial
environment inside the troughs along the NATFS. Later on, NATFS-related Plio-Quaternary
Yolüstü Formation, which is made of mainly light-colored, aphanitic, partly-bedded, mainly
flow basalts, andesites and tuffs unconformably overly the older units. All of these units are
overlain by contemporary, loose, alluvial materials such as pebbles, sands and clays bounded
by Niksar pull-apart basin.
Within the scope of hydrogeochemical studies, in-situ water chemistry measurements such as
EC, temperature, salinity, and laboratory-based environmental and radiogenic isotope analyze
were carried out. TN-2017-22, TN-2017-26, TN-2017-34 geothermal spring samples which are
related to margin-boundary faults of Niksar pull-apart basin fall into salty, soda, Na + K> Ca
+ Mg and Cl + SO4> HCO3 + CO3 which belongs to the sea and very bitter waters group.
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According to the geothermometers applied to these calcifying waters, the reservoir upper
temperatures range from 116.01 oC to 150 oC. These waters are classified as meteoric waters
which are not subject to evaporation according to the world meteoric water line, Mediterranean
meteoric water line and Marmara meteoric water line. In addition, the analyzed samples are
generally located between the Marmara meteoric water line and the World meteoric water line.
The analysis also show that the water-rock interactions developed well between geothermal
drilling water samples of TN-2017/34 to TN-2017/35. On the other hand, TN-2017/26 ve TN2017/30 samples show mixed water nature. Moreover, “Recharge Height = -18,018 (δD) 863.18” trend curve has been determined from the analyzes. These analyzes also showed that
the drilling water samples were recharged between 350 and 700 meter heights. The TN2017/35 and TN-2017/34 have been predicted to be deeper circulating waters. Others samples
represent short-term groundwater circulation.
Keywords: Tokat, Niksar, NATFS, geothermal, hydrogeochemistry, environmental isotopes,
pull-apart basin
1

GİRİŞ

Çalışma alanı, Tokat ilinin yaklaşık 40 km. kuzeydoğusunda Niksar ilçesinide içerisine alan
Niksar çek-ayır havzasının kuzey ve güney kanatlarınında bulunmaktadır (Şekil 1). Çalışma
alanından geçen Türkiye’nin kuzeyinde bulunan ve Neotektonik dönemde Türkiye jeolojisini
şekillendiren 1100 km uzunluğundaki KATF zonu bulunmaktadır. KATFZ anakol üzerinde
1942’de 7 büyüklüğündeki depremde oluşan yüzey kırığı arasında Pleyistosen yaşlı Niksar
Havzası oluşmuştur (Erturaç 2009). Sağ yönlü doğrultu atımlı KATFZ’unsağa doğru yaklaşık
10 km sıçrama yaptığı Niksar çek-ayır havzasının çevresinde, MTA Genel Müdürlüğü
tarafından önceki yıllarda araştırılan ve sondaj yapılan jeotermal sahaların yaklaşık batı
kısımda Merzifon çek-ayır havzasında kuyu taban sıcaklıklığı 95 °C ve üretim sıcaklığı 69 °C
olan jeotermal sondajı Öziçli ve diğ. (2018, 2019), doğuda Reşadiye sahasında bulunan 53 °C
üretime sahip jeotermal sondajı, güneybatıda Tokat-Sulusaray’da bulunan 53 °C üretime sahip
jeotermal sondajı, kuzeybatıda ise Tokat-Erbaa-Gökbel 37,6 °C, batıda Amasya Terziköy
Ölmez (1999), Özgür, R. ve Özkan H. (2001) üretime sahip jeotermal kaynağın bulunması
bölgeyi jeotermal açıdan önemli kılmaktadır. Bölge ile ilgili tektonik, jeolojik, stratigrafik
çalışmalar yapılmıştır; Öziçli ve Yolal (2014), Niksar çek-ayır havzasında bulunan jeotermal
kaynakların sıcaklıkları, EC’leri hakkında bilgi vermektedir. Herece (2003), Niksar çek-ayır
havzasının KATFZ boyunca görülen birimleri, fayın atımlarını, fayın sıçrama yaptığı alanları,
tarihsel dönemlerde gerçekleşen depremler ile aktif tektonik hakkında bilgi vermektedir. MTA
(1990), tarafından yayınlanan “1/100.000 ölçekli Açınsama Nitelikli Türkiye Jeoloji Haritaları
Serisi Tokat G-37 Paftası” isimli çalışmada bölgenin jeolojisi, tektoniği, stratigrafisi ortaya
konmuştur. Aktimur ve diğerleri (1989), tarafından Niksar, Erbaa ve Destek dolayının Jeolojisi
adlı MTA raporunda bölgenin jeolojisi, jeomorfolojisi ve kayaç örneklerinin mineralojik
petrografik özellikleri hakkında bilgiler vermektedir. Çalışma alanının jeotermal ve mineralli
su kaynaklarının yerleri Türkiye Termal ve Mineralli Sular envanteri (1991) ve Türkiye
Jeotermal Kaynakları Envanteri (2005) ile taranmıştır. Çalışma sahasının 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 9,7 °C ile 53,3 °C arasında değişen 42 adet kaynak, keson kuyu ve jeotermal
sondajdan kimyasal analiz ve 23 adet numuneden çevresel izotop analizleri için örnek
alınmıştır. Niksar çek-ayır havzasının kenar kanadındaki tektonik hatların sağ yanal eğim
atımlı faylar olması ve bunların mantoya kadar iniyor olması, sahada derin dolaşımlı olgun
jeotermal akışkanın bulunabileceği anlamına gelmektedir. Havzayı derinleştiren normal
faylarla çökel derinliğinin artması, jeotermal açıdan ısıyı muhafaza eden örtü niteliğindedir.
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Sahada yapılmış olan Tokat İl Özel İdaresinine ait kuyudan kuyu tabanı 63 °C ve kuyu üretimi
53,3 °C kimyasal analiz için örnek alınmış ve MTA laboratuvarlarında analizi yaptırılmıştır.
Uluslararası Hidrojeologlar Birliği (AIH) sınıflamasına göre değerlendirildiğinde; Sodyumlu
klorürlü ve sülfatlı sıcak ve mineralli sular sınıfına girmektedir.

Şekil 1. Çalışma alanı çevresindeki jeotermal sahalar ve yer bulduru haritası
2

YÖNTEM

İnceleme alanının 1/25.000 ölçekli jeoloji haritası yapılmış, sahada jeofizik DES ölçüleri
alınarak sahanın jeotermal alanlarının tespiti ile tektonik hatların gömülü ortamda devamlılığı
ve çek-ayır havzanın nerelere doğru derinleştiğini 1/100.000 ölçekli rejyonel gravite (bouguer)
anomali haritalarından yararlanılarak elde edilmiştir. 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
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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 TEKTONİĞİ

3.1

Stratigrafi

Çalışma alanının güneyinde, Sakarya kıtası ile İzmir-Ankara-Erzincan okyanusunun kayaçları
bulunmaktadır. Neotetis’e ait okyanusal litosferin Kretase boyunca Sakarya kıtasının altında
tüketildiği bir alanda bulunmaktadır (Şengör ve Yılmaz 1981). En altta Permiyen-Triyas yaşlı,
mermer ve kristalize kireçtaşı bantlı, çeşitli şistlerden oluşan Tokat Metamorfitleri
bulunmaktadır. Bu temel üzerine Liyas-Dogger yaşlı, çakıltaşı, kumtaşı, kiltaşı ve
çamurtaşından oluşan Seyfe Formasyonu gelmektedir. Bunların üzerine ise Üst Jura-Alt
Kretase yaşlı mikritik ve çört yumrulu kireçtaşlarından oluşan Doğdu Formasyonu
gelmektedir. Bunların da üzerinde uyumsuzlukla Senamoniyen-Kampaniyen yaşlı, ince-orta
tabakalı, mikritik ve biyomikritik kireçtaşı, marn, kristalen ve litik tüften oluşan Yumaklı
Formasyonu yer almaktadır. Yumaklı Formasyonu üste doğru volkanitlerin hakim olduğu
Tersakan Formasyonuna geçmektedir. Kampaniyen-Maastrihtiyen zaman aralığında Artova
ofiyolitli karmaşığı birimleri üzerlemiştir. Bu dönemden sonra karasallaşma Eosen sonuna
kadar devam etmiş ve Üst Maastrihtiyen-Paleosen yaşlı marn, kumtaşı, tüf ve kireçtaşından
oluşan Akevren Formasyonu gelmekte ve bunun üzerine uyumsuz olarak Orta-Üst Eosen yaşlı
bazalt, andezit, aglomeralardan oluşan Tekkeköy Formasyonu gelmektedir. Bu birimlerin
üzerine uyumsuz olarak, Kuzey Anadolu Fay zonu boyunca çukurluklarda ve karasal ortam
koşullarında çökelen Pliyosen yaşlı Çerkeş Formasyonu gelmektedir. Bunların üzerine Kuzey
Anadolu Transform Fay Zonu ve buna bağlı gelişen kırık hatları boyunca çıkan PliyoKuvaterner yaşlı açık renkli, ince taneli, kısmen tabaka sunan, genelde akma şeklinde olan
bazalt, andezit ve tüflerden oluşan Yolüstü Formasyonu gelmektedir. Bütün bu birimleri,
Niksar çek-ayır havzasının oluştuğu ve halende normal faylarla derinleşerek oluşmaya devam
ettiği havzada, güncel derelerin getirdiği malzemelerin depolandığı gevşek tutturulmuş çakıl,
kum, kil boyutundaki malzemelerden oluşan Alüvyon birimleri örtmektedir (Aktimur ve diğ.
1990) (Şekil 2, 3). Tokat-Niksar çek-ayır havzasına ve çevresine ait jeoloji haritası Şekil 4’de
verilmiştir.
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Şekil 2. Çalışma alanı Sakarya Zonu ve çevresi genelleştirilmiş dikme kesiti
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Şekil 3. Çalışma alanı Orta Pontit ve çevresi genelleştirilmiş dikme kesiti
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3.2

Tektonik ve Yapısal Jeoloji

Bölge Alpin hareketlerinin etkisi altında günümüzdeki yapısını kazanmış ve kazanmaya devam
etmektedir. Kuzey Anadolu Fayı’nın (KAF) oluşumundan bu yana saha, morfolojisini
kazanmış ve halen aktif olarak şekillenmeye devam etmektedir. Bölgede fayın yaklaşık 10
kilometrelik sıçramasıyla çek-ayır havza oluşmuş ve bu açılma halen devam etmektedir.
KATFZ bölgeyi bir zon halinde etkilemiş ve fayların önlerinde temel birimlere ait parça ve
kayaçlardan oluşan yamaç molozları, fay önünde ovaya doğru basamaklı düşüşler, kırık hatlar
boyunca yüzeye gelen kaynaklar, bunlara bağlı olarak açılma çatlaklarında çıkan sıcak suların
bıraktığı travertenler, Kelkit Çayı, Yeşilırmak Çayı ile birleşen ötelenmiş yan dereler, fay
boyunca oluşan sırtlar ve vadiler, Niksar Ayvaz kaynağının bulunduğu alanda fay kontrollü
bazaltların çıkışları bölgeyi morfolojik olarak oluşturmaktadır. KATFZ’un sıçrama yaptığı
bölgede çek-ayır havzanın oluşması ve bu oluşuma bağlı olarak havzanın halen derinleşmesi
ve açılması sonucunda mantonun yüzeye yaklaştığı düşünülmektedir. KATFZ’nun etkisiyle
oluşan normal fayların etkisiyle havza derinleşerek çökeller çek-ayır havzayı doldurmaktadır.
Bu çökeller jeotermal sistemde iyi bir örtü niteliği sağlamaktadır. Sahadaki genç volkanik
aktivitenin olması ısıtıcı kaynak olması açısından jeotermal sistemi tamamlamaktadır. Çalışma
alanının 3 boyutlu görünümünde tektonik hatlar ve bu hatların kestiği birimler ile çek-ayır
havzanın sınırları görülmektedir (Şekil 5). Sahaların temelinde bulunan Tokat
Metamorfitleri’nin şistleri ve içerisindeki kristalize kireçtaşı-mermer bantlarının, Tokat
Metamorfitleri’nin üzerinde bulunan Liyas-Dogger yaşlı Seyfe Formasyonu’na ait çakıltaşı,
kumtaşı, çamurtaşı ve kiltaşı ardalanmasının ve bunların da üzerine uyumsuz olarak gelen Üst
Jura-Alt Kretase yaşlı Doğdu Formasyonu’na ait mikritik kireçtaşlarının hidrojeolojik açıdan
iyi su tutabilme kapasitesi ve iyi su iletebilme özelliğinin olmasından dolayı bu birimler iyi
birer rezervuar niteliğindedir. Niksar havzasına güneyden kuzeye bakış resminde Kelkit
Çayı’nın KATFZ etkisiyle sıçradığı görülmektedir (Şekil 6). Jeotermal kaynakların çıkışlarıda
tektonik hatlar boyunca olmuştur. Havzada ölçülen jeotermal kaynakların ve ılık keson
kuyuların kenar kırık hatları boyunca çıktığı görülmektedir (Şekil 7). Niksar çek-ayır
havzasında örtülü alanlarında yapılacak derin sondajlarla yüksek porozite ve permabiliteli
rezervuar birimlerin içerisinde gelişen kırıkların kesilmesi ile yeterli debide jeotermal akışkan
elde edilebilecektir.
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Şekil 4. Çalışma alanı ve çevresinin jeoloji haritası
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K

Şekil 5. Tokat-Niksar çek-ayır havzasının 3 boyutlu görünümü güneyden kuzeye bakış

Şekil 6. Tokat-Niksar çek-ayır havzasına güneyden kuzeye bakış.
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Şekil 7. Tokat-Niksar çek-ayır havzasındaki jeotermal kaynakların KATFZ ile ilişkili olarak
kenar kırıklar boyunca dağılımı (Not: Kırmızı noktalar jeotermal kaynaklar, mavi noktalar ise
ılık keson kuyuları ve üzerindeki değerler ºC’dir).
4

HİDROJEOKİMYASAL DEĞERLENDİRME

Çalışma alanında, Niksar çek-ayır havzasının kuzey ve güney kenarlarında farklı kotları temsil
edecek şekilde sıcaklıkları 9,7-53,3 °C arasında değişen toplam 42 adet numune alınmıştır (Şekil
8). Analiz sonuçlarına göre genel su kalitesi, suların sınıflaması, suların kökenlerinin
karşılaştırılması, suların kalsiyum değerlerine göre kireçlendirici veya kabuk yapıcı
özelliklerinin belirlenmiş ve maksimum rezervuar sıcaklığı tahmini gibi parametreler çeşitli
grafiklerle değerlendirilmiştir.
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Şekil 7. İnceleme alanındaki su numuneleri lokasyon haritası.
Yarı logaritmik Schoeller kökensellik diyagramına göre TN-2017/1, TN-2017/2, TN-2017/6,
TN-2017/8, TN-2017/11, TN-2017/12, TN-2017/13, TN-2017/14, TN-2017/15, TN-2017/19,
TN-2017/20, TN-2017/21, TN-2017/24, TN-2017/27, TN-2017/31, TN-2017/33, TN-2017/36,
TN-2017/37, TN-2017/38, TN-2017/40, TN-2017/42 numunesine ait suda katyon dizilimi
rCa++ > rMg++ > r(Na++K+), anyon dizilimi r(HCO3-+CO3--) > rSO4--> rCl-;
TN-2017/3, TN-2017/4, TN-2017/5, TN-2017/9, TN-2017/10, TN-2017/23, TN-2017/30
numunelerine ait sularda katyon dizilimi r(Na++K+) > rCa++ > rMg++, anyon dizilimi r(HCO3--+CO3 ) > rSO4 > rCl ;
TN-2017/18, TN-2017/32, TN-2017/41 numunelerine ait sularda katyon dizilimi rMg++>
r(Na++K+) > rCa++, anyon dizilimi r(HCO3-+CO3--) > rSO4--> rCl- ;
TN-2017/26, TN-2017/34, TN-2017/35 numunelerine ait sularda katyon dizilimi r(Na++K+) >
rCa++ > rMg++, anyon dizilimi rCl-> rSO4-- > r(HCO3-+CO3--);
TN-2017/7, TN-2017/17, numunesine ait suda katyon dizilimi r(Na++K+) > rMg++ > rCa++,
anyon dizilimi r(HCO3-+CO3--) >rSO4-- >rCl;
TN-2017/25, TN-2017/39 numunelerine ait sularda katyon dizilimi rMg++ > rCa++ > r(Na++K+),
anyon dizilimi r(HCO3-+CO3--) > rSO4--> rCl- ;
TN-2017/28, TN-2017/29 numunelerine ait sularda katyon dizilimi rCa++ > rMg++ >
r(Na++K+), anyon dizilimi r(HCO3-+CO3--) > rCl- > rSO4--;
TN-2017/16 numunesine ait suda katyon dizilimi r(Na++K+) > rMg++ > rCa++, anyon dizilimi
r(HCO3-+CO3--) >rCl;
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TN-2017/22 numunesine ait suda katyon dizilimi r(Na++K+) > rCa++, anyon dizilimi r(HCO3--+CO3 ) > rSO4 > rCl ; şeklindedir.
Yarı logaritmik Schoeller kökensellik diyagramına göre TN-2017/26, TN-2017/34, TN2017/35 numunelerinden çek-ayır havzanın güney kanadında aynı hat üzerinde bulunan TN2017/34, TN-2017/35 jeotermal sondajları ile TN-2017/26 jeotermal kaynağı aynı kökene
sahip sulardır (Şekil 9).
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Şekil 9. Tokat-Niksar çek-ayır havzasındaki jeotermal kaynakların değerlendirmelerde
kullanılan diğer sulara ait yarı logaritmik Schoeller (1967) diyagramı
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Piper üçgen diyagramında yapılan değerlendirmede;
Kırmızı çerçeve ile gösterilen, TN-2017-1, TN-2017-2, TN-2017-3, TN-2017-5, TN-2017-6,
TN-2017-8, TN-2017-10, TN-2017-11, TN-2017-12, TN-2017-13, TN-2017-14, TN-2017-15,
TN-2017-18, TN-2017-19, TN-2017-20, TN-2017-21, TN-2017-23, TN-2017-24, TN-201725, TN-2017-27, TN-2017-28, TN-2017-29, TN-2017-31, TN-2017-32, TN-2017-33, TN2017-36, TN-2017-37, TN-2017-39, TN-2017-40, TN-2017-41, TN-2017-42 numaralı su
numuneleri karbonatlı ve sülfatlı, Ca+Mg>Na+K ile HCO3+CO3 >Cl+SO4 olan, zayıf asit
kökleri güçlü asit köklerinden fazla, karbonat sertliği karbonat olmayan sertliğinden büyük,
karbonat sertliği %50’den fazla, CaCO3 ve MgCO3’lı sular.
Kırmızı çerçeve ile gösterilen, TN-2017-38 numaralı su numunesi ise karbonatlı ve sülfatlı,
Ca+Mg>Na+K ile Cl+SO4>HCO3+CO3 olan ve hiçbir iyonu %50’yi geçmeyen karışık sular
grubunda yer almaktadır.
Mavi çerçeve ile gösterilen, TN-2017-4, TN-2017-7, TN-2017-9, TN-2017-17, TN-2017-30
numaralı su numuneleri tuzlu ve sodalı, Na+K>Ca+Mg ile HCO3+CO3 >Cl+SO4, hiçbir iyonu
%50’yi geçmeyen karışık sular grubunda yer almaktadır.
Turuncu çerçeve ile gösterilen, TN-2017-22, TN-2017-26, TN-2017-34, TN-2017-35 numaralı
su numuneleri ise tuzlu ve sodalı, Na+K>Ca+Mg ile Cl+SO4>HCO3+CO3 olan ve karbonat
olmayan alkalinitesi karbonat alkalinitesinden fazla, NaCl, Na2SO4 ve KCl’lü, karbonat
olmayan alkalinitesi %50’den fazla, alkaliler ve güçlü asitlerin egemen olduğu, deniz ve çok
acı sular grubuna girmektedir.
Turkuvaz çerçeve ile gösterilen, TN-2017-16 numaralı su numunesi ise tuzlu ve sodalı,
Na+K>Ca+Mg ile HCO3+CO3 >Cl+SO4 olan zayıf asit kökleri güçlü asit köklerinden fazla ve
karbonat alkaliliği karbonat olmayan alkalilikten fazla doğada az rastlanan aşırı yumuşak sular
grubundadır (Şekil 10).

Şekil 10. Tokat-Niksar çek-ayır havzasındaki jeotermal kaynakların değerlendirmelerde
kullanılan diğer sulara ait Piper (1944) diyagramı
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Langelier kalsiyum denge diyagramında yapılan değerlendirmede, TN-2017/2, TN-2017/3,
TN-2017/4, TN-2017/22 numuneler çürütücü, TN-2017/33 no.lu numune nötr ve diğer
numuneler kireçlendirici özellikte oldukları belirlenmiştir (Şekil 11).

Şekil 11. Tokat-Niksar çek-ayır havzasındaki jeotermal kaynakların değerlendirmelerde
kullanılan diğer sulara ait Langelier kalsiyum denge diyagramı (Langelier-Ludwing, 1942).
Giggenbach diyagramında yapılan değerlendirmede TN-2017/34 no.lu kaynak suyuna ait
örnek denge durumunda olan sular bölümünde yer almaktadır. TN-2017/35 no.lu jeotermal
sondajına ait numune ise kısmen denge durumunda olan sular bölümünde yer almaktadır. Diğer
su numuneleri ise denge durumununda olmayan sular bölümündedir. Rezervuar sıcaklığı
tahmini konusunda silis jeotermometrelerinden kuvars jeotermometresine (Fournier ve Potter,
1982) göre en yüksek rezervuar sıcaklığının 117,48 oC, denge durumunda olan TN-2017/34
numaralı numunenin Na-K-Ca jeotermometresine göre 78,024 oC ile Na-K jeotermometresine
göre <150 oC ve kısmen denge durumunda olan TN-2017/35 no.lu örnekte ise Na-K-Ca
jeotermometresine göre 90,857 oC ile Na-K jeotermometresine göre <150 oC olarak
hesaplanmıştır. Bu verilere göre rezervuar sıcaklığı 78,024 oC- 150 oC arasındadır. TN-2017/34
no.lu jeotermal sondajın sıcaklığının 53,3 oC olması rezervuardan alınacak akışkanın daha
derinde olması gerektiği sonucuna varılır. (Şekil 12).
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Şekil 12. Tokat-Niksar çek-ayır havzasındaki jeotermal kaynakların değerlendirmelerde
kullanılan diğer sulara ait Giggenbach (1988) diyagramı.
Tokat-Niksar çek-ayır havzasında bulunan jeotermal sondaj, keson kuyu ve kaynaklara ait
sıcaklık EC, tuzluluk paremetreleri yerinde ölçülmüştür (Çizelge 1). Bu ölçümlerden sıcaklık
ölçüleri jeoloji haritası üzerinde gösterilmiştir. Tokat çek-ayır havzasının özellikle güney kenar
kısımındaki tektonik hattın üzerinde sıralı olarak anomali vermektedir (Şekil 13).
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Tablo 1. Tokat-Niksar çek-ayır havzasındaki keson kuyu ve jeotermal kuyularına ait değerler
y

x

z(m)

T (°C)

EC (µS/cm)

319016
323422
323583
320602
321743
321321
322622
322027
320313
318800
318846
318692
324791
324764
316943
312571
322753
324177
323313
327755
323798
323441
321581
320528
318804
319376
319596

4492653
4490968
4491665
4493223
4496044
4496665
4495967
4496053
4497083
4498222
4497385
4497046
4500070
4498936
4499799
4505682
4486283
4484966
4486450
4492202
4494052
4494143
4495367
4495268
4498225
4498035
4497881

290
284
275
269
269
265
267
268
263
260
263
264
710
513
288
641
354
323
329
365
280
251
272
265
261
262
262

33,8
17
17,5
16,4
17,5
16,3
17,1
15,4
16,6
18,3
17,5
17,5
19,8
13,8
19,2
15,3
17,8
19,6
21,1
17,3
19,7
19,1
17
16,5
18,3
15,7
16,6

4742
506
578
395,8
558
553
500
475
538
540
551
541
785
506
539
250
4597
936
887
940
634
603
502
425
525
504
534

Tuzluluk
(ppt)
2,1
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,3
0,3
0,3
0,3
0,4
0,3
0,3
0,1
2,9
0,5
0,5
0,5
0,3
0,3
0,3
0,2
0,3
0,3
0,3
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y

x

z(m)

T (°C)

EC (µS/cm)

318367
317910
325419
325488
323396
323551
323598
314587
317462
313445
313561
314664
312336
319015
321892
321650
322362
323213
322417
323333
323327
319553
323211
323382
326629
318312

4497220
4497387
4495703
4496489
4498058
4497456
4497312
4497381
4494777
4494112
4493620
4494220
4500008
4492657
4488548
4488355
4488475
4488781
4488941
4490245
4490583
4488799
4488861
4489152
4493400
4494164

260
262
305
354
342
325
320
290
310
504
534
415
377
294
348
375
330
294
332
285
288
782
294
285
312
299

18,3
17,3
21,3
26,9
16,5
21,4
19,6
24,1
19,2
15,9
16,8
21
16,7
33,8
16,3
16,5
16,7
15,7
21,1
17,5
15,9
14,3
17,4
16,4
19,4
53,3

555
551
554
712
1393
805
718
380
715
665
432
441
408
5160
1275
1424
494
742
981
633
512
547
695
645
624
7860

Tuzluluk
(ppt)
0,3
0,3
0,3
0,3
0,8
0,4
0,4
0,2
0,4
0,4
0,2
0,2
0,2
2,3
0,8
0,9
0,3
0,4
0,5
0,4
0,3
0,3
0,4
0,4
0,3
3,7
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Şekil 13. Tokat-Niksar çek-ayır havzasındaki jeotermal kuyuların, kaynakların ve keson
kuyulara ait sıcaklık değerleri
4.1

İzotop Verilerinin Değerlendirilmesi

Çalışma alanında hidrodinamik yapının ortaya konması amacıyla, farklı kotları temsil eden 23
adet örnekten izotop analizi amaçlı su örneği alınmıştır (Tablo 2). Kurak döneme ait bu
örneklerin trityum (TU), oksijen-18 (δ18O) ve döteryum (δD) analizleri DSİ Genel
Müdürlüğü’nün Ankara Esenboğa’da bulunan Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi
Başkanlığı İzotop Laboratuvarları’nda yaptırılmıştır.
Duraylı izotoplardan döteryum ve oksijen-18, suların olası beslenme yüksekliklerinin, kayaç
ve yeraltısuyu etkileşimlerinin ve yeraltısuyunun kökenselliğinin saptanması, trityum ise bağıl
yaş, geçiş sürelerinin ve yer altı suyunun akiferde kalış ve yenilenme sürelerinin belirlenmesi
amacıyla kullanılmaktadır.
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Tablo 2. Tokat-Niksar havzasında bulunan su örneklerine ait trityum (TU), Oksijen-18 (δ18O)
ve Döteryum (δD) analiz sonuçları
Örnek Adı

TU

d18O

dD

Y

X

H(m)

Pafta

EC

TN-2017/7

3,48

-9,84

-70,17

319184

4502520

650

G37-c1

1107

17

36,4

16

TN-2017/8

3,69

-10,70

-73,66

4500070
4498557

710
270

G37-c2

35

10,5

19,8
16,3

SiO2 (mg/l) Cl(mg/l) T(ºC)

TN-2017/9

2,17

-10,06

-70,11

324791
321951

G37-c3

785
1080

16

17,4

TN-2017/10

0,97

-11,07

-75,89

319665

4499473

275

G37-c1

821

15

9,20

24

TN-2017/12

2,67

-10,61

-72,21

326629

4493400

312

G37-c3

624

32

11,6

19,4

TN-2017/14

1,59

-11,86

-77,24

316388

4486384

885

G37-c4

2,30

14,5

0,00

-13,07

-88,92

322849

4485524

376

G37-c3

988
1242

69

TN-2017/16

28

5,65

17,7

TN-2017/17

4,81

-10,57

-72,28

323500

4485200

364

H37-b2

1283

25

7,43

21,4

TN-2017/18

4,76

-10,75

-73,86

324481

4484667

317

H37-b2

1375

18

8,52

19,6

TN-2017/19

4,94

-10,57

-72,15

323924

4495329

268

G37-c3

874

27

23,5

17

TN-2017/24

4,03

-11,53

-78,34

311099

4492203

949

G37-c4

387

16

2,49

9,7

TN-2017/25

4,26

-10,64

-72,74

316911

4494810

323

G37-c4

2428

14

12,2

18,4

TN-2017/26

5,93

-9,78

-72,12

318170

4494463

280

G37-c4

3135

16

331

24,2

TN-2017/27

-10,67

-73,75

327755

4492202

365

G37-c3

940

-10,29

-72,86

327074

4488462

388

G37-c3

4,47
39,4

TN-2017/30

3,27

-9,33

-67,49

322788

4498607

315

G37-c3

1037
967

23
35

17,3

TN-2017/29

4,27
3,90

23

20,6

18,8

TN-2017/33

3,75

-11,14

-75,68

312336

4500008

377

G37-c1

408

15

7,30

16,7

TN-2017/34

0,62

-5,74

-67,48

318312

4494164

299

G37-c3

7860

31

1891

53,3

TN-2017/35

0,10

-11,53

-87,17

319016

4492653

290

G37-c4

4742

23

832

33,6

TN-2017/39

2,71

-10,63

-72,68

322417

4488941

332

G37-c3

981

18

21,7

21,1

TN-2017/40

4,52

-10,74

-73,69

318218

4490632

524

G37-c4

895

18

20,2

14,5

TN-2017/41

1,72

-11,30

-76,10

323313

4486450

329

G37-c3

887

<5,0

12,5

21,1

TN-2017/42

5,12

-11,18

-77,06

317963

4485440

1017

H37-b1

353

15

2,26

12,3

22

Suların δ18O-δD diyagramı üzerindeki Dünya meteorik su doğrusu ve Marmara meteorik su
doğrusuna göre konumları suların buharlaşma etkisi altında olmayan meteorik kökenli
olduklarını göstermektedir (Şekil 14).
Dünya Meteorik Doğrusu

𝛿𝐷 = 8 × 𝛿 18 𝑂 + 10 (Craig, 1961)

Marmara Meteorik Doğrusu

𝛿𝐷 = 8 × 𝛿 18 𝑂 + 18(Eisenlohr, 1997)

Sinop Meteorik Doğrusu

𝛿𝐷 = 8 × 𝛿 18 𝑂 + 16,41(Dilaver 2018)

Numuneler genellikle Sinop meteorik su doğrusu üzerinde yer almaktadır. TN-2017/34 no.lu
numunede su kayaç etkileşiminin iyi geliştiği görülmektedir. TN-2017/7, TN-2017/29, TN2017/30, TN-2017/33, TN-2017/40 buharlaşma etkisi çizgiside kalan bazı örnekler olarak
gösterilmiştir (Dilaver ve diğ. 2018). Çalışma alanının batısında ve KATFZ hemen güneyinde
bulunan Çorum ili İskilip ilçesindeki sularda Dünya Meteorik Doğrusu ile Akdeniz Meteorik
Doğrusu arasında ve Marmara Su Doğrusu üzerinde yer almaktadır (Öziçli, 2015).
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TN-2017/24
-30
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TN-2017/25
TN-2017/26
TN-2017/27
TN-2017/29
-50
y = 8x + 18
TN-2017/30
Buharlaşma
TN-2017/33
etkisi
TN-2017/34
TN-2017/35
TN-2017/39
-70
TN-2017/40
Su kayaç
TN-2017/41
etkileşimi
TN-2017/42
Sinop
-90
Marmara Meteorik
Doğrusal (Dünya)

&18O(‰ VSMOW)

-110

Şekil 14. Tokat-Niksar çek-ayır havzasındaki jeotermal kaynakların değerlendirmelerde
kullanılan diğer sulara ait oksijen-18 (δ18O) ve döteryum (δD) grafiği.
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
kaynaklarından TN-2017/9, TN-2017/10, TN-2017/14, TN-2017/16 , TN-2017/17, TN-2017/19 ,
TN-2017/24, TN-2017/25, TN-2017/26, TN-2017/29 , TN-2017/39, TN-2017/42 ile bu gözlem
noktalarının döteryum içerikleri kaynak çıkış kotuna karşılık işaretlenmiş ve “Beslenme
Yüksekliği = -18,018 (δD) – 863,18” eğilim eğrisi belirlenmiştir (Şekil 15). Baz olarak alınan
gözlem noktalarının sadece yağıştan beslenmeleri ve kısa sürede boşalım yapmaları göz
önünde bulundurulmuştur. Sondajların 350 ile 700 metreler arasından beslendiği
hesaplanmıştır.
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Belenme Yüksekliği (H)

1200
1000
800
600

y = -18,018x - 863,18
R² = 0,0985

400
200
0

-96

-86

-76

-66

-56
-46
(δD) (‰ VSMOW)

-36

-26

-16

-6

Şekil 15. Tokat-Niksar çek-ayır havzasındaki kaynakların Oksijen-18 (δ18O) ile beslenim
yüksekliği (H) grafiği.
Radyoaktif trityum izotopunun sürekli bozunmaya uğraması nedeniyle belirli bir bölgede
yeraltısuyunu besleyen yağışın trityum içeriğinin bilinmesi halinde yeraltısuyunun ağırlıklı
ortalama yaşının belirlenmek veya farklı yeraltısularının karışımına bir yaklaşımda bulunmak
mümkündür (Tezcan, 1992). Çalışma alanında yer alan kaynaklardan TN-2017/16, TN2017/34, TN-2017/35 1952 öncesi submodern sular sınıfına girmektedir. Diğer numuneler ise
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. 18O-3H ilişkisi suların
beslenme yükseklikleri ile akifer içinde kalış süreleri arasındaki ilişkiyi yansıtmaktadır. Düşük
18O değeri suların yüksek kotlardan beslendiğini, düşük 3H değeri de uzun geçiş süresi ile
temsil edilmektedir. TN-2017/16 no.lu örnek diğer kaynak sularına göre yüksek kotlardan
beslenmiş ve düşük 3H değeri ile daha uzun geçiş süresi ile temsil edilmektedir. TN-2017/35
ve TN-2017/34 no.lu jeotermal sular daha derin dolaşımlı sular olduğu görülmektedir. Alınan
örneklerden diğerleri ise kısa süreli yeraltı suyu dolaşımını ifade etmektedir (Şekil 16,17, 18).

206

5. Ulusal Hidrolojide İzotop Teknikleri Sempozyumu
16-18 Ekim 2019, İstanbul
7
6

³H (TU)

5
4
3
2

Yeraltı suyu
dolaşım derinliği

1
0
0

2000

4000

6000

8000

10000

TN-7
TN-8
TN-9
TN-10
TN-12
TN-14
TN-16
TN-17
TN-18
TN-19
TN-24
TN-25
TN-26
TN-27
TN-29
TN-30
TN-33
TN-34
TN-35
TN-39
TN-40
TN-41
TN-42

EC (µS/cm)
Şekil 16. Tirityum (TU) ile EC (µS/cm) grafiği

7
6

³H(TU)

5
4

Derin dolaşım
3
2
1
0
0

500

1000

1500

2000

Cl(mg/l)
Şekil 17. Tirityum (TU) ile Cl (mg/l) grafiği

207

TN-7
TN-8
TN-9
TN-10
TN-12
TN-14
TN-16
TN-17
TN-18
TN-19
TN-24
TN-25
TN-26
TN-27
TN-29
TN-30
TN-33
TN-34
TN-35
TN-39
TN-40
TN-41
TN-42

³H (TU)

Yeraltı suyu dolaşım
derinliği

5. Ulusal Hidrolojide İzotop Teknikleri Sempozyumu
16-18 Ekim 2019, İstanbul
7
6
5

Beslenme yüksekliği

4
3
2
1
0

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

&18O(‰ VSMOW)
TN-7

TN-8

TN-9

TN-10

TN-12

TN-14

TN-16

TN-17

TN-18

TN-19

TN-24

TN-25

TN-26

TN-27

TN-29

TN-30

TN-33

TN-34

TN-35

TN-39

TN-40

TN-41

TN-42

Şekil 18. Trityum (TU) ile δ18O (‰) grafiği

5

SONUÇLAR

Çalışma alanı Tokat-Niksar ilçesi ve çevresindeki alanın 1/25.000 ölçekli detay jeolojik
haritaları hazırlanmıştır.
Çalışma sahası içerisinde gözlenen en yaşlı birimler Permiyen-Triyas yaşlı, mermer ve
kristalize kireçtaşı bantlı, çeşitli şistlerden oluşan Tokat Metamorfitleridir, Bu temel üzerine
Jura, Üst Jura-Alt Kretase, Paleosen, Eosen, Miyosen ve Kuvaterner yaşlı örtü birimleri
bulunmaktadır.
Çalışma alanı neotektonik dönemde Türkiye jeolojisini şekillendiren sağ yönlü doğrultu atımlı
KAF’ın sağa doğru yaklaşık 10 km sıçrama yaptığı Niksar çek-ayır havzasının çevresinde
bulunmaktadır.
Çalışma alanında hidrojeokimyasal analizler için sıcaklıkları 9,7 °C ile 53,3 °C arasında
değişen 42 adet kaynak, keson kuyu ve jeotermal sondajdan kimyasal analiz ve 23 adet
numuneden çevresel izotop analizleri için örnek alınmış ve sonuçları değerlendirilmiştir.
Sahadaki numuneler Uluslararası Hidrojeologlar Birliği (AIH) sınıflamasına göre
değerlendirildiğinde; TN-2017/17 sodyumlu, magnezyumlu, bikarbonatlı, TN-2017/26
sodyumlu, kalsiyumlu, klorürlü, sülfatlı, TN-2017/32 magnezyumlu, sodyumlu, kalsiyumlu,
bikarbonatlı, TN-2017/34 sodyumlu, klorürlü, TN-2017/35 sodyumlu, klorürlü, sülfatlı
bikarbonatlı, TN-2017/39 magnezyumlu, kalsiyumlu, bikarbonatlı, sülfatlı mineralli sıcak sular
sınıfına girmektedir. Bu sular güney hatta bulunmaktadır.
TN-2017/3 sodyumlu, kalsiyumlu, magnezyumlu, bikarbonatlı, sülfatlı, TN-2017/5 sodyumlu,
kalsiyumlu, magnezyumlu, bikarbonatlı, sülfatlı, TN-2017/10 sodyumlu, kalsiyumlu,
magnezyumlu, bikarbonatlı, TN-2017/11 kalsiyumlu, magnezyumlu, sodyumlu, bikarbonatlı,
TN-2017/22 sodyumlu, sülfatlı, karbonatlı, TN-2017/23 sodyumlu, kalsiyumlu, magnezyumlu,
bikarbonatlı, TN-2017/29 Kalsiyumlu, magnezyumlu, bikarbonatlı, TN-2017/41
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magnezyumlu, sodyumlu, bikarbonatlı, mineralce fakir sıcak sular (Akroterm) sınıfına
girmektedir.
TN-2017/1 kalsiyumlu, magnezyumlu, bikarbonatlı, TN-2017/2 kalsiyumlu, magnezyumlu,
bikarbonatlı, TN-2017/4 sodyumlu, kalsiyumlu, bikarbonatlı, sülfatlı, TN-2017/6 kalsiyumlu,
magnezyumlu, bikarbonatlı, TN-2017/8 kalsiyumlu, magnezyumlu, bikarbonatlı, TN-2017/12
kalsiyumlu, magnezyumlu, sodyumlu, bikarbonatlı, TN-2017/13 kalsiyumlu, magnezyumlu,
bikarbonatlı, TN-2017/15 kalsiyumlu, magnezyumlu, bikarbonatlı, TN-2017/20 kalsiyumlu,
magnezyumlu, bikarbonatlı, TN-2017/21 kalsiyumlu, magnezyumlu, bikarbonatlı, TN2017/24 kalsiyumlu, magnezyumlu, bikarbonatlı, TN-2017/28 kalsiyumlu, magnezyumlu,
bikarbonatlı, TN-2017/31 kalsiyumlu, magnezyumlu, sodyumlu, bikarbonatlı, TN-2017/33
kalsiyumlu, magnezyumlu, bikarbonatlı, TN-2017/36 kalsiyumlu, magnezyumlu, bikarbonatlı,
TN-2017/42 kalsiyumlu, magnezyumlu, bikarbonatlı soğuk sular sınıfına girmektedir.
TN-2017/7 sodyumlu, magnezyumlu, bikarbonatlı, sülfatlı, TN-2017/9 sodyumlu, kalsiyumlu,
bikarbonatlı, sülfatl, TN-2017/14 kalsiyumlu, magnezyumlu, bikarbonatlı, TN-2017/16
sodyumlu, bikarbonatlı, TN-2017/18 magnezyumlu, sodyumlu, bikarbonatlı, TN-2017/19
kalsiyumlu, magnezyumlu, bikarbonatlı, TN-2017/25 magnezyumlu, kalsiyumlu, bikarbonatlı,
TN-2017/27 kalsiyumlu, magnezyumlu, bikarbonatlı, TN-2017/30 sodyumlu, kalsiyumlu,
bikarbonatlı, sülfatlı, TN-2017/37 kalsiyumlu, magnezyumlu, bikarbonatlı, TN-2017/38
kalsiyumlu, magnezyumlu, bikarbonatlı, sülfatlı, TN-2017/40 kalsiyumlu, magnezyumlu,
bikarbonatlı mineralli soğuk sular sınıfına girmektedir.
Yarı logaritmik Schoeller kökensellik diyagramına göre TN-2017/26, TN-2017/34, TN2017/35 numunelerinden çek-ayır havzanın güney kanadında aynı hat üzerinde bulunan TN2017/34, TN-2017/35 jeotermal sondajları ile TN-2017/26 jeotermal kaynağı aynı kökene
sahip sulardır.
Langelier kalsiyum denge diyagramında yapılan değerlendirmede, TN-2017/2, TN-2017/3,
TN-2017/4, TN-2017/22 numuneler çürütücü, TN-2017/33 no.lu numune nötr ve diğer
numuneler kireçlendirici özellikte oldukları belirlenmiştir.
Giggenbach diyagramında yapılan değerlendirmede maksimum rezervuar sıcaklığı tahminine
göre 78,024 oC- 150 oC olarak hesaplanmıştır.
Çalışma alanındaki 21 adet numuneden Trityum (TU), Oksijen-18 (18O) ve Döteryum (D)
analizlerine göre buharlaşma etkisi altında olmayan meteorik kökenli sulardır. Numuneler
genellikle Sinop meteorik su doğrusu üzerinde yer almaktadır. TN-2017/34 no.lu numunede su
kayaç etkileşiminin iyi geliştiği görülmektedir. TN-2017/7, TN-2017/29, TN-2017/30, TN2017/33, TN-2017/40 buharlaşma etkisi çizgiside kalan bazı örneklerdir. Havzadaki TN-2017/16,
TN-2017/34, TN-2017/35 no.lu örneklerin sularının yaşlarının 1952 öcesi beslenme
(submodern) sular sınıfındadır. Ayrıca sahadaki beslenim kot yüksekliği denklemi Beslenme
Yüksekliği = -18,018 (δD) – 863,18” eğilim eğrisi belirlenmiştir. Baz olarak alınan gözlem
noktalarının sadece yağıştan beslenmeleri ve kısa sürede boşalım yapmaları göz önünde
bulundurulmuştur. Sondajların 350 ile 700 metreler arasından beslendiği hesaplanmıştır.
Tokat-Niksar çek-ayır havzası eğim bileşeni olan sağ yanal hareketlerle derinleşmesi ve
ötelenmesi havzanın negatif çiçek yapısını ortaya koymuştur. Havzada kenar fayların hemen
önünde yapılan sondajlarda fayların kesilememesi, fayların dike yakın olmasından
kaynaklanmaktadır. Bu hareketler havzada, kısa bir zaman aralığında sedimanter örtünün
depolanmasına sebep olmuştur. Ayrıca, KATFZ’nun transform fay niteliği ile jeotermal
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kaynakların manto kökenli olması sonucunda (De Leew ve diğerleri 2010), ısı gradyanının
sedimanter çökellerle korunmasını sağlanmıştır. Havzanın güneyinde Sakarya zonunda ve
kuzeyinde Orta Pontitlerde Üst Jura- Alt Kratesa yaşlı platform kireçtaşları, Alt-Orta Jura yaşlı
konglomera, kumtaşları ile temeli oluşturan Permo-Triyas yaşlı Tokat Metamorfitlerinin
içerisinde bulunan mermerler, kireçtaşları ve kalkşistlerin jeotermal rezervuar niteliği
taşımasından dolayı derin sondajlarla kesilmesi halinde jeotermal akışkan elde edilebilecektir.
Sahanın kenar faylarının olması, havzaya dolan çökellerin hızlı bir şekilde derinleşerek
kalınlaşması, KATFZ’nun transform fay olması ile ısıtıcı etkinin oluşması ve rezervuar
niteliğindeki kayaçların havzanın kenarlarında bulunması jeotermal potansiyeli açıdan
önemlidir.
6
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ESKİŞEHİR ALPU OVASI AKİFERLERİNİN HİDROJEOKİMYASAL
VE İZOTOPİK İNCELENMESİ
HYDROCHEMİCAL AND STABLE ISOTOPİC INVESTİGATİONS
FOR AQUİFERS İN ALPU PLAİN (ESKİŞEHİR)
İsmail Noyan GÜNER, Ömer Faruk TAMGAÇ
MTA Genel Müdürlüğü
ÖZ
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından gerçekleştirilen bu çalışma,
Eskişehir-Alpu ovasının içeren hidrojeolojik etüt ve sondaj çalışmalarını kapsamaktadır. Proje,
Nisan 2016 ve Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı,
gelecekte yapılacak olan farklı yerbilimsel çalışmalar esnasında karşılaşılacak yüzey ve
yeraltısuyu problemlerine ışık tutacak, hidrolojik, hidrojeolojik ve hidrojeokimyasal verilerin
elde edilmesi ve bunların analizinin gerçekleştirilmesidir.
Piper grafiğine göre çalışma alanında 3 farklı uç su (end-member) özelliğinde yeraltısuyu
bulunmaktadır. Bunlar soğuksular, Na-HCO3 ve Na-Cl tipindeki yeraltısularıdır. 1. grubu
soğuksular oluşturmaktadır ve genel olarak Mg-HCO3, Mg-Ca-HCO3 tipindedir. 2. grup sular
Na-Cl’lü SO4’lı sulardır ve 3. grup sularla karışım sürecindedir. 3. grup sular ise yüksek
elektriksel iletkenliğe sahip Na-Cl tipindeki sulardır ve jeotermal sondajlarda bulunan akışkan
ile aynı hidrokimyasal özelliği göstermektedir.
Duraylı izotop değerlendirmelerine göre yüksek kot kaynakları, +16 döteryum fazlası olan
meteorik doğru üzerinde yeralmıştır. Bu kaynaklar, Marmara yönünden gelen yağışların etkisi
altındadır. +7 meteorik doğrusunu oluşturan yeraltısuyu örnekleri eski (paleo), örneğin buzul
çağı gibi yağışların hüküm sürdüğü dönemde yeraltına süzülen yağışlardan oluşmuştur.
Duraylı izotop değerlendirmelerine göre buharlaşma etkisi altında kalmış üç farklı yeraltısuyu
sistemi bulunmaktadır. Bir tanesi yüksek kot kaynakları, diğeri ise alüvyon akiferi ile
kuyularının bulunduğu Üst Miyosen kireçtaşı akiferidir.
Alüvyon akiferinden alınan örneklerin trityum değerleri güncel yağışlardan beslendiğini
gösterirken, 200-350 m derinlikte açılan kuyulardan alınan örneklerin trityum değerleri, güncel
sularla eski suların karışımından oluşmuştur. Derinliği 500 m olan ve ilk 350 m’lik kısmı
betonlu olan sondajlardan alınan yeraltısularında trityum izotopu bulunmamaktadır. Bu sular,
1953 yılı öncesi beslenimi işaret etmektedir. Bir başka deyişle bu suların yeraltına süzülmesi,
birkaç yüzyıldan ya da birkaç bin yıldan daha önceki dönemlerde olmuştur.
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ABSTRACT
This study, carried out by General Directorate of Mineral Research and Exploration (MTA),
covers the hydrogeological survey and drilling works of the Eskişehir-Alpu plain. The project
was realized between April 2016 and May 2017. The aim of this study is to obtain and analyze
the hydrological, hydrogeological and hydrogeochemical data which will shed light on the
surface and groundwater problems that will be encountered during different geoscience studies
in the future.
According to Piper graph, there are 3 different end-member groundwater in the study area.
These are cold waters, Na-HCO3 and Na-Cl type groundwater. The first group consists of cold
waters and is generally Mg-HCO3, Mg-Ca-HCO3 type. The second group of water is Na-Cl
SO4 and the third group is in the process of mixing with water. The third group of waters is
Na-Cl type waters with high electrical conductivity and shows the same hydrochemical
properties as the fluid in geothermal wells.
According to the stable isotope determinations, high altitude springss are locate around the
meteoric line with +16 deuterium excess. These springs are fed by precipitation from Marmara
Region. Groundwater samples located around the meteoric line of +7 indicate paleo-water
which the rainfall infiltated into the aquifer during the colder climate conditons then recent
such as ice age. According to stable isotope assessments, there are three different groundwater
systems under the influence of evaporation. These are the high altitude springs, the Upper
Miocene limestone aquifer with alluvial aquifer wells.
Tritium values of samples taken from alluvial aquifers indicate that they are fed from recent
precipitation, while tritium values of samples taken from wells drilled at 200-350 m depth
consist of a mixture of recent waters and paleo waters. There is no tritium isotope in
groundwater taken from drillings with a depth of 500 m whose the first 350 m of casing was
filled with concrete. These values indicate that groundwaters has been fed before precipitation
of 1953 year. In other words, the percolation of these waters into the ground was in the periods
before several centuries or several thousand years.
1

JEOLOJİ

Proje çalışmaları kapsamında Eskişehir-Alpu sahası (1/100.000 ölçekli İ25-İ26) ve yakın
civarı ile ilgili jeolojik prospeksiyon ve revize çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Çalışma alanı ve yakın civarına ilişkin jeolojik bilgiler Gözler vd. (1996)’dan alınmış ve revize
edilmiş olup, jeoloji haritası Şekil 1’de, genelleştirilmiş stratigrafi dikme kesiti Şekil-2’de
verilmiştir.
İnceleme alanı ve içinde kaldığı bölgede gözlenen birimler; Triyas yaşlı şist ve mermerler,
Mesozoyik yaşlı melanj, kristalize kireçtaşları ve granodiyorit ile Senozoyik yaşlı çökel
birimlerdir.
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Şekil 1. Çalışma alanına ait jeoloji haritası
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Şekil 2. Eskişehir-Alpu sahası genelleştirilmiş dikme kesiti (Gözler vd., 1996’dan revize
edilmiştir)
1.1 Mesozoyik
1.1.1 Şist-Glokofanitik Yeşilşist-Yeşilşist (Tgl-şy)
Koyu yeşil, yeşil, haki, gri, koyu gri, mavi ve kahverengimsi beyaz renklerde, tabanı
görülmeyen, melanj altında tektonik pencere konumunda yer alan glokofanitik yeşilşist ile
yeşilşist fasiyesinde metamorfizmaya ugramış bazik, pelitik ve karbonatlı kayaçların
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başkalaşımı ile oluşmuştur. Çok kıvrımlı olan bu birim hakkında bir kalınlık tahmini yapmak
oldukça zordur. Triyas yaşlıdır.
1.1.2 Mermerler (Tmr)
Çalışma alanının kuzeybatısında ve güneyinde gözlenir. Gri, beyaz, açık gri, siyah renklerde
çoğunlukla kristalize olmuş ve mermerleşmiş olan, metamorfikler arasında bantlar halinde
veya onların en üst seviyelerini teşkil etmektedir. Şiştlerin içinde bantlar halinde görülenler
tamamen mermerleşmişlerdir. Metamorfiklerin en üst seviyelerini teşkil eden kısımlar
kristalize olmuşlar ve yer yer de yarı kristalize halde görülürler ve akifer özellik gösterirler.
Triyas yaşlıdır.
1.1.3 Ayrılmamış Melanj (Mja)
Çalışma alanının kuzeyinde ve güneyinde gözlenir. Çalışma alanında düzenli bir istif
göstermeyen, değişik litolojik birimleri içeren karışık bir kütledir. Herhangi bir hamurdan
yoksun, farklı kökenlerde kayaçların tektonik yolla bir araya gelmesinden oluşmuşlardır.
Triyas yaşlıdır.
Radyolaritler, kristalize kireçtaşı ve mermerler, diyabazlar, serpantinitler, metamorfikler,
peridotitler ve gabro bloklarının karışımından oluşurlar. Gündüzler-Yakakaya köyleri
civarında çok iyi bir şekilde görülmelerine rağmen adlandırmadan kaçınılmıştır.
1.1.4 Zeyköy Formasyonu (Jzkçt)
Taban konglomerasına sahip, sarımsı boz, açık yeşil renkli kumtaşları ile üste doğru çoğunlukla
masif görünüşlü, fosilsiz, gri, krem, beyaz, renkli kireçtaşlarına geçen, pembemsi, krem, boz
renkli, 1-5 cm kalınlığında çört bantları içeren, ince ve orta tabakalanmalı bol fosilli kireçtaşları
ile son bulan bu birim tipik olarak Zeyköy civarında görülmektedir. Jura –Alt Kretase yaşlıdır
ve akifer özellik göstermektedirler.
1.1.5 Yörükkaracaören Granodiyoriti (Ykɣ)
Çoğunlukla porfiri dokulu, ufak bir kesimde taneli dokulu olan Plüton, topoğrafyaya uygun bir
morfolojik yapı göstermektedir. Kayaçta alterasyon ileri derecededir. Feldispatlar çoğunlukla
tanınmayacak derecede killeşmiş ve serizitleşmiştir. Yer yer epidot gelişmelerine de
rastlanmaktadır. Yörükkaracaören granodiyoriti Üst Kretase sonrası Eosen öncesi bölgedeki
sıkışma sonucu gelişen kıta kabuğu kalınlaşmasına bağlı magmatik olaylar olarak
değerlendirilmiştir (Gözler vd., 1996).
1.2 Senozoyik
1.2.1 Porsuk Formasyonu (Np)
Çalışma alanımızda konglomera, kumtaşı, çamurtaşı , kil taşı, bazalt akıntıları, tüf, tüfit, marn,
kil, linyit, jipsli marn ve kil, jips ve kireçtaşlarından ibaret olarak yaklaşık doğu-batı doğrultusu
uzanır. Porsuk Çayı boyunca görüldüklerinden Porsuk Formasyonu olarak adlandırılmış ve bu
ad altında tanımlanmıştır. Porsuk Formasyonunu 50 m ile 600 m arasında değişen kalınlıklarda
görmek mümkündür. Konglomera, kumtaşı ve kiltaşı (Np1); marn, kil, kumtaşı, konglomera,
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kireçtaşı, bitümlü marn ve linyit (Np2); jipsli marn ve kil (Np3); kırmızı renkli jipsli çamurtaşı
(Np4) ve kireçtaşı (Np5) alt üyelerinden oluşmaktadır. Yaşı Orta-Üst Miyosen dir. Np2 yarı
geçirimli, Np5 geçirimli akifer olarak kabul edilmiştir.
1.2.2 Pliyosen
Havzanın kuzey kesiminde temel kayaçlarla ilişkili olarak gözlenen birim; köşeli-yarı köşeli
çakıltaşları ve kumlardan oluşmaktadır. Çakılların tane boyu 1-15 cm arasında değişmektedir.
Çakıllar temel kayaçlardan (kristalize kireçtaşı, metamorfikler ve serpantin) oluşmuş ve
tutturulmamıştır. Altındaki birimlerle olan stratigrafik ilişkisinden dolayı yaşı Pliyosen olarak
değerlendirilmiştir. Akifer özelliği göstermektedir.
1.2.3 Pleyistosen
Porsuk Formasyonu üzerinde küçük taneli çakıltaşlarının oluşturduğu konglomera ve kumtaşı
tabakaları ile başlayan birim içinde çamurtaşları ve kireçtaşları da yer almaktadır.
Konglomeralar gevşek tutturulmuş olup, daha eski formasyonlara ait çakılları ihtiva
etmektedir. Çakılları 1-30 cm çapında değişmektedir.
Alüvyon
Eski alüvyon (Qal1); özellikle sahanın kuzeyinde ve güneyinde eski dere yatakları boyunca
yüzeylenir. Gevşek olarak tutturulmuş çakıl ve kum tanelerinden oluşmuştur. Birimin kalınlığı
ise 10-30 m arasında değişmektedir.
Genç alüvyon (Qal2); Porsuk ırmağının güncel ve eski yatağı boyunca yüzeylenir. Gevşek
olarak tutturulmuş çakıl ve kum tanelerinden oluşmuştur. Birimin kalınlığı ise 10-60 m
arasında değişmektedir. Her iki alüvyon da akifer özelliği göstermektedir.
2

SU KİMYASI

Hidrojeokimyasal çalışmalar kapsamında toplam 100 su örneği alınmıştır Bunlardan 84 tanesi
kuyulardan diğerleri ise kaynaklardan alınmıştır. Örnekler pompaj kuyularının açılması
sonrasında yapılan pompa testleri sırasında alınmıştır. Örnek alımı sırasında, sıcaklık, pH,
Özgül Elektriksel İletkenlik (SpEC, 25 oC’ye göre ayarlanmış), Elektriksel İletkenlik (EC,
örnek sıcaklığına göre), Toplam Çözünmüş Madde (TDS), Tuzluluk (S), % Çözünmüş Oksijen
(%DO), Çözünmüş Oksijen (mgDO), OksidaSyon-Redüksiyon Potansiyeli (ORP) gibi fizikokimyasal parametreler, arazide yerinde ölçülmüştür. Ölçümler YSI marka 556 Multi Prob
cihazı kullanılarak yapılmıştır.
2.1

Piper Grafiği Değerlendirmeleri

Piper grafiğinde soğuk sular yeralmaktadır. Grafikte üzerinde bulunan noktalardan, 1
numaradan MTA PO-16 örneğine kadar olan örnekler Bayram (2005)’den alınmıştır.
Örmekler, grafik üzerinde 3 değişik hidrokimyasal grup oluşturmaktadır. Bu hidrokimyasal
gruplar; 1A, 1B, 1C olarak adlandırılmıştır. 1A hidrokimyasal grubunda; 1, 6, 8, 9, 10, 17, 19,
26, 27, MTA 3, MTA 6, MTA C-4, ve MTA C-5 örnekleri yeralmaktadır. 1C hidrokimyasal
grubunda ise; 12, 21, 29, MTA 9, MTA G-8, MTA KH-9, MTA PO-16 ve Tokat Dere kaynağı
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örnekleri yeralmaktadır. Geriye kalan bütün su örnekleri 1B hidrokimyasal grubunu
oluşturmaktadır.

Şekil 3. Soğuk sulara ait Piper grafiği
1A hidrokimyasal grubu örnekleri; hidrokimyasal olarak Ca-HCO3 ve CaMg-HCO3 tipinde
sulardır. Bu su örnekleri kalsit ve dolomit minerali çözünme sürecinin etkili olduğunu
göstermektedir. Özgül elektriksel iletkenlik değerlerleri Ca-HCO3 tipindeki sular için 400
μS/cm dolayında iken; Ca-Mg-HCO3 tipindeki sular için 800 μS/cm değerine ulaşmaktadır.
1B hidrokimyasal grubu örnekleri içinde Ca-Mg-HCO3 tipinde sular olmasına karşın, bu
grubun içinde yer alan örneklerin çoğunluğu, Mg-MgCa-HCO3 özelliği göstermektedir.
Şekil 3’de soğuk suların dışında iki adet uç nokta (end-member) su örneği yeralmaktadır (uç
su: yeraltına süzülen yağışın, süzüldüğü kayaç içinde su kayaç etkileşimi sonunda kazandığı
hidrokimyasal özelliğinin; karışım, çözünme, çökelme vd. jeokimyasal süreçler nedeniyle
değişmediği suya uç su denir). Bunlardan bir tanesi MTA tarafından Ağapınar köyünün
kuzeyinde açılan jeotermal sondajdan alınan ve Na-Cl tipinde olan su örneği (özgül iletkenlik
52000 μS/cm, artezyen debisi 20 l/s, Taşkıran vd. (2018), diğeri ise 32 numara ile verilen ve
Na-HCO3 tipinde olan su örneğidir.
1C hidrokimyasal grubunda olan su örnekleri karışım sularıdır. Bunlardan MTA PO-16 ve 29
numaralı örnekler Porsuk Çayından alınmıştır. MTA-9 ve 12 kaynak, diğerleri sondaj
örneğidir. Grafiğe göre 1C hidrokimyasal grubunda olan örnekler, 32 numaralı örneğe doğru
bir yönelim göstermiştir. Sonuç olarak; 1C hidrokimyasal grubunda yer alan örnekler ile 16
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numaralı örneğin, 1B ve 32 numaralı uç örnek tipindeki suların karışımından meydana geldiği
söylenebilir (Şekil 3).
Şekil 4’de, 2 numaralı pompaj grubuna ait analizlerin Piper grafiği verilmiştir. Bu pompaj
grubunda bulunan sondaj kuyularının ilk 100 m. lik kısmı betonla kapatılarak, daha alt
seviyelerde bulunan yeraltısuyunun, üst seviyelerdeki yeraltısuyu ile karışması engellenmeye
çalışılmıştır. Bu pompaj grubundaki kuyulardan alınan örnekler, 2 numaralı hidrokimyasal
grubu oluşturmaktadır.

Şekil 4. Bayram (2015)’de verilen 2 numaralı pompaj grubuna ait Piper grafiği
Bu hidrokimyasal gruptaki sular, katyon fasiyesi açısından MTA jeotermal sondaj kuyusu
örneğinin yakınında ya da çevresinde yer alsa da; anyon fasiyesi açısından farklılık
göstermektedir. Anyon açısından SO4 iyonunda önemli bir oransal artış görülmektedir. Bu
durum daha derinde bulunan suların, gölsel istif içinde bulunması yüksek ihtimal olan jips gibi
SO4 içeren minerallerin çözünmesi ile açıklanabilir.
Şekil 5’de 2014 yılında açılan 3. ve 4. grup sondajlar ile 2016-2017 yıllarında açılan sondajlara
ait Piper grafiği verilmiştir. Bu grafiğe göre; üst seviyelerdeki yeraltısularının kuyuya girişini
engellemek için 3, 4, 8-15 ve 17 numaralı sondaj gruplarında ilk 100 m lik kısmında teçhiz
arkası betonlanmıştır. Bu sondaj gruplarındaki teçhiz arkası betonlu kuyulardan alınan su
örnekleri ise 3. ve farklı bir hidrokimyasal grup oluşturmuştur. Bu kuyulardan alınan su
örnekleri, Ağapınar köyünde MTA Genel Müdürlüğü tarafından açılan jeotermal sondaj
kuyusu ile hemen hemen aynı özelliği göstermektedir.
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Şekil 5. Bayram (2015)’de verilen 3 ve 4 numaralı pompajlar ile bu çalışma kapsamında
açılan 5-20 numaralı sondaj gruplardaki yeraltısularına ait Piper grafiği
Söz konusu kuyuların özgül elektriksel iletkenlik değerleri 10.000-32.000 μS/cm değerleri
arasında değişmektedir. Söz konusu kuyuların taban derinliğinin 500 m derinlikte, linyit
seviyesinin hemen altında olduğu göz önüne alındığında, üstten linyitli zona sızan
yeraltısularının, derinden gelen jeotermal sularla etkileşim, yani bir karışım süreci içinde
olduğu sonucu çıkartılabilir.
Na-Cl tipinde olan 200 m derinlikteki ESHİD-19 pompaj kuyusundan alınan su örneğinin
iletkenlik değeri 1068 μS/cm dir. Bu değer, 3. Grupta yer alan Na-Cl tipindeki diğer su
örneklerinin iletkenlik değerleri ile karşılaştırıldığında çok düşük olmasına rağmen; bu kuyuda
olası jeotermal akışkan katkısı gözardı edilmemelidir. Bu çalışma kapsamında 200 m’ye kadar
açılan sığ sondajlardan alınan su örnekleri, 1B tipi soğuk sularla benzer iyon oranlarına sahiptir.
3

İZOTOP HİDROLOJİSİ

3.1

δ18O - δ2H izotop ilişkisi değerlendirmesi

Çalışma alanından alınan 67 adet izotop örneğine ait δO18-δ2H grafiği Şekil 6a ve 6b’de
verilmiştir. Su örnekleri grafik üzerindeki 3 farklı meteorik doğru etrafında yeralmıştır.
Yüksek kotlardan alınan soğuk sular grubu, döteryum fazlası +16 olan bir doğrunun üzerinde
ve çevresinde yeralmaktadır. Bu doğru; diğer iki meteorik doğruya göre yüksek nem içerikli
bölgelerdeki hızlı buharlaşma etkisi altında oluşan yağışları temsil etmektedir. Bu tip yağışlar,
+18 Marmara bölgesel yağış kütlesinin, doğuya doğru hareketi sırasında izotopik olarak
hafiflemesi ile oluşmaktadır. Dolayısıyla, yüksek kot kaynakları Marmara yönünden gelen
yağışların etkisi altındadır.
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Hidrojeoloji pompaj kuyularından 2B, 2P, 6P1, 14P1, 14P2 ve Türkmentokat soğuksu
sondajlarını temsil eden ve +7 döteryum fazlası değerine sahip meteorik doğru ise, Ankara
doğrusunun sağ tarafında yeralmaktadır.
Ankara yağışları gibi, meteorik doğruların düşük döteryum fazlası değerlerini alması, yağış
kütlesinin karalar üzerindeki hareketinin çok uzun süre olmasından kaynaklanmaktadır. Ancak
+10 dan daha fazla düşük değerlerdeki meteorik doğrular ya kutup kökenli yağışları ya da
günümüz iklim koşullarından çok daha soğuk olan devirlerdeki eski (paleo) yağışları temsil
etmektedir. 2B, 2P, 6P1, 14P1, 14P2 ve Türkmentokat soğuksu sondajlarının trityum değerleri
göz önüne alındığında; bu kuyulardaki suların eski (paleo), örneğin buzul çağı gibi yağışların
hüküm sürdüğü dönemde yeraltına süzüldüğü söylenebilir. Ancak bu yargı, 14C verileri ile
desteklenmelidir. Çalışma alanında iki adet buharlaşma etkisi gözlenmiştir. Bunlardan
birincisi, yüksek kot kaynaklarında gözlenen ve eğimi 3.44 olan buharlaşma doğrusudur.
Buharlaşma etkisi altında kalan bu kaynaklar Çürüksu, KRÇ-1, İnderesi ve Tokatderesi’dir.
Bir diğer buharlaşma etkisi ise kuyulardan alınan örneklerde görülmektedir. Diğer buharlaşma
doğrusu ise 1. hidrojeoloji pompaj grubu, 4A, 10P1, 2A, 07-P1, 16-P1 ve 16-P2 hidrojeoloji
sondajlarının oluşturduğu ve eğimi 5.31 olan buharlaşma doğrusudur. 1. hidrojeoloji pompaj
grubu, 4A, 10P1, 2A ve 07-P1 kuyuları sığ derinlikte, 10-P1 ve 16P2 (350 m) ile 16P1 (500 m)
derin kuyulardır. 7P1 ile 16P1 ve 16P2 kuyuları Porsuk çayının kenarında açılmış olup, çayın
beslenme etkisi altındadır.
Bayram (2015) ve bu çalışma kapsamında açılan sondaj gruplarında bulunan sığ kuyuların (75100 m derinlikteki) izotop oranı, 350 m derinliğe kadar olan derin sondaj kuyularına göre daha
zenginleşmiştir. Buna örnek olarak ESHİD rumuzlu 4, 8-15, 11, 13 numaralı grup sondajları
ile 7P1 ve 16P2 (her iki kuyunun arası 35 m’dir) kuyuları örnek verilebilir. Bu gruplardaki sığ
sondajlar, derin sondajlara göre daha zengin izotop oranına sahiptir. Bir başka deyişle, derin
kuyulardaki yeraltısuyu, sığ kuyulara göre daha soğuk iklim koşullarını yansıtan yağış
rejimlerinden ya da daha yüksek kotlardaki yağışlardan beslenmiş derin dolaşımlı
yeraltısularıdır. Sığ kuyulardaki yeraltısuları; daha düşük kotlardan beslenen, düşük dolaşım
süresine sahip, sığ dolaşımlı ve nispeten yüksek trityumlu yeraltısularıdır. Grup olarak açılan
sondajlardaki bu değişim meteorik su hattına paralel bir şekilde meydana gelmektedir.
Çalışma alanı içindeki MTA Ağapınar ve güneyindeki komşu hidrolojik havzada bulunan
MTA Türkmentokat jeotermal sondajlarına ait izotop oranları δO18-δ2H grafiğinde
gösterilmiştir (Şekil 6a, 6b). MTA Ağapınar jeotermal sondajına yaklaşık 16 km uzaklıkta
bulunan Türkmentokat sondajı, bu sondajın çevresinden alınan soğuksu örneklerine göre
izotopik olarak jeotermal değişim göstermiştir. Ancak Ağapınar sondajında bu izotopik
değişim gözlenmemiştir ve grafikte Ankara Meteorik Doğrusu üzerinde yeralmıştır. Ancak bu
durum gerçekçi değildir. Bunun nedeni ise şu şekilde açıklanabilir:
Trityum değeri gözönüne alındığında, çok az da olsa kuyuya güncel yeraltısuyu girişi
bulunmaktadır. Bu kuyunun üretim testlerinin bitirilip vanasının kapatıldığı ve kuyubaşının
emniyete alınmasından itibaren Bayram (2015) tarafından örnek alımına kadar geçen süre
boyunca kuyuda ters basınç oluşmuştur. Bu basıncın etkisi ile jeotermal akışkanın sıvı fazının
bir kısmı, tabana ve akifer içine doğru hareket ederken; kuyunun üst kısımlarında kalan buhar
fazı birikmeye başlamaktadır. Bir süre sonra sıvı-buhar fazları denge durumu meydana
gelmektedir. Kuyu içinde biriken buhar yoğunlaşarak kuyu içindeki sıvı fazın izotopik olarak
hafiflemesine neden olmaktadır. Jeotermal kuyularda CO2 gazı çok fazla miktarda
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olduğundan, aynı zamanda bu yoğunlaşma soğumaya, dolayısıyla izotopik olarak hafiflemeye
de neden olmaktadır.
Bu durum göz önüne alındığında; MTA Ağapınar jeotermal kuyusu, aynı hidrojeokimyasal
özelliklere sahip Türkmentokat jeotermal kuyusuna yakın bir noktada yeralmalıdır. Gerek bu
yaklaşım, gerekse Türkmentokat jeotermal kuyusundaki su-kayaç etkileşim miktarı dikkate
alınarak, grafik üzerinde MTA Ağapınar jeotermal kuyusunun yeni yeri kavramsal olarak
işaretlenmiştir. MTA Ağapınar jeotermal sondajının grafikteki yerinin kavramsal olarak olarak
belirlenmesi, karışım sürecinin doğruluğu açısından önemlidir. Eğer bu işlem yapılmamış
olsaydı; linyit zonundaki yeraltısuyunun kökeni için “jeotermal akışkan ile karışım
bulunmaktadır” yerine “direkt olarak jeotermal akışkandan gelmektedir” yargısı yapılmış
olacaktı. Fakat izotopik olarak aynı olacak her iki yeraltısuyu (linyit zonu ve jeotermal)
kimyasal olarak birbirinden oldukça farklı özellikte olmuş olacaktı. Bu ise yöntemler arası
tutarsızlığa neden olacaktır. Ancak her iki durum da; linyit zonundaki yeraltısuyunda jeotermal
su katkısı gerçeğini ve işletme açısından büyük sıkıntılara neden olabileceği ihtimalini
değiştirmemektedir.
3.2 δ18O – Cl İyonu Değerlendirmesi
Kavramsal olarak, Ağapınar jeotermal sondajı örneğinin Türkmentokat jeotermal örneğinin
yakınında yeralması gerektiği öncelikle dikkate alınmalıdır. Grafiğin sağ alt köşesinde 2., 3.,
ve 4. hidrojeoloji pompaj grupları ile 17P1 ve 08-15P3 derin kuyuları yeralmıştır. Adı geçen
kuyulara ait örneklerin bu bölgede yeralmasının farklı nedenleri olabilir.
Bunlardan bir tanesi, kavramsal olarak, karışım sürecine etki eden 2 ana yeraltısuyu grubu
yerine 3 ana yeraltısuyu grubu olma ihtimalidir. Diğeri ise yeraltında gömülü olarak bulunan
kırık-çatlak sistemlerinden yukarıya doğru hareket eden jeotermal akışkanın buhar fazının
soğuma sırasında yoğunlaşması ve jeotermal akışkanın üst seviyesini izotopik açıdan
hafifletmesinin ardından, linyitli zonun üstündeki çökeller arasında bulunan kumlu-çakıllı
seviyelerdeki yeraltısuyu ile karışmasıdır. Bunun sonucunda izotopik olarak hafiflemiş,
kimyasal olarak da nispeten seyrelmiş bir yeraltısuyu meydana gelmiştir. Trityum içeriği de
göz önüne alındığında, düşük oranda da olsa yüzey suyu karışımı bulunmaktadır.
3.3 Örneklerin Trityum (3H) izotopu değerlendirmesi
Proje kapsamında DSİ TAKK Dairesi Trityum Laboratuvarı’nda yaptırılan 3H analizleri EK8’de verilmiştir. Analizlerin bazılarında 3H değerleri, 0 TU olarak verilmiştir. Bu, söz konusu
sularda hiç 3H bulunmadığı anlamındadır.
Güncel atmosferik trityum değerinin 4-10 TU arasında değiştiği kabul edilmektedir. Bu değer
yağışların gerçekleştiği bölgeye ve mevsimine göre değişmektedir. Besbelli vd. (2015)’de
yağışları temsil eden yağmur ve kar örneklerinin 3H değerleri 14.47 TU ve 7.51 TU, Özgür vd.
(2006)’da ise 3-11 TU arasında değişmektedir.
Yağışları temsil ettiği düşünülerek yüksek kotlardaki kaynaklardan toplanan yeraltısuyu
örneklerinin trityum izotopu değerleri 2.35-11.59 TU arasında değişmektedir. Ancak çalışma
alanının güneyinde, Sevinç ve Ağapınar köylerinin güneyindeki yüksek topoğrafyada bulunan
Çürüksu ve Tokatdere kaynaklarının trityum değerleri, 1.5-2.5 TU arasında değişmektedir. Bu
durum, bu kaynakların bulunduğu bölgede kırık çatlak sistemlerinin çok iyi gelişmemiş
olmasından kaynaklanmış olmalıdır.
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Şekil 7. Yeraltısuyu örneklerine ait Cl iyonu-δ18O izotopu ilişkisi
Açılan sondajlardan alınan örnekler, genel olarak üç farklı grupta toplanmışlardır. Bunlardan
birincisi derinliği 75 ve 90 m’ye kadar olan kuyulardır. Bu kuyulardaki yeraltısuları alüvyon
ya da kireçtaşı akiferlerinden gelmektedir. Bu kuyuların çoğunluğunun trityum içerikleri 15.17 TU trityum arasında değişmektedir. Bu yeraltısuları güncel yağışlardan beslenmeyi işaret
etmektedir. Sadece 6P1, 9P1 ve 14P1 kuyularındaki trityum değerleri 1 TU’nun altındadır.
İkinci grup kuyular ise yüzeyden itibaren ilk 75 ya da 90 m ye kadar olan kısmında teçhiz arkası
betonlu olan kuyulardır. Bu kuyularda trityum değeri 2A ve 16P2 kuyuları hariç 1 TU değerinin
altındadır. Bu seviyelerdeki yeraltısuları Pliyosen çökellerindeki kum-çakıl-kireçtaşı
seviyelerinden gelmektedir. Bu tip sular, derin dolaşımlı trityumsuz suların, düşük oranda
güncel sularla karışmasından oluşmaktadır ve linyitli zonun üzerinde bulunmaktadır.
Üçüncü grup sular ise yüzeyden itibaren 350 m’ye kadar olan kısmında teçhiz arkası betonlu
kuyulardır. Linyitli zonundaki yeraltısularını temsil eden bu gruptaki yeraltısularında trityum
izotopu hiç bulunmamaktadır. Bu sular 1953 yılı öncesi beslenimli sulardır. Bir başka deyişle
bu suların yeraltına süzülmesi, birkaç yüzyıldan ya da birkaç bin yıldan daha önceki
dönemlerde olmuştur.
4


SONUÇLAR
Piper grafiğine göre çalışma alanında 3 farklı uç su (end-member) özelliğinde yeraltısuyu
bulunmaktadır. Bunlar soğuksular, Na-HCO3 ve Na-Cl tipindeki yeraltısularıdır. 1. grubu
soğuksular oluşturmaktadır. Kendi içerisinde 3 farklı alt gruptan meydana gelmiştir.
Bunlar Ca, Ca-Mg ve/veya Mg-HCO3 tipindeki sulardır. Soğuksular genellikle Mg-HCO3
tipindedir. Jeotermal sular Na-Cl tipindeki sular sınıfına girmektedir.
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2. grup sular katyonlar açısından jeotermal sularla aynı tipte, anyonlar açısından ise
farklılık göstermektedir. Bu tip sularda SO4 iyonu da Cl iyonu ile hemen hemen aynı
miktarda bulunmaktadır. 2. grup sular Na-Cl’lü SO4’lı sulardır ve 3. grup sularla karışım
sürecindedir.
3. grup sular, yüzeyden itibaren kömür zonunun üst seviyesine kadar teçhiz arkası
betonlanan ve 500 m derinliğinde açılan sondajlardaki yeraltısularını kapsamaktadır. 3.
grup sular yüksek elektriksel iletkenliğe sahip Na-Cl tipindeki sulardır ve jeotermal
sondajlarda bulunan akışkan ile aynı hidrokimyasal özelliği göstermektedir. 3. grup
suların, daha derinlerde bulunan jeotermal akışkanın, süreksizlik hatları boyunca yüzeye
doğru yükselerek kömürlü zona ulaşmasıyla oluştuğu düşünülmektedir.
Duraylı izotop değerlendirmelerine göre yüksek kot kaynakları, +16 döteryum fazlası olan
meteorik doğru üzerinde yeralmıştır. Bu kaynaklar, Marmara yönünden gelen yağışların
etkisi altındadır. +7 meteorik doğrusunu oluşturan 2B, 2P, 6P1, 14P1, 14P2 kuyularındaki
yeraltısularından alınan örnekler eski (paleo), örneğin buzul çağı gibi yağışların hüküm
sürdüğü dönemde yeraltına süzülen yağışlardan oluşmuştur
Alüvyon akiferinden alınan örneklerin trityum değerleri güncel yağışlardan beslendiğini
gösterirken, 200-350 m derinlikte açılan kuyulardan alınan örneklerin trityum değerleri,
güncel sularla eski suların karışımından oluşmuştur. Derinliği 500 m olan ve ilk 350 m’lik
kısmı betonlu olan sondajlardan alınan yeraltısularında trityum izotopu bulunmamaktadır.
Bu sular, 1953 yılı öncesi beslenimi işaret etmektedir. Bir başka deyişle bu suların
yeraltına süzülmesi, birkaç yüzyıldan ya da birkaç bin yıldan daha önceki dönemlerde
olmuştur.
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ÖZ
Havzaya özgü koruma alanları hazırlamak ve bu alanlara yönelik politikalar oluşturmak
sürdürülebilir su yönetimi sağlanmasına yardımcı olmak için gereklidir. Su temini kuyularına
katkıda bulunan su toplama alanlarının belirlenmesi, yeraltısuyu koruma bölgesinin
oluşturulmasında kullanılan en önemli kriterlerden biridir ve böyle bir değerlendirme yapmak
için bir takım teknikler geliştirilmiştir. Geleneksel yöntemlerle su toplama alanlarının
belirlenemediği durumlarda izotop analizleri ile yeraltısuyu akım karakteri ortaya
konulabilmektedir. Böylece, karar vericiler yüzey ve yeraltısuyu havzalarında geleneksel
yöntemlerin yetersiz kaldığı durumlarda, ekonomik ve kolay uygulanabilirliği nedeniyle izotop
analizlerinin kullanılması ile su yönetim planlaması yapılması mümkündür. İzotop
analizleriyle, iklim değişikliği etkilerinin yeraltısuyu beslenimine etkisi, ayrıca, taşkın
olaylarının su kaynaklarına etkisi ortaya konularak sürdürülebilir su yönetim planlamaları
geliştirilebilmektedir.
Anahtar kelimeler: su yönetimi, içme suyu havzaları, duraylı izotoplar, koruma alanları,
taşkınlar, iklim değişikliği
ABSTRACT
Preparing a site-specific protection areas and developing policies for drinking water basins
areas are necessary to help ensure sustainable water management. Identifying the contributing
catchment areas to water supply wells is one of the most important criteria used to establish
groundwater protection zone, and a number of techniques have been developed to undertake
such an assessment. The analysis of the stable isotope composition of groundwater can often
be used to assess groundwater systems since these techniques can often resolve hydrological
problems that cannot be dealt with more traditional techniques Thus, decision makers will be
able to make water management planning by using isotope analyzes because of their economic
and easy applicability in cases where traditional methods are not sufficient in river basins.
Sustainable water management plans can be made by revealing the effect of climate change
effects on groundwater recharge and also the effect of groundwater in flood events by isotope
analysis.
Keywords: water management, drinking water basins, stable isotopes, protection zones,
climate change, flood events
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1

GİRİŞ

Kontrolsüz tarımsal arazi kullanımı, endüstriyel faaliyetler ve kentsel gelişim su havzalarındaki
su kalite ve miktarını olumsuz yönde etkilemektedir. Su Çerçeve Direktifi (EU 2000), su
kaynaklarının korunmasının Avrupa politikalarının öncelikli çevresel hedeflerinden biri
olduğuna işaret etmektedir. Direktife göre, sürdürülebilir bir içme suyu temini sağlamak için
su kalitesi koruma alanları tanımlanmalıdır. AB Üye Devletleri genel olarak yeraltısuyunun
içme-kullanma suyu olarak kullanıldığı alanlarda su kalite ve miktarını korumak için yerel
yasaları uygulamaktadır (EU 2007). Türkiye'de içme suyunun korunması için Su Kirliliği
Kontrolü Yönetmeliğinden (SKKY 2008) uyarlanan İçme ve Kullanma Suyu Havzalarının
Korunması Yönetmeliği (İKHKY 2017)'nin koruyucu düzenlemeleri uygulanmaktadır. Ancak,
su kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi için, Türkiye'de tüm havzalarda aynı yasa ve
yönetmeliklerin uygulanmasından dolayı zaman zaman beklenen hedeflere ulaşılamamaktadır.
Yeraltısuyunun kirlenmeye karşı duyarlılığı; jeolojik ve hidrojeolojik faktörler ve toprak
türündeki farklılıklar nedeniyle mekansal olarak değiştiğinden (Clausen ve Fugl 2001;
Malcolm vd. 2005; Savenije ve Zaag 2008; Erdoğan ve Karagüzel 2016) havzaya özgü koruma
alanları ve politikalarının oluşturulması gerekmektedir.
Hidrojeokimyasal ve izotopik izleyiciler, su kaynaklarının kalitesini ve ekolojik durumunu
etkileyen faktörlerin belirlenmesi için yaygın olarak kullanılmaktadır (Shand vd. 2006;
Isokangas 2017).
Kararlı izotop analizleri, yeraltısuyu akım sistemini anlamak için geleneksel yöntemlerin
yetersiz kaldığı durumda, ekonomik olarak uygulanabilirliği nedeniyle kullanılmaktadır.
Geleneksel hidrojeokimyasal tekniklerle tanımlanamayan hidrolojik/hidrojeolojik problemler
izotop analizleri ile çözülebilmektedir (Coplen 2011; Doveri vd. 2013). δ18O, δ2H, 3H, δ13C ve
δ14C izotopları; yeraltısuyu akım sistemini, beslenim alanlarının belirlenmesinde, yeraltısuyu
geçiş sürelerinin tayininde ve akiferdeki hidrodinamik koşulları belirlemek için yaygın olarak
kullanılmaktadır (Coplen 1993; Clark ve Fritz 1997; Bouragba vd. 2011; Bhandary vd. 2012;
Atkinson vd. 2014; Cartwright vd. 2010; Cendón vd. 2010; Meredith vd. 2015).
Su kuyularının beslenim (su toplama) alanlarının belirlenmesi, yeraltısuyu koruma bölgesinin
belirlenmesinde kullanılan en önemli kriterlerden biri olduğundan izotop analizi tekniklerinin
koruma alanı tanımlamasında kullanılması mümkündür. İklim tahminleri, yeraltısuyu
kaynaklarının beslenimini kontrol eden kilit değişkenler olan yağış ve sıcaklık modellerinde
değişiklik göstermektedir (Darling vd. 2011). Aşırı kullanım sonucunda, mevcut beslenim
artan pompalamayı karşılayamamakta ve yeraltı sularının seviyesi düşmektedir. δ18O ve δ2H
izotop analizlerinden faydalanarak iklim değişikliğinin yeraltısuyu beslenimine etkileri ortaya
konulabilmektedir. Ani yağışlarda meydana gelen taşkınların yeraltısularına etkileri izotop
analizleriyle değerlendirilebilmektedir.
Bu çalışmada, sürdürülebilir su yönetiminin
sağlanmasında kullanılan izotop analizleriyle ilgili örnek çalışmalar sunularak, ülkemizde
sürdürülebilir su yönetiminde izotop analizlerinin kullanımıyla ilgili yol haritası sunulmaya
çalışılmıştır.
2

METODOLOJİ

Radyoaktif izotoplar yeraltısuyu dinamikleri ve beslenim hızları hakkında bilgi sağlarken,
duraylı izotoplar yeraltısuyunun kökeni ve yeraltısuyu kütlesinin tanımlanmasına yardımcı
olmaktadır. Bu çalışmada, yeraltısuyu yönetimine yönelik çalışmalarda kullanılan izotop analiz
uygulamaları literatür araştırması yapılarak ulusal ve uluslararası ölçekte sunulmuştur.
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3.1

SU YÖNETİM PLANLAMALARIN KULLANILAN İZOTOP ANALİZLERİNE
ULUSLARASI ÖRNEK ÇALIŞMALAR
Trityum (3H) ve hidrojeokimyasal incelemeler ile Varahi ve Markandeya nehir
havzalarında yeraltısuyunun değerlendirilmesi, Hindistan, Karnataka
(Ravikumar ve Somashekar 2011)

Valahi ve Markedanya nehir havzalarında (Hindistan), tarımsal arazi kullanım alanları
içerisinde yer alan içme suyu ve sulama suyu olarak kullanılan yeraltısuyu kaynağını etkileyen
su kalitesini sorunları hidrojeokimyasal ve trityum analizleri kullanılarak Ravikumar ve
Somashekar 2011 tarafından incelenmiştir. Hidrojeokimyasal analizler ile tamamlayıcı trityum
analizleri arasındaki ilişki yardımıyla, çalışma alanında bulunan yeraltısuyunun nispi yaşı
(yaşları) açısından tuzluluk, kalsiyum, magnezyum, florür, nitrat ve klorür seviyeleri
anlaşılmaya çalışılmıştır. Havzada, yeraltısuyu geçiş süresi trityum kontör haritası ile ortaya
konularak, korunması gereken alanlar için öngörü sağlanmıştır (Şekil 1).

Şekil 1. Valahi ve Markedanya, Hindistan, Trityum kontör haritaları (Ravikumar ve
Somashekar, 2011)
Bu çalışmada, EC-trityum grafiği yeraltısuyu dolaşım derinliğinin belirlenmesinde
kullanılmıştır (Şekil 2). Yüksek EC ve düşük trityum değerleri derin dolaşımlı suları, düşük
EC ve yüksek trityum değerleri sığ dolaşımlı suları temsil etmektedir. Düşük permeabilite veya
derin dolaşım yeraltısuyu için uzun geçiş süresi ile sonuçlanmaktadır.
Ravikumar ve Somashekar (2011) yeraltısuyu kaynaklarının yönetimi amacıyla, yeraltısuyu
yaş tayini ile yüksek sertlik, tuzluluk, florür, nitrat vb. yoluyla oluşan kirlilikler gibi su kalitesi
sorunlarının yorumlanmasında yararlı olduğu sonucuna ulaşmıştır.
3.2

Yüksek dağlık karst sisteminin doğal sönümleme potansiyelinin belirlenmesinde
çoklu izotop yaklaşımı (Einsiedl vd. 2009)

Dağlık havzalar Avrupa’da önemli içme suyu kaynaklarını temsil eder ve dolayısıyla gelecek
içme suyu temini için önemli bir işlevi yerine getirmektedir. Viyana, İnnsbruck ve Grenoble
kentleri gibi şehirlerin su ihtiyaçları dağlık karst akiferlerinden sağlanmaktadır. Ancak, artan
konsantrasyonlarda PAH'lar (polisiklik aromatik hidrokarbonlar) gibi antropojenik kirleticiler,
platin ve paladyum gibi metaller ve çökel içindeki azot ve artan turizm aktivitesi, yüksek dağlık
havzalardaki yeraltısuyu kalitesini etkileyebilir (Gocht vd. 2007; Barbante vd. 2001; Galloway
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1995). Ayrıca, gelecekteki iklim koşulları sıcaklık ve yağış gibi meteorolojik değişkenler ve
hava kirliliği emisyonlarındaki değişim de yeraltısuyu kalitesini etkileyebilir (Kinney 2008).
Bu çalışmada, karmaşık Yüksek dağlık karst sisteminde suyun geçiş zamanı dağılımı trityum
analizleri ile tahmin edilmiştir. Altı tane karst kaynağı ve bir nehir, düşük ve yüksek akım
koşullarında ve yüksek beslenim zamanlarında örneklenmiştir (Şekil 3).

Şekil 2. Trityum-EC ilişkisi (Valahi ve Markedanya, Hindistan, Ravikumar ve Somashekar
2011)

Şekil 3. Wimbach vadisinin karstik havza alanı (Einsiedl vd. 2009)
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Yeraltısuyunun geçiş zamanı, akım yolları ve tipi trityum, δ 34S, δ 18O ve δ 2H analizleri
kullanılarak ortaya konulmuştur (Einsiedl vd. 2009). Yeraltısuyunun uzun süreli ortalama geçiş
zamanının yüksek katkısı içme suyu temini için önemli bir fonksiyondur. δ 34S ile δ 18O
değerleri arasındaki ilişkiyle sülfat değerlerinin yeraltısuyu beslenim ve akım ilişkisi
anlaşılmaya çalışılmıştır (Şekil 4).

Şekil 4. δ 34S - δ 18O değerleri ve yeraltısuyu beslenimi (açık semboller) ve düşük akım
koşulları (dolu semboller) sırasında farklı sülfat izleri (Einsiedl et al. 2009)
δ2H ve δ18O ilişkisiyle nehirlerin ve kaynakların beslenim ilişkisi değerlendirilmiştir (Şekil 5).

Şekil 5. S1 - S6 bölgesi için δ2 H ve δ18O arasındaki ilişki ve WR1 ve WR2 için farklı
örneklemeler (üçgenler: Kasım 2006, çevreler: Aralık 2006, kareler: Mart 2007, çizilen çizgi:
Metoeorik Su Doğrusu (MWL), noktalı çizgi: regresyon çizgisi ile 6.5'lik eğim.)
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Karst sistemlerinin yüksek hassasiyetine bağlı olarak nispeten yüksek olan yaklaşık 4 yıllık su
geçiş süreleri ile çok kısa geçiş sürelerinin düşük bir katkısı (<1 yıl) Wimbach havzasındaki
gelecek içme suyu kaynaklarının korunması için önemli bir kriterdir (Şekil 6). Bu çalışma
yeraltısuyu yönetiminde karstik sistemlerde yeraltısuyunun geçiş sürelerinin tahminin önemli
olduğunu göstermektedir.
3.3

İçme Suyu kaynağı olarak yeraltısularının kullanıldığı bölgelerde koruma
alanlarının entegre metodoloji ile tanımlanması: Tuscany Bölgesi, İtalya
(Menichini vd. 2015)

İçme suyu kaynaklarını korumak için koruma zonlarının tanımlanması gerekmektedir.
İtalya’da kaynak ya da kuyu gibi içme suyu kaynakları, 3 seviyeli, kaynağa yakın mutlak,
yeraltısuyu seyahat süresine dayanan ve alansal koruma zonuyla korunmaktadır. Bu çalışmada
jeolojik, hidrojeolojik ve hidrojeokimyasal entegre metodoloji içme suyu kaynaklarını
korunması için önerilmektedir (Şekil 7). Bu yaklaşım, akifer sisteminin hidrostratigrafisinin
tanımlanması, su hacminin tahmini ve giren/çıkan akımlarının yanısıra bunların ilişkilerinin
ortaya konulmasını içermektedir. Çalışma sonucunda 15 tane koruma zonu oluşturulmuştur ve
koruma zonları hidrojeolojik ve izotropik bütçe hesaplamaları yoluyla doğrulanmıştır.

Şekil 7. Koruma zonlarının gösterimi için kavramsal model içinde farklı veri tiplerinin
entegrasyonu
Hidrojeokimyasal ve su izotop analizleri yeraltısuyu akım yollarının belirlenmesi için
uygulanmıştır. Hidrojeolojik havzaların ortalama beslenim yükseltisinin belirlemek için, δ18O
‰ (ya da δ2H ‰) ve su infiltrasyonun rakımları arasındaki ilişki farklı havzalarda
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tanımlanmıştır. İçme suyu çekim noktaları için hidrojeolojik havzanın ortalama beslenim
yüksekliği değerlendirilmiştir (Şekil 8).

Şekil 8. Çekim noktalarının ortalama beslenim yüksekliği sağlamak için kullanılan rakım ve
δ18O‰ arasındaki ilişki
Jeolojik, hidrojeolojik, jeokimyasal ve izotopik verinin kombinasyonuyla her bir akifer için
kavramsal hidrojeokimyasal model geliştirilmiştir. Hidrostratigrafi, hidrodinamik veri, izotop
ve jeokimyasal veriler arasında karşılaştırma yeraltısuyu çekim noktalarının besleniminin
tanımlanması sağlanmıştır. Özellikle, jeokimyasal ve izotopik verinin detaylandırılması sukayaç etkileşimi kapsayan litoloji ve ortalama yeraltısuyu beslenim yükseltisi hakkında bilgi
sağlar. Hidrostratigrafi ve hidrojeolojik veri süreçlerinin dikkate alındığı bu veriler, yeraltısuyu
çekim noktalarının beslenim alanlarının belirlenmesini kolaylaştırmaktadır. Bu tarz alanlarda
farklı şekillerde ve birimlerden katkıların olabileceğinin önemi ayrıca belirtmek
gerekmektedir.
Bu çalışma sonucunda farklı beslenimlere sahip iki koruma zonu tanımlanmıştır. Koruma
zonları beslenim yüksekliği ve yeraltısuyu çekim noktalarına uzaklık kriterlerine göre birincil
ve ikincil olarak belirlenmiştir (Şekil 9).
3.4

İklim değişikliğinin göstergesi olarak yeraltısularında izotoplar (Negrel vd. 2011)

Avrupa’nın tehlike altında olan su kaynaklarından biri yeraltısularıdır. Yeraltısuyu Avrupa
Birliği üye ülkelerinde birincil içme suyu kaynağıdır ve bu sulara antropojenik faaliyetlerden
kaynaklanan tehditler artmaktadır (Şekil 10). Aşırı kullanım yüzünden, güncel beslenim artan
çekimi tamamen karşılayamamaktadır ve yeraltısuyu seviyesi Avrupa’nın önemli akiferlerinde
azalmaktadır. Avrupa için iklim projeksiyonları, yeraltusuyunu kontrol eden anahtar
parametreler olan yağış ve sıcaklıkta değişikliklere işaret etmektedir. Avrupa’nın büyük bir
kısmında yağış ve beslenim miktarlarında azalması beklenen iklim değişikliği etkilerine maruz
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kalabileceğinden, gelecekteki akiferlerin sürdürülebilir yönetiminin nasıl sağlanacağı
konusunda genel bir politika bulunmamaktadır.

Şekil 9. Hidrojeolojik harita ve su tablası kontörleri, Tuscony bölgesinde koruma zonlarının
gösterimi (Menichini vd. 2015)

Şekil 10. Avrupa akiferlerinin lokasyon haritası (Negrel vd. 2011)
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Bu çalışma, yeraltısuyu araştırmalarında özellikle su molekülünün kararlı izotopları (δ18O ve
δ2H) kullanılarak zamana göre beslenim, geçmiş iklim değişiklikleri ve su kaynaklarına olası
etkilerinin gösterilmesi amacıyla yapılmıştır.
Yapılan son araştırmalar, su kaynağı izleyicileri olarak yeraltısuyu kaynaklarında kararlı
izotopları kullanarak, farklı akiferlerdeki zaman içinde beslenim ve eski iklim değişikliklerini
vurgulamaktadır. Yağış suyunda izotopik imzayı kontrol eden parametreler (örneğin, karasal
kot ve etkisi) küresel meteorik su doğrusu (GMWL) olarak tanımlanan δ18O ve δ2H arasındaki
doğrusal ilişkiye neden olur ve yeraltı suları izotopik içerikleri genel olarak bu çizgi boyunca
gözlenir. Yeraltısuyunun beslenimini sağlayan su molekülleri farklı şekillerde etkilenmezse,
yeniden beslenim sırasında geçerli olan yeraltısuyu koşulları korunur. Bu nedenle, izotop
imzası, yağmur suyu aralığında hidrojen ve oksijen izotop değerleriyle son beslenimi veya daha
soğuk iklim koşullarında beslenimi yansıtabilir (Şekil 11).

Şekil 11. Yeraltısularında δ2H (‰ VSMOW) ve δ18O (‰ VSMOW) arasındaki ilişki (Negrel
vd. 2011)
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3.5

Kahire (Mısır) yakınındaki Kuvaterner akiferin kirlenmeye karşı hassasiyetinin
izotoplar ve hidrokimya ile belirlenmesi (Sadek ve Samie 2001)

Nil nehri ve çevresindeki delta Mısır’ın toplam alanının 4%’ünü oluşturmaktadır. Delta
üzerinde yer alan Kahire ve Kahire’ye bitişik şehirlerdeki nüfus Mısır’ın toplam nüfusunun
%90’nından fazladır. Nüfusun hızla artması, endüstriyel büyüme, tarımsal aktiviteler doğal
çevreyi olumsuz yönde etkilemekte ve dolayısıyla yeraltısularında strese neden olmaktadır.
Yeraltısularının kalitesindeki düşüş, kirlilik yüklemesi ve kirleticilerin davranışının yanısıra
yeraltısuyu akımını kontrol eden jeolojik ve hidrojeolojik faktörlere bağlıdır. Bu faktörlerin
Kahire çevresindeki en kalabalık alanlardan ikisinde, Nil Nehri'nin batısındaki İmbaba bölgesi
ve nehrin doğusundaki Shobra El-Khima bölgesinin değerlendirilmesi bu çalışmanın
konusudur (Şekil 12). Yeraltısuyunun kirlenmeye karşı duyarlılığının bilinmesi, çözümlerin
belirlenmesi ve çevrenin korunması için önemlidir. Birincil olarak her iki alandaki Kuvaterner
akiferi yeraltısuyunun, hacmindeki ve beslenim oranındaki yerel değişimler, öncelikle akiferin
üstündeki kil akitardının kalınlığı ve geçirgenliği; pompalama hızı, su tablasının zaman içinde
değişimi ve arazi kullanımı vd. antropojenik etkilerle kontrol edilmektedir.

Şekil 12. Çalışma alanı yer bulduru haritası (Sadek ve Samie 2001)
Bu çalışmanın amacı izotop ve hidrokimya ile Kuvaterner akiferinin kirliliğe karşı duyarlılığını
belirlemek ve Nil vadisine beslenim oranın kontrol eden faktörleri değerlendirmektir. Her iki
bölgede hidrojeokimyasal ve izotopik analizlerin birbirleriyle ilişkisi değerlendirilerek su
dolaşım süresi ve su-kayaç etkileşimi incelenmiştir (Şekil 13). δ18O ve δ2H arasındaki ilişkiyle
yeraltısuların kaynağı, birbirleriyle ilişkisi, sulara buharlaşmanın etkisi değerlendirilmiştir
(Şekil 14).
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Şekil 13. İmbaba ve Shobra El-Khima alanlarındaki yeraltısuyunun kimyasal kompozisyonu,
TÇM-oxygen-18 değerleri (Sadek ve Samie, 2001)

Şekil 14. Imbaba ve Shobra El-Khima alanlarındaki yeraltısuyunun δ2H ve δ18O değerleri
arasındaki ilişki ve Aswan Yüksek Barajının yapımı öncesi ve sonrasındaki ilişki (Sadek ve
Samie, 2001)
Yapılan izotopik ve hidrojeokimyasal incelemeler, Kahire şehri çevresindeki şehirleşme
sonucunda sığ zonlarda yeraltısuyu kalitesini, su ve kirleticilerin akım ve taşınımını kontrol
eden hidrojeolojik karakteristiklere bağlı olarak etkilendiğini göstermektedir. Imbaba alanında
Kuvaterner akiferinde yeraltısuyu Shobra El-Khima alanından daha yüksek nitrat kirliliğine,
mineralizasyona ve azalan izotopik içeriğe sahiptir. Akiferin üstündeki kil yatağının daha kalın
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olması ve Shobra El-Khima bölgesindeki daha düşük geçirgenlik, kirletici maddeleri sulama
drenajından ve kanalizasyon şebekesinden taşıyan daha genç su akışını geciktirmiştir. Bu
geciktirme, Shobra El-Khima bölgesinde düşük trityum içeriği ve daha uzun geçiş süresinin
yanı sıra, oksijen-18 ve döteryum içeriğinin eski Nil suyunun bileşimine (Yüksek Baraj
inşaatından önce) benzerliği ile tutarlıdır. Imbaba bölgesindeki Kuvaterner akiferleri
kirlenmeye karşı daha hassastır ve Shobra El-Khima bölgesindeki yeraltısuyundan daha kısa
bir yeraltısuyu geçiş süresine sahiptir.
3.6

Yeraltısuyunun yol açtığı taşkınların izleri olarak strontium izotopları: Somme
vaka çalışması (Fransa) (Negrel ve Petelet-Giraud 2005)

Yeraltısuyu taşkınları, bir akiferin suyunu depolama kapasitesini aşan yeraltısuyu besleniminin
bir sonucu olarak dolaylı taşma nedeniyledir. Güçlü ve uzun süreli yağışların ardından, doygun
olmayan bölge suya doygun hale gelebilir. Bu durumda doygun bölgede sızma
gerçekleşmeyecek, düşen şiddeti yağışla yüzeysel akış meydana gelecektir. Zemin seviyesi
değiştiğinden, düşük noktalardaki yer altı suyu taşacak ve bu nedenle yeraltısuyu su basmasına
katkıda bulunacaktır. Yeraltısuyundan taşkın olma olasılığı kireçtaşı akiferlerinin altında kalan
alanlarda, bu alanların sınırlı depolama kapasitesi ve yeraltısularını hızlı tahliyesi nedeniyle
meydana gelebilir. Yerel jeolojiye bağlı olarak, yeraltısuyu suyunun geri çekilmesi uzun zaman
alabilir ve sele neden olan şiddetli yağışlardan sonra birkaç ay bölge su altında kalabilir.
Son zamanlarda taşkın risk durumlarını yönetme süreciyle ilgili yapılan çalışmalar, arazi
kullanımı ve iklim değişikliği senaryolarının taşkın akış özellikleri ve frekanslarına etkilerini
ortaya koymaya yöneliktir. Temel kayaç jeolojisi, iklim, toprak tipi ve bitki örtüsü, toprak
kullanımı, nüfus yoğunluğu ve kirlilik gibi antropojenik etkiler bir havzanın jeokimyasını
düzenleyen ana faktörlerdir. Bu değişkenler, sonuçta yüzey suyu kimyasını düzenleyen
havzalardaki genel jeokimyasal koşulları etkilemek üzere uyum içindedirler. Bu çalışmada,
Fransa, Somme bölgesinde (Şekil 15) nehir suyu ve Chalk akiferleri arasındaki
hidrojeokimyasal etkileşimlerin tanımlanmasındaki etkinlikleri bakımından çeşitli kimyasal ve
izotopik izleyiciler (majör iyonlar, iz elementler, 18O / 16O, 2H / 1H, 3H, 87Sr / 86Sr)
araştırılmıştır.
Bu çalışma sonucunda, birincil öneme sahip yeraltı ve yüzey suları arasındaki etkileşimlerin
daha iyi anlaşılması için, taşkın gibi düşük ve yüksek akış koşulları için hidrodinamik modeller
oluştururken bir çerçeve sunulmuştur.
Chalk akiferinde, yeraltısuyunda Sr-izotop imzalarının değişimi önemlidir ve farklı yeraltı su
kütlelerinin tespit edilmesine yardımcı olur. Yeraltı sularındaki farklı imzalar, güçlü bir
antropojenik etkiden ziyade, yanal yeraltısuyu fasiyes değişiklileri ile açıklanmaktadır. Nisan
2001 yılında bölgede meydana gelen taşkında yeraltısuyu önemli bir rol oynamıştır (Şekil 16).
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Şekil 15. Somme havzası yer bulduru ve örnekleme haritası (Negrel ve Petelet-Giraud 2005)

Şekil 16. Somme havzasındaki yeraltısuyu örneklerinin
Petelet-Giraud 2005)
4
4.1

87

Sr/86Sr & 1/Sr grafiği (Negrel ve

SU YÖNETİM PLANLAMALARIN KULLANILAN İZOTOP ANALİZLERİNE
ÖRNEK ULUSAL ÇALIŞMALAR
Kararlı İzotop Analizleriyle Yeraltısuyu Kaynaklarında Koruma Alanlarının
Belirlenmesi: Namazgah Baraj Gölü Havzası, Türkiye (Ozdemir 2019)

Sürdürülebilir su yönetiminin sağlanması için yeraltısuyu kaynaklarının beslenim
mekanizmasını anlamak büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, δ18O, δ2H and δ3H izotopları
Namazgah Baraj Gölü havzasında yeraltısuyu beslenim alanları ve geçiş süresini etkileyen
fiziksel süreçleri anlamak için kullanılmıştır. Coğrafik Bilgi Sistemi platformunda,
yeraltısularının beslenim yüksekliği, geçiş süresi ve tipi, jeolojik formasyonların hidrolik
iletkenliği çakışma analizleri kullanılarak kaynaklar için koruma bölgeleri oluşturulmuştur
(Şekil 17). Böylece, karar vericiler havzalarda yeterli veri bulunmadığında bu metodu
kullanarak sürdürülebilir su yönetimini sağlayabileceklerdir.
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Şekil 17. Namazgah Baraj Gölü Havzası Koruma Alanları (Ozdemir, 2019)

4.2 Hidrojeolojik ve Hidrojeokimyasal parameterlere bağlı karar destek sistemi
kullanılarak İçme Suyu Havzaları Koruma Alanlarının Tanımlanması, Vaka
Çalışması: Sapanca Gölü Havzası, Türkiye (Ozdemir 2019)
İçme suyu havzalarına yönelik özel koruma alanları ve politikaları hazırlamak, sürdürülebilir
içme suyu yönetimi için önemlidir. Koruma alanlarının hazırlanmasında Coğrafi Bilgi Sistemi
platformunda karar destek sistemi kullanılmıştır. Hidrojeolojik, hidrojeokimyasal ve izotopik
analizler, toprak tipi ve topolojik parametreler tematik haritalar oluşturmak için kullanılmış ve
havzada koruma alanları oluşturmak için ArcGIS 10.4 yazılımı kullanılmıştır. Hidrolojik
kaynak alanlarının belirlenmesi, yeraltısuyu geçiş süresi ve beslenim yüksekliği,
hidrojeokimyasal parametreler ve izotopik izleyiciler kullanılarak belirlenebilir (Şekil 18).
Önerilen yöntem, Türkiye'deki en önemli içme suyu gölünden biri olduğundan, Türkiye
Sapanca Gölü Havzasında uygulanarak, havza için koruma alanları oluşturulmuştur (Şekil 19).
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Şekil 18. İçme suyu havzaları koruma alanlarının oluşturulması için uygulanan metodoloji
(Ozdemir 2019)

5

SONUÇLAR

Kirlenmeye karşı hassasiyeti yüksek olan, içme suyu olarak kullanılmakta ve kullanılma
potansiyeli olan yeraltısuyu sistemlerini korumak için hidrodinamik süreçlerini daha iyi
anlamak için δ18O, δ 2H ve 3H parametreleri önem arz etmektedir.
δ18O, δ 2H ve 3H parametreleri ile birlikte hidrojeokimyasal analizler havzada yeterli veri
bulunmadığı durumlarda koruma alanlarının oluşturulmasında kullanılabilir.
1.

Kısa kalma süresine sahip yeraltısuları kirliliğe karşı, düşük geçirimlilik veya derin
dolaşım yeraltısuyunun uzun kalma süresi ile sonuçlanabileceğinden ve kısa kalması süresi
geçirimliliği yüksek veya sığ dolaşımlı olması nedeniyle daha fazla duyarlılık
göstermektedir.

2.

Yeraltısuyunun kirliliğe karşı düşük hassasiyeti hızlı akım katkısı ve suyun sistem içinde
ortalama kalma süresinin uzunluğu ile ilişkilidir.

3.

δ18O değerinde artış beslenim yüksekliğinde azalımı gösterdiğinden, düşük beslenim
yüksekliği yüksek hassasiyet değeriyle tanımlanmaktadır.

4.

Düşük kalma süresi 3H değerlerine dayanarak yüksek hassasiyet olarak tanımlanmakta,
bununla beraber δ2H’nin yüksek değerleri yüksek hassasiyet değerleri ile derecelenmiştir.

Havzada koruma alanları, hidrojeolojik, hidrojeokimyasal ve izotopik analizler, toprak tipi ve
topolojik parametreler karar destek sisteminde, CBS platformu yardımıyla kullanılarak
oluşturulabilmektedir.
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Şekil 19. Sapanca Gölü Havzası korunması gereken alanlar (Ozdemir 2019)

İklim değişikliğinin yeraltısuyu beslenimine etkisi izotop analizleriyle belirlenerek
sürdürülebilir su yönetimi sağlanabilir.
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Yeraltısularının taşkın olaylarına etkisi
incelenerek ortaya konulabilir.

37

S,

34

S,

18

O, 3H, 2H, majör anyon ve katyonlarla

Sürdürülebilir su yönetiminde disiplinlerarası çalışma yaklaşımı oldukça önem taşımaktadır.
Karar vericiler, nehir havzalarında geleneksel yöntemlerle havzaların fiziksel özelliklerin
açıklanmasında yetersiz kalındığı ve yeterli veri bulunmadığı durumlarda, izotop analizlerini
kullanmalıdır.
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YERALTISULARININ KÖKEN, BESLENİM VE DOLAŞIM
KARAKTERİSTİKLERİNİN ÇEVRESEL İZOTOP VERİLERİ İLE
DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF THE ORIGIN, RECHARGE AND FLOW
CHARACTERISTICS OF GROUNDWATER IN BÜYÜKÇEKMECE
LAKE BASIN WITH ENVIRONMENTAL ISOTOPE ANALYSIS
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ÖZ
Büyükçekmece göl havzasında, yöre halkının içme ve kullanma suyu ihtiyacının bir bölümü
yaygın verimli karst akiferi özelliği gösteren Orta-Geç Eosen yaşlı, bol kırık ve çatlaklı resifal
kireçtaşlarından oluşan Soğucak Formasyonundan sağlanmaktadır. Havzada ortalama debisi
42 l/s’lere varan yüksek debili karst kaynakları mevcut olup, İSKİ tarafından içme suyu
kaynağı olarak kullanılmaktadır. Soğucak Formasyonu içerisinde açılmış olan içme suyu
kuyularının özgül verimleri ise 0.5-6.5 l/s/m arasında değişmektedir. Havzada bulunan, içinde
üç yüze yakın kuyunun açıldığı, Oligosen-Erken Miyosen yaşlı çökel birimlerden oluşan
Danişmen Formasyonunun kumlu seviyelerinde gelişmiş olan Danişmen taneli akifer sistemi
düşük özgül verim (ortalama 0.026 l/s/m) ve transmisibilite değerleri (0.18-0.8 m2/gün) ile
yerel öneme sahip zayıf bir akifer olarak tanımlanmaktadır. Havzada farklı akifer sistemlerinde
bulunan yeraltısularının beslenim ve dolaşım karakteristiklerinin belirlenmesi kapsamında
Soğucak karst akiferine ve Danişmen taneli akiferine ait yeraltısularının çevresel izotop
içerikleri ortaya konulmuş, kaynak ve akifer koruma alanların belirlenmesi çalışmaları
kapsamında yeraltısularının izotop kimyaları değerlendirilmiştir.
Danişmen ve Soğucak akifer sistemlerinden alınan su örneklerinin tamamının Marmara
meteorik su doğrusu üzerinde birbirine yakın konumda yer aldığı, aynı tür yağışlardan
beslenen, benzer kökenli meteorik sular olduğu görülmüştür. Danişmen taneli akiferinden
boşalan yeraltısularına ilişkin oksijen-18 (-10.07‰ ile -8.02‰) ve döteryum değerleri (64.98‰ ile -49.06‰) bu yeraltısularının farklı beslenim kotlarına sahip olduğunu işaret
etmektedir. Öte yandan, Danişmen taneli akiferi yeraltısularının düşük trityum içerikleri (0.761.47 TU), bu yeraltısularının nükleer denemeler (1952) öncesi yağışlardan beslenen derin
dolaşımlı ve uzun su-kayaç etkileşim süresine sahip yaşlı sular olduğunu göstermektedir.
Soğucak karst akiferine ait yeraltısularına ilişkin trityum değerleri 0.83 ila 5.04 TU arasında
değişmektedir. Bunlardan İhsaniye karst kaynağı 5.04 TU’luk trityum değeriyle güncel
yağışlardan beslenen genç sular sınıfına girerken, beslenme bölgesinde bulunan Pınarca-3
kuyusunda örneklenen yeraltısuyu 0.83 TU’luk trityum değeriyle derin dolaşımlı sular
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sınıfında yer almaktadır. Bu iki örnekleme noktası dışında kalan suların ise güncel yağışlardan
etkilenmiş orta yaşlı sular olduğu görülmektedir. Karst akiferinin beslenme bölgesinde uzun
dolaşım süresine sahip yeraltısuyunun gözlenmesi, akiferin besleniminde hızlı ve noktasal
beslenimin yanısıra, yaygın beslenimin baskın olduğu alanların da var olduğunu
göstermektedir. Soğucak karst akiferi yeraltısularının farklı kotlardan beslenmekle birlikte,
beslenim karakteristiği ve dolaşım dinamikleri açısından da bölgesel farklılıklar gösterdiği
ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Büyükçekmece göl havzası, karst akiferi, kararlı izotop, trityum
ABSTRACT
In Büyükçekmece Lake Basin, water demands of inhabitants is partly supplied from Soğucak
karst aquifer comprised of Mid-Late Eocene aged highly fissured and fractured reef limestones
exhibiting highly productive regional aquifer characteristics. There are large karst springs in
the basin with average discharge rates reaching 42 l/s, which serve as drinking water resource
by İSKİ. Specific yield values of the wells drilled in Soğucak Formation, besides, range
between 0.5 and 6.5 l/s/m. Sandy layers of Oligocene-Early Miocene aged Danişmen
Formation, in which approximately 300 wells have been drilled, is considered as a low
productive aquifer having local importance with its low specific yield (0.026 l/s/m average)
and transmissibility (0.18-0.8 m2/day) values. To reveal the recharge and flow characteristics
of groundwaters related to different aquifer systems in the basin, environmental isotope
contents of the groundwater samples were determined, and within the context of protection of
springs and aquifers, isotope chemistry data of the groundwaters were evaluated.
It was observed that water samples obtained from Danişmen and Soğucak aquifers were all
placed on Marmara meteoric water line in a position close to each other, indicating that they
were meteoric waters recharged from similar precipitations. Oxygen-18 (-10.07‰ to -8.02‰)
and deuterium values (-64.98‰ to -49.06‰) of the springs discharging from Danişmen aquifer
pointed out that these springs were recharged areas at different elevations. Low tritium values
of the groundwaters in Danişmen aquifer (0.76-1.47 TU), on the other hand, showed that these
groundwaters were deeply circulated old waters having recharged from the precipitations
before nuclear tests (1952) and interacted longer with the aquifer media. Tritium values of
groundwater samples obtained from Soğucak karst aquifer range between 0.83 and 5.04 TU.
İhsaniye karst spring, with its tritium value of 5.04 TU, is classified as modern waters whereas
the groundwater sampled at Pınarca-3 well located in recharge area falls on the category of
deeply circulated waters. Waters apart from these two samples are seen to be sub-modern
waters affected by recent precipitations. Observation of groundwater with long residence times
in recharge area of the karst aquifer indicates the existence of regions where diffusive recharge
is dominant apart from the rapid and point recharge zones. It was revealed that Soğucak karst
aquifer had regional differences regarding recharge characteristics and flow dynamics as well
as having different recharge elevations.
Keywords: Büyükçekmece lake basin, karst aquifer, stable isotopes, tritium
1

GİRİŞ

Büyükçekmece Gölü; Marmara Bölgesi’nde Çatalca’nın güneyinde, Küçükçekmece Gölü’nün
batısında 63597 hektar havza alanına sahip olup İstanbul’un en önemli içme ve kullanma suyu
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kaynağı durumundadır. Büyükçekmece Gölü’nün azami biriktirme hacmi 148.9 milyon m3’tür.
Göl havzasında yer alan birçok yerleşim alanının içme ve kullanma suyu ihtiyacı ayrıca
yeraltısuyundan karşılanmaktadır. Göl ve göl havzası İstanbul metropolüne yakın olmasının
bir sonucu olarak başta kentleşme olmak üzere ulaşım, sanayi, artan su kullanımı gibi
unsurlarla yoğun bir baskı altında olup, bu durumun göl ve göl havzasına yansıması sonucu
gelişen kirlenme tehdidi ile karşı karşıyadır. Su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir
yönetimi için Büyükçekmece Gölü’nün ve su havzasında yer alan yeraltı su kaynaklarının
koruma planlarının ve özel hükümlerinin belirlenmesi önem arz etmektedir.
10 Ekim 2012 tarih ve 28437 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan tebliğ kapsamında “İçme Suyu
Temin Edilen Akifer ve Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi”, içme suyu
havzalarının koruma planını oluşturma ve özel hükümlerini belirleme çalışmalarının önemli
bir aşamasını oluşturmaktadır. Akiferlerin ve kaynak sularının kirlenmeye karşı hassas
alanlarının belirlenmesi ise kapsamlı hidrojeolojik karakterizasyon çalışmaları
gerektirmektedir. Yeraltısularının kökenlerinin, beslenim ve dolaşım karakteristiklerinin
çevresel izotop analizleri ile belirlenmesi hidrojeokimyasal çalışmaların önemli bir aşamasını
oluşturmaktadır.
Bu çalışma kapsamında İstanbul ilinin içme ve kullanma suyu ihtiyacının bir bölümünü
karşılayan Büyükçekmece Gölü su havzasında yer alan yeraltısularının çevresel izotop
içerikleri ortaya konulmuş, kaynak ve akifer koruma alanlarının belirlenmesi çalışmaları
kapsamında yeraltısularının izotop kimyaları değerlendirilmiştir.
2

MATERYAL VE YÖNTEM

Büyükçekmece havzasındaki yeraltısularının hidrojeokimyasal özelliklerini belirlenmek
amacıyla, havzanın hidrojeolojisini, ana akifer sistemlerini, yeraltısuyu beslenim-boşalım
mekanizmasını dikkate alarak seçilmiş 31 istasyonda (Kaynak suyu: 11, Kuyu:20) yağışlı ve
kurak dönemi temsilen Mart ve Ağustos aylarında kapsamlı yeraltısuyu örnekleme çalışması
yürütülmüştür. Bu istasyonlardan yirmi tanesi Soğucak karst akiferinden, dokuzu Danişmen
taneli akifer sisteminden, biri İstanbul formasyonu ve bir tanesi de Şermat Kuvarsit’i içinden
boşalan yeraltısularını temsil etmektedir. Bu örnekleme istasyonları arasından havzadaki ana
akifer sistemlerini temsilen 10 noktada, yeraltısularının köken, beslenim ve dolaşım
mekanizmalarının ortaya konması amacıyla Mart (2017) döneminde çevresel izotop (18O/2D)
ve trityum (3H) örneklemesi yapılmıştır.
Örnekleme kapsamında yerinde yapılan ölçümlerde suların sıcaklık, pH, elektriksel
iletkenlik(EC) ve çözünmüş oksijen içerikleri YSİ marka el tipi multiparametre ölçer cihazı ile
ölçülmüştür. Kuyu suyu örneklemesinde çalışmayan kuyularda örnek alma işleminde
yapılmadan önce kuyu belirli bir süre çalıştırılarak tahliye edilmiş, kuyu suyunda sıcaklık, pH
ve EC değerleri sabitlendikten sonra örnek alma işlemi gerçekleştirilmiştir. Kaynak ve kuyu
sularında alınan örneklerin majör anyon ve katyon içerikleri ve alkaliniteleri TÜBİTAK-MAM
laboratuvarlarında ölçülmüştür. Su örneklerin izotop (18O/2D/3H) analizleri ise DSİ TAK
laboratuvarında ölçülmüştür. Büyükçekmece Gölü Özel Hüküm Belirleme Projesi (Güneş vd.,
2018) kapsamında yürütülen jeolojik ve hidrojeolojik etüt çalışmaların sonuçları aşağıdaki
bölümlerde özetlenmiştir.
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3

BÜYÜKÇEKMECE HAVZASININ JEOLOJİSİ VE HİDROJEOLOJİSİ

İnceleme alanında, temel birimleri Istranca Masifine ait Permiyen-Triyas yaşlı Kızılağaç
Metagraniti, Şermat Kuvarsiti ve Mahya Şistinden oluşan metamorfik birimler
oluşturmaktadır. Bu birimlerin üzerinde Orta-Üst Eosen yaşlı gevşek tutturulmuş ağırlıklı
olarak kumtaşı ve çakıltaşından oluşan Koyunbaba Formasyonu ve resifal kireçtaşından oluşan
Soğucak Formasyonu yer almaktadır. İstifte üste doğru Üst Eosen-Oligosen yaşlı marn, killi
kireçtaşı ve kireçli kiltaşı ardışığından oluşan Ceylan Formasyonu, Orta-Üst Oligosen yaşlı
çakıllı, kumlu kireçtaşından oluşan Pınarhisar Formasyonu, Üst Oligosen-Alt Miyosen yaşlı
gevşek tutturulmuş kumtaşı ve silttaşı ara katkılı kiltaşı-şeylden oluşan Danişmen Formasyonu,
Alt-Orta Miyosen yaşlı gevşek tutturulmuş kum, çakıl ve milden oluşan İstanbul Formasyonu
ve kireçtaşından oluşan Üst Miyosen yaşlı Bakırköy Formasyonu bulunmaktadır. Kuvaterner
yaşlı alüvyonlar tüm bu birimleri açısal uyumsuzlukla örtmektedir. Çalışma alanındaki
birimlerin yayılımı Şekil 1’de gösterilmiştir.
Büyükçekmece havzasının yeraltısuyu açısından en verimli akifer sistemini, Soğucak
Formasyonu resifal kireçtaşları içinde gelişmiş olan karst akifer sistemi oluşturmaktadır (Şekil
2). Büyükçekmece havzasında yaklaşık kuzeybatı-güneydoğu yönlü bir hat boyunca havzanın
genellikle topoğrafik olarak yüksek kotlarında mostra veren birim içerisinde karstlaşma yaygın
olup, karst topoğrafyasının tipik unsurları olan düden (subatan), dolin, uvala, mağara karst
platoları, ve karstik kaynaklar gelişmiştir (Şekil 2). Havzada tespit edilen yüksek debili
kaynaklar, Soğucak Formasyonu içinde gelişmiş karst akifer sisteminden boşalmaktadır. Bu
kaynakların çoğu İSKİ tarafından içme suyu amaçlı kullanılmaktadır. Havzanın en büyük karst
kaynağı İhsaniye köyü Mandıra yakınında yer alan İhsaniye kaynağıdır. İhsaniye kaynağın
yağışlı dönem (Mart 2017) debisi 63 l/s olarak ölçülmüş olup, kurak dönemde (Ağustos 2017)
ise 32 l/s’ye düşmüştür. Kaynağın ortalama debisi ise 42±12 l/s’dir. Karst kaynakların boşalım
katsayıları ise 0.014 gün-1 ve 0.0073 gün-1 arasındadır. Bu veriler genel olarak Soğucak
Formasyonu içinde gelişmiş karst akiferinin, büyük depolama kapasiteli ve yavaş boşalım
sergileyen bir akifer sistemi olduğunu işaret etmektedir. Soğucak karst akiferi kireçtaşlarının
transmisibilite değerleri 77 ile 938 m2/gün arasında değişmektedir. Hidrolik iletkenlik değerleri
ise 0.89-17.05 m/gün’dür. Birim içinde içme suyu sağlamak amacıyla açılmış kuyuların özgül
verimleri 0.5-6.5 l/s/m arasında değişmektedir. Krasny sınıflamasına göre Soğucak karst
akiferi, transmisibilite ve özgül verim değerlerine göre bölgesel öneme sahip, yüksek verimli
akifer olarak sınıflandırılmaktadır. Karst akifer sisteminde yeraltısuyu akım yönü güneygüneydoğuya ve yüksek kotlardan Marmara Denizine doğrudur (Şekil 2). Karst akiferinin
Büyükçekmece Gölü ile hidrolik ilişkisi bulunmamaktadır. Yeraltısuyu hidrolik eğimi ise
0.022-0.025 arasında değişmektedir.
Soğucak karst akifer sisteminde beslenim-boşalım bölgeleri arasında yapılan boya izleme
deneyleri yeraltısuyu görünür hızlarının 250 m/gün ila 700 m/gün düzeyinde gerçekleştiğini
göstermiştir. Belirlenen bu hız değerleri bölgede karst akiferinde oldukça hızlı beslenimboşalım mekanizmasının var olduğunu ve karst akifer sisteminin olası bir kirlenme durumuna
karşı hassasiyetini göstermektedir. İnceleme alanındaki karst akiferinin beslenimi, allojenik
yaygın, otojenik yaygın ve otojenik yerel beslenim olmak üzere üç şekilde gerçekleşmektedir.
Otojenik yerel ve yaygın besleniminde karstik yapıların yoğun olarak yer aldığı PınarcaGümüşpınar arasındaki ormanlık bölge etkili iken, allojenik yaygın beslenim ağırlıklı olarak
birimin Ceylan Formasyonu ile örtülü olduğu havza düzlüklerinde meydana gelmektedir.
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Şekil 1. Büyükçekmece göl havzasının jeoloji haritası (Gedik vd. (2014)’den değiştirilerek
alınmıştır) ve KB-GD yönlü jeolojik kesit
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Şekil 2. Büyükçekmece havzasının Hidrojeoloji haritası
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Havzada, içinde en fazla kuyunun açıldığı Danişmen taneli akifer sistemi düşük özgül verim
(ortalama 0.026 l/s/m) ve transmisibilite değerleri (0.18-0.8 m2/gün) ile yerel öneme sahip zayıf
bir akifer olarak tanımlamaktadır. Büyükçekmece Gölünün güneybatısında MimarsinanGüzelce-Türkoba-Tepecik–Kadıköy-Akören köyleri arasında geniş bir yayılım gösteren
Danişmen Formasyonunun içerisinde açılmış üç yüze yakın belgeli kuyu mevcuttur. Bu
kuyuların büyük bir çoğunluğunun debileri 1 l/s’nin altındadır. Birim içerisinde içme-suyu
sağlayan İSKİ kuyularının debileri 2-6 l/s arasında değişmektedir. Gevşek tutturulmuş kumtaşı
ve silttaşı ara katkılı kiltaşı-şeyl biriminden oluşan, genel itibarı ile geçirimsiz karakter
sergileyen birim içindeki merceksi yapı sergileyen 2-5 m kalınlığında kumtaşı seviyeleri su
taşımakta ve yer yer asılı akifer karakteri göstermektedir. Büyükçekmece havzasında sınırlı bir
alanda (Kadıköy, Akören, Kurfallı) yayılım gösteren Sinekli Üyesine ait çakıltaşı ara katkılı
kaba kumtaşı seviyeleri ise geçirimli karakterli olup, yeraltısuyu taşımaktadır. Sinekli Üyesine
ait kumlu birimlerin yoğun olarak gözlendiği bölgelerde birim genelde serbest akifer
niteliğinde olup, dere yatağı kotlarında birim içinden boşalan düşük debili (<0.5 l/s) serbest
akifer kaynakları mevcuttur. Danişmen Formasyonu içinde açılan derin kuyularda (100-150 m)
kil ve kum seviyelerinin ardalanmalı olarak bulunduğu, birimin basınçlı akifer karakter
sergilediği ve açılan bazı kuyuların artezyen özelliği gösterdiği de ayrıca bilinmektedir.
Danişmen Formasyonu birimleri içinde yeraltısuyu akım yönleri lokal olarak değişkenlik
göstermekle birlikte, yeraltısuyu hareketi genel olarak güney-güneydoğuya, Marmara Denizine
doğrudur (Şekil 2). Çatalca civarında yüksek kotlarda mostra veren ve güneydoğu-kuzeybatı
uzanımlı Çatalca yükselimine ait Istranca temel kayaları Danişmen Formasyonu için negatif
sınır koşulu oluşturmaktadır. Danişmen akiferinin beslenimi esas olarak yağıştan süzülme ile
gerçekleşirken, boşalımı düşük debili kaynaklarla ve ağırlıklı olarak şahıs kuyularından yapılan
çekimlerle meydana gelmektedir.
4

YERALTISULARININ HİDROJEOKİMYASI

İnceleme alanındaki yeraltısuları genellikle nötr-hafif alkali aralığında bir pH değeri
sergilemektedir. Soğucak karst akifer sistemindeki yeraltısuları beslenim bölgelerinde nötüre
yakın, boşalım bölgelerinde ise hafif alkali (pH: 7.2-7.5) bir özellik sergilemektedir (Şekil 3).
Yağışlı ve kurak dönem ortalama Elektriksel iletkenlik (EC) değerleri sırasıyla 714±239 µS/cm
ve 711±319 µS/cm’dir (Şekil 3).
Danişmen birimi içinde depolanan yeraltısuları ise Soğucak karst akiferine göre daha alkali bir
karakter göstermektedir. Danişmen taneli akifer sistemine ilişkin yeraltısularının pH değerleri
6.62-8.4 arasında değişmekte olup, yağışlı dönem ortalaması 7.3±0.3, kurak dönem ortalaması
ise 7.6±0.4’tür (Şekil 3). Danişmen taneli akifer sistemi içindeki yeraltısuları ise Soğucak karst
akiferi yeraltısularından ayrıca daha yüksek bir EC değerine sahiptir (Şekil 3). Bu birim
içindeki yeraltısularının EC değerleri 645-2862 µS/cm aralığında yer almakta olup, yağışlı ve
kurak dönem ortalamaları ise sırasıyla 921±200 µS/cm ve 876±135 µS/cm’dir. Kuyularda lokal
olarak ölçülen yüksek EC değerleri (2862 µS/cm, 1458 µS/cm), Danişmen Formasyonu
içindeki, muhtemelen kilce zengin zonlarla etkileşim içinde olan yeraltısularının varlığını işaret
etmektedir.
Büyükçekmece havzasındaki yeraltısularında farklı su fasiyesi tipleri dikkat çekmektedir.
Yeraltısularının büyük bir çoğunluğunda baskın katyon türü Ca, anyon türü ise HCO3 iyonudur
(Şekil 4). Soğucak karst akiferi içindeki yeraltısuları, çoğunlukla litolojiyle uyumlu olarak CaHCO3 su tipi sergilemektedir (Şekil 4). Büyük bir bölümü Soğucak kireçtaşı içinde açılmış
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kuyularda ise Ca-HCO3-Cl, Ca-Na-HCO3, Na-Ca-HCO3, Ca-Na-Mg-HCO3, Ca-Na-Cl-HCO3,
Ca-HCO3-SO4, Ca-Na-HCO3-SO4, Ca-Na-SO4-HCO3-Cl gibi su fasiyesleri de görülmektedir.
Bu su tiplerinin oluşumu, farklı formasyonlardan gelen sularla karışımı ve katyon yer
değiştirme süreçlerinin varlığını; bazı kuyu sularının klorürce zenginleşmesi ise derin
formasyon suları ile karışımı işaret etmektedir. Danişmen taneli akifer sistemi içindeki
yeraltısularında da farklı fasiyes tipleri görülmektedir (Şekil 4): Na-HCO3, Na-Mg-HCO3, CaMg-Na-HCO3, Ca-Mg-Na-HCO3-Cl, Mg-Ca-Na-HCO3-SO4, Mg-Ca-Na-HCO3, Mg-Ca-NaHCO3-Cl, Na-Mg-HCO3-Cl, Ca-Na-Cl, Ca-Cl-HCO3, Ca-HCO3-Cl ve Ca-Na-Cl-HCO3.

Şekil 3. İnceleme alanında Mart ve Ağustos 2017 örnekleme dönemlerinde yeraltısularının
pH ve EC (µS/cm) değerlerinin dağılım haritası
Birçok su örneğinde dönemsel olarak baskın katyon/anyon türünün olmaması, yeraltısularının
Danişmen Formasyonunu oluşturan farklı litolojilerle etkileşim içinde olduğunu, sularda bazen
baskın olarak bulunan sodyum’un killerden katyon yer değiştirme süreçleri ile suya geçtiğini
işaret etmektedir. Danişmen Formasyonu içinde Karaağaç’ta açılan derin bir kuyuda da CaNa-Cl ve Ca-Na-Cl-HCO3 tipi su fasiyeslerinin izlenmesi, muhtemelen tuzlu formasyon suları
ile karışımı işaret etmektedir (Şekil 4).
5

YERALTISULARININ İZOTOP JEOKİMYASI

Büyükçekmece havzasındaki yeraltısularının köken, beslenim ve dolaşım mekanizmalarının
ortaya konması amacıyla Mart (2017) örnekleme döneminde 10 noktada çevresel izotop
(18O/2D) ve trityum (3H) örneklemesi yapılmıştır. Örnekleme noktalarının seçiminde inceleme
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alanında bulunan birimlerin yayılımı dikkate alınarak; ana akiferi temsil eden Soğucak karst
akiferi ile yerel Danişmen taneli akifer sisteminden, yeraltısuyu akış yönünde (beslenme
bölgesinden boşalım bölgesine doğru) farklı kotlardan kuyu suyu ve kaynak suyu örnekleri
alınmıştır. Karst akiferinde ikisi kaynak suyu ve beşi kuyu suyu olmak üzere toplam 7 noktada,
Danişmen taneli akifer sisteminde ise 3 noktada çevresel izotop örneklemesi yapılmıştır.
Yağışlı dönem verileri havzadaki yeraltısularının köken, beslenim ve dolaşım mekanizmaların
aydınlatılmasında yeterli olduğu için kurak dönem örneklemesinde çevresel izotop
örneklemesi yapılmamıştır. Örnekleme noktaların dağılımı Şekil 5’de sunulmuştur.
Piper Plot
Legend

Mart 2017
80

80

60

40

OP W
G B C
Q V RU
ML
I N
S
EC

Mg

40

K
E

20

SO4

H
Y

X
J

80

D

60

UT F
OP W
Q X S CJA EK
B
D AM
VLG R
NEC
D H
Y B
I

H
D

JA

D
B

20

40

60

80

Ca

20

E
P
O WAL ZKY
G
E
TF
VB C
M
Q
N
I

40

D
B

X

S

Na+K

Z
20

60

C
R

40

40

60

A

U

20

80

Akalan 1
Akören 1
Akören 2
Aykanlar (ist.7.176)
Bekirli Çeþme
Çanakça 3
Dagyenice Kaynak
Doga Evleri (ÝST.20.51)
ihsaniye Kaynak
incegiz (ist.7.577)
izzettin 1
Kaleiçi-1 Kaynak
Karapinar 1
Karapinar Kaynak
Karþi Çeþme
Kestanelik 2
Kýzýlcaali Kaynak
Koç Ailesi Hayratý
Mega Su-2 (ist.7.133)
Muratbey 1
Nacar Çiftligi (ist.14.168)
Oklali Kaynak
Oklali Kuyu
Ortaköy 5
Pinarca 3
Saras (ÝST.20.250)
Silivri Kadýköy-3
Subasi Kaynak 1
Subasi Kaynak 2
Tepekent 6
Ytong (ist.7.471)

80

20

60

Z

TF A

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
A
B
C
D
E

HCO3

Cl

Piper Plot

Şekil 4. İnceleme alanında yeraltısularının Piper diyagramı. Mavi: Danişmen Formasyonu,
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etkileşiminden hem de yapay olarak, termonükleer denemeler sonucunda oluşmakta ve
hidrolojik sisteme yağış ile girmektedir (Clark ve Fritz, 1997).

Şekil 5. İnceleme alanında çevresel izotop (18O/2D) ve trityum (3H) örneklemesi yapılan su
noktalarının dağılımı
Tablo 1. İnceleme alanında yağışlı (Mart-2017) dönemde farklı akifer sistemlerinden alınan
yeraltısuyu örneklerinin 18O/2D/3H analiz sonuçları. ± ölçüm değerlerindeki belirsizliği temsil
etmektedir
Örnek
Adı

Kot
(m)

Türü

Jeolojik
Birim

EC
(µS/cm2
5°C)

Trityum
(TU)

Oksijen-18
(‰)

Döteryum
(‰)

Tepekent 6

54

Kuyu

Danişmen

1093

0.76±0.62

-10.07±0.14

-64.98±0.87

Ortaköy 5

171

Kuyu

Danişmen

815

1.47±0.68

-9.1±0.14

-57.48±0.93

Akören 1

129

Kuyu

Danişmen

771

0.84±0.60

-8.02±0.13

-49.06±0.88

Pınarca 3

150

Kuyu

Soğucak

556

0.83±0.60

-10.39±0.13

-65.04±0.87

Çanakça 3

38

Kuyu

Soğucak

747

4.5±0.94

-8.6±0.14

-51.9±0.88

İzzettin 1

39

Kuyu

Soğucak

846

2.92±0.76

-7.87±0.14

-47.88±0.88

Muratbey 1

27

Kuyu

Soğucak

764

4.59±0.96

-8.14±0.14

-50.34±0.93

Karapınar 1

92

Kuyu

Soğucak

530

3.71±0.84

-9.14±0.13

-55.07±0.87

İhsaniye

91

Kaynak

Soğucak

524

5.04±0.99

-9.24±014

-56.59±0.88

Oklalı

126

Kaynak

Soğucak

463

4.15±0.90

-8.59±0.13

-51.92±0.87
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Büyükçekmece havzasında Danişmen taneli akiferi yeraltısularının trityum değerleri 0.76 ile
1.47 TU arasında değişmektedir (Tablo 1). Soğucak karst akiferi yeraltısularının trityum
değerleri ise biri hariç (Pınarca 3= 0.83 TU) genellikle 2.92 ile 5.04 TU arasında değişmektedir
(Tablo 1). En yüksek trityum değeri (5.04 TU) havzanın en yüksek debili karst kaynağı olan
İhsaniye kaynağında ölçülmüştür. Soğucak karst akiferinde düşük trityum değerleri beslenme
bölgesinde (Pınarca 3=0.83 TU) ve havzanın ortasında (İzzettin 1= 2.92 TU) yer alan su
kuyularında ölçülmüştür (Tablo 1, Şekil 5).
Trityum analiz sonuçlarına göre yeraltısuları 3 grupta toplanmaktadır (Aksoy ve Filiz, 2001).
Trityum değeri 5 ve üzeri olan sular, güncel yağışlardan beslenen 5-10 yıllık “modern (genç)
sular’dır. Trityum değeri 0-2 TU arasında olan sular ise nükleer denemeler öncesi (1952 öncesi)
yağışlardan beslenen sular olup, 60 yıldan daha yaşlı sulardır. Trityum değeri 2-5 TU arasında
yer alan sular ise nükleer denemeler öncesindeki (1952) yağış suları ile nükleer denemeler
sonrası güncel yağış sularından etkilenmiş/karışmış “sub-modern” orta yaşlı sular olarak
değerlendirilmektedir. Yaşlı sular beslenmenin zayıf, genç sular ise güçlü olduğunun
göstergesidir (Aksoy ve Filiz, 2001).
Döteryum (D) -18O Grafiği
60
Marmara Meteorik Su Doğrusu
40

Dünya Meteorik Su Doğrusu
Doğu Akdeniz Meteorik Su Doğrusu
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Şekil 6. İnceleme alanında bulunan farklı akifer sistemlerinden alınan yeraltısuyu
örneklerinin δ2H ve δ18O ilişkisi
Bu sonuçlara göre Danişmen taneli akifer yeraltısuları nükleer denemeler (1952) öncesi
yağışlardan beslenen derin dolaşımlı ve akifer ile daha uzun süre temas eden yaşlı sulardır.
Soğucak karst akifer kuyu suları trityum içeriklerine göre genellikle sub-modern (orta yaşlı)
sular olarak değerlendirilmektedir. İhsaniye karst kaynağı en yüksek trityum içeriği (5.04 TU)
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ile güncel yağışlardan beslenen 5-10 yıllık “modern (genç) su olarak değerlendirilmektedir.
Soğucak akiferinde 150 m kotunda 112 m derinliğinde açılmış bir kuyudan alınan yeraltısuyu
ise trityum içeriğine göre yaşlı su olarak sınıflandırılmaktadır. Soğucak karst akiferinden alınan
suların trityum içeriklerinin farklı gruplarda yer alması sığ ve derin dolaşımlı farklı dolaşım
yollarının karst akiferi içerisinde var olduğunu işaret etmektedir.
Büyükçekmece Havzası’ndaki yeraltısularının beslenme kotları ile akifer içinde kalış süreleri
arasındaki ilişkiyi gösteren Trityum-18O ve Trityum-Döteryum grafikleri Şekil 7 ve 8’de
sunulmuştur. Grafikte, düşey eksen boyunca orijine doğru yaklaşıldıkça suların akifer içinde
δ18O
(‰) negatif değere doğru yaklaşıldıkça suların
kalış süresi artarken, yatay eksen boyunca
daha
beslenme alanı kotu yükselmektedir.
Trityum-18O Grafiği
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Şekil 7. İnceleme alanında bulunan
farklı akifer
sistemlerinden alınan yeraltısuyu
Trityum-Döteryum
Grafiği
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5
etkiler altında yükselti ile ters orantılı olarak değişmektedir. Genel olarak her 100 m’lik
yükseklik artışına karşılık 18O içeriğindeki azalma 0.15‰ ile 0.50‰ arasında değişirken, 2H
için bu değer4 1.0 ‰ile 4.0‰ arasında değişmektedir (Clark ve Fritz, 1997; Karakuş vd., 2005).
Kot yükseldikçe sıcaklığın ve buna bağlı olarak buharlaşmanın azalması, suların δ2H ve δ18O
değerlerinde negatifleşme oranını arttırmaktadır.
3
Danişmen taneli
akiferi yeraltısularının 18O-Trityum ve Döteryum-Trityum grafikleri
incelendiğinde, (Şekil 7 ve 8) yeraltısularının farklı beslenim kotlarından geldikleri ancak
benzer dolaşım sürelerine sahip, derin dolaşımlı sular oldukları gözlenmektedir. Tepekent 6
2
kuyusu en düşük döteryum (-64.98 ‰) ve 18O (-10.07 ‰) içeriğiyle diğer Danişmen akiferi
yeraltısularına (Ortaköy 5, Akören 1) göre daha yüksek kotlardan beslenmektedir (Tablo 1).
1
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Şekil 8. İnceleme alanında bulunan farklı akifer sistemlerinden alınan yeraltısuyu
örneklerinin Trityum-δ2H grafiği
Soğucak karst akiferi yeraltısuları ise genellikle sığ dolaşımlı, farklı kotlardan beslenen
yeraltısularıdır (Şekil 7 ve Şekil 8). İnceleme alanında Soğucak kireçtaşı içinde en yüksek kotta
açılan Pınarca 3 (kot:~150 m) kuyu suları, diğer karst akiferi yeraltısularına göre beslenme
kotu en yüksek ve nispeten daha derin dolaşımlı yeraltısularıdır. İzzettin 1 kuyusu (kot: ~ 39
m) ise inceleme alanında en düşük kottan beslenen ve Pınarca 3’e göre nispeten sığ dolaşımlı
karst akiferi yeraltısuyunu temsil etmektedir. İhsaniye karst kaynağı ise inceleme alanında
yüksek kotlardan beslenen en sığ dolaşıma sahip genç yeraltısuyunu temsil etmektedir.
İnceleme alanında derin dolaşımlı karst akiferi yeraltısuları, en sığ dolaşımlı karst akiferi
yeraltısuları ile karşılaştırıldığında δ18O değerleri açısından 1.2 per mil, δ2H değerleri açısından
(8.45) per mil daha fakirdir (Tablo 1). Bu fakirleşmenin derin akifer sisteminin beslenim
yüksekliğinin sığ akifer sistemine oranla daha yüksek olmasından kaynaklanmış olabileceği
düşünülmektedir.
Büyükçekmece havzasındaki yeraltısularının rezervuarda kalış süreleri açısından
değerlendirilmesi amacıyla suların ayrıca Trityum-EC grafiği oluşturulmuştur (Şekil 9).
Yağışlı döneme ait karst kaynak sularının akiferle temas sürelerinin genel itibariyle kısa olduğu
ve nispeten hızlı bir yeraltısuyu dolaşımının var olduğu görülmektedir. Bu kaynaklardan yazın
kuruyan Oklalı kaynağın beslenim ve boşalım bölgesi arasındaki akım yolu mesafesinin daha
kısa olması nedeniyle İhsaniye kaynağına göre nispeten biraz daha hızlı ve sığ bir dolaşım
karakteri sergilediği gözlenmektedir (Şekil 9). Birbirine yakın noktalarda bulunan ve boya
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deneyiyle aynı beslenim ve dolaşım sistemi içinde yer aldığı tespit edilen İhsaniye kaynağı ile
Karapınar 1 kuyu suyunun ise akiferle temas sürelerinin aynı olduğu, sığ ve hızlı bir dolaşım
gösterdiği görülmektedir (Şekil 9). Havzada Soğucak kireçtaşı içinde nispeten düşük kotlarda
(27-39 m) açılan, karst kaynaklarına göre biraz daha derin bir dolaşım sergileyen Muratbey,
Çanakça ve İzzettin su kuyularının elektriksel iletkenlik değerlerinde karst kaynaklarına (463524 µS/cm) göre gözlenen göreceli artış (747-846 µS/cm) bu kuyu suların beslenim-boşalım
noktaları arasındaki akım yollarının nispeten daha uzun olmasından kaynaklanmaktır (Şekil 9).
Büyükçekmece havzasında Soğucak kireçtaşı içinde en yüksek kotta açılan ve derin dolaşım
sergileyen Pınarca 3 su kuyusunun hem Cl içeriğinin (6.70 mg/L) hem de elektriksel iletkenlik
değerinin (556 µS/cm) düşük olması trityum içeriğiyle ters düşmektedir (Tablo 1). Bu durum
Pınarca 3 kuyu sularının farklı litolojilerle etkileşim içinde olduğunu işaret etmektedir.
Danişmen taneli akiferi yeraltısuları ise derin dolaşımlı yaşlı sular olup yavaş bir beslenim
0
karakteristiğine
sahiptir.
Bu
birim
içindeki
yeraltısuları
dolaşım
sürelerinin
uzunluğuna
ve
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litolojiye bağlı olarak Soğucak karst akiferi yeraltısularından
nispeten daha yüksek elektriksel
Cl (mg/L)
iletkenlik değerleri (771-1093 µS/cm) göstermektedir (Şekil 9, Tablo 1).
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Şekil 9. İnceleme alanında bulunan farklı akifer sistemlerinden alınan yeraltısuyu
örneklerinin Trityum- EC grafiği
6

SONUÇLAR

Soğucak karst akiferi yeraltısuları genellikle sığ dolaşımlı, farklı kotlardan beslenen
yeraltısuları özelliği göstermektedir. Trityum içeriklerine göre ise genellikle sub-modern (orta
yaşlı) sular olarak değerlendirilmektedir. Karst akiferinin en önemli doğal boşalımı olan
İhsaniye karst kaynağı ise yüksek trityum içeriği ile güncel yağışlardan beslenen 5-10 yıllık
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modern (genç) su olarak değerlendirilmektedir. Soğucak karst akiferinden alınan suların
trityum içeriklerinin farklı gruplarda yer alması, sığ ve derin dolaşımlı farklı dolaşım yollarının
karst akiferi içerisinde var olduğunu işaret etmektedir.
Karst kaynaklarının Trityum-EC içeriklerinin değerlendirilmesi, karst akiferinde su-kayaç
etkileşim süresinin genel itibariyle kısa olduğunu ve nispeten hızlı bir yeraltısuyu dolaşımının
var olduğu göstermektedir. Elde edilen bu sonuçlar boya izleme deneylerinden elde edilen
sonuçlar ile uyumludur. Soğucak karst akiferinin hızlı bir beslenim-boşalım mekanizması
sergilemesi, kirlenmeye hassas beslenim bölgelerinin koruma alanı olarak belirlenmesini
zorunlu kılmaktadır.
Yeraltısularının trityum izotop analiz sonuçları Danişmen birimi yeraltısularının 1952 yılı
öncesi yağışlardan beslenen yaşlı sular olduğunu ve birimin yavaş beslendiğini göstermiştir.
Buna ilaveten Danişmen akiferinin basınçlı karakterde olması ve birimin düşük hidrolik
iletkenliğe sahip olması, Danişmen akiferinin Soğucak karst akiferine göre kirlenmeye karşı
hassasiyetinin oldukça zayıf olduğunu göstermiştir. Bu nedenle bu akiferde açılmış içme suyu
kuyuları için birinci ya da ikinci derecede koruma alanı belirlenmesi gerekli değildir. Tebliğ
çerçevesinde bu kuyular için yalnızca 50 m’lik mutlak koruma alanı uygulanması yeterlidir.
7
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İZOTOP HİDROLOJİSİ ULUSAL VE ULUSLARASI KURULUŞLAR
IZOTOP HYDROLOGY NATIONAL AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS
Mustafa ARSLAN
DSİ Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı, Ankara
marslan@dsi.gov.tr
ÖZ
Ülkemiz artan nüfus artışı, kentleşme ve sanayileşme olgularına bağlı olarak artan su tüketimi
değerleri dikkate alındığında yenilenebilir tatlı su kaynakları nicelik açısından gün geçtikçe
azalmaktadır. 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.
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 bilgi 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.
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.
Keywords : Hydrology, Isotope Hydrology
1

GİRİŞ

Suyun miktarının azalması ve su kalitesindeki değişimler uygulamada karşılaşılan ve
kullanıcıyı doğrudan etkileyen iki temel sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Miktar ve kalite sorunlarının yanında su kaynaklarının verimli ve sürdürülebilir bir biçimde
kullanılmasını amaçlayan çalışmalarda gösterdiği başarılar nedeniyle ‘’İzotop Hidrolojisi’’
yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.
2

İZOTOPLARIN HİDROLOJİDE KULLANIM ALANLARI

Hidrolojik çevrim sürecinde, suyu oluşturan hidrojen ve oksijenin kararlı izotoplarında
meydana gelen izotopik değişimler su kütlelerinin hareketlerinin izlenmesini mümkün kılar.
İzotop analiz tekniklerinde, iz elementlerin atomik özelliklerinden yararlanılmaktadır.
İzotop tekniklerinin uygulama alanları aşağıda özetlenmiştir :







3

Yeraltı sularının orjinlerinin belirlenmesi,
Baraj ve göl kaçaklarının etüdü,
Çeşitli su kütlelerinin birbirleriyle ilişkilerinin saptanması,
Akiferlerin su taşıma özelliklerinin belirlenmesi,
Kar-su eşdeğerinin belirlenmesi,
Yeraltı suyunun akiferde kalış ve yenilenme sürelerinin belirlenmesi,
Yeraltı suyunun eskilik derecelerinin belirlenmesi,

İZOTOP HİDROLOJİSİ ALANINDA FAALİYET GÖSTEREN KURULUŞLAR

Hidrolojik çalışmaların çok disiplinli ve kompleks yapısı nedeniyle ulusal, bölgesel ve küresel
ölçekte edinilen tecrübe ve başarı örneklerinin paylaşılması büyük önem taşımaktadır. Bu
durum, bu alanda çalışan uzmanların bir araya gelmeleri için “Birlikler” oluşturmalarını gerekli
kılmıştır.
Halihazırda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), Uluslararası Hidroloji Bilimleri Birliği
(IAHS), Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Dünya Meteoroloji
Örgütü (WMO) vb. küresel organizasyonlar ve bu organizasyonların ülkelere yansıması olarak
ulusal birlikler gelişmiştir.
3.1 Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA)
IAEA, üye devletlere nükleer bilim ve teknolojiyi kullanarak iklim değişikliğinin su
kaynaklarına etkisini izlemeleri, azaltmaları ve iklim değişikliğine adaptasyon sağlamaları için
gerekli desteği sağlamakta; izotop hidrolojisi verilerinin analizi, ölçüm metotları, ayrıca uzman
hizmet ve analizleri hakkında eğitimler düzenlemekte ve ayrıca İzotop Hidrolojisi Laboratuvarı
aracılığıyla analitik konularda hizmet vermektedir.
1961 yılından bu yana IAEA, WMO ile birlikte yönettiği bir izleme ağı ile yağmurdaki
izotopları ölçmektedir. Hidrojen ve oksijen izotoplarının paleoiklim alanında kullanılmasıyla
farklı yerlerde, geçmiş zamanlardaki sıcaklık ve çevre koşulları hakkında bilgi
edinilebilmektedir. Radyoizotop uygulamaları kapsamında hidrojen (trityum), karbon (karbon14) ve soy gazlar (helyum-3, helyum-4 ve kripton-81) radyoizotopları kullanılarak üye
devletlerin yüzey ve yeraltısularını daha iyi analiz etmelerine katkı konulmaktadır. Son yıllarda
veritabanı eko-hidroloji alanında da kullanılmaktadır. Üye devletler, su izotoplarından oksijen18, deuteryum, trityum verilerine ve ayrıca ilgili haritalara ulaşabilmektedir.
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Mevcut durumda IAEA tarafından yürütülmekte olan 12 aktif teknik işbirliği projesi ve 4 aktif
araştırma projesi bulunmaktadır. Birim, izotop hidrolojisi ile ilgili araçların ve metotların özel
yayınlar ve eğitimlerle yayılması yönündeki çalışmalarını da sürdürmektedir. Düzenli olarak
yayınlanan IAEA bülteni, izotop hidrolojisinin yeraltısularının korunmasında nasıl
kullanılabileceği, yeraltısularının yaşının nasıl belirlenebileceği gibi güncel konuları
içermektedir. Kurumun web sayfasından bültene, güncel faaliyetlere, konferans çıktılarına vb.
ulaşılabilmektedir.
2019 yılı Mayıs ayında yapılan İzotop Hidrolojisi Sempozyumu çıktıları sayesinde konuyla
ilgili güncel bilgiler web sitesinden erişilir kılınmıştır. Sempozyum kapsamında; hidrolojik
proseslerin anlaşılmasına yardım eden alansal izotop paternleri, izotop verilerinin modellerde
kullanımı, su miktar ve kalitesi ile ilgili konularda kullanılabilecek izotoplar, yağmur modeli
ve paleoiklimin yeniden yapılandırılmasında kullanılabilecek izotoplar, yeraltısuyu yaşı ve
paleohidroloji, izotop hidrolojisi ile çevresel/iklim değişikliği ve su kaynakları üzerine etkilere
katkı sağlanması, izotop analitik metotlarının geliştirilmesi, ölçüm kalitesinin iyileştirilmesi,
izotop hidrolojisinin su kaynakları yönetiminde politika üretilmesinde kullanılması konuları
işlenmiştir.
Fiziksel ve Kimyasal Bilimler Bölümü altında yer alan İzotop Hidrolojisi Birimi IAEA’nın su
kaynakları programı ile ilgili tüm faaliyetleri yürütmektedir. Birim, Teknik İşbirliği Programı
altında üye devletlerle ikili işbirlikleri yapmaktadır.
3.2 Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK)
17-21 Eylül 2018 tarihlerinde Viyana’da düzenlenen “IAEA Genel Konferansı” nda TAEK ile
IAEA arasında, “2018-2023 Türkiye Ülke Çerçeve Programı” imzalanmıştır.
Türkiye Ülke Çerçeve Programı (CPF), Türkiye ve IAEA arasında 2018-2023 dönemi için
önerilen 5 yıllık teknik işbirliği programını belirlemektedir. Sözkonusu program, nükleer ve
radyasyon güvenliği ve emniyeti, nükleer enerji, kapasite geliştirme, izotop ve radyasyon
uygulamaları ve insan sağlığı konusundaki kapasitelerini geliştirmeye odaklanmıştır.
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
gerekli kılmıştır. UNESCO bünyesinde yer alan Uluslararası Hidroloji Programı (IHP) 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
JIIHP çalışmalarını IHP altında Uluslararası Atom Enerji Ajansı (IAEA) ile birlikte
yürütmektedir.
JIIHP, izotop metodolojileri ile ilgili IAEA araştırma ve uygulamalarının UNESCO’nun
küresel bilgi ağı altyapısı üzerinden yayılmasını sağlamayı amaçlamıştır. IHP ulusal
komitelerinin JIIHP’nin yürütülmesinde işlevsel öneme sahip olduğu düşünülmüştür.
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Bu kapsamda, çevresel değişimin ortaya konulmasında izotopların nasıl kullanılacağına dair
sempozyum düzenlenmesi, büyük nehirlerdeki izotop kompozisyonu hakkında veri tabanı
oluşturularak yağış-akış analizlerinin iyileştirilmesi, özellikle kurak alanlardaki su
yönetiminde, ayrıca yeraltısularının sulak alanlarla ilişkilerinin tanımlanmasında izotop
hidrolojisinin kullanımının yaygınlaştırılması hususlarına vurgu yapılmaktadır.
3.3.1.1 JIIHP Programının Amacı
Program kapsamında aşağıda belirtilen hususlarda çalışmalar yapılmaktadır.
• JIIHP programı ile sağlanan küresel ağ yardımıyla özellikle gelişmekte olan ülkelerde su
kaynaklarının geliştirilmesi ve yönetilmesi konularının iyileştirilmesi,
• Yeraltısuyu 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,
• İzotop hidrolojisi ile ilgili kurslar düzenleyerek insan kaynaklarının geliştirilmesi,
• İzotop verilerinin ulusal, bölgesel ve küresel ölçekteki hidrolojik veri bankalarıyla
birleştirilmesi,
• Su kaynaklarında ulusal, bölgesel ve uluslararası programların desteklenmesi.
3.4 Dünya Meteoroloji Teşkilatı (WMO)
WMO ve IAEA arasında imzalanan sözleşme ile yağmurdaki izotopların ölçüldüğü
“Yağışlarda İzotoplar Küresel Ağı (GNIP)” 1961 yılından bu yana ortak olarak işletilmektedir.
Bu kapsamda WMO, ölçümü yapılacak numuneleri toplamaktadır. Yağmur suyundaki hidrojen
ve oksijen izotopları hidrolojik döngünün her bir bileşeninin kaynağı ve geçmişi hakkında bilgi
verebilmektedir. 100’den fazla ülkede 1200 meteoroloji istasyonundan toplanan veriler iklim
modellerinin çalıştırılmasında, yüzey ve yeraltısularının su girdilerinin mekânsal yayılımına
dair bilgi edinilmesinde kullanılmaktadır.
3.5 Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)
2012 yılında Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ)
arasında “Türkiye Yağışlarının İzotopik İçeriklerinin Belirlenmesi” işbirliği sözleşmesi
yapılmıştır.
Sözleşme kapsamında MGM tarafından işletilmekte olan, uzun süreli ve kapsamlı meteorolojik
veriye sahip Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, İzmir, Rize ve Sinop
meteoroloji istayonlarında aylık kompozit yağış örnekleri toplanmış, elde edilen yağış
örneklerinde yağış suyunun oksijen-18, döteryum ve trityum içerikleri DSİ Teknik Araştırma
ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı (TAKK) İzotop Laboratuvarı Şube Müdürlüğü
Laboratuvarları tarafından belirlenmiştir. Yapılan çalışmanın sonuçlarına “Türkiye
Yağışlarının İzotop İçerikleri Değerlendirme Raporu (2012-2016)” adı altında Meteoroloji
Genel Müdürlüğü web sayfasından erişilebilmektedir.
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3.6 Uluslararası Hidroloji Bilimleri Birliği (IAHS)
IAHS, Uluslararası Jeodezi ve Jeofizik Birliği (IUGG)’ ne bağlı 8 komisyondan biridir. IAHS
tarafından düzenli olarak Hidroloji Bilimleri dergisi çıkarılmaktadır. Ayrıca sediment
dinamikleri, hidroloji, izotoplar, yeraltısuyu yönetimi gibi spesifik konularda 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)

•

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)

3.7 Türkiye Ulusal Hidroloji Komisyonu (TUHK)
Türkiye Ulusal Hidroloji Komisyonu (TUHK), hidroloji alanında faaliyetlerde bulunan
öğretim üyeleri, kamu ve özel sektörde çalışan hidroloji uzmanlarından oluşan bir
organizasyondur.
TUHK, Ülkemizde hidroloji alanında yapılan araştırma ve uygulamaların gelişmesine katkı
sunmak amacıyla, hidroloji alanında çalışanlar arasında iletişimin gelişmesini, araştırma
projelerinin desteklenmesini, kamu-özel sektör ve üniversiteler arasında köprü kurulmasını
amaçlamaktadır.
Uluslararası Hidroloji Bilimleri Birliği’nin (IAHS) ulusal ölçekteki kolu olan TUHK
faaliyetleri DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.
TUHK bünyesinde IAHS ile paralel yapıda çalışma grupları oluşturulmuştur. (Şekil 1)
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Şekil 1. Ülkemizin Uluslararası Hidroloji Bağlantıları
3.7.1 TUHK Faaliyetleri
TUHK’un ana hedefleri aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır:






4

TUHK’ nu ulusal ve uluslararası düzeyde aktif duruma getirmek ve tanıtmak,
Ülkemizde araştırma projelerine finans desteği sağlayan kurumlardan hidroloji
projelerine finans desteği sağlamak için girişimde bulunmak,
Uluslararası bilimsel kuruluşların faaliyetlerini izlemek ve uygun olanlara katılmak,
Uluslararası ilgili bilimsel kuruluşlarda dolaylı veya dolaysız Ülkemizi ilgilendirecek
kararların ulusal çıkarlara uygun olması için çalışmak ve uygulanması gerekenleri
izlemek,
Hidroloji projeleri için ulusal ve uluslararası merkezlerden veri temin edilmesinde
yardımcı olmak,

DEĞERLENDİRMELER

IHP çalışmaları çerçevesinde, ulusal odak noktası görevi DSİ Genel Müdürlüğü İzotop
Laboratuvarı Şube Müdürlüğü’ nce yürütülen 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 sunacağı değerlendirilmektedir.


Belirli aralıklarla ulusal ve uluslararası sempozyumların yapılması,
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Ulusal ve uluslararası projeler oluşturulması ve destek sağlanması,
Uluslararası kuruluşlar ile ilişkilerin geliştirilmesi,
Hidroloji alanında faaliyet gösteren kamu-özel sektör ve üniversiteler arasında etkin
işbirliğinin sağlanması.
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ÖZ
Bu çalışma Ergene Havzasının doğu kesiminde; Hallaçlı-Çayırdere-Sayalar köyleri ve
dolayında hidrojeolojik yapının açıklanmasını amaçlamaktadır. Bölgede sanayileşme
olmadığından, nüfus yoğunluğu azdır ve yaygın olarak tarım yapılmaktadır. Bu çalışmada,
akifer özelliği gösteren Ergene ve Danişment Formasyonlarında yapılan majör iyon kimyası ve
çevresel izotop gözlemleri ile yeraltısuyunun kökeninin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç
doğrultusunda, akiferlerden boşalan kaynak ve yeraltısuyu kuyularında yağışlı ve kurak dönem
örneklemesi yapılmıştır. Analiz sonuçları yeraltısuyunun kökeninin belirlenmesi açısından
değerlendirilmiştir. Sonuç olarak Ergene ve Danişment Formasyonlarında dolaşımdaki
yeraltısularının duraylı izotoplar ve trityum açısından farklı karakterde olduğu belirlenmiştir.
Çalışma alanındaki tektonik hatlar boyunca jeotermal akışanının sığ yeraltısuyuna karıştığı
belirlenmiştir.
Bölgede ilk kez gerçekleştirilen çalışmanın genişletilerek tekrarlanması Trakya Bölgesi su
kaynaklarının geliştirilmesi açısından oldukça önemlidir.
Anahtar kelimeler: Çerkezköy, Ergene, Danişment, duraylı izotop, trityum, jeotermal
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ABSTRACT
The study area is located in the eastern part of the Ergene Basin between Hallaçlı- Çayırdere
and Sayalar villages. Since there is no industrialization over the study area, the population
density is low and agriculture is extensive in the region. The aim of this study is to investigate
the origin of groundwater based on major ion chemistry and environmental isotope data
obtained from the Ergene and Danişment Formations, which are classified as aquifers. Wet and
dry season water samples have been collected from springs discharging aquifers and
groundwater abstraction wells. The results of the analysis have been interpreted to understand
the origin of groundwater. It is found that the groundwaters in the Ergene and Danişment
Formations differ from each other in view of stable isotope and tritium contents. It is also
realized that the deep-seated geothermal fluids are mixed with the shallow groundwater mainly
along the tectonic structures. Results of this study should be expanded in the future for proper
development of water resources of Thrace Region.
Keywords: Çerkezköy, Ergene, Danişment, stable isotope, tritium, geothermal
1

GİRİŞ

Trakya Bölgesinde 1970’li yıllardan itibaren sanayii yatırımları artmış, buna bağlı olarak
özellikle Çorlu, Çerkezköy ve Silivri ilçelerinde yoğun bir sanayi ve nüfus artışı gerçeklemiştir.
Nüfus artışı ve sanayileşme nedeniyle, içme, kullanma, sulama ve sanayii suyu gereksinimi de
önemli oranda artış göstermiştir. Bölgedeki su ihtiyacının karşılanması amacıyla, çok sayıda
sondaj kuyusu açılarak yeraltısuyu kaynakları işletilmeye başlanmıştır. Trakya Bölgesi’nin
büyük bir bölümünü kaplayan Ergene Havzası, nüfus artışı, yapılaşma, sanayileşme, tarımsal
üretim faaliyetleri ve madenciliğin yapıldığı bir havza olmasının yanı sıra, bölgenin en önemli
yeraltısuyu kaynaklarını da barındırmaktadır. Artan su ihtiyacının güvenli bir şekilde
karşılanması için su kaynaklarının korunması ve etkin kullanımına ilişkin planlamanın
yapılması büyük önem arz etmektedir. Ayrıca çalışma alanının İstanbul gibi bir metropole
yakın olması nedeni ile İstanbul Şehrinin olası su ihtiyacının karşılanması açısından da önemli
bir rezervi barındırmaktadır.
Çalışma kapsamında, Ergene Havzası’nın en doğu kesiminde kalan Hallaçlı–Çayırdere–
Sayalar köyleri arasındaki alanda Ergene akiferinin hidrojeolojisi incelenmiştir. Bu kapsamda,
inceleme alanı için jeolojik etüt çalışması yapılmış, belirlenen noktalarda sondaj çalışmaları
yapılarak Ergene ve Danişment akiferlerine ilişkin veriler üretilmiştir. Çalışma alanı içindeki
kaynaklardan ve kuyulardan su örnekleri alınarak majör iyon kimyası ve izotop analizleri
yapılmıştır. Sahadaki tektonik hatlar belirlenerek bu hatların Ergene ve Danişment akiferlerinin
beslenim-boşalım ilişkilerine katkıları araştırılmıştır. Ayrıca, jeotermal suyun Ergene ve
Danişment akiferine etkisi incelenmiştir. Yapılan çalışmalar Hacettepe Üniversitesinde
Yüksek lisans Tezi olarak sunulmuştur. (Birinci, 2019)
2

ÇALIŞMA ALANI

Çalışma alanı, İstanbul ve Tekirdağ il sınırları içerisinde, Çerkezköy (Tekirdağ) doğusu, Silivri
(İstanbul) kuzeyinde kalan Ergene Havzası’nın doğu kesiminde, Hallaçlı -Çayırdere - Sayalar
köylerini kapsamaktadır. Alan, Tekirdağ’a 60 km, İstanbul’a 120 km mesafede olup,
güneybatısında E-80 (TEM) otoyolu ve tren hattı bulunmaktadır ve ulaşım yönünden gelişmiş
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durumdadır. Çalışma alanı, 1/25.000 ölçekli F20-a3 ve F20-a4 paftalarında yer almaktadır
(Şekil-1).

Şekil 1. Çalışma alanı yer bulduru haritası
3

HİDROJEOLOJİ

Çalışma alanı ve civarında jeolojik istif altta Alt-Oligosen yaşlı Soğucak Formasyonu, üzerinde
Üst-Oligosen yaşlı Süloğlu ve Danişment Formasyonları, üzerinde Üst-Miyosen yaşlı Ergene
Formasyonunun şeklinde tespit edilmiştir. İstifin en üstten de Kuvaterner yaşlı alüvyon yer
almaktadır (Şekil-2).
Soğucak Formasyonu, resif karmaşığının çeşitli bölümlerini kapsayan ve ağırlıklı olarak resifal
ve biyojen/biyoklastik karbonat kayalarından oluşmaktadır (Keskin, 1971). Birimin kalınlığı,
farklı bölgelerde veya lokasyonlarda farklı değerlerdedir. Sondaj kuyularında 10-303 m
arasında değişen kalınlıklar ölçüldüğünü belirtilmiştir (Kasar vd., 1986). Formasyonunun
basınçlı akifer özelliği gösterdiği tespit edilmiştir. Süloğlu Formasyonu; ince tabakalı, yeşil
renkli- mikalı kiltaşı, silttaşı ile ara katmanlar halinde sarımsı ince-orta tabakalı gri kumtaşı ile
tabanda yer yer gözlenen manganlı kumtaşı, çakıllı kumtaşı, çakıltaşından ve laminalı
şeyllerden oluşmaktadır. Önemli bir yanal değişim göstermeyen birimin kalınlığının 400-500
m dolayında olabileceği tahmin edilmektedir. Birimin kalınlığının havza içinde 400 m olduğu
belirlenmiştir (Umut vd., 1984).
Danişment Formasyonu, grimsi yeşil, sarımsı yeşil ve sarımsı gri, ince-orta tabakalı kiltaşı,
silttaşı, şeyl ve kumtaşı ardalanmasından oluşmaktadır. Kumtaşları yeryer çakıltaşı mercekleri
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içermektedir. Egemen kayaç genellikle kiltaşı, silttaşı, şeyl olup ve az oranda marn
gözlenmektedir. Kayaç türü ve sedimantasyon özellikleri, formasyonun delta ortamında (olası
delta düzlüğü göl ortamı) çökeldiğini göstermektedir (Kasar vd., 1983). Yapılan sondaj
çalışmalarında birimin kalınlığının 300-350 m dolayında olduğu belirlenmiştir. Çalışma alanı
içerisinde açılan kuyularda yapılan pompa testleri sonucu transmissibilite (T) 1 x 10-3 m2/gün
hesaplanmıştır ve su üretimi açısında sürdürülebilir bir akifer özelliğindedir. Formasyonunun
basınçlı akifer özelliği gösterdiği tespit edilmiştir (Birinci, 2019).

Şekil 8. Çalışma alanı ve evresinin hidrojeolojik dikme kesiti (Ölçeksiz)
Ergene Formasyonu; kum, killi kum, kil (gölsel; Kurtdere Formasyonu), killi kireçtaşı (gölsel;
Sinanlı Formasyonu) çapraz katmanlanmalı kum (karasal/akarsu; Velimeşe Formasyonu);
çapraz katmanlanmalı çakıl, kum ve killer (karasal/akarsu; Yarmatepe Formasyonu) Ergene
grubu olarak adlandırılmaktadır. Çalışma alanı içerisinde Ergene Formasyonun alt üyesi olan
Velimeşe ve Yarmadere Formasyonları gözlenmektedir. Ergene Formasyonu genel olarak kirli
beyaz, sarımsı beyaz, sarı, gri, sarımsı ve kızılımsı kahverengi, çapraz tabakalı, oldukça gevşek
tutturulmuş çakıltaşı, kumlu çakıltaşı, çakıllı kumtaşı ve kumtaşından oluşmaktadır.
Formasyonun yanal ve düşey yönlerde içerdiği birimler arasında değişim gözlenmektedir
(Gedik vd., 2014). Çalışma alanında yapılan sondaj çalışmalarında formasyonun kalınlığı
ortalama 200 m olarak belirlenmiştir. Ergene Formasyonunun ortalama olarak hidrolik
iletkenlik (K); 10-15 m/gün, depolama katsayısı (S); 3 x 10-3, transmisibilite(T); 500 m2/gün
olarak hesaplanmıştır (DSİ, 2003). Çalışma alanı içerisinde açılan kuyularda yapılan pompa
testleri sonucu transmisibilite (T) 1 x 10-2 m2/gün hesaplanmıştır ve su üretimi açısında
sürdürülebilir bir akifer özelliğindedir (Birinci, 2019). Formasyonunun serbest akifer özelliği
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gösterdiği tespit edilmiştir. Alüvyon, akarsu vadilerinde; çakıl, kum, silt ve kil boyu
malzemeden oluşan kötü boylanmış olarak gözlenmektedir. Çalışma alanı ve çevresinde
yüzeylenen jeolojik birimlerden Süloğlu Formasyonu dışındakilerin tamamı akifer
özelliğindedir. Çalışma kapsamında alınan su örneklerinin dağılımı, alandaki jeolojik yapısal
unsurlar ve litolojik birimlerin hidrojeolojik özelliklerini gösteren hidrojeoloji haritası Şekil3’te verilmiştir.

Şekil 3. Çalışma alanının hidrojeoloji haritası (Birinci, 2019’dan değiştirilmiştir)
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YÖNTEM ve SONUÇLAR

4

Çalışma alanındaki yeraltısuyunun hidrojeokimyasal ve izotopik özelliklerinin
belirlenebilmesi için kuyulardan ve kaynaklardan kurak-yağışlı dönemlerde örnekleme
yapılmıştır. Saha içerisinde EÜAŞ tarafından 2018 yılı içerisinde açtırılan 20 adet su
kuyusundan yağışlı dönemde 15, kurak dönemde 20 tane su örneği alınmıştır (Tablo-1).
Çalışma alanı içerisinde 5 adet kaynak bulunmaktadır ve Ergene Formasyonundan beslenen bu
kaynaklarda yıl boyunca akış gözlenmektedir (Tablo-2). Çalışma alanının yaklaşık 7 km
güneyinde MTA Genel Müdürlüğü tarafından keşfedilen jeotermal alandan alınan örnekler ile
çalışma alanı içerisinden alınan örnekler birlikte değerlendirilmiştir. Tüm örneklerde majör
iyon kimyası ve çalışma alanı içerisindeki örneklerde çevresel izotop analizleri yapılmıştır.
Tablo 1. Ölçüm ve örnekleme yapılan kuyular
No Adı

Derinlik

No

Adı

12

EÜAŞ-13

180 m

13

EÜAŞ-14

224 m

14

EÜAŞ-15

187 m

15

EÜAŞ-16

182 m

16

EÜAŞ-17

180 m

Derinlik

530 m

2

EÜAŞ-2

430 m

3

EÜAŞ-3

400 m

4

EÜAŞ-4

560 m

5

EÜAŞ-5

410 m

6

EÜAŞ-6

370 m

17

EÜAŞ-18

200 m

7

EÜAŞ-8

117 m

18

EÜAŞ-19

128 m

8

EÜAŞ-9

150 m

19

EÜAŞ-20

140 m

9

EÜAŞ-10

230 m

20

EÜAŞ-21

217 m

10

EÜAŞ-11

157 m

21

EÜAŞ-22

250 m

11

EÜAŞ-12

270 m

22

İSB-2017/2

1500 m

Ergene Grubu

EÜAŞ-1

Danişment Grubu

1

Ergene Grubu

*

* Jeotermal kuyu
4.1

Majör iyon kimyası

Majör iyon kimyası analizleri MTA Genel Müdürlüğü laboratuvarında yapılmıştır. Majör iyon
kimyası sonuçları öncelikle örnekleme noktalarındaki iyon bolluklarına dayanan fasiyes
tanımlaması ile yapılmıştır. Çalışma alanı içerisindeki kaynaklara ve kuyulara ait yağışlı ve
kurak dönemde iyon bolluklarına göre fasiyesleri sırası ile Tablo 3 ve Tablo 4’te verilmiştir.
Buna göre, Hallaçlı-1 ve Hallaçlı-2 kaynaklarında kurak dönemde hakim iyon Na+-Cl-, yağışlı
dönemde ise Na+-HCO3- ‘dür. Mehmet Ağa Hayratında kurak dönemde hakim iyon Ca+2 HCO3-, yağışlı dönemde ise Na+ - Cl- ‘dür. Kaynağın kurak dönemde Ergene Formasyonu
bünyesindeki sulardan etkilendiği düşünülmektedir. Hacı Salim Hayratında kurak dönemde
hakim katyon Na+ , hakim anyon HCO3-, yağışlı dönemde ise hakim katyon Na+, hakim anyon
Cl- ‘dür. Kaynaklardan yağışlı dönemde beklendiği gibi güncel yağış katkısı artmaktadır.
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Tablo 2. Ölçüm ve örnekleme yapılan kaynaklar
Çıkış kotu

1

Hallaçlı-1

Kaynak

189 m

2

Mehmet Ağa Hayratı

Kaynak

190 m

3

Hacı Selim Hayratı

Kaynak

191 m

4

Hallaçlı-2

Kaynak

190 m

5

Mustafa Sezer Hayratı

Kaynak

175 m

6

İS-1

Kaynak

145 m

7

İS-2

Kaynak

126 m

8

İS-3

Kaynak

150 m

9

İS-4

Kaynak

122 m

10 İS-5

Kaynak

100 m

11 İS-6

Kaynak

75 m

12 İS-7

Kaynak

148 m

Jeotermal alan

Özelliği

Ergene Form.

No Örnek No

Anyon sıralaması

Na>Ca>Mg>K
Na>Ca>Mg>K
Ca>Na>K>Mg
Na>Ca>Mg>K
Na>Ca>Mg>K
Na>Ca>Mg>K
Na>Ca>Mg>K
Na>Ca>Mg>K
Na>Ca>Mg>K
Ca>Mg>Na>K
Ca>Mg>Na>K
Ca>Na>K>Mg
Ca>Mg>K>Na
Mg>Ca>Na>K
Mg>Ca>Na>K
Ca>Na>Mg>K

Cl>HCO3>SO4>CO3
Cl>HCO3>SO4>CO3
HCO3>Cl>SO4>CO3
HCO3>Cl>SO4>CO3
Cl>HCO3>SO4>CO3
HCO3>Cl>SO4>CO3
HCO3>Cl>SO4>CO3
Cl>HCO3>SO4>CO3
Cl>HCO3>SO4>CO4
HCO3>Cl>SO4
HCO3>Cl>SO4
HCO3>SO4>Cl
HCO3>SO4>Cl
HCO3>SO4>Cl
HCO3>SO4>Cl
HCO3>Cl>SO4

Hidrojeokimyasal Hidrojeokimyasal
fasiyes
süreç
Na-Cl
Tuzlu su
Na-Cl
Tuzlu su
Ca-HCO3
Yıkanmakta
Na-HCO3
Yıkanmakta
Na-Cl
Tuzlu su
Na-HCO3
Yıkanmakta
Na-HCO3
Yıkanmakta
Na-Cl
Tuzlu su
Na-Cl
Tuzlu su
Yıkanmakta
Ca-HCO3
Ca-HCO3
Yıkanmakta
Ca-HCO3
Yıkanmakta
Ca-HCO3
Yıkanmakta
Mg-HCO3
Yıkanmakta
Mg-HCO3
Yıkanmakta
Ca-HCO3
Yıkanmakta

Yağışlı dönem

Halaçlı-1
Halaçlı-2
Mehmet Ağa Hayratı
Hacı Salim Hayratı
Mustafa Sezer Hayratı
Hallaçlı-1 Çeşme
Hallaçlı-2 Çeşme
Mehmet Ağa Hayratı
Hacı Salim Anıl Hayratı
İS-1
İS-2
İS-3
İS-4
İS-5
İS-6
İS-7

Katyon sıralaması

Jeotermal alan

Kaynaklar

Kurak dönem

Tablo 3. Çalışma alanı içerisindeki kaynaklara ait kurak-yağışlı dönem iyon sıralaması

Çalışma alanı içerisindeki kuyulardan yağışlı dönemde alınan su örneklerinin, 4 tanesi
Danişment Formasyonunda, 11 adedi Ergene Formasyonunda açılan kuyulardan, kurak
dönemde alınan numunelerden 3 tanesi Danişment Formasyonunda, 12 tanesi Ergene
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Formasyonunda açılan kuyulardan alınmıştır. Kuyulara ait iyon içeriklerinin yağışlı ve kurak
dönemde bolluklarına göre sıralaması ve fasiyesleri Tablo 4’te verilmiştir.
Yağışlı dönemde Ergene Formasyonlarında açılan kuyularda baskın katyon Na+, baskın anyon
ise Cl- ‘dür. Kuyuların Na+ ve Cl- içeriğinin jeotermal kökenli olduğu düşünülmektedir. Sularda
yağışlı ve kurak dönemde suların etkileşimde oldukları litolojilerin tipine göre fasiyes
değiştirdikleri gözlenmiştir.

Anyon sıralaması

Hidrojeokimyasal
fasiyes

Hidrojeokimyasal
süreç

EÜAŞ-1

Na>Ca>Mg>K

HCO3>Cl>SO4>CO3

Na-HCO3

Yıkanmakta

EÜAŞ-2

Na>Mg>Ca>K

HCO3>CO3>SO4>Cl

Na-HCO3

Yıkanmakta

EÜAŞ-3

Na>Mg>Ca>K

HCO3>Cl>CO3>SO4

Na-HCO3

Yıkanmakta

EÜAŞ-4

Na>Ca>Mg>K

CL>SO4>HCO3>CO3

Na-CL

Tuzlu su

EÜAŞ-5

Na>Ca>Mg>K

HCO3>Cl>SO4>CO3

Na-HCO3

Yıkanmakta

EÜAŞ-6

Na>Ca>Mg>K

SO4>Cl>HCO3>CO3

Na-SO4

Karışım (?)

EÜAŞ-9

Ca>Na>Mg>K

HCO3>CI>SO4>CO3

Ca-HCO3

Yıkanmakta

EÜAŞ-10

Ca>Na>Mg>K

Cl>HCO3>SO4>CO3

Ca-Cl

Tuzlanmakta

EÜAŞ-11

Ca>Na>Mg>K

HCO3>Cl>SO4>CO3

Ca-HCO3

Yıkanmakta

EÜAŞ-12

Ca>Na>Mg>K

HCO3>Cl>SO4>CO3

Ca-HCO3

Yıkanmakta

EÜAŞ-13

Ca>Na>Mg>K

HCO3>Cl>SO4>CO3

Ca-HCO3

Yıkanmakta

EÜAŞ-14

Ca>Na>Mg>K

HCO3>Cl>SO4>CO3

Ca-HCO3

Yıkanmakta

EÜAŞ-15

Na>Ca>Mg>K

Cl>HCO3>SO4>CO3

Na-Cl

Tuzlu su

EÜAŞ-16

Na>Ca>Mg>K

HCO3>Cl>SO4>CO3

Na-HCO3

Yıkanmakta

EÜAŞ-17

Na>Ca>Mg>K

Cl>HCO3>SO4>CO3

Na-Cl

Tuzlu su

EÜAŞ-18

Ca>Na>Mg>K

HCO3>Cl>SO4>CO3

Ca-HCO3

Yıkanmakta

EÜAŞ-19

Ca>Na>Mg>K

Cl>HCO3>SO4>CO3

Ca-Cl

Tuzlanmakta

EÜAŞ-20

Ca>Na>Mg>K

HCO3>Cl>SO4>CO3

Ca-HCO3

Yıkanmakta

EÜAŞ-21

Ca>Na>Mg>K

Cl>HCO3>SO4>CO3

Ca-Cl

Tuzlanmakta

EÜAŞ-22

Na>Ca>Mg>K

Cl>HCO3>SO4>CO3

Na-Cl

Tuzlu su

EÜAŞ-3

Na>Ca>Mg>K

Cl>HCO3>SO4>CO3

Na-Cl

Tuzlu su

EÜAŞ-4

Na>Mg>Ca>K

HCO3>Cl>CO3>SO4

Na-HCO3

Yıkanmakta

EÜAŞ-5

Na>Ca>Mg>K

CO3>HCO3>Cl>SO4

Na-CO3

Yıkanmakta

EÜAŞ-10

Na>Ca>Mg>K

Cl>HCO3>SO4>CO3

Na-Cl

Tuzlu su

EÜAŞ-11

Na>Ca>Mg>K

HCO3>Cl>SO4>CO3

Na-HCO3

Yıkanmakta

EÜAŞ-12

Ca>Na>Mg>K

Cl>HCO3>SO4>CO3

Ca-Cl

Tuzlanmakta

EÜAŞ-13

Ca>Na>Mg>K

Cl>HCO3>SO4>CO3

Ca-Cl

Tuzlanmakta

EÜAŞ-14

Na>Ca>Mg>K

Cl>HCO3>SO4>CO3

Na-Cl

Tuzlu su

EÜAŞ-15

Na>Ca>Mg>K

Cl>HCO3>SO4>CO3

Na-Cl

Tuzlu su

EÜAŞ-16

Ca>Na>Mg>K

Cl>HCO3>SO4>CO3

Ca-Cl

Tuzlanmakta

EÜAŞ-17

Na>Ca>Mg>K

Cl>HCO3>SO4>CO3

Na-Cl

Tuzlu su

EÜAŞ-18

Na>Ca>Mg>K

Cl>HCO3>SO4>CO3

Na-Cl

Tuzlu su

EÜAŞ-19

Na>Ca>Mg>K

HCO3>Cl>SO4>CO3

Na-HCO3

Yıkanmakta

EÜAŞ-20

Na>Ca>Mg>K

Cl>HCO3>SO4>CO3

Na-Cl

Tuzlu su

EÜAŞ-22

Na>Ca>Mg>K

Cl>HCO3>SO4>CO3

Na-Cl

Tuzlu su

Na>Ca>Mg>K

Cl>HCO3 >SO4

Na-Cl

Tuzlu su

İSB-2017/2

* Jeotermal kuyu
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Yağışlı dönem

Katyon sıralaması

Kuyu

Kurak dönem

Tablo 4. Kuyulara ait iyon sıralaması
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4.1.1 Majör İyon Kimyasının Grafiksel Değerlendirmesi
Çalışma alanından alınan örneklerde fasiyes tanımlamalarının yanı sıra Piper ve Schoeller (yarı
logaritmik) diyagramları kullanılarak da değerlendirmeler yapılmıştır. Oluşturulan diyagramlar
yorumlanarak, suların kökeni ve litolojik birimlerle olan ilişiklerin ortaya konması
amaçlanmıştır.
Schoeller diyagramları
Kaynak örneklerine ait Scholler Diyagramı Şekil-4’de sunulmuştur. Ergene Formasyonundan
boşalan kaynaklar ve jeotermal alanda bulunan kaynakların kendi aralarında kökensel olarak
benzerlik gösterdikleri belirlenmiştir. Ayrıca, yağışlı dönemde Ergene Formasyonundan
boşalan suların bünyesindeki klorür iyonu derişiminin arttığı gözlenmiştir. Bu durum, Ergene
Formasyonundan boşalan kaynakların, güncel yağışlar nedeniyle başka bir litolojik ortamdaki
sulardan beslendiğini göstermektedir.

Şekil 4. Kaynaklara ait Schoeller diyagramı
Kuyulara ilişkin Schoeller diyagramında, Danişment Formasyonu ve Ergene Formasyonu
içerisinde açılan kuyuların iyon bollukları kendi içlerinde birbirlerine benzerlik
göstermektedir. Ergene Formasyonu içerisinde yeraltısularında yağışlı dönemde Ca+2, Mg+2,
K+, HCO3-, SO4-2 iyonlarının derişimi ile elektriksel iletkenlik değerlerinin düştüğü, Na+ ve
Cl- iyonlarının derişiminin arttığı belirlenmiştir (Şekil-5). Jeotermal kuyuya ait iyon bollukları
ile özellikle Ergene Formasyonunda açılan kuyulara ait örneklerin iyon bollukları benzerlik
göstermektedir. Bu durum, jeotermal sisteme ait derin dolaşımlı suların hidrolik yüke bağlı
olarak tektonik hatlar boyunca yükselimi ile Ergene ve Danişment akiferlerini beslendiğine
işaret etmektedir.
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Ayrıca, Ergene akiferinde yağışlı dönemde SO4-2 iyonu derişimi düşmektedir. Çalışma
alanındaki tektonik hatlar boyunca açılan kuyularda, yağışlı dönemde SO4-2 iyonu derişiminin
azaldığı izlenmiştir. Ergene Formasyonundan alınan su örneklerindeki SO4-2 iyonunun
kökeninin Danişment Formasyonu içerisindeki kömür ve delta ortamında çökelen organik
maddeler olduğu ve Danişment Formasyonunun tektonik hatlar boyunca serbest akifer olan
Ergene Formasyonunu alttan beslediği düşünülmektedir.

Şekil 5. Kuyulara ait Schoeller diyagramı
Piper diyagramı
Kuyulardan ve kaynaklardan elde edilen veriler Piper Diyagramında değerlendirilmiştir (Şekil6 ve Şekil-7). Buna göre, çalışma alanı içerisindeki kaynakların ve Ergene Formasyonunda
açılan kuyuların, yağışlı dönemde Na+-Cl- fasiyesindeki sular alanında yer aldığı belirlenmiştir.
Yağışlı dönemde kuyularda Na+ ve Cl- derişiminin artmasının nedeninin, artan hidrolik yüke
bağlı olarak derin kökenli yeraltısuyu katkısından kaynaklandığı düşünülmektedir.
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Şekil 6. Kuyu-kaynaklara ait kurak dönem Piper diyagramı

Şekil 7. Kuyu-kaynaklara ait yağışlı dönem Piper diyagramı
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4.2

Çevresel İzotoplar

Bu çalışmada suyun kökeninin, beslenim ve dolaşım süreçlerinin belirlenmesi amacıyla suların
çevresel izotop içerikleri incelenmiştir. Suyun duraylı izotoplar olarak bilinen δ2H, δ18O
içerikleri suyun kökenini ve beslenim alanını belirlenmesinde kullanılırken, hidrojenin
radyoaktif izotopu 3H ise yeraltısuyunun geçiş süresinin (yaşının) göreli olarak
belirlenmesinde kullanılmaktadır. Su kaynakları ve kuyular için duraylı izotop örnekleme
çalışmaları Ekim 2018 tarihinde kurak dönem koşullarını temsil edecek şekilde yapılmıştır.
İzotop (18O, 2H ve 3H) analizleri DSİ TAKK Laboratuvarında gerçekleştirilmiştir.
4.2.1

Oksijen-18 (18O) – Döteryum (2H) ilişkisi

Yeraltısuyu çalışmalarında yaygın olarak kullanılan iki kararlı izotop δ18O ve δ2H’dur. Yağış
suyunun hidrojen ve oksijen izotopları arasında, buharlaşma ve yoğunlaşma vb atmosferik
süreçler ile kontrol edilen bir doğrusal ilişkisi bulunmaktadır. Hidrolojik çevrim içinde yağış
suyunun kararlı izotop içeriği yerel olarak ve zaman içinde değişimler göstermektedir. Çalışma
alanındaki suların oksijen-18 ve döteryum analiz sonuçları kullanılarak δ18O – δ2H grafiği
oluşturulmuştur (Şekil 8). Su örnekleri dünya meteorik doğrusu, Edirne meteorik doğrusu
(Dilaver vd., 2018) ve yerel meteorik doğru kullanılarak değerlendirilmiştir. Yerel meteorik
doğru kaynaklar kullanılarak hesaplanmış ve meteorik doğrunun denklemi δD=8* δ18O +
15.86 olarak belirlenmiştir (Birinci, 2019).

Şekil 8. Kuyu ve kaynakların büyütülmüş ölçekteki δ18O-δ2H grafiği
Danişment Formasyonunda açılan EÜAŞ 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 kuyuları Piper ve Schoeller
grafiklerinde Ergene Formasyonunda açılan kuyular ile benzer jeokimyasal özellikleri
gösterseler de, izotopik kompozisyonlarının farklı olduğu açıktır. Grafik üzerinde Ergene
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Formasyonu içindeki kuyulardan alınan örnekler tüm diğer örneklerden daha negatif konumda
yer almaktadır. Danişment akiferinden su alan EÜAŞ-4 örneği ise bütün örneklerden daha
zengin izotop oranına sahiptir. Bu durum örnekleme sırasında kuyuya üst akiferdeki
yeraltısuyunun katkısı ile açıklanabilir. EÜAŞ-4 kuyusuna ait nispeten yüksek trityum değeri
de bu yargıyı desteklemektedir. EÜAŞ-1 kuyusunda da EÜAŞ-4 kuyusunu etkileyen sürecin
varlığından kısmen söz edilebilir. Bu kuyunun trityum değeri EÜAŞ-4 kuyusu kadar olmasa
da bir karışım sürecini işaret etmektedir.
Danişment Formasyonunda açılan kuyularında en fakir izotop oranına sahip olan örnek EÜAŞ2 örneğidir. Ergene Formasyonu kuyularına ve kaynak yeraltısularına ait δ18O ortalama
değerlerinde -3 permil daha negatif izotop oranına sahiptir. Bu orana göre EÜAŞ-2 örneğinin
beslenim kotunun yaklaşık 1500 m olması gerekmektedir. Ancak çalışma alanı içerisinde ve
civarında yeraltısularının besleneceği bu kotta bir yükseklik bulunmamaktadır. EÜAŞ-2 örneği
izotop içeriğindeki bu fark, yeraltısuyu besleniminin ortalama hava sıcaklığının daha düşük
jeolojik zamanda (paleo-beslenim) gerçekleşmiş olması ile açıklanabilir. EÜAŞ-6 örneğinde
değerin 1.76 TU olmasına rağmen ikinci en düşük duraylı izotop oranına sahip olması, güncel
beslenim katkısının oldukça az olduğunu göstermektedir. Genel olarak Danişment grubunndaki
yeraltısuyu örnekleri için günümüze göre daha soğuk iklim koşullarının hüküm sürdüğü
Pleyistosen buzul dönemleri sırasında gerçekleşen fakir izotop içerikli beslenim katkısı içerdiği
düşünülebilir.
Ergene Formasyonunda açılan kuyulardan alınan su numuneleri, yeraltısularının benzer iklim
koşullarındaki yağış rejimlerinden beslendiğini göstermektedir. Bu kuyulardaki yeraltısuyunun
dolaşım süresinin birbirine yakın olması beklenebilir. Bazı kuyulardaki trityum değerlerinin
sıfıra yakın olması dikkat çekicidir Bu örneklerde yaşlı su katkısının olup olmadığının
belirlenmesi için radyokarbon analizlerine gereksinim vardır. Sonuç olarak Ergene
Formasyonunda açılan kuyularındaki yeraltısuyu örnekleri için güncel yağışlardan beslendiği
söylenebilir. Bu durum çalışma alanının komşu litolojik birimlerden yatay ve düşey yönde
beslendiğini göstermektedir.
4.2.2 δ18O - Özgül Elektriksel İletkenlik (ÖEİ) grafiği değerlendirmeleri
Çalışma kapsamında yeraltısularından alınan örneklere ait duraylı izotop değerlerinin ÖEİ
değeri ile olan ilişkisi incelenmiştir (Şekil-9). Danişment Formasyonunda açılan kuyularından
alınan yeraltısuyu örneklerinde ÖEİ değeri hemen hemen aynı iken δ18O izotop oranı
değişmektedir. Bu durum bu suların farklı beslenme yüksekliklerinden ya da farklı zamanlarda
yeraltına süzülmesinden kaynaklanmış olabileceklerine işaret etmektedir.
Ergene Formasyonunda açılan kuyularda ise tam tersi bir durum gözlenmektedir. Duraylı
izotop içeriği dar bir aralık içerisinde dağılım gösterirken ÖEİ değeri oldukça geniş bir aralık
içinde dağılım göstermektedir. ÖEİ değerinin geniş bir aralıkta dağılım göstermesi,
yeraltısularının karışım süreçleri (bölgedeki olası jeotermal akışkan ile), ya da çalışma alanında
yüzeylenmeyen ve sondajlarda ayırtlanamamış olası evaporitik birimlerden kaynaklanmış
olmalıdır. Ancak çalışma alanı ve civarında tespit edilmiş evaporotok birim bulunmamaktadır.
4.2.3 Trityum - klorür, trityum - δ18O ilişkisi
Çalışma alanındaki yeraltısuyu örneklerine ait 3H-Cl- iyonu ilişkisi Şekil-10’da verilmiştir.
Derin dolaşımlı düşük iyon içeriğine sahip yeraltısuyu örneklerinin ortalama Cl- iyonu derişimi
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2 mek/l olarak görülmektedir. Bu derin dolaşımlı düşük iyon içerikli kuyular ile sığ ve gözlem
kuyularının büyük bir bölümünde EÜAŞ-15 ve EÜAŞ-22 (derin dolaşımlı ve yüksek iyon
içerikli) trityum değerleri 0-2 TU arasında değişmektedir. Bu düzeydeki trityum değerleri,
çalışma alanı için eski su (paleo-su) ya da eski su-güncel su karışımını işaret etmektedir (Clark
ve Fritz, 1997). Ancak EÜAŞ-15 kuyusunda, trityum değerleri aynı aralık içinde olmasına
rağmen Cl- derişimi oldukça yüksektir. Bu durum yeraltısuyuna olası bir jeotermal akışkan
karışımından ve/veya çalışma alanında yüzeylenmeyen ve sondajlarda gözlenemeyen olası
evaporitik birimlerin çözünmesinden kaynaklanmış olabilir. Sonuç olarak; 0-2 TU arasında
değişen trityum değerlerine sahip örnekler derin dolaşımlı olup kendi içinde düşük ve yüksek
mineralizasyonlu olmak üzere iki farklı gruba ayrılmıştır (Şekil-10).

Şekil 9. Yeraltısuyu örneklerine ait δ18O-ÖEİ ilişkisi
Trityum değeri 2-3.5 TU arasında değişen yeraltısuyu örnekleri sığ ve gözlem kuyuların bir
kısmından oluşmaktadır ki bunlar düşük mineralizasyonlu karışım grubu olarak
adlandırılmıştır.
5

SONUÇLAR

Su kimyası değerlendirmelerinden, suların genelinin Na+-Cl- fasiyesinde olduğu tespit
edilmiştir. Havza genelinde halit (NaCl) mineralinin oluşumuna neden olabilecek evaporitik
çökeller sığ akifer sistemlerini oluşturan litolojik birimler içerisinde bulunmamaktadır. Derin
akifer sistemlerinden hidrolik iletkenliği yüksek tektonik hatlar boyunca yükselen jeotermal
suyun sığ akifer sistemlerine karışarak yeraltısuyunu Na+ ve Cl- içeriğini arttırdığı
düşünülmektedir. Bu durum, çalışma alanından türeyen ve Çorlu Deresini besleyen sulardaki
yüksek Na+-Cl- derişiminin kaynağını oluşturmaktadır. Önemli bir su kalitesi ve çevre
problemi olarak gündemde olan sürecin aslında bölgedeki hidrojeolojik sistemin doğal sonucu
olduğu yapılan çalışmanın sonucu olarak ortaya konmuştur.
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Şekil 10. Yeraltısuyu örneklerine ait 3H-Cl iyonu ilişkisi
Danişment Formasyonunda açılan kuyulara ait duraylı izotop oranları, Ergene Formasyonunda
açılan kuyular ile izotopik olarak farklılık göstermektedir. Çalışma kapsamında
yeraltısularından alınan örneklere ait duraylı izotop değerlerinin Cl- iyonu ile olan ilişkisi
incelenmiş ve δ18O ve δ2H duraylı izotoplarının Cl- iyonu ile olan ilişkisi hemen hemen aynı
olduğu belirlenmiştir. Danişment Formasyonunda açılan kuyulara ait grafiklerde yeraltısuyu
örneklerinde Cl- iyonu hemen hemen aynı iken δ2H ve δ18O izotop oranlarının değiştiği
görülmüştür. Ergene Formasyonunda açılan kuyulara ait grafiklerde tam tersi bir durum
göstermektedirler. Duraylı izotop oranları hemen hemen belirli bir aralık içerisinde dağılım
göstermekte iken Cl- iyonu derişimi oldukça geniş bir aralık içinde dağılım göstermektedir. Cliyonunun geniş bir aralıkta dağılım göstermesi, yeraltısularının karışım süreçleri ve bölgedeki
jeotermal akışkandan kaynaklanmıştır. Çalışma alanındaki yeraltısuyu örneklerine ait 3H-Cliyonu ilişkisi değerlendirildiğinde yeraltısuyu örnekleri ortalama 2 mek/l Cl- iyonu derişimine
sahip olduğu, derin kuyular ile sığ ve gözlem kuyularının büyük bir bölümünde trityum
değerleri 0-2 TU arasında değiştiğinden suların, eski su- güncel su karışımını işaret ettiği
düşünülmektedir. Trityum değeri 2-3.5 TU arasında değişen yeraltısuyu örnekleri Ergene
Formasyonunda açılan kuyuların bir kısmından oluşmaktadır ve düşük mineralizasyonlu
karışım grubunu oluşturmaktadırlar.
Çalışma alanı ve çevresi için önemli sonuçları olan bu çalışmanın genişletilerek tekrarlanması
oldukça önemlidir. Çalışma alanı ve çevresinde gelecekte yapılacak çalışmalarda,
yeraltısularında karbon-14 (14C) analizlerinin yapılması önerilmektedir.
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