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BÖLÜM I. 
 

1. HİDROJEOLOJİ NEDİR? 
 

Hidrojeoloji, kısaca yeraltısuyu jeolojisi anlamına gelip, yeraltısuyunun özellikleri, 
kökeni, yeraltındaki hareketi, ve yüzey sularıyla olan etkileşimi  hidrojeolojinin ana 
çalışma konularını oluşturmaktadır. Yeraltı su sistemlerini ve onun yüzey sularıyla olan 
etkileşimini araştırmakta kullanılan arazi yöntemleride arazi hidrojeolojisi çalışma 
konularını kapsamaktadır. Yeraltı koşullarının sondaj, jeofizik, yada diğer yeraltı 
örnekleme metodları kullanarak tespiti; yeraltısuyun akış yönünün ve hızının bulunması 
ve değerlendirilmesi; sığ yeraltı çökellerindeki ve akiferlerdeki su kirliliği hareketinin  
modellenmesi; kirliliğin yeraltısuyu rezervlerine olan etkisinin araştırılması; yeraltısu 
kirliliğinin temizlemesi için metodlar geliştirilmesi ve bu metodların uygulanışı ve 
başarısının test edilmesi gibi konularda hidrojeolojinin çalışma konularını 
oluşturmaktadır. 
 
 
1.1. HİDROJEOLOJİ VE DİĞER DİSİPLİNLERLE OLAN İLİŞKİSİ 
 
Hidrojeoloji çalışma konusu itibariyle birçok bilim dalıyla yakından ilişkilidir. Bu temel 
bilim dallarından bazıları  ve hidrojeoloji ile olan ilişkileri aşağıda açıklanmıştır (Tablo 
1): 

 

Jeomorfoloji 
Stratigrafi 
Tektonik 
Topoğrafya 

Yeraltısuyu akımının meydana geldiği 
hazne kayacın makroskopik jeolojik 
özellikleri 

Mineraloji ve Petroğrafi 
Kimya 
Biyoloji 

Jeolojik ortamın fiziksel, kimyasal ve 
biyolojik özellikleri 

Meteroloji Dış bir etken  
Fizik 
Akışkanlar Mekaniği 
Matematik 
İstatistik 

Akışkanların hareketi 
Akışkanın ve hazne kayaçın özellikleri 
Yeraltısuyu hareketinin matematiksel 
modellemesi 

 

Tablo 1. Hidrojeolojinin diğer disiplinlerle olan ilişkisi 
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3000-5000 yıl önce 
Çin 

Pompaj Kuyuları 
Maden Suyunun sağlık alanında kullanımı 
 

Milattan önce 5. yüzyıl 
Yunanistan 

Miletus’un Hikayelerinden: 
• Karaların su üzerinde yüzdüğünden 
• Deniz suyunun rüzgarın etkisiyle 

yerin iç kısımalarına girdiğinden ve 
kayaçlardaki basınçın etkisiyle 
deniz suyunun yüzeye doğru 
yükseldiğinden bahsetmiştir. 

Milattan önce 4. yüzyıl 
Yunanistan 

Aristotle: 
• Deniz  suyunun buharlaşıp kara 

üzerine tekrar yağış olarak 
düştüğünden 

• Kayaç boşluklarındaki soğuyan 
havanın yeraltısuyunu 
oluşturduğundan 

• Kayaçların, sudaki kimyasal 
bileşiklerin kaynağı olduğundan 
bahsetmiştir. 

Milattan önce 1. yüzyıl 
Roma 

Pollio: 
• Yağmur ve kar sularının kayaçların 

içlerine doğru süzüldüğünden 
• Suyun doğadaki döngüsünden 

bahsetmiştir. 
Milattan sonra 1000 yılı  
 
İran 

Karadi: 
• Suyun döngüsünden 
• Su kalitesiden 
• Arazi deneylerinden bahsetmiştir. 

 
 

1674 
Fransa 

Perrault: 
• Yağış miktarlarını ölçen aletlerden 

alınan verilerden 
• Sen nehrinden ayrılan su miktarının 

ilk tespiti 
• İlk sayısal Hidroloji 

1684 
Fransa 

Mariotte: 
• Perrault’aya benzer gözlemler 
• Süzülme, su taşıyan  ve gecirimsiz 

tabakalardan, yağış ve akifer 
beslemesinden bahsetmiştir. 

• Hidroloji’nin babası 
1693 Edmund Halley: 

• Yeterli miktardaki suyun 
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okyanuslardan buharlaştığını 
gösteren buharlaşma deneyi 

1802 
Fransa 

Lamarck: 
• Hidrojeoloji terimi 

1856 
Fransa 

Darcy: 
• Poröz ortamdaki suyun 

hareketinden 
Dupuit: 

• Yeraltısuyunun kuyulara doğru olan 
akışından 

Forchheimer: 
• Poröz ortamda suyun hareketinin 

matematiksel ifadesi 
1902 
Avusturya 

Suess: 
• Juvenil suyun magma kökenli 

olduğundan 
Gofer: 

• Fosil suların eski jeolojik 
periyotlarda kabukta oluştuğundan 

Modern 1950’den günümüze 
 
Tablo 2. Hidrolojeoloji’nin tarihçesi 

 
 
1.2. DÜNYADAKİ MEVCUT SU REZERVLERİNİN DAĞILIMI 

 
Aşağıdaki tablodada (Tablo 3) görülebileceği gibi, dünyaki su rezervlerinin %94’ü 
okyanus ve denizlerde yeralmaktadır. Dünyadaki tatlısu rezervleri açısından bakacak 
olursak, yeraltısuları dünyamızdaki tatlı su kaynaklarının dörtte üçünü oluşturmaktadır. 
Tatlısular rezervlerini kullanılabilirlik açısından düşündüğüzde (Buzullar hariç),  
yeraltısuları hemen hemen tatlısu kaynaklarının tamamına yakın bir kısmını 
oluşturmaktadır. En aktif yeraltısu rejimi  literatüre dayanarak  4x 106 km3  olduğu 
düşünülürse (60 milyon km3 değil) dünyadaki tatlısu rezervlerinin dağılım oranı şöyledir: 
 

• Yeraltısuları   %95 
• Göller, nehirler  %3.5 
• Toprağın nemi  %1.5 

 
Bu değişik rezervulardaki suların rezervuardaki ortalama yenilenme zamanına bakacak 
olursak, nehirlerde bu yaklaşık 2 haftalık gibi bir zaman, yeraltısuyunda  ise daha yavaş 
hareket ettiğinden dolayı bu süre 2 hafta-10000 yıl arasında bir değerdedir. 
 

Suyun yenilenme zamanı (Residence Time):  
debisisuyunakanservuara

hacmizervuar
Re

Re  
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Tablo 3. Dünyadaki mecvut su kaynaklarının istatistiği (Freeze and Cheery, 1979). 
 
 

Reservuar Hacim(km3)*106 % Hacim Rezervuardaki 
suyun yenilenme 

zamanı 
Okyanuslar ve 

Denizler 
1370 94 ~4000 yıl 

Göller ve nehirler 0.13 < 0.01 ~10 yıl 
Toprağın nemi 0.07 < 0.01 2 hafta-1 yıl 

Yeraltısuyu 60 
 

4 2 hafta-10,000 yıl 

Buzullar 30 2 10-1000 yıl 
Atmosferik sular 0.01 < 0.01 ~10 gün 

 
1.2.1 SULARIN SINIFLANDIRILMASI 

 
1. Yüzey suları (Surface water) : Nehir, göl, çay, deniz,  ve okyanuslar 
2. Atmosferik sular (Atmosferic water): Yağmur, kar, dolu, sis 
3. Yeraltı suları (Groundwater) 
4. Kozmik sular (Cosmic water): Uzaydan meteoritlerle gelmiş olan juvenil 

sular. 
 

 
1.3. SUYUN DOGADA DÖNGÜSÜ VE DÖNÜŞÜMÜ (Hydrologic Cycle) 
 
Suyun atmosfer, karalar ve okyanuslar arasındaki döngüsüne hidrolojik döngü 
denmektedir. Hidrolojik döngü güneş enerjisiyle desteklenen açık bir sistemdir. 
Okyanuslardaki su, güneş enerjisinin etkisiyle atmosfere buharlaşmakta, sonra yağış 
olarak karalar üzerine düşmekte, ve en sonundada okyanuslara geri dönmektedir. 
Havadaki nemin atmosfer ve karalar arasındaki bu hareketi sonsuz bir döngüdür. 
Atmosfere buharlaşan suyun yaklaşık olarak 83%’ü okyanuslardan gelmektedir. Ancak 
yağış (yağmur, kar, dolu, vb.) şeklinde gökyüzünden düşen suyun yaklaşık dörtte üçü  
okyanuslara geri dönmektedir. Bu yeryüzüne düşen suların yaklaşık dörtte birinin  karalar 
üzerine düştüğü anlamına gelmektedir.  Karalar üzerine düşen yağışın bir kısmı buzullar 
ve kar olarak, bir kısmı yüzey akışı uğrayarak göllerde ve değişik drenaj ağlarında 
toplanmakta, bir kısmı toprağın suyunu beslemekte, ve diğer bir kısmıda yeraltına 
süzülmektedir. Bu karalara tatlı su sağlayan önemli bir olaydır. Yağış  karalara ulaştıktan 
sonra değişik yollar izleyerek okyanuslara ve denizlere geri dönmekte ve hidrolojik 
döngü tamamlanmaktadır.  Şekil 1’de hidrolojik döngünün temel kısımları 
özetlenmektedir. Aşağıda bu kısımları biraz daha ayrıntılarıyla inceleyeceğiz.  
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P Yağış 
(Karalar üzerine) 

Süblimleşme 
(Sublimation) 

P Kar ve buzullar 

Yağış(Precipitation)  
 (Okyanuslar üstüne) 

Terleme 
(Transpiration) Pınar

Süzülme  
İnfiltration 

Evapotranspirasyon 
(Evapotranspirasition) 

(Bitkilerden)

Yeraltısuyu tablası Buharlaşma 
(Evaporation) 

Okyanus 

Yeraltısuyu akımı 
(Doygun bölge) 

Tatlısu-tuzlu su 
sınırı Deniz suyu 

Şekil 1. Suyun dogada dönüşüm ve dolaşımı (Hydrologic cycle). 
 
E= Buharlaşma (Evaporation); SR= Yüzey akışı (Surface runoff); I= Süzülme 
(Infıltration); ET: Terleme (Transpiration); P= Yağış (Precipitation). 
 
 

32(okyanustan ) + 68(Karadan) 

 Karalar 
üzerindeki 
yağış 

 

 
Şekil 2.
 

 
Hidrojeoloj
Karalar 
üzerindeki 
buharlaşma
 

Okyanuslar 
üzerindeki 

yağış 
Okyanuslar 
üzerindeki 
buharlaşma 

Yeraltısuyu 

 Doğada suyun ana rezervuarlar arasındaki dönüşüm miktarları ( 103 km3/yıl)
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Okyanuslara
akan yüzey 
akış miktarı 
. 
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1.4. HİDROLOJİK DENKLEM (HYDROLOGİC EQUATION) VEYA SU 
BÜTCESİ (WATER BUDGET) 

 
Çoğu yeraltısuyu çalışmaları genelde belli bir su toplama havzasında (watershed) 
meydana gelmektedir.Havzadaki su miktarının tespitinde su bütcesi analizi olarak 
adlandırılan  kalitatif bir analiz yöntemi kullanılmaktadır. Bu analiz yöntemi sisteme 
giren ve sistemden çıkan tüm akımlarını hesaba katmaktadır. Su bütcesi analizi kütlenin 
koruması (conservation of mass) prensibine dayanmaktadır ve basitçe şu şekilde ifade 
edilmektedir: 
 
 Sisteme giren akım miktarı (INPUT) – Sistemden ayrılan akım miktarı (OUTPUT) = 
Rezervuardaki su miktarindaki değişim (±∆storage) 
 
Global ölçekte hidrolojik denklemi yazacak olursak, 
 

P – I – E – T - SR =∆storage 
Hidrolojik denklemdeki her bir verinin birimi hacim/zaman ‘dır. 
 
INPUT ve OUTPUT verileri sistemin ölçeğine ve aynı zamanda hidrojeoloğun hidrolojik 
döngünün hangi bölümüyle ilgilendiğine bağlı olarak değişebilir. 
 
Hidrolojik denklem her uygulanan zaman periyotu için mutlaka eşit olmalıdır. Bu eşitlik 
belli bir zaman dilimindeki sisteme gelen ve sistemdem ayrılam tüm akımları doğru 
olarak hesaba katmamızla mümkün olacaktır. Tam bir eşitlik elde etmek veri eksikliği, 
ölçüm aletlerinin yetersizliği, ve uygulanan varsayımlardan dolayı zordur. 
Su bütçesi denklemleri bütün hidrolojik modellemelerinin temelini oluşturmaktadır. 
Kullanım şekillerinden biride,  diğer parametrelerin değerlerinin bilindiği durumlarda 
evapotranspirasyonun hesaplanabilmesidir. Örneğin, geniş akarsu havzalarında (~binlerce 
km2), yeraltısuyu sisteminin sınırları çoğunlukla yüzey suyu ayırım hattını izler. Bu gibi 
durumlarda, sisteme giren ve sistemden çıkan yeraltısuyu  sıfır varsayılabilir.  Buna ek 
olarak, uzun zaman periyotlarında (>5 yıl), havzada depolan su miktarındaki mevsimler 
azalmalar ve artışlar, genellikle büyük su havzalarında birbirlerini dengeleme 
eğilimindedir. Bu durumlarda, ∆storage’nin bazen 0 olduğu varayılabilir. Bu iki varsayım 
altında, su bütçesi denklemi aşağıdaki sade şeklinde yazılabilr: 

 
P - SR- ET =0 

P ve SR biliniyor ise  evapotranspirasyonun(ET) yaklaşık bir tahmini yapılabilir. 

Aşağıdaki bölümlerde su bütçesini oluşturan  parametrelerin ölçümleri ve 
değerlendirilmeleri sırası ile değinilecektir: 
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1.4.1 YAĞIŞ: 

Yağış, atmosferdeki su buharının katı veya sıvı halinde yeryüzüne düşmesidir. Yağış 
atmosferik sudan türer ve onun farklı türleri ve  miktarı rüzgar hızı, sıçaklık, ve 
atmosferik basınç gibi bir çok iklimsel faktörlerden etkilenmektedir. Yağış, yüzey su 
kütlelerini doldurmakta, bitkiler için gerekli olan toprak suyunu yenilemekte, ve akiferleri 
beslemektedir. Karalar üzerine düşen yağmurun bir kısımı bitkiler tarafından 
engellenebilir, buharlaşabilir, yeraltına sızabilir ve yüzey akışı olabilir. Yağışın şiddeti, 
topoğrafya, toprak neminin durumu, bitki örtüsü, toprak türü, ve diğer faktörler yağışın 
karalar üzerindeki kaderini belirlemektedir.  

Yağmur, özel şekilde yapılmış ve bugün standart hale getirilmiş aletlerle ölçülür. Bunlara 
"Yağmur Ölçer" (Raingage) adı verilir (Şekil 3). Yağmur ölçerler, ölçme açısından 
ağırlık ve yükseklik ölçen, kaydetme açısından her yağıştan sonra deposunda toplanan su 
miktarını kaydeden ve yağış süresince devamlı kayıt yapan olarak sınıflandırılır. En 
yaygın devamlı olarak kayıt tutmayan yağmur ölçen tipi, Amerika Meteroloji  
Müdürlüğünün standart 8 inç  yağmur ölçeridir. İstenilen aralıklarla ama sık olarak 
günlük ölçülür. Kayıt yapan yağmur ölçerler, sürekli olarak yağış miktarını ve oluşum  
zamanını ölçerler. Ağırlık ölçen tipler, genellikle bir haftalık süre  boyunça çalışırlar  ve 
her seferinde kayıt kağıtları değiştirilmelidir. Yükseklik ölçen tipler (tipping-bucket 
gauges) ise her yağış miktarını, yağış belirlenen bir seviyeye ulaştığında (genellikle 0,01 
inç veya 1 mm) algılar. Her seferinde kovadaki su seviyesi istenilen düzeye ulaştığında 
otamatik olarak boşaltılır ve bu olay kayıt  kağıtına işlenir. Böylelikle yağış miktarının 
(mm) zamana göre değişimi kayıt edilir. Yağış miktarı mm veya kg.m-2olarak ifade edilir. 
Suyun yoğunluğunun 1000 kg.m-3 olarak kabul edilmesi durumunda her iki birim de 
birbirine eşittir. 

Yağış ölçümleri ayrıca uydu sensörleri  ve radarları kullarakta yapılabilir. Radar 
genellikle yağışın hareketini belirlemek için ve kantitatif ölçümler yapmak için 
kullanılabilir.  

Türkiye'de yağışlar düzenli olarak Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, 
yağış istasyonlarında ölçülür. Bu ölçümler belli aralıklarla meteoroloji bültenlerinde veya 
belli dönemler için isteniyorsa kuruma başvurularak elde edilebilir.  
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Şekil 3. Yağmur ölçer (Rain gage). 

Bir bölgeye düşen yağış o bölgenin iklim özellikleri ile yakından ilişkilidir. Birbirinden 
farklı iki bölgede yıllık yağış miktarları çok yakın olmakla birlikte aylık ve mevsimsel 
değişim farkedebilir. Veya birbirine çok yakın kesimlerde yıllık yağış miktarları farklı 
olabilir.  

Yağış miktarı belirli lokasyonlara kurulmuş yağış ölçerler vasıtasıyla kayıt edilir. Elde 
edilen veriler, o lokasyonun yakın çevresindeki yağışın karakterini ve şiddetini 
belirlememize izin verir.  

Bazen belirli bir noktaya düşen yağış miktarını o lokasyonun etrafında kurulmuş yağış 
ölçerlerde kayıt edilen değerler yardımıyla tahmin etmemiz gerekebilir. Bu eksik olan 
verileri tamamlamak için yada o noktada kullanılacak olan temsili yağış miktarını 
belirlemek için yapılır.  Şekil 4’de görülen A noktası için yağış miktarını hesaplayalım. A 
noktasından geçen x ve y eksenlerini çizip, onu çevreleyen B, C, D, E, F noktalarının 
kordinatlarını belirleyin. Bu kayıtlar aşağıdaki tablonun 3. ve 4. kolonlarında 
verilmektedir. A noktasındaki yağış miktarı, diğer 5 noktanın bir ağırlıklı ortalaması 

olarak hesaplanır. Herbirinin ağırlığı(W) 222
11

yxD ∆+∆
== .  A noktasınıdaki yağış 

miktarı P(A)=
( )
∑

∑
W

PxW
dır. Yağış miktarının sadece 2 komşu noktada bilinmesi gibi 

özel hallerde (örneğin I ve II. kısım), yağış miktarı P(A)= dır.  ∑ )(PxW
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y 

C 
I II 

D B
A 

x 

F 
E

III IV 

Şekil 4. A noktası yağış istasyonunu çevreleyen dört bölge 

 

Nokta Yağış(inç) ∆X ∆Y D2 W P x W 
A *** *** *** *** *** *** 
B 1,6 4 2 20 0,050 0,080 
C 1,8 1 6 37 0,027 0,0486 
D 1,5 3 2 13 0,0769 0,1154 
E 2,0 3 3 18 0,0556 0,1112 
F 1,7 2 2 8 0,125 0,2125 
Toplam *** *** *** *** 0.3345 0,5677 

Tablo 4.  A  lokasyonuna yakın yağmur ölçerlerdeki verileri kullanarak A noktasal yağış 
miktarının hesaplanışı. 

 

 

  

inç
W

WP
AP 7.1

3345,0
5677,0)*(

)( ===
∑

∑

Bir çok hidrolojik analiz için, yağış miktarının alansal dağılımını bilmek önem 
kazanmaktadır.  Bir su havzasına düşen ortalama yağışın bulunması için bazı yöntemler 
geliştirilmiştir. Bunlardan yaygın olarak kullanılagelenleri; 
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a-aritmetik ortalama, 
b- eş yağış eğrileri (İsohyet), ve 
c- poligon (thiessen) yöntemidir. 

Bir havzaya düşen ortalama yağmur miktarını belirlemenin en direkt yolu, yağmur ölçer 
verilerinin aritmetik ortalmasını almaktır. Bu yöntem, havza düz ise ve yağmur ölçerler 
havza içerisinde uniform olarak dağılmış ise başarılı sonuçlar verir.  

Diğer yaygın olarak kullanılan yöntem, isohyet ve thiessen yöntemidir. İsohyet metodu 
yağmur ölçüm istayonları arasında enterpolasyona dayanmaktadır. Topoğrafik haritaları 
oluştururken eş yükseklik eğrilerinin  hesaplanmasına benzerlik göstermektedir. İsohyet 
haritalarının oluşturmanın ilk adımı, uygun bir haritanın üzerine yağmur ölçerlerin 
lokasyonlarını işaretlemek ve yağış miktarlarını kayıt etmektir. İkinci olarak, istasyonlar 
arasında enterpolasyon yapılır belirlenmiş aralıklarla yağış miktarları haritalanır. Eş yağış 
derinliğine sahip noktalar birleştirilerek isohyet eğrileri oluşturulur.Alansal ortalama 
yağış miktarı, isohyet eğrileri arasında kalan alanlara düşen yağışların ağırlıklı 
ortalamasıdır. Bu yöntem, bir alan üzerine düşen ortalama yağış miktarını belirlemek için 
kullanılan en doğru yöntemdir (Şekil 5, 6).  

Thiessen metodunda,  yağmur ölçer istasyonlarını merkez olarak kullanılarak, inceleme 
alanı poligonal alt bölgelere ayrılır. Alt bölgeler tüm alana düşen ortalama yağışı 
hesaplamada ağırlık olarak olarak kullanılır. Bu metod  topoğrafik etkilerden dolayı 
dağlık alanlar için uygun değildir. Thiessen ağı, belirli bir yağmur ölçer konfigürasyonu 
için sabittir, fakat yağmur ölçerlerden birinin yeri değiştirilirse polıgonlar yeniden 
oluşturulmalıdır (Şekil 7). 

1.4.1.1. Drenaj alanı bulunması ve bir drenaj alanına düşen toplam yağışın 
bulunması 

Akarsular genellikle bir anakol ve bu anakola bağlı birçok yan koldan oluşurlar. Yağış 
sonucu akışa geçen sular bu yankollardan anakola su taşırlar. Seçilen bir alanda veya tüm 
akarsu boyunca bu kolların bütününü içerisine alan ve topoğrafik olarak tepe noktalarının 
geçen alan "Drenaj (veya akaçlama) Alanı" olarak tanımlanır (Şekil 12). Drenaj alanını 
saptamak ve hesaplamak için en uygun yol bir topoğrafik haritadan yararlanmaktır. 
Akaçlama ağını kapsayan ve tepelerden geçen hatların oluşturduğu alan milimetrik kağıt, 
planimetre, veya günümüze en uygun olarak bilgisayar yardımıyla hesaplanabilir. Alanı 
kapsayan bir topoğrafik harita tarayıcıdan (scanner) geçirilerek elde edilen resim, örneğin 
AUTOCAD gibi, uygun bir programa temel harita (basemap) olarak yapıştırılarak (paste) 
drenaj alanını oluşturan noktalar birleştirilir ve alan hesaplayan komut ile drenaj alanı çok 
hızlı ve kolay bir şekilde hesaplanabilir. 
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B A

5 cm 
5 cm 

4,5 cm 4,5 cm 

4 cm 4 cm 4 cm 
3,5 cm 3,5 cm 3,5 cm 

3 cm 3 cm 

3 cm 
3 cm 

4,5 cm 
C 

5 cm 
A6 

3 cm 

3,5 cm 

4 cm 

A5 

A4 

A3 

A2 

A1 

A3 alanı için ortalama 
yağış: 3,75 cm  

 

 

 

 

 

Tüm alan için ortalama yağış miktarı =
∑
∑

i

ii

A
PA

 

Ai= Alanların ağırlığı (%)= 100*
∑ i

i

A
A

 

Pi=Herbir alana düşen ortalama yağış miktarı (cm) 

 

Şekil 5. İsohyet haritalarının oluşturulması. A. Yağmur ölçerlerin yerlerinin ve 
değerlerinin haritalarını üzerine işaretlenmesi. B. Yağmur ölçer istasyonları arasında 
verilerin enterpolasyonu. C. isohyet eğrilerinin çizilmesi. 
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Şekil 6. İsohyet haritalarının oluşturulması. (rain gauges: yağmur ölçer) 

 

A 
B 

A1 
A2 A3 

C 

D 

Şekil7. Thiessen diyagramının oluşturulması. A. yağmur ölçer istasyonlarının birleştirilmesi. B. Her bir 
hatta dik çizgilerin çizilmesi. C. Thiessen ağırlıklarının hesaplanması (A1, A2, A3...). D. Tamamlanmış bir 
poligon ağı. 

Tüm alana düşen ortalama yağış: 
∑
∑

i

ii

A
PA
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1.4.2. Buharlaşma ve Terleme (Evaporation and Transpiration) 
 
Suyun gaz haline geçmesine "buharlaşma" denir. "Terleme veya transpirasyon" ise bitkilerin 
kökleri ile aldıkları suyu yaprakları ile atmosfere buhar şeklinde bırakmalarıdır. Serbest su 
yüzeyinden, kar kütlesinden, topraktan ve bitkilerden belirli bir alanda ve zaman biriminde 
oluşan buharlaşmaya "toplam buharlaşma veya toplam evapotranspirasyon" denir. Bir 
havzada tüm atmosferik, bitki örtüsü ve toprak özellikleri dikkate alınarak hesaplanan 
buharlaşmaya "potansiyel buharlaşma" denir. Toprakta devamlı su bulunması durumunda 
hesaplanan potansiyel buharlaşma, toplam buharlaşmaya eşit olabilir.  
 
Yağmur yağışı boyunca bile yağmur sularının çok büyük bir kısmı hemen 
buharlaşmaktadırlar. Aslında atmosferdeki su oranı yağış sırasında bile cok nadiren doygun 
seviyededir. Yağmur durduktan sonra buharlaşma devam eder ve yavaşça toprağın 
yüzeyinde kalan yada bitkiler tarafından tutulan su kurur. Tabiki, buharlaşma yüzey 
sularında ve toprak yüzeyindede olmaya devam eder. Buharlaşma ayrıca toprağın iç 
kısımlarındada devam etmektedir. Yeraltının doygun olmayan zonlarında  buharlaşma  
simultane olarak bütün profil boyunca meydana gelebilir ve hatta su tablasına kadar 
ulaşabilir. Doygun olmayan ortamdaki suyun, gözeneklerdeki hava icerisine dogru olan 
hareketi difüzyon yoluyla olup,  cok yavaş bir harekettir. Bu nedenle, toprağın aşırı derece 
kuru olmadığı durumlarda toprak yüzeyinde olan buharlaşma en yaygın buharlaşmadır. 
 
Toprakta buharlaşmaya benzer bir rol oynayan diğer bir olayda bitkilerin terlemesidir 
(transpiration). Bitkilerin kökleri doygun olmayan ortamlardaki topraktan ve hatta eğer 
yüzeye yakınsa doygun ortamlardan su almaktadırlar (Bazı ağaçlar 10 m veya daha uzun 
köklere sahiptirler). Bitkilerin bu terlemesi olayı topraktaki su oranını azaltmaktadır. 
Toprağın nem oranının belli bir seviyenin altında düşmesi durumlarında bitkiler artık 
topraktan su alamazlar. Bu nem oranına solma noktası (wilting point) denir ve her bitki için 
solma noktası farklıdır. Bitkilerin terlemesi ile çıkan su miktarı kesin bir şekilde hesaplamak 
oldukça güçtür. Bunun nedeni, bir çok değişkenin bu proseste yer almasıdır ve  terleme 
değerlerinin bir bölgeden diğerine çok değişken olmasıdır. Terleme labaratuvarlarda  
buharlaşmanın önlendiği ve su kaybının teraziler ile ölçülmesine dayanan tanklar kullanarak 
yapılabılır. Geniş ölçekli havzalarda, terleme  miktarının hesaplanışı mevcut koşullar altında 
imkansız gibidir. Çoğu arazi gözlemleri, lizimetre (lysimeter) kullanarak yapılır. 
Lizimetreeler; su bütçesinin korunduğu, ot yada ekin ile kaplı silindirk tanklardır. Terleme, 
bitki örtüsü ile kaplı alanların su bütçe hesaplamalarında önemli bir parametredir. Terleme 
miktarı,  bitki türü ve sayısı, toprak nemi ve türü, mevsim, sıöaklık, ortalama yıllık yağış 
gibi bir çok faktöre bağlıdır. Bu nedenle, kesin bir ölçüm yapmak  çok zordur.  Bir çok 
durumda, hidrolojeologlar için toplam buhalrlaşmayı (bitkilerden olan terleme (transpiration 
+ buharlaşma (evaporation))   bilmek daha önemlidir. Bu nedenle,  her iki kelimeyi 
birleştiren tek bir terim “evapotranspirasyon” (evapotranspiration) sıkca kullanılmaktadır. 
Evapotranspirasyon miktarının hesaplanmada Penman yöntemi sıkça kullanılır. İleri 
sayfalarda ayrıntılı olarak ele alınaçaktır.  
 
Bir alandaki buharlaşma miktarını  belirlemek için kullanılan metodlar; su bütçesi, enerji 
bütçesi, kütle transfer teknikleri, ve tavaların kullanımıdır. Genellikle, enerji bütçesi ve kütle 
transferi için kullanılan araçlar oldukca pahalıdır, bu gözlemleri yapmanın maliyeti ise 
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yüksektir. Bu nedenle, su bütçesi metodu ve tavalar  buharlaşmaının hesaplanmasında 
kullanılan en yaygın metoddur.  
 
Geniş serbest su yüzeylerinden meydana gelen buharlaşma standart tavalar yardımıyla 
doğrudan ölçülebilir. Tava metodu, en uçuz metoddur ve coğunlukla yıllık buharlaşma 
hakkında iyi tahminler sunar. Ancak tavalardan elde edilen buharlaşma değerlerinin belli 
katsayılar kullanılarak düzeltilmesi gereklidir. Bunun nedeni tavalardaki su derinliğinin az 
ve boyutlarının küçük olduğu için gerçekten daha fazla buharlaşmanın ölçülmesine neden 
olmalarıdır. Her çeşit tava için ayrı ayrı katsayı hesaplamamak için standart tavalar 
kullanılır. Bunlardan bir tanesi ve en yaygın olanı "Class A Pan" US Weather Bureau 
tarafından hazırlanmış 4 ft (122 cm) çapında, 10 inch (25.4 cm) derinliğinde bir standart 
tavadır (Şekil 8). Tava, tahtalar yardımıyla zeminden 12 inch yukarı yerleştirilir ve su 
seviyesi üstten 2-3 inch derindedir. Bu tava yardımıyla bulunan buharlaşma 0.70 ile 
çarpılarak gerçek buharlaşma hesaplanır. "Six-foot sunken pan" ziraatçılar tarafından 
kullanılan 6 ft (183cm) çapında ve 3 veya 2 ft (91.5 veya 61 cm) derinliğinde, önerilen 
düzeltme katsayıları 0.78 ile 0.94 arasında değişmektedir. Diğer bir standart tava, 3 ft2 (0.84 
m2) alanında ve 1½ ile 3 ft (45.8-91.5 cm) derinliğinde olan "Colorado Sunken Pan" dir. 
Tavadaki su seviyesi zemin ile aynı seviyede olacak şekilde gömülür ve 0.78 düzeltme 
katsayısı kullanılır. Bunların dışında kullanımı çok az olan birkaç standart tava daha vardır.  
 
 

 
 
Şekil 8. Buharlaşma tavası 
 
Class A tavadan meydana gelen  günlük  buharlaşma miktarı (Ea) aşağıdaki formül yardımı 
ile hesaplanır. Bu formülde hava ve su sıçaklığının eşit olduğu varsayılır. 
 

Ea= (e0 - ea)0,88 (0,42+0,0029up) 
Ea= Günlük buharlaşma miktarı (mm/gün) 
up= Tavanın kenarından 150mm yukarıda rüzgarın hızı (km/gün) 
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(e0 - ea)= su buhar basıncı farkı (milibar), aşağıdaki formül yardımı ile hesaplanabilir. 
Burada, 
 
(e0 - ea)= 33,86[(0,00738Ta +0,8072)8 – (0,00738Td + 0,8072)8] 
 
Ta= hava sıçaklığı (0C) 
Td= çığ noktası sıçaklığı (0C).  
 
Bu formül Td ≥ -27 0C için geçerlildir. 
 

 
Bir havzaya düşen toplam yağışın, toplam akıştan farkı alınarak da buharlaşma 
hesaplanabilir (Tablo 5). Bu metod ancak uzun yıllar yağış ve akış ölçümleri var ise 
güvenilir olabilir. Potansiyel ve gerçek buharlaşmalar Penman tarafından önerilen formüller 
yardımıyla hesaplanabilir.  
 
Tablo 5. Keçidere’ye (Gönen) ait akış ve yağış değerlerinden buharlaşma miktarının 
hesaplanması 

Hidrolojik Yıl  Yagış (mm)  Akış (mm)  Buharlaşma (mm)  
81-82  859  476  383  
82-83  571  242  329  
83-84  557  404  153  
84-85  400  195  205  
85-86  756  393  363  
86-87  547  416  131  
87-88  594  228  366  
88-89  656  435  221  

Toplam  4940  2789  2151  
%  100  56  44  

 

1.4.2.1.Penman yöntemi ile potansiyel ve gerçek evapotranspirasyonun 
hesaplanması 

Penman Yöntemi (Penman,1948) potansiyel buharlaşma miktarının hesaplanmasını 
sağlayan, esasta enerji dengesi ve kütle transferi denklemlerine dayanır. Çok yaygın 
olarak kullanılan bu metod, iklimsel verileri kullanarak evapotranspirasyonun tahmininde  
kullanılan en güvenilir yaklaşımlardan biridir. Penman formülü; evapotranspirasyonun 
(ET) meydana geldiği yüzen tarafından kazanılan ısınımsal enerji miktarı ile doğrudan 
bağlantılı olduğunu göstermektedir. 

27,0
27,0

+∆
+∆

=
EHET  
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Burada; 
 

ET - Günlük potansiyel buharlaşma değeri (mm.su.gün-1)  
∆- Mutlak sıcaklıktaki havanın doygun su buharı basıncı grafiğinin eğimi(mmHg/0F)  
E- günlük buharlaşma (mm.su) 
H - Buharlaşma yüzeyinde kullanılan güneş enerjisi miktarı (mm.su.gün-1) 
 
E ve H aşağıdaki formüller yardımıyla hesaplanabilir: 

 
E= 0,35(e0 - ea)(1+0,0098u2) 
 
H= R(1-r)(0,18+0,55S) – B(0,56-0,092ed

0,5)(0,10+0,90S) 
 
Burada; 

ea= Ortalama hava sıçaklığında doygun su buharı basınçı (mmHg) 
Bu sayı bir çizelgeden okunabilmekle birlikte, bilgisayar ile hesaplanması daha kolay 
olduğu için aşağıdaki gibi formüle edilmiştir ve oldukça yaklaşık bir sonuç vermektedir 
(Yalçın,1992);  

 
 
ed= Havanın çiğlenme noktasındaki doygun buhar basıncı (mmHg) 
 

ed = RH.ea 

RH - Havanın aylık ortalama bağıl nem değeri (boyutsuz) 
Bu değer meteoroloji bültenlerinden elde edilir. 
 
u2= Yüzeyden 2 metre yükseklikteki rüzgarın aylık ortalama hızı (m/gün)  

Meteoroloji bültenlerinde bu değer genellikle 10 metre yüksekte ölçülen rüzgar hızı (u10) 
yer alır. Bu değerin 2 metre yükseklikteki hıza indirgenmesi için grafik kullanılmakla 
birlikte, bilgisayar ile hesaplanması daha kolay olduğu için aşağıdaki gibi formüle 
edilmiştir ve oldukça yaklaşık bir sonuç vermektedir (Yalçın,1992); 

u10 0,1-2,2 m.s-1 aralığı için u2 = 0,2.u10
2 

u10 2,3-4,1 m.s-1 aralığı için u2 = u10 - 1,3 
u10 4,2-5,0 m.s-1 aralığı için u2 = 1,435.u10 - 2,875 

 
R= Aylık ortalama atmosfer üstü güneş enerjisi miktarı (mm.su.gün-1) 

Bu değer, Türkiye'nin bulunduğu enlemlere göre her ay için aşağıdaki çizelgeden 
bulunabilir. 
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r = Buharlaşma yüzeyinin yansıtma katsayısı (boyutsuz). 

Bu değer aşağıdaki çizelgeden seçilebilir. 

 

S= n/N= Aylık ortalama güneşlenme süresinin(n) olası maksimum güneşlenme 
süresine(N) oranı (boyutsuz) 
 
N değeri, Türkiye'nin bulunduğu enlemlere göre her ay için aşağıdaki çizelgeden 
bulunabilir. 

 

n değeri, Türkiye'nin bulunduğu enlemlere göre her ay için çizelgeden bulunabilir. 
B: BOLTZMAN katsayısı ile hava sıcaklığı arasındaki ilişkiyi belirleyen bir değerdir 
(mm.su.gün-1) 
Bu sayı tablodan okunabilmekle birlikte, bilgisayar ile hesaplanması daha kolay olduğu 
için aşağıdaki gibi formüle edilmiştir ve oldukça yaklaşık bir sonuç vermektedir 
(Yalçın,1992); 

B = 0,2.t + 11 

Sonuçta, hesaplanan değerlerin PENMAN bağıntısında yerine konulması ile bölgenin 
günlük potansiyel buharlaşma değeri mm.su.gün-1 olarak belirlenir. Her ayın gün sayısı 
göz önüne alınarak aylık, aylık değerlerin toplamı ile de yıllık potansiyel buharlaşma 
değeri bulunur.  
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1.4.3.Sızma veya infiltrasyon (Infiltration) 

İnfiltrasyon; yağışın yeryüzeyinden yeraltına doğru harekettiği, toprak suyunu yenilediği, 
akiferleri beslediği, ve kurak periyotlar  boyunca akarsu akışlarını desteklediği bir 
prosesdir. İnfiltrasyon oranları, belli bir kanal sistemine yüzey akış inputunun 
zamanlamasını etkilemektedir. Infiltrasyonun hızı; bitki örtüsünün büyüklüğü ve türü, 
yüzeyin durumu, sıçaklık, yağışın şiddeti,  toprağın fiziksel özellikleri ve su kalitesi gibi 
bir çok faktöre bağlıdır.    

Şekil 9A genel olarak topraktaki su veya nem oranının derinlikle nasıl değiştiğini 
göstermektedir.     
 
 

 
 

k 
Doygun olmayan bölge 

A) 
 

B) Yükseklik 

 
Şekil 9. A) Topraktaki tip
yağışı boyunca  topraktaki 
 
Topraktaki su miktarı o to
derinliğinin altında, toprak
doygun (saturated) olarak
cm’lik üst tabakasını ısla
profili Şekil 2B’de göste
gözlenen bu artışın öneml
Su bir süngerdeki gibi 
artmaya devam ederken, 
ıslatmaktadır. Eğer yağm
artacak, ve sonunda sız
akiferlere  doğru olan bir 
bulunduğu derinliğe ve to
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ulaşması bir hafta, bir ay yada aylarca zaman alabilir. Sürekli ve çok uzun olan yağış 
durumlarında, süzülme oranında bir azalma gözlenebilir.   Neden? 
 
 

zaman, t 

yağış oranı 

yüzey akışı 

infiltrasyon 

Ks 

infiltrasyon 
oranı, f 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 10. Belirli bir yağış şiddetinde infiltrasyon oranının zamana gore değişimi. 
 
Şekil 10 toprak yüzeyi doygunluğa ulaşıncaya kadar, infiltrasyon oranının  sabit 
olduğunu  ve yüzeyde uygulanan yağış oranına eşit olduğunu göstermektedir. Toprak 
yüzeyinin doygunluğa ulaştığı zamana karşılık gelen noktada        maksimum infiltrasyon 
kapasitesine ulaşmaya başlamaktadır. Bu noktaya ulaılaçak zamanın belirlenmesi  
önemlidirö çünkü bu noktada toprak üzerinde yüzey akışı başlamaktadır. Zaman 
ilerledikce, infiltrasyon kapasitesi toprağın toprağın doygun hidrolik 
kondüktivitesine(Ks) ulaşıncaya kadar azalmaya devam eder. Ulaşılan son infiltrasyon 
kapasitesi kesikli çizgi ile gösterilmektedir. Yağış miktarı infiltrasyon kapasitesini aşarsa, 
infiltrasyon kapasitesi exponential olarak azalma göstermektedir  ve Horton (1930) 
tarafından aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir: 
 

fp= fc+ (f0 –fc)e-kt 
Burada; 
 
fp: belli bir t zamanında infiltrasyon kapasitesi (mm. su/zaman) 
k: infiltrasyon kapasitesinin azalma oranını temsil eden bir sabit katsayı 
fc: denge infiltrasyon kapasitesi 
f0: başlangıç infiltrasyon kapasitesi  
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1.4.3.1 Sızmanın ölçüm yöntemleri  
 
Toprağın  infiltrasyon kapasitesini belirlemede yaygın olarak kullanılan metodlar 
hidrograf analizi ve infiltrometre çalışmalarıdır. İnfiltrometreler genellikle yagmur 
simülatörü yada taşkın araçı olarak sınıflandırabilirler(Şekil 10). Yağmur 
simülatörlerinde, yapay yağmur belli bir test alanı üzerine uygulanır ve infiltrasyon; yağış 
ve yüzey akışı  gözlemlerinden hesaplanır (yüzeyde ve çukur alanlarda su birikimini 
dikkate de alarak). Taşkın infiltrometerler, yeryüzeyinin altına yerleştirilen halka veya 
silindrik kaplardır. Su üzerlerine uygulanır ve sabit derecede tutulur. İnfiltrasyon hızı ile 
ilgili gözlemler, su miktarının eklenme oranına bakılarak yapılır. Bu ölçümler sadece 
yapılan alan için doğru sonuçlar vermekle birlikte tüm alan için genelleme yapmakta 
kullanılmamalıdır. 

Hidrograf analizlere dayanan infiltrasyon tahminleri infiltrometreler üzerinde avantajları 
vardır. Fakat, bu tahminler yağış ve yüzey akışının ölçüldüğü doğruluk derecesinden 
daha iyi değildir.  Yeterli akarsu debi verisi olması durumunda baz akımın hesaplanarak 
sızma oranı hesaplanabilir. Baz akım (Baseflow), yeraltı su akışıdır ve bu akışın 
olabilmesi için aynı miktarda suyun yeraltına sızmış olması gerekir. Dolayısı ile 
hidrograflar kullanılarak bulunan baz akım sızmaya eşittir. Baz akım denetleyen etmenler 
ile sızmayı denetleyen etmenler benzerlik göstermektedir. 

 

 

 

Sekil 12. Çift halka infiltrometre (double-ring infiltrometer) 
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1.4.4.Yüzey Akışı (Surface Runoff)  
 
Yüzey akışı, yağışın belirli kanallar yoluyla denizlere ve göllere dönmesidir. Yağışın, 
buharlaşmayan ve sızmayan kısmı arazi eğimi boyunca yüzey akışı olarak akar. Sızan 
kısmı ise yeraltısuyu akışını oluşturur. Dünya çapında karalara düşen yağışın yaklaşık 
%20'si denizlere akmaktadır. 
 

Şiddetli yağmur yağışlarında; yağış hızı süzülme hızından fazla olduğundan,  toprak suyu 
yeterice hızlı absorbe edemez yani ememez. Bu nedenle, bu gibi hallerde, toprağın en üst 
tabaklarının ıslanmaya başladığı ilk anlarından itibaren, toprağın yüzeyinde fazla su 
biriktiği görülür.  Bu yüzey akışına sebeb olur. Toprağın tamamiyle gecirimsiz olduğu 
durumlarda, yüzey akışı yağmur sularının toprağın gözeneklerini doldurmasının hemen 
ardından   gözlenmektedir. Bitkiler yüzey akışları için bir süzgeç görevi görürler. Yağmur 
yağışının bir kısmı bitkiler ve otlar tarafından yakalanmaktadır. Bu hafif şiddetdeki 
yağışların toprağı ıslatmasını engelleyen bir olay olabilir.  Yüzeysel akışı bir çok etmen 
denetlemekle birlikte en önemlileri; 

a- Coğrafi durum (yükseklik, eğim) 
b- Topoğrafik durum 
c- Jeolojik durum (litoloji, jeolojik yapı) 
d- Meteorolojik durum (yağış şiddeti, süresi, sıcaklık, nem) 
e- Akarsu ağı 
f- Bitki örtüsü ve insan yapılarıdır. 

 
Bir drenaj havzasındaki(Şekil 11) meydana gelen yüzey akış miktarı, akarsu kanalları 
üzerinde uygulanan bir takım direkt ve indirekt metodlar yardımıyla hesaplanmaktadır. 
En doğru akarsu akım ölçümü, akarsu hızının ve yatağının kesit alanın ölçülmesine ve 
akarsu debisinin hesaplanmasına dayanan direkt metodlardır (İleride ayrıntılı olarak ele 
alınacak).  
İndirekt metodlarda;  akarsu debisi, akarsular üzerine yerleştirilen bir takım yapılar 
yardımıyla (bu yapılarda akarsudaki su seviyesi ve akarsu debisi arasında sabit bir ilişki 
kurulur. Bunlara rating curve denir.) ve akarsunun bilinen bir kesitininde kanalın 
pürüzlülük özelliğinden   yararlınarak hesaplanabilir. Dolu savak, eşel gibi yapılar 
oldukça sabit akarsu su seviyesi-debi ilişkisine sahip olabilirler.  Akarsunun kesit alanı 
belirlendikten sonra, sadece akarsu su seviyesinin ölçülmesi gerekmektedir.  Akarsudaki  
su seviyesi, belirli bir kayıt çihazına yada uydu alıçısına bağlı  yüzen takımlar araçılığıyla 
eşellerde  sürekli kayıt edilebilirler (Şekil 12a).  Rating curve faklı akım koşullarında 
debilerinin ölçülmesi ile oluşturulur. Bu ölçümler akarsu yatağında olası değiliklikleri 
yansıtmak için sık sık tekrarlanarak rating curve güncelleştirilir (Şekil 12 b).  
 
Eşellerde, ölçümler çoğu akarsuda günlük olup, aylık, yıllık ve ortalama olarak debileri 
bulunur. Ülkemizde düzenli akarsu ölçümü yapan kurumlar Elektrik İşleri Etüd İdaresi 
(EİEİ) ve Devlet Su İşleri (DSİ)'dir. Bu ölçümler her hidrolojik yıl (Ekimden bir sonraki 
yılın Eylül sonuna kadar) için akım yıllıklarında yayımlanırlar. 
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Düzenli ölçüm olmayan yerlerde akış, "Mulina" veya pervane gibi bir hız ölçen aletler ile 
belli bir kesitte alanında (Şekil 13) , dolu savaklar (weirbox)(Şekil 14)  ile ölçülebilir. 
Akarsuların hızı ortada ve yüzeyde en fazla, kıyılarda ve dipte en azdır. Bu yüzden 
ortalama hızı bulmak için bir çok noktada hız ölçümü yapmak gereklidir. Pratikte 
ortalamaya en yakın hız, akarsunun ölçüm yapılan kesidinde toplam derinlik *0,6  
seviyesindedir.  (Şekil 15, 16). Hızlar (v) ve Kesit alanları (A) bulunduğunda akış debisi  

∑
=

=
n

i
ii AvQ

1
 

formülü ile bulunur.  

Burada; 

Q – Debi (m3.sn-1) 
v- Hız (m.sn-1) 
A- Kesit alanı 

Dolu savakların kullanılması durumunda, her dolu savak için ayrı ayrı hazırlanmış 
anahtar eğrilerden ve formüllerden yararlanılır (Şekil 17). 

Dikdörtgen savaklar için 

3
2

)2,0(84,1 HHLQ −=  

90 0 V çentikli dolu savaklar için,  

2
5

)(379,1 HQ =  

Burada; 

Q- debi (m3 sn-1) 
L- Savak zirvesinin uzunluğu (m) 
H- savak zirvesi üzerinde su seviyesinin yüksekliği (m) 
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Şekil 11. Akarsular ve drenaj ağları (Montgomery, 1996). 
 
 
 

 
 
 
Şekil 12. Akarsu su seviyesi ölçüm istasyonları, eşeller .  
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akarsu su seviyesi ve debi ölçümleri 

akarsu su seviyesi 

akarsu  
akımının 
debisi 

 
Şekil 12b. Empirik rating curve (tahmin grafikleri) 
 
 

                           
 
Şekil 13. Akarsu akımının hızını belirlemek için kullanılan pervane gibi hız ölçen aletler. 
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Merkez 
çizgisinde 
toplam 
derinliğin 
oranı 

 hız (m/sn) 

kanal tabanı 

Şekil 13. Bir akarsu yatağında hız profili. 

Şekil 14. Akarsu yatağında hızın derinlikle değ

toplam 
derinliğin 
oranı 

hız (m

ortalama 
hızı 

 

 
Hidrojeoloji Ders notları/ Güz 2004 Dönemi              
su yüzeyi
 
Merkezden olan uzaklık (m)

 

 

işimi. 

/sn) 

hız profili 

ortalama hız: 0,6* toplam 
derinlik 
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Ölçüm yapılaçak nokta(H) 

Şekil 15. V dolu savak.  

1.4.4.1 Direkt metod ile akarsuyun debisinin hesaplanması 

İki şekilde yapılabilir. Birincisinde, akarsu kesit  alanında bir çok düşey ve yatay noktada 
hız ölçümü yapılır, grafiklenir ve hız konturları elde edilir. Kontular arasındaki alanı 
hesaplayarak, ve bu alanı sınırlayan  konturlardan ortalama hızı belirleyerek, herbir kesit 
alanı için debi kolaylıkla hesaplanabilir.  

İkinci yöntemde, akarsu yatağının geometrik özelliklerinden faydalanmaya dayanan bir 
yöntemdir (Şekil 16). Bu yöntemde akarsu kanalının kesit alanını farklı geometrik 
şekillere bölmek gerekmektedir. Kesit alanı boyunca her bir düşet lokasyonda  akarsuyun 
ortalama hızı belirlenir. 2 düşey kesit çizgisi arasında kalan alan için ortalama hız, her iki 
düşey kesitte ölçülen hızların ortalamasıdır. Bu kesit alanı için debi, kesit alanının 
ortalama hız ile çarpılması ile elde edilir. Her bir kesitten hesaplanan debiler toplanarak, 
akarsu kesit alanında meydana gelen toplam akış miktarı hesaplanır. 

 

 

 

 

 

 

 
Hidrojeoloji Ders notları/ Güz 2004 Dönemi              Dr. İrfan Yolcubal                                              



 27 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gerçek kanal tabanı varsayılan kanal tabanı 

  0         1           2              3               4               5                6                 7 

su yüzeyi 

Bu kesit alanından geçen akarsuyun hızı: (v1+v2)/2 
 
1 nolu düşey kesitde ortalama hız ölçümü, toplam derinlik* 0.6 seviyesinde yapılır.  
 
 
Şekil 16. Akarsu debisinin direct metod yöntemi ile hesaplanışı 
 
 
 
Bazı durumlarda, akarsuyunu debisini belirlemek için ihtiyaç duyulan hız yada diğer 
ölçümleri yapmak mümkün olmayabilir. Bu sık sık büyük akarsu taşkınlarında 
karşılaşılan bir durumdur. Bazen indirekt metodlar yardımıyla taşkın olayından sonraki 
en yüksek su seviye hattını, akarsuyun kesit alanını ve kanalın eğimini ölçerek akarsuyun 
debisini aşağıdaki Manning formülü yardımıyla hesaplayabiliriz.  
 

2
1

3
21 SR

n
v 






=  

 
Burada; 
 
v= hız (m/sn) 
n mannig  pürüzlülük katsayısı (Bu katsayının değeri bir çok akarsular için 0,01-0,75 
arasinda değişmektedir. 
S  kanalın eğimi 
R  kesit alanının kanalın ıslanmış çevresine oranı 
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Tablo 5. Manning pürüzlülük katsayısı 
 
 
 
1.4.4.2Yeraltı akışı ile yerüstü akışı arasındaki ilişkiler 1 

Yağışsız dönemde akarsu akışı yeraltından gelen akış (baz akım) ile sağlanır(Şekil 17a). 
Yeraltısuları yağış olmadığı için beslenemez ve yeraltı su seviyesi giderek alçalır ve 
akarsuda akış tamamen kesilir. Buharlaşma ve terleme yeraltı su seviyesinin yüzeye 
yakın olduğu devam eder. Yağışsız dönemin sonunda yağışlı dönem başladığında, yağışın 
bir kısmı bitkiler tarafından, bir kısmı toprak tarafından toprak doygun olana kadar 
tutulur. Yağışın fazlası yüzeysel akış olarak görülür, bunun bir kısmı da yeraltına sızarak 
yeraltısularını besler (Şekil 17b). Buharlaşma oldukça azalır.  
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1.4.4.2.1 Hidrograf analizleri 

Hidrograflar, zamana karşı akış (akarsu debisi) değerlerinin çizildiği grafiklerdir. Bu 
grafiğin altında kalan alan seçilen zaman aralığındaki toplam akışa eşittir. Akım 
hidrografının minimum değerlerinden geçen bir eğri ile hidrografı ikiye ayırısak, bu 
eğrinin üstte kalan kısmı sellenme dolayısı olan yüzeysel akışı, altta kalan kısmı ise baz 
akımı gösterir. Bir drenaj alanı içerisine düşen yağış, drenaj alanı ile çarpılırsa, havzaya 
düşen toplam yağış miktarı (örneğin m3 cinsinden) bulunur. Bu miktarın akarsu toplam 
debisinden olan farkı kabaca buharlaşmaya eşittir.  

1.4.4.2.2 Baz akım analizler 

Baz akım (Base flow) Hall (1968) tarafından akışın yeraltısularından gelen kısmı olarak, 
Chow et al. (1988) tarafından yağışsız dönemdeki akış ve Robinson (1990) tarafından 
yeraltısuyu akışının toplamı olarak tanımlanmıştır.  

Baz akım analizlerinde, yarılogaritmik kağıda ekimden başlayacak şekilde (log)akım - 
zaman grafiğini çizilirek, başlangıç noktası ile en yüksek akım değerinin görüldüğü aya 
kadarki (Türkiye için genellikle ekim-nisan aralığı) minimum noktalarını dikkate alarak 
en yüksek akım değeri (nisan) simetri ekseni olacak şekilde baz akım doğrusunu çizilir 
(Şekil 18).  

Baz akımı doğrusunun değerlerinin Şekil 18’den okunarak milimetrik kağıt üzerinde baz 
akım değerleri - zaman grafiğini çizilir. Çizilen baz akım doğrusu altında kalan alan 
bulunarak, akiferden boşalan su (baz akım) miktarı hesaplanabilir (Şekil 19). 

Yeraltından buharlaşma+kuyularla çekim miktarının bulunması için Şekil 20'de 
gösterilen alan bulunmalıdır. Baz akım değerinden yeraltından buharlaşma+kuyularla 
çekim miktarı çıkarılırsa akarsuya boşalım bulunur. Buharlaşma miktarının bulunması 
için toplam yağıştan (ovanın drenaj alanı x yıllık yağış), akım istasyonunda ölçülen 
toplam akımın (ovanın drene ettiği su) farkı alınır. 
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Şekil 17 Yerüstü ve yeraltısuyu ilişkisi (a- nehir yeraltısuyunu besler, b- yeraltısuyu nehri 
besler) 

 

 

 

 

 
Hidrojeoloji Ders notları/ Güz 2004 Dönemi              Dr. İrfan Yolcubal                                              

http://www.mines.itu.edu.tr/hidro/chap2/SEKIL2-7a.jpg
http://www.mines.itu.edu.tr/hidro/chap2/SEKIL2-7b.jpg
http://www.mines.itu.edu.tr/hidro/chap2/SEKIL2-7b.jpg


 31 

 

Şekil 18 Akım-zaman grafiği ve baz akım doğrusu  

 

 
1.4.4.2.2.1 Baz akımı denetleyen etmenler 

Baz akım bir çok etmenin fonksiyonudur. Topoğrafik ve drenaj alanı ile ilgili etmenler; 
Drenaj alanı , akarsu ağının toplam uzunluğu , rölyef farkı- en yüksek nokta ile en alçak 
nokta arasındaki fark , drenaj alanı merkezinin kotu ve akarsu anakolunun uzunluğudur. 
Diğer etmenler jeoloji, toprak cinsi, bitki örtüsü ve iklimdir. Nathan et al. (1996) 
tarafından 164 drenaj alanında yapılan çalışmalar sonucunda baz akım indeksi (BAI) 
aşağıdaki gibi tanımlanmıştır; 

BAI = 0.6168 + 5.4.10-11(A)+ 1.92.10-4(E) -4.48.10-1(EP) + 1.222.10-1(F) - 1.25.10-1 (G) 
+2.33.10-1R - 1.268.10-6(L) 
Burada; 
A- drenaj alanı(m2), E - Drenaj alanı merkezinin kotu (m), EP - Potansiyel buharlaşma 
(m/yıl), F - ormanla kaplı alan oranı, G- tortul kayaçlar üzerindeki ormanla kaplı olma 
oranı, R - yağış (m/yıl), L- akarsu anakolunun uzunluğu (m)'dur. Burada baz akıma etki 
eden etmenlerin etki dereceleri ile pozitif ve negatif etkileri de görülmektedir. 
Lacey&Grayson (1998)'e göre baz akımda en etkili etmenlerin jeoloji ve bitki örtüsü 
olduğu, iklimsel faktörlerin (yağış/potansiyel buharlaşma gibi) zayıf etkili olduğu, eğim 
ve drenaj alanı gibi topoğrafik etmenlerin ise hiç etkin olmadığını göstermiştir. 
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Şekil 19 Baz akım doğrusu 

 

 

 

Şekil 20.Yeraltından buharlaşma (+ kuyularla çekim) miktarı  
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1.5. HİDROLOJİK DÖNGÜYE İNSANOĞLUNUN ETKİSİ 
 
Dünyanın su kaynağı değişmemektedir. Fakat insanoğlu bu sabit kaynağın doğadaki 
döngüsünü bozacak kapasiteye sabittir. Artan  nüfus, yaşam standartlarındaki yükselme, 
sanayileşme ve ekonomik büyüme doğal çevre üzerindeki baskıyı artırmaktadır. 
İnsanoğlunun doğadaki aktiviteleri  hidrolojik formülde bir dengesizlik yaratabilir ve 
günümüz ve gelecek jenerasyonların ihtiyacı olan doğal su kaynaklarının miktarını ve 
kalitesini etkileyebilir.  
 
Evlerdeki, sanayilerdeki ve tarımdaki su tüketimi artmıştır. İnsanlar ucuz ve temiz su 
talep etmektedirler fakat  tatlı su kaynakları sınırlıdır. Nüfus artarken insanoğlunun 
nehirlerden, göllerden ve akiferlerden alacağı su miktaklarıda artmaktadır. Bu durum 
yerel kaynakları ve gelecekteki su kaynaklarını tehdit etmektedir. Çoğalan bir toplum 
sadece cok su tüketmekle kalmayıp aynı derecede atık su üreteçektir. Tarımsal, sanayiye 
bağlı kirlilikler su kaynaklarımızı tehlikeli kimyasal maddelerle ve bakterilerle 
yüklemekte ve mevcut olan su kaynaklarımız üzerindeki baskıyı artırmaktadırlar. 
 
Büyük şehirler ve şehirleşmedeki yayılma özellikle yerel iklimi ve hidrolojiyi 
etkilemektedir. Şehirleşmeye, yol kanalları boyuncaki hızlı su drenaj ve şehir 
kanalizasyon sistemi eşlik etmektedir. Bu durum süzülme, buharlaşma ve terleme 
oranlarını değiştirmektedir. Akiferler beslenmemekte  veya çok yavaş oranda 
beslenmektedirler. 

 
Bu değişik etkenler hep birlikte sistemdeki su miktarını belirlemekte ve nehir 
yataklarında, göllerdeki su seviyelerinde, akiferlerde ve bir bütün olarak tüm çevrede 
negatif sonuçlar doğurabilmektedir. Bundan dolayı su kaynaklarımız hakkında bilgi 
edinmek ve korumak çok önemlidir. 

 
1.6. YERALTISUYUNUN DÜŞEY PROFİLDEKİ DAĞILIMI 
 
Yeraltısuyu gözeneklerin suyla doluluk oranına göre düşey yönde iki zona ayrılabilir: 
Doygun zonda (zone of saturation) gözeneklerin tamamı su ile doludur. Bu zonun 
üstünde yeralan havalanma zonunda (zone of aeration)  gözeneklerde hem gazlar (başlıca 
hava ve su buharı) hemde su bulunmaktadır. Şekil 21’de  yeraltısuyunun dağılımını 
göstermektedir. Yağmur suları yeraltına süzülürken, gravitenin etkisi altında daha 
derinliklere doğru hareket etmekte ve belli bir geçirimsiz tabaka üzerinde bulunan 
formasyonun gözeneklerinde toplanmaktadırlar. Doygun zonun üst kısmı su tablası 
(water table veya phreatic surface) ile sınırlanmaktadır. Toprağın suya doygunluğu  
aslında su tablasının üstünde belli bir  mesafeye kadar devem etmektedir. Bu mesafe 
toprağın türüne göre değişmektir. Kuyular, pınarlar, ve nehirler doygun bölgedeki sudan 
beslenmektedirler.  
 
Havalanma zonu yeraltısu tablası ile yeryüzeyi arasında kalan bölgedir. Havalanma zonu 
genelde 3  alt zondan oluşmaktadır: Toprak suyu zonu, orta zon yada vadoz suyu zonu, 
ve kapiler yada kılçallık sacağı.  
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Toprak suyu zonu yeryüzeyine yakın bir zon olup aşağıya doğru kök zonuna kadar 
uzanmaktadır. Bu zondaki, su dağılımı yeryüzeyindeki mevsimsel ve günlük 
yağışlardaki, sulamadaki, hava sıcaklığındaki, nem oranındaki değişmelerinden, ve sığ 
bir su tablasının varlığından etkilenmektedir: Toprak suyu zonunda yeralan su 
süzülmeyle aşağıya doğru, buharlaşma ve bitkisel terleme ilede yukarıya doğru hareket 
etmektedir.   
 
Orta zon, toprak suyu zonunun alt sınırı ile kapilere zonun üst sınırı arasında kalan 
bölgedir. Yeraltısu seviyesinin çok yüksek olduğu durumlarda bu zon mevcut değildir. 
Kısa süreli normalin üstündeki yağışlarda, geçici olarak bu zondaki toprak suya 
tamamiyle doygun hale gelebilir. Bu gibi durumlarda kapiler saçağı, toprak suyu zonuna 
kadar hatta yeryüzeyine kadar uzanabilir. Bu zondaki suya yerçekimi ile akan su 
(gravitational water) denilmektedir.  
 
Yağışın az olduğu zamanlarda uzun bir süre yerçekimin etkisi altında drenaja mazur 
kalan toprakta  geri kalan su miktarına arazi kapasitesi (field capacity) denir. Arazi 
kapasitesinin altında, toprak kapiler su icermektedir. Kapiler sular (Capillary water) 
tanelerin cevresini devamlı bir film şeklinde kaplamakta olup yüzeysel gerilim etkisi ile 
tanelerin etrafında ince bir tabaka şeklinde tutunmaktadırlar. Yüzeysel gerilim sıvıların 
yüzeylerine özgü bir olaydır. Burada yüzey moleküllerinin birbiri arasında, sıvı kitlesinin 
içindeki moleküller arasında bulunandan daha fazla bir kohezyon mevcut olup bu nedenle 
sıvı yüzü gerilmiş elastik bir ince tabaka şeklinde hareket etmektedir. Bu sular kapiler 
kuvvetler etkisi altında hareket etmekte olup, bitkiler tarafından kullanılabilmektedir. 
Belli bir nem oranın altında, topraktaki su artık  bitkiler tarafından alınamamaktadır ve bu 
su  atmosferik su buharı ile dengeli olarak havalanma bölgesi içinde bulunmakta ve 
toprakraki tanelerinin yüzeylerine çok kuvvetlice tutunmaktadırlar. Bu sulara higroskopik 
su (hygroscopic water) denilmektedir. Su yercekimi hareketi ile veya kapiler kuvvetle 
hareket etmeye  muktedir olmayıp sadece  sıcaklık vasıtasıya atılabirlirler.   

 
Kapiler zon veya kılcallık saçağı yeraltısuyu tablasıdan yukarıya doğru uzanan bir  
zondur. Bu zonun kalınlığı toprağın özelliklerine ve gözenek boyutlarının 
üniformluluğuna bağlıdır. Kapiler saçağının kalınlığı  iri taneli malzemelerde  sıfır  ile  
2/3 m arasında ince taneli malzemelerde (örneğin killerde) ise daha fazladır. Yeraltısuyu 
tablasının hemen üst kısmında hemem hemen toprak suya doygundur.Kapilare saçak 
zonunda suyun hareketi yatay ve düşey yönde olabilir. Eğer yeraltısuyu tablasının 
altındaki doygun zonun kalınlığı kapiler zonun kalınlığından fazla ise  kapiler saçak 
zondaki suyun hareketi dikkate alınmayabilir. 
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Yeraltısu tablası 

Geçirimsiz tabaka 

Hareketsiz ve 
yerçekimsel su 

Kapiler suyu 

Yeraltısuyu 

Toprak suyu 

Kuyu 

Havalandırma 
zonu 

Doygun 
zon 

Toprak suyu zonu 

Orta 
(vadoz suyu) zonu 

Yeraltısuyu 
zonu 

Kapiler saçak zonu 

 
 
 
 

Şekil 21. Yeraltı suyunun dağılımı. 
  
 

 
1.7. SUYUN ÖZELLİKLERİ VE SINIFLANDIRMASI 

 
Kimyasal formülü : H2O 
 
Fiziksel Halleri:  katı, sıvı, gas 
 
Suyun moleküler yapısı  
 
Su, bir oksiyen atomunun iki hidrojen atomu ile aşağıdaki şekilde düzelmesi ile 
oluşmaktadır. Oksijen atomu hidrojen atomlarına simetrik olmayan bir şekilde 
baglanmaktada olup bu simetrisizlik dengesiz bir yük dağılımına sebeb olmakta ve su 
molekülüne polar  yani kutuplu bir özellik kazandırmaktadır. Bu suyun çok iyi bir 
cözünür olmasını sağlamaktadır. 
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105º 

 
 
Suyun fiziksel özellikler: 
Katı haldeki suyun (buz) yoğunluğu sıvı haldeki suyun yoğunluğundan önemli deredece 
küçüktür. Sıvı fazda su en yüksek yoğunluğuna 4 ºC’de ulaşmaktadır. Bu sıçaklığın 
altında, sıcaklık azaldıkça suyun yoğunluğundada önemli bir derecede düşüş 
gözlenmektedir. 
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S

 

 
 
Suyun izotopik kompozisyonu: 
 
Oksijenin üç duraylı izotopu vardır: 
 

• 16O (yaygın, %99.76) 
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Özgül ağırlık
k 

D

K

ıkı
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inamik viskozite 

inematik viskozite 

ştırılabililirlik 
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• 18O (nadiren, 0.20%) 
• 17O (çok nadiren, 0.04%) 

 
Hidrojenin iki duraylı izotopu vardır: 

• 1H (yaygın, %99.984) 
• 2H  Deteryum (Deterium) (nadir, 0.016%) 

 
Hidrojenin radyoaktif izotopu: 
 

• 3H, trityum (tritium) 
 
Trityumun yarılanma süresi (half-life) : 12.3 yıl 
 

3H’in  3He’e beta yarılanması, beta parcaçıklarının yada elektronların üretilmesi ve 
nötronların protonlara dönüşümü sonuçunda meydana gelir.  
 
Tirityumun yarılanması, genç (bir kaç on yıl) yeraltı sularının yaşlarının  tespiti için 
kullanılmaktadır.  
 
Değişik oksijen ve hidrojen  izotoplarının kombinasyonu üç çeşit su üretmektedir. 
 

• 1H16O normal su  
• 2H16O ağır su 
• 2H18O ağır su 

p: proto

Z: Kütle numarası 
N: Atom numarası 

 

 
Hidrojeoloji Ders notlar
3H     3He + ß-
n, n: nötron, e: elektron   
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1.8. TOPRAKTAKİ TANELER İLE KONTAK HALİNDE BULUNAN SULAR 
 

 
 

Harekesiz higroskopik sular (Hygroscopic immobile water) : Tane 
yüzeyindeki ilk bir veya üç su molekül tabakası moleküler arasındaki 
çekime bağlı olarak tane yüzeyinde tutunmaktadırlar. Bu su molekülleri 
150 ºC sıçaklıkta tane yüzeyinden uzaklaştırılabilirler. 

Zar suyu (Pellicular, pe
bir  film şeklinde saran s
arasındaki çekim kuvvetl
 
Serbest su (Free water)
sular serbest sulardır.  
 
 
1.9. YERALTI SUYUN

 
Meteorik sular (Meteo
kökenli olan sulardır. Y
Günümüz hidrolojik dön
kimyasal bileşime sahipt
ulaşmaktadırlar. Meteori
yeraltı ortamında bulunm
 
Konne veya formasyon
gözeneklerinde  sediman
hidrolojik döngünün  bir 
ortamla bir kimyasal den
  
Juvenil Sular (Juvenile
sular günümüz hidrolojik
döngüye katılmış olabil
Duraylı oksijen ve hidro
juvenil sular bulunduğun
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Hareketli higroskopik su (Hygroscopic mobile water):  
İlk üç su tabakasından sonra bulunan 10 ile 20 arasındaki su
molekülleri tabakası 90 ºC sıcaklıkta tane yüzeyinden 
uzaklaştırılabilirler. Killerin içerdiği suyun yaklaşık %15-
20’si iri taneli malzemelerdeki suyunda %5’den  daha az 
oranı bu tür sulardır. 
Hareketli higroskopik sular mineralojiye bağlı olarakta 
değişmektedirler. Örneğin, Kuvars (0.9%), Feldispar (%8-
16), Mikalarda (%36-48) 

 

ndular yada adhesıive water): Higroskopik su tabakası üstünü 
ulardır. Hareketlidirler ve bulundukları yerde, moleküller 
erine bağlı olarak yer alırlar.  

: Minerallerin bünyesinde ve yerçekimi etkisiyle hareket eden 

UN KÖKENİ 

ric water): Günümüz hidrolojik döngüsüne katılan atmosferik 
ağmur sularının yerkabuğu içerisinde süzülmesiyle oluşular. 
güsüne katıldıkları içinde bu tür sular yağmur sularıyla aynı 

irler, fakat zamanla bulundakları ortam ile bir kimyasal dengeye 
k sular hidrojeolojinin ilgi alanıdadır. Bunun baslıça sebebide sığ 
asından kaynaklanmaktadır.  

 suları (Connate or formation water):  Sedimanların 
tasyon sırasında hapsolmuş olan  konne sular bir zamanlar 
parçasıydılar. Çok yavaş hareket ettikleri için bulundukarı 
geye ulaşma imkanı bulmuşlardır. 

 water): Yerkabuğu’nun derinliklerinden türeyen sulardır. Bu tür 
 döngünün bir parçası değildirler ancak bir zamanlar hidrolojik 
irler. Magmatik sular juvenil sulara örnek olarak verilebilir. 
jen isotopları meteorik sular içerisinde %1’den fazla olmayan 
u işaret etmektedir. 
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• Manto: En büyük kaynak: 2 x1022 Kg 
• Kabuk: 2 x1021 – 4x1021 Kg 

 
 

Fosil Sular (Fossil water):  Fosil sular çok eski sular olup yaşları kuvaterner dönemine 
kadar uzanmaktadır. Örneğin, Sahara çölü birkaç bin yıl önce yeraltına süzülmüş önemli 
miktarlarda tatlı su içermektedir.  Hidrolojik döngünün bir parçasıdırlar. Fosil sulara 
diğer bir örnekte konne sulardır. Genelde tuzludurlar ve yaşları çökellerin oluşum 
zamanını  göstermektedir.   
 
Termal Sular (Thermal water):  Yeraltında ısıtılan ve karışık yollar izleyerek 
yeryüzeyine ulaşan sıçak kaynak sularıdır. Hidrolojik döngünün bir parçasıdırlar.  
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