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Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖN SÖZ
Su bütün canlıların yaşamında önemli bir yere sahiptir. Bunun yanında yeryüzünü
şekillendiren önemli etmenlerden birisidir. Yeryüzü ve canlılar için öneme sahip bu etkenin
bilinmesi ve kaynaklarının anlaşılması ve her türlü formundaki birtakım özelliklerinin bilinmesi
bir Coğrafyacı için önemlidir. Bu ders içerisinde kara yüzeyleri üzerindeki suların, yer altı
suları, kaynaklar, akarsular ve göllerin, hidrolojik anlamda birtakım özellikleri üzerinde
durulmuştur. Konular çok fazla detaylandırılmamış olup lisans düzeyinde sadeleştirilerek
verilmeye çalışılmıştır.
14 haftadan oluşan ders notlarında sırasıyla yer altı suları, kaynaklar, akarsular ve göller
üzerinde bilgi verilmiştir. Öğrencilerimizin zevkle okuyacakları ve öğrenecekleri bir ders
olmasını ümit eder, bütün öğrenci arkadaşlara iyi öğrenmeler dilerim.
Prof. Dr. Hasan Özdemir
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YAZAR NOTU
Hidrografya: Yer altı suları – kaynaklar – akarsular- göller başlıklı dersimizde işlenecek
bölüm başlıkları kısaca şu şekildedir: Hidrografyaya giriş, yer altı suları ve özellikleri, akifer
ve tipleri, kaynaklar ve türleri, akarsular ve oluşumu, akarsu akım özellikleri, hidrograf ve
özellikleri, akarsu hidroloği, akarsu havza morfometrisi, taşkın ve özellikleri, göller ve
özellikleri, göl tipleri, göllerde hareket ve seviye değişikliği, sulardan faydalanma şeklindedir.
Bu ders içerisinde Hidrografya ile ilgili verilen başlıklar 14 haftalık 14 bölüm içerisinde
sunulmuştur. Her bir bölümün öncesinde bölüm içerisindeki konulara ait ilgi uyandıran sorular,
bu bölümden elde edilecek kazanımlar ve konulara ait anahtar kavramlar verilmiştir. Bölüm
sonlarında da yine konuyla ilgili yapılabilecek uygulamalar ve bu uygulamalara ait sorularla
birlikte, bölümün kısa özeti ve örnek sorular verilmiştir. Bölüm sonundaki çoktan seçmeli ve
boşluk doldurma soruları, bölümdeki konuların anlaşılıp anlaşılmadığını kavramanız için
hazırlanmış olup, sınavlara da hazırlık olması bakımından çözmeniz tavsiye edilmektedir.
Doç. Dr. Hasan ÖZDEMİR
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1. HİDROGRAFYAYA GİRİŞ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Su ve Özellikleri
1.2. Hidrografyanın Tanımı ve Konusu
1.3. Hidrografya Biliminin Gelişme Süreci ve İlişkili Bilimler
1.4. Su Döngüsü ve Dünya Su Potansiyeli
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Suyun canlılar için önemi nedir?

2)

Hidrografya nedir?

3)

Su döngüsü nasıl gerçekleşir?

4)

Dünya’daki su varlığı ne kadardır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Su ve Özellikleri

Hidrografyanın Tanımı
ve Konusu

Su Döngüsü ve Dünya
Su Potansiyeli

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Suyun genel özellikleri ve
canlılar için öneminin
kavranması.

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak ve uygulama yaparak

Ders ismi olarak
hidrografyanın ne olduğunun
ve tarihçesinin kavranması.

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak ve uygulama yaparak

Hidrografyanın temeli olan
suyun dünya üzerinde
döngüsü ve dünyadaki su
varlığının öğrenilmesi.

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak ve uygulama yaparak
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Anahtar Kavramlar
•

Su

•

Su Döngüsü

•

Hidrografya

•

Dünya Su Potansiyeli
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Giriş
İnsanoğlunun yaşamını sürdürebilmesi için en çok ihtiyaç duyduğu unsurlardan biri
“su”dur. Su insan yaşamında, tüm canlılarda, kısacası doğada vazgeçilmez değerli doğal
kaynaklardan biridir. Günümüzde nüfusun artması, çoğalan sanayi tesisleri gibi sebepler su
ihtiyacının sürekli olarak artmasına neden olmaktadır. Çoğu gelişmekte olan ülkelerde olduğu
gibi ülkemizde de meydana gelen plansız nüfus toplanma sahalarındaki artış, çarpık kentleşme
ve sanayileşme, yaşamımızı sürdürebilmemiz için gereken “su” kavramını değiştirmiştir. “Su”
kavramı tek başına yetersiz hâle gelmiş ve önüne “temiz - kullanılabilir” terimlerini ekleme
gerekliliği doğmuştur. Son yıllarda sıkça bahsedilen ve yaygın bir sorun hâline gelen iklim
değişimleri ve bu iklim değişimlerinin olumsuz etkileri karşısında daha da önem kazanan su
kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ulusal ve uluslararası gündemin en önemli maddesi
durumundadır. Birleşmiş Milletler, 2005 – 2015 döneminde çalışmalarının ana temasını “yaşam
için su” şeklinde tanımlamıştır. Su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi her şeyden önce etkin
bir korumayı gerektirmektedir.
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1.1. Su ve Özellikleri
Su dünya üzerindeki önemli varlıklardan birisidir. Okyanuslar da dünyanın %70’ten
fazla bir kısmını kaplar. Su ayrıca değişik klimatik koşullarda üç farklı durumda (gaz, sıvı ve
katı) bulunabilen birkaç maddeden birisidir. Suyun bu üç farklı durumda bulunma özelliği
dünya yüzeyinin bir iklime sahip olmasını ve bu da yaşanır bir ortam olmasını sağlamıştır. Bu
durum dünya yüzeyinde ekvatordan kutuplara kadarki aralıkta çeşitli formlarda ortaya çıkar.
Suyun vizkozitesinin düşük olması uluslararası gemi taşımacılığı veya akarsu ve kanal
yolculuğu gibi faydalı bir kullanımın gelişimini sağlamıştır. Suyun fiziki özellikleri olarak
tanımlanan bu özellikleri insan yaşamının devamlılığı bakımından önem arz eder. Suyun
kimyasal özellikleri de fiziksel özellikleri kadar hayatımızda önemlidir. Su en iyi çözücülerden
birisi olup doğal olarak dünya üzerinde bulunur. Bu da suyu önemli temizleyici konumuna
getirir. Suyu yıkamada ve kirleticilerin ortadan kaldırılmasında önemlidir.
Suyun insan yaşamına katkısı sadece dış dünyada değil insan vücudu içinde geçerlidir.
İnsan vücudunun %60-70’i suyla kaplıdır. Bu suyun büyük çoğunluğu hücreler içindedir, ancak
önemli bir oran (yaklaşık %34) vücutta hayatımız için önemli olan çözünmüş kimyasal
maddelerin taşınmasını sağlar. İnsan vücudu birkaç hafta hiçbir şey yemeden enerjisini
koruyabiliyorken, bu süre su için birkaç gündür. Su ayrıca hidro-elektrik üretimi sayesinde
insan yaşamına önemli katkı sunar. Bunların dışında suyun insanlar için önemi dini bazı
değerlere de yansımıştır. Örneğin İslam dininde önemli ibadetlerden birisi olan ve günde beş
vakit kılınan namaz öncesinde suyla temizlenmeyi zorunlu kılmıştır. Hristiyan inanç ve
âdetlerine göre çocuğun suyla vaftiz edilmesi temizlenmede önemli bir sembol olarak bilinir.
Hinduizm de Ganj Nehri’nde yıkanmak önemli bir dinsel temizlenme olarak kabul edilir. Bu
ve buna benzer suyun önemli olduğu dini birtakım inanç ve kabuller daha çok sıralanabilir.
Değişik şekillerde hayatımızda bulunan suyun daha yakından incelenmesini gerektirmektedir.
Kimyasal formülü (H2O) 2 hidrojen ve 1 oksijen atomundan meydana gelir. H+ iyonu
içeren bir madde ile (ör. asit) ve OH- (hidroksil) iyonu içeren maddenin (ör: baz) tepkimesi ile
oluşur. Su yanıcı bir madde değildir. Bu özelliği nedeniyle ateş söndürücü olarak kullanılır.
Fakat suyun bileşimindeki Oksijen yakıcı bir gazdır, Hidrojen ise yanıcı bir gazdır. Oksijen ve
hidrojen birleşerek söndürücü olan suyu oluşturur. H2O saf suyu temsil eder, saf suya doğal en
yakın örnek yağmur suyudur. Ancak saf su canlılar için içilebilir bir özelliğe sahip değildir.
Canlılar için faydalı olan içinde mineralleri de barındıran sulardır. Bu da yağmur suyunun
zeminle temas etmesi neticesinde zemin özelliklerine bağlı olarak bünyesine aldığı mineraller
suyu içilebilir bir özelliğe sahip olmasını sağlar.

1.2. Hidrografyanın Tanımı ve Konusu
Hidrografya, uygulamalı bilimlerin bir alt dalı olup okyanusların, denizlerin, kıyı
alanlarının, göl ve akarsuların fiziksel özelliklerinin ölçüm ve tanımlanmasını ve bunların
zaman ve mekândaki değişimlerini inceler. Antik Yunan kelimesi olan hidrografya ὕδωρ
(hydor), “su” and γράφω (graphō), “tasvir” kelimelerinden meydana gelmektedir.
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Hidrografyanın ortaya çıkmasının birincil amacı, deniz yolculuklarının güvenli
yapılabilmesi ve ekonomik gelişimi, güvenlik ve savunma, bilimsel araştırmalar ve çevresel
korumayı da içine alan denizel aktiviteleri destekleme amaçlıdır (http://www.iho.int). Bundan da
anlaşılacağı üzere Hidrografya daha çok deniz ve okyanusların özelliklerini inceleme amaçlı
olarak üretilmiş ve geliştirilmiş bir bilim olarak karşımıza çıkar. Ancak daha sonrada kapsam
genişlemiş olup kara yüzeyleri üzerindeki suları da inceleme konusuna dahil edilmiştir.
Bu tanımlamalar ışığında hidrografya yer altı sularını, kaynakları, akarsuları, gölleri,
denizleri ve okyanusları dolayısıyla tüm yerküre üzerindeki suları inceleyen bir bilim dalı
olarak karşımıza çıkar. Hidrografya kapsam olarak fiziki coğrafyanın bir alt disiplinidir ve
suların coğrafyasıdır. Coğrafyanın sularla ilgili konularını inceleyen hidrografyayı kara
hidrografyası ve deniz hidrografyası olmak üzere iki kısma ayırmak mümkündür. Karalar
üzerindeki ve içindeki yer altı suları, kaynaklar, akarsular, göller ve buzullardan oluşan sular
kara hidrografyası dâhilindedir. Okyanus ve denizleri meydana getiren sular ise deniz ve
okyanus hidrografyasını meydana getirir. Bu derste daha çok kara hidrografyası ve hidrolojik
özellikleri üzerinde konular mevcuttur.

1.3. Hidrografya Biliminin Gelişme Süreci ve İlişkili Bilimler
Su ile ilgili çalışmalar İlk Çağ’lara kadar inen bir tarihçeye sahiptir. İlk Çağlar’dan beri
insanlar günlük hayatlarını sürdürebilmek için özellikle nehir ve göl kenarlarında yerleşim
bölgeleri kurmuştur. Böylece suyun içme, tarım ve ulaşımda sağladığı faydaların yanında
ticaret faaliyetlerini de geliştirmiştir. İnsanlar su enerjisinden yararlanarak yelken açıp
gemilerin hızlı seyir ve seferlerini temin etmek, sular yardımıyla değirmenler kurarak tahılları
öğütmek ve un üretmek için sürekli su kuvvetinden yararlanmışlardır.
Yaklaşık MÖ 4000 yıllarında çorak toprakların tarımsal verimliliğini artırmak için
akarsular üzerinde barajlar inşa edilmiştir. Mezopotamya’da yerleşmeler su baskınlarından
korunsun diye yüksek toprak duvarlar ile koruma altına alınmıştır. Çin’de hâlâ ayakta bulunan
su kemerleri ve su kontrol yapıları su ile ilgili eski çalışmalara örnek teşkil eder. Yaklaşık 1200
yıllarında Diyarbakır’da Artuk Türkleri zamanında yaşayan Ebul İz El-Cezeri’nin yaptığı suyla
ilişkili otomasyon araçları, günümüzde sibernatik (Kendi kendine çalışan mekanizmalar)
araçların başlangıcı sayılabilir.
Yağış, sıcaklık ve buharlaşma gibi faktörlerdeki değişimlerin suyun bolluğunu ve
kıtlığını etkilediği anlaşılmış ve bu atmosfer olayları izlenmeye ve değerlendirilmeye
başlanmıştır. İbn-i Sina suyun yer şekillerinin oluşum ve gelişimine etki ettiğini ve yeryüzünü
şekillendirdiğini yaklaşık 1000 yıl önce ifade etmiştir. Benzer yaklaşımları son birkaç yüz yılda
Marcus Vitruvius, Leonardo da Vinci, William Morris Davis ve Bernard Palissy gibi Batılı
bilim adamlarının da ileri sürdüğünü görmekteyiz. Yağış, akış ve drenaj alanı ölçümleri yapan
Pierre Perrault, akarsularda akış ve hız kontrolleri yapan Edme Marriotte, nehirlerde
buharlaşma miktarları ve denize akan su miktarları üzerinde bütçe hesapları yapan Edmund
Halley modern hidroloji biliminin öncülerinden bazıları olarak sayılabilir.
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18. yüzyılda Daniel Bernoulli, Bernoulli piyezometresini ve Bernoulli denklemini
geliştirmiştir. 19. yüzyılda yer altı sularında akış ve hız konusunda bilgi veren Darcy yasası,
Dupuit-Thiem formülü ve Hagen-Poiseuille kapiler akışı denklemi geliştirilmiştir.
20. yüzyılda kamu kurumları kendi hidrolojik araştırma programlarını başlatmış ve
böylece ampirik formüller ileri sürülmüş ve rasyonel analizler gerçekleştirilmiştir. Leroy
Sherman'ın birim hidrografı, Robert E. Horton infiltrasyonu teorisi ve C. V. Theis’in akifer testi
ve kuyu hidroliği denklemleri bu bakımdan dikkate değerdir. 1950'lerden bu yana su ile ilgili
çalışmalar daha çok analizlere dayanmaktadır. Hidrolojik analiz süreçleri daha çok bilgisayar
tabanlı ve özellikle Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Bunlara
ek olarak su üzerlerinde kurulan bentler, barajlar, köprüler gibi mühendislik yapıları, suda
hareket eden araçların geliştirilmesi, sulardaki kirlilik ve önlenmesi gibi konularda yine su
bilimi ile ilişkili hususlar kapsamındadır.
Hidrografyanın ilişkili bilim dallarını ise şu şekilde sıralayabilir;
Hidroloji: Su bilimidir.
Meteoroloji: Atmosfer bilimidir. Yağış, sıcaklık, basın ve rüzgâr gibi atmosfer
olaylarını kapsar.
Hidrometeoroloji: Su ile meteorolojik olaylar arasındaki ilişkileri inceler.
Hidrojeoloji: Jeolojik bilimler ile su arasındaki ilişkileri inceler. Özellikle yer altı suları
ve jeoloji arasındaki ilişkiler hidrojeolojinin konusunu meydana getirir.
Hidroekoloji: Flora, fauna ve insan müdahalesi ile bu koşullarda ortaya çıkabilecek
değişiklikler hayatta kalması için gerekli su habitatları ile ilgilidir. Organizmalar ve hidrolojik
çevrim arasındaki etkileşimler hidroekolojinin konusu dâhilindedir.
Hidrobiyoloji: Sularda yaşayan canlıların yaşadıkları sularla ilgilerini inceleyen
bilimdir.
Hidrokimya: Suyun kimyasal özelliklerini inceler.
Hidroinformatik: Hidroloji ve su kaynakları uygulamaları için bilgi teknolojileri
uygulamalarını içerir.
Hidrooizotop: Suyun atomik ve izotop yapılarını inceler.
Oseonografya (Oşinografi): Okyanus ve denizlerdeki suları inceleyen bilim dalıdır.
Limnoloji: Göllerdeki suları inceleyen bilim dalıdır. Göllerdeki suların biyolojik,
kimyasal, fiziksel, jeolojik ve diğer özelliklerini kapsar.
Potamoloji: Akarsu bilimidir. Akarsulara ait debi, rejim gibi özelliklerinin yanı sıra
onların mühendislik özelliklerini de kapsayan bir disiplindir.
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Glasyoloji: Buzul bilimidir. Buzulların oluşması ve eriyerek ortadan kalkmaları gibi
huşuların yanı sıra buzulların çeşitlerini, dağılışlarını ve özelliklerini de inceleyen bir bilimdir.
Su Teknolojisi: İçme, kullanma ve endüstri sularını elde etmek, onları biriktirmek, bu
suları kullanır bir duruma getirmek, kullanılmış atık suları zararsız hâle getirmek gibi konuları
inceleyen disiplindir.
Bunlardan başka; tarım ve hayvancılık, ormancılık, su ürünleri, taşkından korunma,
akarsu taşımacılığı, su enerjisi üretimi, su temini ve üretimi, akarsu jeomorfolojisi, kıyı
jeomorfolojisi, buzul ve buzul çevresi jeomorfolojisi, karst jeomorfolojisi, havza yönetimi, su
mühendislik yapıları gibi konularda sularla yakın ilişki içinde bulunmaktadır.

1.4. Su Döngüsü ve Dünya Su Potansiyeli
Hidrografya ve hidrolojinin temeli olan suyun Dünya üzerindeki meydana gelme süreci
bu bilimlerde başlama noktası olarak bilinir. Suyun yeryüzü ve atmosfer arasında katı, sıvı ve
gaz olarak bulunma durumu kavramsal bir model olarak karşımıza çıkar. Suyun döngüsü
karalardaki su ortalamları ile deniz ve okyanusların sıcaklığa bağlı olarak buharlaşması
(evaporation) bununla birlikte bitkilerden buharlaşma-terleme (evapotranspiration) yoluyla
yükselen hava kütleleri belirli bir düzeyden sonra yoğunlaşır (condensation). Yoğunlaşan hava
kütlelerinin bir kısmı yağmur (precipitation) olarak yeryüzüne düşerken, bir kısmı da
bulunduğu yere göre katı konumda kar (snow and ice) olarak yeryüzüne düşer. Yüzeye düşen
suların bir kısmı bitki örtüsü tarafından tutulur (interception), bir kısmı uygun zemin
koşullarında yer altına sızar (infiltiration) ve geri kalan kısmı ise yüzeysel akışla akarsulara ve
oradan da karlardaki su ortamlarına (göller) ve okyanus ve denizlere dökülür (surface runoff)
(Şekil 1.1).

Şekil 1.1: Su döngüsü (https://civilsolution.files.wordpress.com).
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Yer altına sızan suların bir kısmı yer altında depolanır (groundwater storage), bir kısmı
uygun zeminlerde akışa geçerek yer altı su akışını (groundwater flow) meydana getirir. Yer
altına sızmanın gerçekleştiği yüzeyin hemen altında da yüzeyaltı akımları (subsurface flow)
mevcuttur (Şekil 1.1). Yer üstü ve yer altı sularının nihai olarak aktığı alanlar göller veya
denizlere ve okyanuslara tekrar döner. Döngü bu şekilde tamamlanır.
Su döngüsünde Dünya genelinde hareket eden suyun bir tahminini Gleick (1993)
toplamda 1.36 – 1.45 milyar km3 arası olarak tahmin etmiştir. Yukarıda verilen döngünün bir
benzeri Şekil 1.2.’de verilmiştir. Buradaki değerler tahmini değerlerdir. Değerler dikkatlice
incelendiğinde okyanuslar ve denizler üzerindeki buharlaşma (Evaporation) ve yağış
(Precipitation) değerlerinin toplamı kara yüzeylerindekinden oldukça fazladır. Buradaki
buharlaşma yağış değerinden fazladır. Kara yüzeylerinde ise yağış değeri buharlaşma
değerinden fazladır. Bu iki zon arasındaki fark ise yüzeysel ve yer altı sularının (Q ve QG)
varlığıdır.

Şekil 1.2: Küresel hidrolojik döngü. Değerler herbir prosesteki yıllık toplam su miktarının
tahminidir (bin km3). E= buharlaşma, P= yağış, QG= yer altı akış, Q= yüzeysel akış (Davie,
2008).
Şekil 1.2.’de de gösterildiği gibi su ile ilgili çalışmalarda buharlaşma, yağış ve akış
prosesleri oldukça önemlidir. Dünya genelindeki farklı iklim zonlarında bu özellikler farklılık
gösterir. Bu farklılığı en iyi şekilde Şekil 1.3. gösterilmiştir. Burada nemli bölgeler ile yarı
kurak ve kurak bölgelerdeki toplam yağışın buharlaşma, yer altı suyu ve yüzey akıştaki oranları
verilmiştir. Ilıman, nemli bölgelerde yağışın 1/3 buharlaşmaya uğrar. Yüzeysel akışa geçen su
ve yer altına sızan su miktarı da hemen hemen 1/3 oranındadır. Yarı-kurak ve kurak bölgelerde
yağışın buharlaşan kısmı daha çok artmaktadır. Bu oran yarı-kurakta yarı yarıya, kurak bölgede
ise 2/3’üne neredeyse yaklaşır. Yer altı suyunda da bir azalma söz konusudur. Bu alanlardaki
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bitki örtüsünün azlığını da göz önüne alırsak yüzeysel akışta çok fazla bir değişiklik
gözükmemektedir.

Şekil 1.3: Toplam yağışın üç farklı iklimdeki buharlaşma, yüzeysel akış ve yer altı sularının
oranları (UNESCO, 2006).
Yaklaşık 1 milyar 400 milyon km3 olan dünya su potansiyelinin %97’sini deniz ve
okyanuslardaki tuzlu sular oluşturur (Şekil 1.4). Geri kalan %3’lük kısım olan tatlı suların
%68.3’ü buzullarda bağlanmış durumdadır ki hidrosferin bu bölümü “kriyosfer” adıyla
anılmaktadır. Toplam tatlı suyun %31,4’ünü yer altı suları, %0.3’ünü ise nehir ve göllerdeki
yüzey suları oluşturmaktadır. Yer altı sularının büyük bir kısmı fosil sular, toprak nemi,
higroskopik su ve derinlerde depolanan yer altı sularından ibaret olup, her an ulaşmak mümkün
değildir. Yüzey suların %87’sini göller, %11’ini bataklıklar ve %2’sini de akarsulardaki sular
oluşturur.

Şekil 1.4: Dünya su varlığı ve dağılışı.
Yüzey sularının ise 1/5 oranındaki bölümünden yararlanılabilir. Günümüz şartları ve
teknolojik imkânları ile dünyadaki toplam suyun ancak 3/100.000 gibi küçük bir kısmı bitkiler
ve hayvanlarla birlikte insanların kullanımına uygundur. Yeryüzünün en önemli tatlı su kaynağı
olduğu hâlde istifade etmenin pek mümkün olmadığı ve dünya tatlı su varlığının yaklaşık
%70’inin bağlandığı buzullar (kriyosfer) âdeta stok hâlinde su bulundurulan birer depo
konumundadırlar. Geniş örtü buzulları (deniz buzulları, inlandisler) veya bölgesel buzullar
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(takke buzulları, vadi buzulları, nivasyon karları) şeklinde karşımıza çıkan, suyun katı hâlde
bulunduğu bu hidrosferik birimin yeryüzünde yatay ve dikey dağılımı sıcaklık ve nem başta
olmak üzere iklim elemanlarına göre biçimlenmiştir. Dolayısıyla sıcaklığın yatay yönde
azaldığı kutuplar istikametinde ve dikey yönde azaldığı yükseltinin fazla olduğu sahalar
yönünde buzulların görülme miktar ve olasılığı artmaktadır (Şekil 1.5).

Şekil 1.5: Yeryüzündeki buzulların dağılışı.
Hidrolojik döngü olarak da adlandırılan su döngüsü yeryüzü ile atmosfer arasındaki
suyun dolaşımı hakkında bizim anlamamızı sağlayan kavramsal bir model sunar. Ayrıca
buradaki sistemi daha iyi anlayabilmek için bunu bir fomüller de tanımlayabiliriz. Su dengesi
formülü olarak adlandırılan matematik ifade belirli bir zaman içerisindeki hidrolojik süreci
tanımlar. Burada hidrolojik döngü kapalı bir sistem olup kendi içerisinde kütle (su) veya enerji
üretimi veya kaybı söz konusu değildir.
Su dengesi formülü birçok şekilde gösterilir. Ancak bunlardan en temel formda olanı
formül 1’de verilmiştir.
𝑃 ± 𝐸 ± ∆𝑆 ± 𝑄 = 0

(1)

Formülde yer alan P yağışı; E buharlaşmayı, ∆S depolanan sudaki değişimi, Q ise
yüzeysel akışı temsil eder. ± işareti ise herbir terim artı veya eksi olarak kişinin bakış açısına
bağlı olarak değişiklik gösterir. Örneğin, yağış yeryüzü için bir kazanımdır yani artıdır, fakat
atmosfer için bir kayıptır yani eksidir. Su dengesini temsil eden ve genel olarak kullanılan iki
formül 2 ve 3’te verilmiştir.
𝑃 − 𝑄 − 𝐸 − ∆𝑆 = 0

(2)
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𝑄 = 𝑃 − 𝐸 − ∆𝑆

(3)

Buna göre yeryüzüne düşen yağıştan yüzeysel olarak akan suları, buharlaşan suları ve
yer altında depolanan suları çıkarttığımız zaman geriye hiçbir yağış değeri kalmıyor yani sıfıra
eşit oluyor. Yine burada 3. formülde gösterildiği şekliyle yüzeysel akışa geçen miktarı ise
yağıştan buharlaşan ve depolanan suyun çıkartılmasıyla elde ediliyor. İşte kara yüzeylerindeki
su ile ilgili çalışmalarda genelde bu fomüller üzerinden hareketle çalışmalar yapılmaktadır.
Hidrografya dersinin ilk aşaması olan yer altı suları, kaynaklar, akarsular ve göller
dersinin temelini oluşturan yukarıdaki su dengesindeki herbir işlemin detaylı anlaşılması
gerekmektedir. Ancak bu terimlerden özellikle yağış ve buharlaşma klimatoloji derslerinde
detaylı bir şekilde verildiği için bu dersin kapsamına alınmamıştır. Geri kalan yüzeysel akımlar
ve depolanan sularla ilgili olarak zaten yer altı suları ve akarsular başlıklarında detaylı bilgi
verilecektir.
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Uygulamalar
1)

Bulunduğunuz bölgede bir barajı ziyaret ediniz.

2)

Türkiye ve çevresinin su potansiyellerini inceleyiniz.

3)

Bireysel olarak bir günlük su harcama miktarınızı takip ediniz.
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Uygulama Soruları
1)

Barajın olumlu ve olumsuz etkileri sizce nelerdir?

2)

Su potansiyeli az olan komşu ülkeler hangileridir ve bunun nedeni nedir?

3)
Su harcama miktarınız ve kullanım alanlarına göre sizce gerekli olan ve
olmayanlar nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Su dünya üzerindeki önemli varlıklardan birisidir. Okyanuslar da dünyanın %70’ten
fazla bir kısmını kaplar. Su ayrıca değişik klimatik koşullarda üç farklı durumda (gaz, sıvı ve
katı) bulunabilen birkaç maddeden birisidir. Su en iyi çözücülerden birisi olup doğal olarak
dünya üzerinde bulunur. Bu da suyu önemli temizleyici konumuna getirir. Suyu yıkamada ve
kirleticilerin ortadan kaldırılmasında önemlidir. Suyun insan yaşamına katkısı sadece dış
dünyada değil insan vücudu içinde geçerlidir. İnsan vücudunun %60’ı suyla kaplıdır. Bu suyun
büyük çoğunluğu hücreler içindedir, ancak önemli bir oran (yaklaşık %34) vücutta hayatımız
için önemli olan çözünmüş kimyasal maddelerin taşınmasını sağlar. Kimyasal formülü (H2O)
2 hidrojen ve 1 oksijen atomundan meydana gelir. H+ iyonu içeren bir madde ile (ör. asit) ve
OH- iyonu içeren maddenin (ör: baz) tepkimesi ile oluşur.
Hidrografya, uygulamalı bilimlerin bir alt dalı olup okyanusların, denizlerin, kıyı
alanlarının, göl ve akarsuların fiziksel özelliklerinin ölçüm ve tanımlanmasını ve bunların
zaman ve mekândaki değişimlerini inceler. Antik Yunan kelimesi olan hidrografya ὕδωρ
(hydor), "su" and γράφω (graphō), "tasvir" kelimelerinden meydana gelmektedir. Su ile ilgili
çalışmalar İlk Çağ’lara kadar inen bir tarihçeye sahiptir. İlk Çağlar’dan günümüze insanlar
günlük hayatlarını sürdürebilmek için özellikle nehir ve göl kenarlarında yerleşim bölgeleri
kurmuştur. Böylece suyun içme, tarım ve ulaşımda sağladığı faydaların yanında ticaret
faaliyetlerini de geliştirmiştir.
Hidrografya ve hidrolojinin temeli olan suyun Dünya üzerindeki meydana gelme süreci
bu bilimlerde başlama noktası olarak bilinir. Suyun yeryüzü ve atmosfer arasında katı, sıvı ve
gaz olarak bulunma durumu kavramsal bir model olarak karşımıza çıkar. Suyun döngüsü
karalardaki su ortalamları ile deniz ve okyanusların sıcaklığa bağlı olarak buharlaşması
(evaporation) bununlar birlikte bitkilerden buharlaşma-terleme (evapotranspiration) yoluyla
yükselen hava kütleleri belirli bir düzeyden sonra yoğunlaşır (condensation). Yoğunlaşan hava
kütlelerinin bir kısmı yağmur (precipitation) olarak yeryüzüne düşerken, bir kısmı da
bulunduğu yere göre katı konumda kar (snow and ice) olarak yeryüzüne düşer. Yüzeye düşen
suların bir kısmı bitki örtüsü tarafından tutulur (interception), bir kısmı uygun zemin
koşullarında yer altına sızar (infiltiration) ve geri kalan kısmı ise yüzeysel akışla akarsulara ve
oradan da karlardaki su ortamlarına (göller) ve okyanus ve denizlere dökülür (surface runoff).
Yaklaşık 1 milyar 400 milyon km3 olan dünya su potansiyelinin %97’sini deniz ve
okyanuslardaki tuzlu sular oluşturur (Şekil 1.4). Geri kalan %3’lük kısım olan tatlı suların
%68.7’i buzullarda bağlanmış durumdadır ki hidrosferin bu bölümü “kriyosfer” adıyla
anılmaktadır. Toplam tatlı suyun %30,1’ini yer altı suları, %0.3’ünü ise nehir ve göllerdeki
yüzey suları oluşturmaktadır. Yer altı sularının büyük bir kısmı fosil sular, toprak nemi,
higroskopik su ve derinlerde depolanan yer altı sularından ibaret olup, her an ulaşmak mümkün
değildir. Yüzey suların %87’sini göller, %11’ini bataklıklar ve %2’sini de akarsulardaki sular
oluşturur.
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Bölüm Soruları
1)

Su ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)

2 hidrojen 1 oksijenden oluşur.

b)

H+ ve OH- iyonu tepkimesiyle oluşur.

c)

Canlılar için faydalı mineraller bünyesinde barındırır.

d)

Su doğada sıvı ve gaz formlarında bulunur.

e)

Vizkozitesi düşük olduğu için taşımacılıkta kullanılır.

2)

Hidrografyanın kelime anlamını aşağıdakilerden hangisi en iyi şekilde özetler?

a)

Su tasviri

b)

Su kimyası

c)

Su bilimi

d)

Çevre bilimi

e)

Okyanus bilimi

3)

Aşağıdakilerden hangisi hidrografyanın ilişkili bilim dallarından birisi değildir?

a)

Hidroloji

b)

Hidrometeoroloji

c)

Hidrokimya

d)

Oşinografi

e)

Paleontoloji

18

4)

Yukarıda verilen şekilde beyaz renkle dağılışı gösterilen su kaynağı aşağıdakilerden
hangisidir?
a)

Denizler

b)

Yer altı suları

c)

Buzullar

d)

Akarsular

e)

Göller

5)
Su dengesi için verilen 𝑃 ± 𝐸 ± ∆𝑆 ± 𝑄 = 0
aşağıdakilerinden hangisinde yanlış verilmiştir?
a)

Yağış

b)

Buharlaşma

c)

Depolanan sudaki değişim

d)

Sıcaklık

e)

Yüzeysel akış

formülün

bileşenleri

Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.
6)
Hidroloji ve su kaynakları uygulamaları için bilgi teknolojileri uygulamalarını
içeren bilim dalı ...................... tir.
7)
Su döngüsü ile Dünya genelinde hareket eden su miktarı yaklaşık olarak
................. km3 arası olarak tamin edilmektedir.
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8)
Kara yüzeylerinde yağış değeri buharlaşma değerinden fazladır. Bu iki zon
arasındaki fark ise .................. ve .............. varlığından dolayıdır.
9)

Yeryüzü ile atmosfer arasındaki suyun hareketine ...................... denir.

10)
Dünyadaki suyun %3’lük kısmı olan tatlı suların %68.3’ü buzullarda bağlanmış
durumdadır ki hidrosferin bu bölümü ..................... adıyla anılmaktadır.

Cevaplar
1)d, 2)a, 3)e, 4)c, 5)d, 6) hidroinformatik, 7)1.36-1.45 milyar, 8) yüzeysel – yer altı
suyu, 9) Su döngüsü, 10) kriyosfer.
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2. YER ALTI SULARI VE ÖZELLİKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Yer Altı Sularının Tanımı ve Oluşumu
2.2. Su Tablası
2.3. Yer Altı Sularının Kaynağı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Yer altı suları nasıl oluşur ve kaynağı nedir?

2)

Su tablası nedir ve nasıl oluşur?

3)

Yer altı sularındaki hareket nasıldır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Yer Altı Sularının
Tanımı ve Oluşumu

Yer altı sularının tanımının
yapılması ve oluşma şeklinin
anlaşılmasının kavranması

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak ve uygulama
yaparak

Su tablasının tanımı,
özellikleri, eş yer altı su
seviye eğrileri ve özellikleri
hakkında bilgi sahibi olmak

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak ve uygulama
yaparak

Yer altı sularının beslenme
kaynaklarının neler olduğu ve
nasıl gerçekleştiği hakkında
bilgi sahibi olmak.

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak ve uygulama
yaparak

Su Tablası

Yer Altı Sularının
Kaynağı
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Anahtar Kavramlar
•

Yer altı suları

•

Su tablası

•

Eş yer altı su seviyesi eğrileri

•

Meteoroik sular

•

Jüvenil sular

•

Rejenere sular
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Giriş
Bu bölümde iki bölümden oluşan yer altı sularıyla ilgili konulardan ilk bölümü oluşturan
yer altı sularının tanımı, oluşum şekli, yer altında bulunan su tablaları ve özellikleri ve son
olarak da yer altı sularının genel kaynakları üzerinde durulacaktır. Yer altı sularının oluşumu
ve genel özelliklerinin anlaşılması bakımından bu bölüm önem arz eder. Bu bölümün büyük
çoğunluğu M. Yıldız Hoşgören tarafından hazırlanan Hidrografya I kitabından alınmıştır.
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2.1. Yer Altı Sularının Tanımı ve Oluşumu
Yer altı suları, okyanuslar, denizler, atmosfer ve karalar arasında var olan su
döngüsünün bir unsurunu meydana getirirler. Bu su dolaşımı atmosferden gelen sıvı ve katı
hâldeki yağışların bir kısmı (bitkiler kullandıktan ve yüzeysel akışla akışa geçen sulardan arta
kalan kısmı) uygun koşullarda yer altına sızar ve geniş anlamda yer altı sularını oluşturur.
Yer altına sızan suların bir kısmı, yerin nispeten derin kısımlarına sokularak orada
bulunan geçirimli kayaçların gözenek, yarık, çatlak gibi boşluklarını tamamen doldurmuş bir
şekilde bulunur. Alt kısımlarından, geçirimsiz kayaçların teşkil ettiği bir zonla sınırlanan bu su
tabakası, dar anlamda yer altı suyu veya taban suyu olarak adlandırılmaktadır. Asıl yer altı suyu
kütlesini meydana getiren bu suyun üst yüzeyi yer altı suyu tablası veya kısaca su tablası olarak
adlandırılır (Şekil 2.1). Bu suyun bulunduğu zona ise buradaki kayaçların bütün boşlukları
suyla dolu olduğundan suya doygun zon veya satürasyon zonu denir (Şekil 2.1). Yer altına sızan
suların bir kısmı ise su tablası ile yer yüzeyi arasındaki zonda asılı olarak bulunur ve asılı su
adını alır. Bu suyun bulunduğu zona da bu zondaki kayaçların boşlukları kısmen su kısmen de
hava ile dolu olduğundan Havalanma Zonu veya Aerasyon Zonu denir (Şekil 2.1). Havalanma
zonunda yer yüzeyinden su tablasına kadarki alanda üç kuşak bulunur. Bunlar; toprak nemi
kuşağı, ara kuşak ve kılcal su kuşağıdır.

Şekil 2.1: Yer altı suları ve zonları (Hoşgören, 2001).
Toprak nemi kuşağında yer alan suyun bir kısmı bitkilerden tarafından kullanılır, bir
kısmı buharlaşma ile atmsofere gönderilir bir kısmı da alttaki ara kuşağa geçerek asılı su olarak
tutulur. Bu kuşakta yer alan suyun geri kalan kısmı ise moleküler çekim kuvveti ile zemin
unsurlarının yüzeyine sıkıca yapışmış olarak bulunur ve bitkiler tarafından dahi
kullanılamazlar. Bu suya hidroskopik nem denir. Yağış veya karların erimesi gibi nedenlerle
yer altına yeni su sızmadıkça, bu kuşaktaki su hareketi son derece azdır. Bazı alanlarda ara
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kuşak meydana gelmeyebilir. Bu durumda toprak nemi kuşağı, alttaki kılcal su kuşağı ile komşu
olur.
Kılcal su kuşağındaki su kapilar gerilim ile yer altı suyundan sağlanır. Bu kuşaktaki su
kapilariteye bağlı olarak yukarıya doğru yükselir. Bu yükselme, su tablasından itibaren, birkaç
santimetre ile 3-3.5 metre arasında değişir. Yükselme miktarı unsurlar arasındaki kılcal
boşlukların çapıyla ters orantılıdır; çap büyüdükçe yükselme miktarı azalır. Farklı özellikteki
depolar farklı kapilar yükselme hızına sahiptir. Örneğin çok kaba kum da yükselme miktarı 20
cm ve hızlı iken, kilde 200 cm üzerinde ve pek çok yavaştır.

2.2. Su Tablası
Su tablası, suya doygun zonda yer alan asıl yer altı suyunun veya taban suyunun üst
yüzeyine karşılık gelir. Suya doygun zon ile havalanma zonunu birbirinden ayırır. Su tablası
tamamen yatay bir düzlem şeklinde değildir. Genel olarak yer yüzeyindeki dalgalanmalara
uyma eğilimindedir. Yer yüzünün sırt, enterflüv, tepe gibi nispeten yüksek kısımlarının altında
yükselir. Buna karşılık vadi tabanı ve çanak gibi alçak kısımların altında alçalır (Şekil 2.2.).
Kuyu gibi yer altından su çekilen yerlerde su tablası da alçalır ve ters koni şeklinde bir çukruluk
meydana getirir. Buna alçalma konisi adı verilir. Kısa sürede ve bol miktarda suyun çekildiği
alanlarda bu su yer altı suyundan hemen karşılanmaz. Bunun nedeni yer altı suyunda suyun
hereketinin çok yavaş olmasıdır. Bunun sonucunda suyun çekildiği yerdeki suyun dolayısıyla
su tablasının seviyesi alçalır.

Şekil 2.2: Su tablasının yer yüzündeki engebeliliğe uyması durumu (Hoşgören, 2001).
Su tablasının yeryüzünün girintili ve çıkıntılarına uygun bir şekil almasını şu şekilde
açıklanır: Şekil 2.2’deki bir yer yüzeyi düşünelim. Bu yer zeminde yer alan geçirimsiz bir zon
üzerinde, tamamen homojen bir yapıya sahip geçirimli unsurlara sahip bir zon olsun ve burada
yer altı suyu ilk defa oluşmaya başlasın. Başlangıçta, örneğin yağmur şeklindeki yağışlara bağlı
olarak, yer altına sızan sular geçirimsiz zona inerler ve bu zonun üzerindeki kayaçların
boşlukları içinde birikirler. Böylece yer altı suyu oluşmaya başlar. Oluşan bu yer altı suyunun
yüzeyi, yani su tablası, yataydır ve sızan sulara bağlı olarak gittikçe yükselir. Su tablasının yatay
durumu vadilerin tabanına ulaşılıncaya kadar korunur. Daha sonra, su tablasının seviyesi,
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vadiler tarafından akarsulara veya vadi tabanlarına kaçan sularla alçalırken, tepe, sırt veya
enterflüvün altında sızan suların ilavesine ve kılcallığa bağlı olarak gittikçe yükselir. Sonuçta
su tablası giderek yer yüzeyinin şeklini almaya başlar.
Su tablasının yüksekliği veya yer altı suyu rezerv miktarı beslenme ve boşalma
arasındaki ilişkilere bağlı olarak değişir. Beslenmenin fazla olduğu devrelerde su tablasının
yüksekliği ve dolayısıyla yer altı suyu miktarı artar. Buna karşılık beslenmenin az, boşalmanın
fazla olduğu devrelerde seviye düşer, yer altı suyu miktarı azalır. Örneğin; yağışların fazla,
buharlaşma ve terlemenin az olduğu nispeten soğuk devrelerde sızma miktarı artacağından su
tablası yüksektir buna karşılık yağışların az olduğu veya hiç olmadığı, akarsuların akım
miktarının azaldığı veya tamamen kurudukları, buharlaşma ve terlemenin maksimum olduğu,
sulamalı tarım ve diğer ihtiyaçlar için yer altından çok su çekildiği sıcak-kurak devrelerde ise
su tablasının yüksekliği azalır. Herhangi bir serbest akifer sahasında yer altı suyu bilançosunun
unsurları şunlardır;
Tablo 2.1: Beslenme ve boşalma unsurları.
Beslenme (Gelir) Unsurları
Yağıştan sızma
Akıştan sızma
Kar erimesi
Buzul erimesi
Göl tabanlarından sızma
Yapay beslenme

Boşalma (Gider) Unsurları
Buharlaşma
Terleme
Kaynaklar ile boşalma
Su çekme ile boşalma
Akarsu tabanlarında olan kaçalar
Göl tabanlarında olan kaçaklar

Serbest akifer sahalarında su tablasında meydana gelen seviye değişmelerini ortaya
koymak için su tablası haritaları yapılır. Bunlar eş yer altı suyu seviyesi eğrilerini içeren
haritalardır. Bu haritalar yardımıyla yer altı suyunun akış yönü ve hidrolik eğim bulunabilir. Eş
yer altı suyu seviyesi eğrileri, yer altı suyu seviyesi eşit olan noktaların birleştirilmesiyle elde
edilmiş eğrilerdir (Şekil 2.3). Su tablası haritalarında yer altı suyunun akış yönü yüksek değerli
eş yer altı suyu seviyesi eğrilerinden düşük değerli olanlarına doğrudur (Şekil 2.3.). Bu haritalar
üzerinde hidrolik eğim (i) akış yönünde ve birim mesafede su tablasında meydana gelen düşüm
miktarıdır ve i= h/l formülünden bulunur. Bu formülde h= su tablası üzerindeki iki nokta
arasındaki seviye farkı, l= bu iki nokta arasındaki yatay mesafedir. Su tablası haritalarında eş
yer altı suyu seviyesi eğrilerinin birbirine yakınlaştığı ve sıklaştığı alanlar hidrolik eğimin
yüksek, geçirimliliğin düşük değerde olduğu ortamları gösterir. Bunlar geçirimli akiferlerin
içinde yer alabilen kil gibi geçirimsiz kayaçlardan oluşan büyük mercek veya seviyelere karşılık
geldiği gibi kırık veya fay çizgilerinin bulunduğu yerlere de bağlı olabilirler. Ayrıca bu hususta
yer altı suyunun altında bulunan geçirimsiz zonun gösterdiği engebeliliğin de etkisi vardır. Su
tablası haritalarında bazı noktalarda eğrilerin daire şeklinde kapalı eğriler oluşturduğu kısımlar,
su tablasının tepe şeklinde yükseldiği veya çanak şeklinde alçaldığı yerlere karşılık gelir.
Bunlardan birinci durumda değerler çevreden merkeze artar, ikinci durumda ise merkezden
çevreye doğru azalır.
Yer altı suyu seviyeleri ise, su tablası yapılacak sahadaki yeterli sayıdaki kuyunun belirli
bir referans seviyesinden itibaren olan su seviyesi yüksekliklerine karşılık gelir. Referans
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seviyesi olarak genellikle 0 metre ortalama deniz seviyesi alınır. Bu durumda herhangi bir
kuyudaki yer altı suyu seviyesini saptamak için önce kuyu ağzının deniz seviyesinden olan
yükseltisi bulunur. Sonra kuyudaki derinliği ölçülür. İki değer arasındaki fark kuyudaki suyun
veya yer altı suyunun o noktadaki seviyesini verir. Örneğin Şekil 2.4’teki örnek bir kuyunun su
tablası seviyesi kuyu ağzı olan 130 m’den kuyu derinliği olan 7 m’nin çıkartımıyla elde edilir.
Bu da 123 m olarak karşımıza çıkar.

Şekil 2.3: Eş yer altı suyu seviyesi eğrileri ve yer altı suyu akış yönü (Hoşgören, 2001).

Şekil 2.4: Kuyudaki yer altı suyu seviyesinin belirlenmesi.
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2.3. Yer Altı Sularının Kaynağı
Yer altı suları esas olarak üç tip su tarafından beslenirler. Bunlar; meteoroik sular (vadoz
sular), jüvenil sular ve rejenere sulardır.
a) Meteorik Sular (Meteoric Water): Yer altı suların beseleyen kaynaklardan en
önemlisidir. Meteorik sular atmosferden sıvı ve katı hâldeki yağışlarla karalar yüzeyine düşen
suları meydana getirirler. Bu sular gerek doğrudan gerekse yeryüzeyindeki akarsu, göl ve baraj
gibi su kütlelerinin tabanlarından dolaylı olarak yer altı sularını beslerler. Suyun yeryüzeyinden
yer altına geçme olayına sızma (infiltirasyon) denir. Yağış sırasında ve birim zamanda zemine
sızabilecek maksimum yağmur suyu miktarı sızma kapasitesi olarak adlandırılır. Sızma
kapasitesinin değeri, sahaya düşen yağmur suyu miktarından akışı, buharlaşma, terleme, bitki
örtüsü, tarafından tutulma, göllenme ve kullanma gibi çeşitli yollarla olan toplam su kaybını
çıkarmak suretiyle bulunabileceği gibi laboratuvarlarda meydana getirilen ve lizimetre veya
infiltrometre gibi isimler verilen küçük modeller üzerinde de saptanabilir.
Sızma miktarı y ada sızma kapasitesi üzerinde çeşitli faktörler rol oynar. Bunlar;
1)

Yerçekimi,

2)

Kapilarite (kılcallık),

3)

Gözeneklilik,

4)

Geçirimlilik,

5)

Yağışların miktarı ve özelliği,

6)

Topografya yüzeyinin eğim durumu,

7)

Zeminin yağışlardan önceki nem içeriği,

8)

Zeminin donmuş olması,

9)

Şehirsel yerleşme ve

10)

Bitki örtüsüdür.

Sızma her şeyden önce yerçekimi ve kapilarite kuvvetlerinin etkilerine bağlıdır.
Özellikle yerçekimi kuvveti önemli bir rol oynar. Bu kuvvet olmasa suların yerin derin
kısımlarına doğru hareketi söz konusu olamaz. Kapilarite kuvveti ise, yüzey sularının sınırlı bir
miktarının kılcal boşluklarla belirli bir derinliğe kadar sokulmasını sağlar.
Geçirimlilik hem kayaçların gözenekliliğine hem de gözeneklerin boyutuna ve
niteliğine bağlı olarak değişir. Gözeneklilik fazla ve boşluklar ne kadar fazla büyükse
geçirimlilik o oranda fazladır. Killi zeminlerde gözenekler fazla olmakla beraber bunlar çok
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küçüktürler ve kil zerrelerinin suyla temas etmesi sonucu hızla şişmeleriyle kapanırlar. Sonuçta
sızma miktarı üzerinde olumsuz bir etki meydana gelir.
Doğal olarak yağış miktarı ne kadar fazla ise sızma o kadar fazla olur. Bunda yağışların
özelliği de etkilidir. Yağışların sürekli ve az şiddetli olması sızma miktarını arttırmaktadır. Aynı
yağış miktarı diğer koşullar aynı kalmak üzere bir yere çiseleme şeklinde bir başka yerde
sağanak şekilde düşse, çiseleme şeklindeki yağışın olduğu yerdeki sızma daha yüksek olur.
Topoğrafya yüzeyinin eğimi dolaylı yoldan sızma üzerinde rol oynar. Eğim ne kadar az
ise yüzeye düşen yağışın oyalanması o kadar fazla olmakta, bu durum sızma miktarını
arttırmaktadır. Eğimin çok fazla olduğu alanlarda yüzeye düşen yağış eğim değerine bağlı
olarak yüzeyde fazla oyalanamadan direkt olarak akışa geçer ve sızma miktarı da oldukça düşük
olur.
Zeminin yağışlardan önce nemce zengin olması, yağışlar sırasında toprak suya iyice
doyduğu için direkt olarak yüzeysel akışa geçmesini sağlar ve sızma azalır. Eğer nem değeri
yağış öncesi düşük ise bu durum sızmayı arttırır. Yine aynı şekilde yağışlardan önce zeminin
donmuş olması sızma miktarını azaltır.
Yoğun şehirleşmenin olduğu alanlarda asfalt ve beton yüzeyler yüzeye düşen suların
toprakla temasını önlerler. Bu da direkt olarak sızmayı olumsuz yönde etkiler.
Bitki örtüsünün yoğun olduğu alanlarda yağan yağışın bir kısmı bu örtü tarafından
tutulup kayba uğratılmakla beraber, yer üstü akışı nispeten engelleneceğinden diğer koşullar da
elverişli ise sızma artar. Ayrıca bitki örtüsü zemini yağmur damlalarının darbe etkisinden korur.
Onun kompaktlaşmasına (sertleşmesine) engel olarak gözenekliliğini korumasına yol açar.
Dolayısıyla sızma miktarı üzerinde olumlu etki yapar.
b) Jüvenil Sular (Juvenile Water): Kökeni yerin iç kısımlarında olan sulardır. Bunlar
mağmanın yerkabuğu içinde herhangi bir derinlikte soğuyup katılaşması sırasında onun içinde
bulunan su buharının yoğunlaşmasıyla meydana gelir.
c) Rejenere Sular (Connate Fluids): Metemorfizma olayına bağlı olarak meydana
gelen sulardır. Bunlar metemorfizmaya uğrayan tortul kayaçların gözeneklerinin çok azalması
(%1’e kadar) sonucu terk edilen sularla yine metemorfizmasında sulu silikat minerallerinin
kuru silikat minerallerine dönüşmeleriyle bünyelerinden terkedilen sulara karşılık gelir.
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Uygulamalar
1)
belirleyiniz.

Siz veya yakınlarınızdan bir su kuyusu yerini ve tahmini su derinliğini

2)
Belirlediğiniz
konumlandırınız.
3)

su

kuyusunun

lokalitesini

google

earth

üzerinden

Konumlandırdığınız su kuyusunun yükseklik bilgisini elde ediniz.
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Uygulama Soruları
1)

Kuyunun bulunduğu yerdeki jeolojik birim nedir?

2)

Kuyudaki yer altı su seviyesi hakkında ne söyleyebilirsiniz?

3)

Su seviyesi ile ortamın iklimi hakkında bağlantı kurunuz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yer altı suları, okyanuslar, denizler, atmosfer ve karalar arasında var olan su
döngüsünün bir unsurunu meydana getirirler. Bu su dolaşımı atmosferden gelen sıvı ve katı
hâldeki yağışların bir kısmı (bitkiler kullandıktan ve yüzeysel akışla akışa geçen sulardan arta
kalan kısmı) uygun koşullarda yer altına sızar ve geniş anlamda yer altı sularını oluşturur. Yer
altına sızan suların bir kısmı, yerin nispeten derin kısımlarına sokularak orada bulunan geçirimli
kayaçların gözenek, yarık, çatlak gibi boşluklarını tamamen doldurmuş bir şekilde bulunur. Alt
kısımlarından, geçirimsiz kayaçların teşkil ettiği bir zonla sınırlanan bu su tabakası, dar
anlamda yer altı suyu veya taban suyu olarak adlandırılmaktadır.
Su tablası, suya doygun zonda yer alan asıl yer altı suyunun veya taban suyunun üst
yüzeyine karşılık gelir. Suya doygun zon ile havalanma zonunu birbirinden ayırır. Su tablası
tamamen yatay bir düzlem şeklinde değildir. Genel olarak yer yüzeyindeki dalgalanmalara
uyma eğilimindedir. Yer yüzünün sırt, enterflüv, tepe gibi nispeten yüksek kısımlarının altında
yükselir. Buna karşılık vati tabanı ve çanak gibi alçak kısımların altında alçalır. Su tablasının
yüksekliği veya yer altı suyu rezerv miktarı beslenme ve boşalma arasındaki ilişkilere bağlı
olarak değişir. Beslenmenin fazla olduğu devrelerde su tablasının yüksekliği ve dolayısıyla yer
altı suyu miktarı artar. Buna karşılık beslenmenin az, boşalmanın fazla olduğu devrelerde
seviye düşer, yer altı suyu miktarı azalır.
Serbest akifer sahalarında su tablasında meydana gelen seviye değişmelerini ortaya
koymak için su tablası haritaları yapılır. Bunlar eş yer altı suyu seviyesi eğrilerini içeren
haritalardır. Bu haritalar yardımıyla yer altı suyunun akış yönü ve hidrolik eğim bulunabilir. Eş
yer altı suyu seviyesi eğrileri, yer altı suyu seviyesi eşit olan noktaların birleştirilmesiyle elde
edilmiş eğrilerdir. Yer altı suyu seviyeleri ise, su tablası yapılacak yapılacak sahadaki yeterli
sayıdaki kuyunun belirli bir referans seviyesinden itibaren olan su seviyesi yüksekliklerine
karşılık gelir. Referans seviyesi olarak genellikle 0 metre ortalama deniz seviyesi alınır. Bu
durumda herhangi bir kuyudaki yer altı suyu seviyesini saptamak için önce kuyu ağzının deniz
seviyesinden olan yükseltisi bulunur. Sonra kuyudaki derinliği ölçülür. İki değer arasındaki fark
kuyudaki suyun veya yer altı suyunun o noktadaki seviyesini verir.
Yer altı suları esas olarak üç tip su tarafından beslenirler. Bunlar; meteoroik sular (vadoz
sular), jüvenil sular ve rejenere sulardır.
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Bölüm Soruları
1)
Geçirimsiz zonla su tablası arasında yer alan zonu tanımlayan terim
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Ara kuşak

b)

Toprak nemi kuşağı

c)

Havalanma zonu

d)

Aerasyon zonu

e)

Suya doygun zon

2)
Yer altına sızan suların bir kısmı su tablası ile yer yüzeyi arasındaki zonda asılı
olarak bulunur ve zondaki kayaçların boşlukları kısmen su kısmen de hava ile doludur. Bu zon
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Havalanma zonu

b)

Geçirimsiz zon

c)

Suya doygun zon

d)

Satürasyon zonu

e)

Geçirimli zon

3)

Aşağıdakilerden hangisi yer altı suyunu besleyen (gelir) unsurlardan değildir?

a)

Yağıştan sızma

b)

Buharlaşma

c)

Akıştan sızma

d)

Buzul erimesi

e)

Yapay beslenme
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4)
Aşağıdakilerden hangisi yer altı suyu bilançosu üzerinde etkili olan boşalma
(gider) unsurlarından birisi değildir?
a)

Buharlaşma

b)

Terleme

c)

Kaynaklar ile boşalma

d)

Göl tabanlarından sızma

e)

Su çekme

5)

Su tablası ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)

Taban suyunun üst yüzeyine karşılık gelir.

b)

Yer yüzeyindeki dalgalanmalara uyma eğilimindedir.

c)

Su tablası her yerde aynı seviyededir.

d)

Yer altından su çekilen yerlerde su tablası ters koni şeklini alır.

e)
değişir.

Su tablasının yüksekliği beslenme ve boşalma arasındaki ilişkilere bağlı olarak

Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz?
6)
Serbest akifer sahalarında su tablasında meydana gelen seviye değişmelerini
ortaya koymak için ........................... yapılır.
7)
Su tablası haritalarında yer altı suyunun akış yönü ................eş yer altı suyu
seviyesi eğrilerinden ........................ olanlarına doğrudur.
8)
Mağmanın yerkabuğu içinde herhangi bir derinlikte soğuyup katılaşması
sırasında onun içinde bulunan su buharının yoğunlaşmasıyla meydana gelen sulara
........................denir.
9)
Metemorfizmaya uğrayan tortul kayaçların gözeneklerinin çok azalması (%1’e
kadar) sonucu terk edilen sularla, yine metemorfizmasında sulu silikat minerallerinin kuru
silikat minerallerine dönüşmeleriyle bünyelerinden terkedilen sulara .................. denir.
10)

Suyun yeryüzeyinden yer altına geçme olayına ........................denir.

Cevaplar
1)e, 2)a, 3)b, 4)d, 5) c, 6) Su tablası haritaları, 7) yüksek değerli – düşük değerli, 8)
jüvenil sular, 9) rejenere, 10) sızma (infiltirasyon).
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3. AKİFER VE TİPLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Akifer ve Tipleri
3.2. Yer Altı Sularında Hareket
3.3. Yer Altı Sularının Kimyasal Özellikleri
3.4. Yer Altı Sularının Aşındırma ve Biriktirme Şekilleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Suyun yer altında depolanabildiği ortamlar nelerdir?

2)

Artezyen ne demektir?

3)

İçtiğimiz sulardaki mineraller nasıl bu sulara karışır?

4)

Mağaralardaki şekiller nasıl oluşmuştur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Akifer ve Tipleri

Yer Altı Sularında
Hareket

Yer Altı Sularının
Kimyasal Özellikleri

Yer Altı Sularının
Aşındırma ve
Biriktirme Faaliyetleri

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Yer altındaki suların
depolanma ortamları
hakkında bilgi sahibi olur.

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak ve uygulama yaparak

Yer altı sularındaki hareket
ve hızları hakkında bilgi
sahibi olur.

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak ve uygulama yaparak

Yer altı sularının
bünyesindeki mineral ve
bileşikler hakkında bilgi
sahibi olur.
Yer altı sularının oluşturduğu
birtakım şekiller hakkında
bilgi sahibi olur.

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak ve uygulama yaparak

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak ve uygulama yaparak
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Anahtar Kavramlar
•

Akifer

•

Serbest Akifer

•

Tünemiş Akifer

•

Tutuklu Akifer

•

Darcy denklemi

•

Sarkıt, dikit ve sütunlar
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Giriş
Bu bölümde, yer altı sularının depolanma ortamları ve bunların özellikleri, yer altı
sularındaki hareket yönü ve hızı ve buna ait denklemler, yer altı sularının bünyesindeki
kimyasal bileşenler ve özellikleri ve son olarak da yer altı sularının özellikle mağaralarda
oluşturduğu birtakım şekiller üzerinde bilgiler verilecektir. Bu bölümle birlikte hidrografya
dersimiz içerisinde yer altı sularıyla ilgili kısım tamamlanmış olacaktır. Bu bölümün
oluşturulmasında M. Yıldız Hoşgören’in Hidrografya I kitabından faydalanılmıştır.
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3.1. Akifer ve Tipleri
Latince “Aqua” su ve “Ferre” taşımak kelimelerinden oluşan akifer, içinde yer altı suyu
bulunduran ve taşıyan jeolojik birim veya ortamlara denir. Türkçe olarak su taşıyan veya su
veren şeklinde adlandırılabilecek olan akiferler içlerine suyun serbest bir şekilde girebileceği
ve hareket edebileceği boyut, miktar ve nitelikte boşluk içeren kayaçlardan oluşmuş geçirimli
kesimlerdir. Kısmen boşluklu oldukları hâlde bu boşlukların su taşıyacak nitelikte olmamaları
nedeniyle yer altı suyu bulundurmayan kütleler de vardır. Bunlara ise akifüj (su kaçıran) ismi
verilir.
Üç tür akifer bulunmaktadır. Bunlar; serbest akifer, tünemiş akifer ve tutuklu akiferdir.
a)
Serbest Akifer: Asıl yer altı suyunu yani taban suyunu içeren ve üst sınırı su
tablası tarafından meydana gelen akiferdir (Şekil 3.1). Freatik akifer olarak da adlandırılan bu
akiferin kalınlığı topoğrafya yüzeyinin özelliklerine, boşalmaya ve boşalma türüne, beslenme
koşullarına bağlı olarak değişir. Serbest akiferde yer alan suya serbest yer altı suyu denir.
b)
Tünemiş Akifer: Ana serbest akiferin üzerinde ondan ayrı ve ondan çok daha
küçük sahada bir serbest akiferdir (Şekil 3.1). Bunlar havalanma zonunu oluşturan geçirimli
formasyonların arasında yer alan geçirimsiz seviyelere veya tabakalara bağlı olarak oluşurlar.
Bu yerel geçirimsiz seviyeler yer altına sızan suların ana akifere inmesine engel olur ve onların
bir kısmını kendi üzerlerinden toplarlar. Tünemiş akiferlerde yer alan sulara tünemiş yer altı
suları denir.

Şekil 3.1: Serbest ve tünemiş akifer örnekleri (Hoşgören, 2001).
c)

Tutuklu Akifer: Bu akifer iki geçirimsiz tabaka arasında yer alır. Basınçlı akifer

44

veya artezyen olarak bilinen bu akiferin taşıdığı su, geçirimsiz tabakalar arasında hapsedilmiştir
(Şekil 3.2). Bu tip yer altı suyu hidrostatik basınç altında bulunduğundan basınçlı su veya
artezyen suyu olarak adlandırılmaktadır. Tutuklu akiferin meydana gelebilmesi için iki
geçirimsiz tabaka arasında yer alması şartı yanı sıra, eğimli bulunması, yağışlardan ve diğer yer
üstü sularından beslenebilmesi için önce bir ucunun topoğrafya yüzeyine açık olması diğer
ucunun ise içine giren suların kaçıp kurtulamayacağı şekilde kapalı nitelikte olması gerekir. Bu
şekilde tutuklu akifere inen kuyularda veya sondaj borularında su hidrostatik basınç nedeniyle
su tablasının seviyesine kadar kendiliğinden yükselir. Buna artezyen kuyu denir. Kuyunun ağız
kısmı su tabakasından daha aşağıda ise bu durumda su kuyudan fışkırarak çıkar. Buna da
artezyen kaynağı ismi verilir.

Şekil 3.2: Tutuklu akifer (Hoşgören, 2001).

3.2. Yer Altı Sularında Hareket
Yer altı suları yer üstü suları gibi hareket hâlindedir. Ancak bu hareket çok yavaştır. Bu
nedenle yer üstü sularında akarsularda akış hızı saniyede metre (m/sn) olarak ifade edildiği
hâlde, yer altı sularında hız örneğin günde metre veya yılda metre olarak ifade edilir. Yer altı
sularında hız yavaş olduğundan akış genellikle düzgün (laminar) akış şeklindedir. Bununla
beraber yer altındaki uzun ve geniş doğal su yollarında galeri gibi çalkantılı veya girdaplı akış
(türbülanslı akış) da görülebilir. Bu gibi yerler genelde karstik sahalarda bulunurlar.
Yer altı sularının hızı Darcy Denklemi ile bulunabilir. Bunun için;
V= K x İ
formülü kullanılır. Burada V= akış hızı, K= geçirimlilik katsayısı ve İ= hidrolik eğimdir.
Bu durumda yer altı suyunun akış hızı geçirimlilik ve hidrolik eğimle doğru orantılıdır. Yani
geçirimlik ve eğim arttıkça yer altı suyunun akış hızı artış, azaldıkça hızda azalma olur. Normal
olarak yer altı sularında hız günde 1.5 metre ile yılda 1.5 metre arasında değişir. Bununla
45

beraber, günde 122 metre gibi büyük hızlarla, günde birkaç santimetrelik düşük hızlar da
ölçülmüştür.
Yer altı sularındaki akış hızı, yer altı suyuna tuz veya boya dökmek ve tuzlu veya boyalı
suyun birim zamanda aldığı yolu saptamak suretiyle bulunabilir. Bu yöntemde su seviyesi
yüksek olan deney kuyusuna tuz veya boya dökülür ve akış yönündeki su seviyesi daha düşük
olan kuyulardaki suların tuzlulaştığı veya boyandığı an tespit edilir (Şekil 3.3). Böylece arada
geçen süre bulunur. Kuyuların arasındaki mesafede bilindiğinden
V= L / t
formülüyle hız hesaplanır. Formülde yer alan V= akış hızı, L= kat edilen yol uzaklığı,
t= geçen zamandır.

Şekil 3.3: Yer altı sularındaki akış hızının tespiti.
Yer altı sularının hareket etme özelliğine sahip olmaları uygulamada birtakım yararlar
sağlar. Her şeyden önce su çekilen kuyu gibi tesislerdeki su açığı karşılanır. Böylece aşırılığa
kaçmamak ve su bilançosundaki dengeyi bozmamak şartıyla devamlı su temini mümkün olur.
Bu özellikten ayrıca bataklıkların kurutulmasında tuzlu, alkali toprakların yıkanarak tarıma
kazandırılmasında, heyelanların önlenmesinde ve inşaat işlerinde zemine yeterli direncin
sağlanmasında yararlanılır.
Örnek olarak burada heyelanlarla ilgili uygulamalar verilecektir. Heyelanların
oluşumunda yer altı sularının da önemli payları vardır. Örneğin yağışlar veya kar erimeleri
sonucu yer altına sızan sular yamaç kütlesinin ağırlığını arttırarak yamaç stabilitesini bozar ve
heyelana neden olur. Suya doygun hâldeki yamaçlarda yamaç unsurlarını bir arada tutan bağ
direnci (kohezyon) zayıflar veya tamamen ortadan kalkar. Sonuçta kütle akıcı hâle geçer.
Ayrıca yer altı suları killi, marnlı tabakaları kaygan hâle getirerek sürtünmeyi azaltır. Bu
tabakaların üzerinde yer alan yamaç kısımlarının kaymasına neden olur. Bu gibi yerlerde
satürasyona mani olmak ve dolayısıyla kuruma ve sıkışmayı temin temin etmek gerekir. Bunun
için de yer altı suyu çeşitli yöntemlerle drene edilir.

3.3. Yer Altı Sularının Kimyasal Özellikleri
Yer altı suları tamamen saf değildir. Bünyelerinde oksitler, klorürler, karbonatlar,
sülfatlar gibi erimiş ya da çözünmüş hâlde çeşitli kimyasal bileşik veya madde içerir. Bu erimiş
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bileşik veya maddelerin iyon hâlinde bulunan başlıca elementlerini kalsiyum, magnezyum,
sodyum, potasyum, demir gibi katyonlar ile karbonat, bi karbonat, klor, sülfat, nitrat, flor gibi
anyonlar meydana getirir. Yer altı suları ayrıca kurşun, bakır, çinko ve arsenik gibi bazı zehirli
elementler de içerebilir. Yer altı sularının içinde suda çözünmüş olarak çeşitli gazlar da yer alır.
Bunların başlıcalarını oksijen ve karbon dioksit oluşturur.
Erimiş hâldeki yer altı sularında bulunan maddeler, gerek yer altına sızmadan önce
gerekse yer altında temas ettikleri toprak veya kayaçların eritmeleri yoluyla onların
bileşimlerine girmişlerdir. Örneğin tuzlu formasyonlarla temasa geçen yer altı suları sodyum
klorür, anhidrit veya jipsli formasyonlarla temase geçenler kalsiyum sülfat, kalker, mermer gibi
kayaçlarla temas ederlerse kalsiyum bi karbonat içerirler.

3.4. Yer Altı Sularının Aşındırma ve Biriktirme Faaliyetleri
Yer altı suları içinde bulundukları zemini zamanla aşındırırlar. Bu aşındırma esas olarak
korozyon yani eritme yoluyla meydana gelir ve özellikle kalker, dolomit, tebeşir, mermer, jips,
kayatuzu gibi eriyebilen kayaçların yeraldığı sahalarda önemli etkinliğe sahip bulunur. Bu yolla
karst topoğrafyası adı altında toplanan çeşitli yer şekilleri meydana gelir. Bu topoğrafyanın
yeryüzeyinde görülen şekillerinin oluşumunda yer üstü sularının eritme yoluyla yaptıkları
aşındırmanın rolü bulunur. Buna karşılık mağaralar, galeriler, doğal tünel ve köprüler gibi
karstik yer altı şekillerinin oluşumunda yer altı sularının etkisi görülür. Yer altı sularının
içerisinde bulunan erimiş hâldeki maddeleri belirli koşullar altında terkederek biriktirme
faaliyetinde de bulunurlar. Bu yolla yumrular, biriktirme filonları, sarkıtlar, dikitler, damlataşı
sütunları ve kabuklar meydana gelir. Bu şekiller daha çok ülkemizde Akdeniz Bölgesi’nde
kalkerlerin yayılış özelliğine bağlı olarak yaygın olarak bulunurlar.
Bunlardan yumrular, yer altında yer alan küre veya buna yakın şekildeki doğal
boşlukların yer altı suyu çökelleriyle doldurulması sonucu meydana gelir. Çökelme ve birikme
diyaklaz ve çatlak gibi boşluk içinde olursa birikme filonları (damarları) oluşur. Yumrular ve
filonlar çökelen maddeye göre kalkerli, demirli, silisli gibi çeşitli kimyasal bileşimde olabilirler.
Sarkıt ve dikitler: Mağara, galeri gibi geniş yer altı boşluklarının tavanından sızan ve
damlayan kalkerli yer altı sularının içlerindeki kalkerin çökelip birikmesiyle meydana gelmiş
oluşuklardır. Bunlardan tavanda yer alanların sarkıt, tabanda yer alanlarına dikit ismi verilir.
Damlataş sütunları sarkıt ve dikitlerin bir kısmı gelişip büyüyerek birleşirler ve bu sütunları
oluştururlar (Şekil 3.4).
Kabuklar ise kurak ve yarıkurak bölgelerde zeminde görülen sertleşmiş seviyelerdir.
Bunlar yeryüzündeki şiddetli buharlaşmaya bağlı olarak kapilerite ile yükselen yer altı sularının
içlerindeki maddeleri belirli seviyelerde terketmeleriyle meydana gelir. Kabukların seviyesi
iklim ne kadar kuraksa yeryüzeyine o kadar yakın bulunur. Hatta çöl sahalarında yeryüzeyi yer
yer sert kabuklardan oluşur. Kabuklara örnek olarak kaliş ve çöl verniği gösterilebilir.
Bunlardan kaliş, kalkerden müteşekkil bir kabuktur. Çöl verniği ise demirli ve
mağnezyumludur. Çok ince bir tabaka hâlinde zemin unsurlarının yüzeyini kaplar. Rengi koyu
kahverengi – siyah arasında değişir.
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Şekil 3.4: Mağarlarda yer alan sarkıt, dikit ve sütunlar.
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Uygulamalar
1)

Bir artezyen kuyusunu ziyaret ediniz.

2)

İçtiğiniz suyun üzerinde yer alan mineral bilgilerini okuyunuz.

3)

Bir mağarayı ziyaret ediniz.
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Uygulama Soruları
1)

Artezyen kuyusu ile ilgili olarak su seviyesi ne kadardır, seviye değişimi oluyor

mu?
2)
İçtiğiniz suyun mineral özelliği ile çıkartılan yerdeki kayaçlar arasında bir
bağlantı var mıdır?
3)

Mağarada görüdüğünüz yer şekillerinin nasıl oluştuğu hakkında bilgi veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Latince “Aqua” su ve “Ferre” taşımak kelimelerinden oluşan akifer, içinde yer altı suyu
bulunduran ve taşıyan jeolojik birim veya ortamlara denir. Türkçe olarak su taşıyan veya su
veren şeklinde adlandırılabilecek olan akiferler içlerine suyun serbest bir şekilde girebileceği
ve hareket edebileceği boyut, miktar ve nitelikte boşluk içeren kayaçlardan oluşmuş geçirimli
kesimlerdir. Üç tür akifer bulunmaktadır. Bunlar; serbest akifer, tünemiş akifer ve tutuklu
akiferdir.
Yer altı suları yer üstü suları gibi hareket hâlindedir. Ancak bu hareket çok yavaştır. Bu
nedenle yer üstü sularında akarsularda akış hızı saniyede metre (m/sn) olarak ifade edildiği
hâlde, yer altı sularında hız örneğin günde metre veya yılda metre olarak ifade edilir. Yer altı
sularında hız yavaş olduğundan akış genellikle düzgün (laminar) akış şeklindedir. Bununla
beraber yer altındaki uzun ve geniş doğal su yollarında galeri gibi çalkantılı veya girdaplı akış
(türbülanslı akış) da görülebilir.
Yer altı suları tamamen saf değildir. Bünyelerinde oksitler, korürler, karbonatlar,
sülfatlar gibi erimiş ya da çözünmüş hâlde çeşitli kimyasal bileşik veya madde içerir. Bu erimiş
bileşik veya maddelerin iyon hâlinde bulunan başlıca elementlerini kalsiyum, magnezyum,
sodyum, potasyum, demir gibi katyonlar ile karbonat, bi karbonat, klor, sülfat, nitrat, flor gibi
anyonlar meydana getirir. Yer altı suları ayrıca kurşun, bakır, çinko ve arsenik gibi bazı zehirli
elementler de içerebilir. Yer altı sularının içinde suda çözünmüş olarak çeşitli gazlar da yer alır.
Bunların başlıcalarını oksijen ve karbon dioksit oluşturur.
Yer altı suları içinde bulundukları zemini zamanla aşındırırlar. Bu aşındırma esas olarak
korozyon yani eritme yoluyla meydana gelir ve özellikle kalker, dolomit, tebeşir, mermer, jips,
kayatuzu gibi eriyebilen kayaçların yeraldığı sahalarda önemli etkinliğe sahip bulunur. Bu yolla
karst topoğrafyası adı altında toplanan çeşitli yer şekilleri meydana gelir. Bu topoğrafyanın
yeryüzeyinde görülen şekillerinin oluşumunda yer üstü sularının eritme yoluyla yaptıkları
aşındırmanın rolü bulunur. Buna karşılık mağaralar, galeriler, doğal tünel ve köprüler gibi
karstik yer altı şekillerinin oluşumunda yer altı sularının etkisi görülür. Yer altı sularının
içerisinde bulunan erimiş hâldeki maddeleri belirli koşullar altında terkederek biriktirme
faaliyetinde de bulunurlar. Bu yolla yumrular, biriktirme filonları, sarkıtlar, dikitler, damlataşı
sütunları ve kabuklar meydana gelir.
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Bölüm Soruları
1)
Kayaçlar kısmen boşluklu oldukları hâlde bu boşlukların su taşıyacak nitelikte
olmaması nedeniyle bünyesinde yer altı suyu bulundurmayan kütleler aşağıdakilerden
hangisiyle tanımlanır?
a)

Serbest akifer

b)

Tünemiş akifer

c)

Akifüj

d)

Tutuklu akifer

e)

Gözenekli akifer

2)

* İki geçirimsiz tabaka arasında yer alır.
* Yağışlardan beslenebilmesi için bir ucu topografya yüzeyinde açıktır.
* Artezyen kuyuları bu tip akiferde yapılır.

Yukarıda özellikleri verilmiş akifer türü aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Tutuklu akifer

b)

Akifüj

c)

Serbest akifer

d)

Tünemiş akifer

e)

Geçirimsiz akifer

3)

I) İki geçirimsiz tabaka arasında yer alan akiferdir.

II) Asıl yer altı suyunu içeren akiferdir.
III) Ana serbet akiferin üzerinde ondan ayrı ve çok daha küçük sahadaki akiferdir.
Yukarıda özellikleri verilen akifer türleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Tünemiş – Tutuklu- Serbest

b)

Tutuklu – Tünemiş - Serbest

c)

Serbest – Tutuklu - Tünemiş

d)

Serbest – Tünemiş - Tutuklu

e)

Tutuklu – Serbest - Tünemiş
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4)

Yer altı sularının hareketiyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)

Akış hızları günde veya yılda metre cinsinden ifade edilir.

b)

Akış genellikle laminar akış şeklindedir.

c)

Yer altı suyunun akış hızı geçirimlilik ve hidrolik eğimle doğru orantılıdır.

d)
değişir.
e)

Normal olarak yer altı sularında hız günde 1.5 metre ile yılda 1.5 m arasında

Yer altı sularının hızını tespit etmek imkansızdır.

5)
Aşağıda verilen özelliklerden hangisi yer altı sularının biriktirme şekillerinden
birisi değildir?
a)

Sarkıt

b)

Mağara

c)

Dikit

d)

Yumrular

e)

Damlataşı Sütunları

Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.
6)
Yer altında yer alan küre veya buna yakın şekildeki doğal boşlukların yer altı
suyu çökelleriyle doldurulması sonucu meydana gelen şekillere ............................. denir.
7)
Yer altı suları tuzlu formasyonlarla temas ederse ........................, anhidrit veya
jipsli formasyonlarla temas ederse ..........................., kalker, mermer gibi kayaçlarla temas
ederlerse ........................... içerirler.
8)
Kalınlığı topoğrafya yüzeyinin özelliklerine, boşalmaya ve boşalma türüne,
beslenme koşullarına bağlı olarak değişen akifer türü ....................... dir.
9)
şeklindedir.

Yer altı sularında hız yavaş olduğundan akış genellikle ...........................

10)
Tutuklu akifere inen kuyularda veya sondaj borularında, su, hidrostatik basınç
nedeniyle su tablasının seviyesine kadar kendiliğinden yükselir. Bu tip akiferlere
......................... denir
Cevaplar
1)c, 2)a, 3)e, 4)e, 5)b, 6) yumru, 7) sodyum klorür - kalsiyum sülfat- kalsiyum bi
karbonat, 8) Serbest akifer, 9) düzgün (laminar) akış, 10) Tutuklu akifer.
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4. KAYNAKLAR VE TÜRLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Kaynaklar
4.2. Kaynak Tipleri
4.2.1. Akifer Tiplerine Göre Kaynaklar
4.2.2. Karstik Kaynaklar
4.2.3. Fay Kaynakları
4.2.4. Sıcaklıklarına Göre Kaynaklar
4.2.5. Akımlarına Göre Kaynaklar
4.2.6. Suyun Çıkış Tarzına Göre Kaynaklar
4.2.7. Kimyasal Bileşimlerine Göre Kaynaklar
4.3. Kaynak Sularının Aşındırma ve Biriktirme Faaliyetleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
2)
çıkarır?
3)

İçtiğiniz sular ne tür kaynaktan çıkmaktadır?
İçme suları bakımından farklı kaynak türlerinden olması ne gibi farklılık ortaya

Pamukkale travertenleri sizce nasıl oluşmuştur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kaynaklar

Kaynak Tipleri

Kaynak Sularının
Aşındırma ve
Biriktirme Faaliyetleri

Kazanım
Kaynak tanımı ve genel
özellikleri hakkında bilgi
sahibi olur.
Kaynakların yedi türde
çeşitleri hakkında bilgi sahibi
olur ve farklılıklarını ayırt
edebilir.
Kaynak sularının
yeryüzündeki birtakım
aşındırma ve biriktirme
şekilleri üzerine bilgi sahibi
olur.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak ve uygulama yaparak

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak ve uygulama yaparak

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak ve uygulama yaparak
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Anahtar Kavramlar
•

Akifer Kaynakları

•

Artezyen Kaynağı

•

Eksürjans Kaynağı

•

Resürjans Kaynağı

•

Aralı Kaynak

•

Fay Kaynağı

•

Gayzer
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Giriş
Bu bölümde, Hidrografya dersi kapsamında işlenen kaynaklar konusu tek bir bölümde
işlenmiştir. Buna göre kaynakların tanımı ve tipleri ile aşındırma ve biriktirme şekilleri üzerinde
durulmuştur. Bu bölümün oluşturulmasında M. Yıldız Hoşgören’in Hidrografya I kitabından
faydalanılmıştır.
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4.1. Kaynaklar
Yer altı sularının, doğal olarak yer yüzeyine çıktıkları yerlere kaynak denir (Şekil 4.1).
Yer altı sularının doğal yollardan yer yüzeyine çıkmaları, su tablasının topografya yüzeyi
tarafından kesilmesi yolu ile olabileceği gibi, artezyen kaynaklarında olduğu şekilde, tutuklu
yer altı sularının kendilerine ulaşan kırık veya fay düzlemleri boyunca yükselmeleri yolu ile de
olabilir. Farklı formasyon sınırları boyunca veya farklı tabaka sınırlarından da yer altı suları
yeryüzeyine çıkabilir (Şekil 4.2).

Şekil 4.1: Kaynağın şematik gösterimi.

Şekil 4.2: Farklı tabakalar arası kaynak.
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4.2. Kaynak Tipleri
Kaynaklar faklı özelliklerine göre sınıflandırılabilirler. Bunlar;
•

Akifer tipine veya bu bakımdan ayrılabilen yer altı suyu tipine,

•
Karstik sahalardaki, erimelere bağlı yer altı boşluk, galeri veya su yollarından
gelip gelmemelerine,
•

Kırılmalar veya faylanmalara bağlı bulunup bulunmamalarına,

•

Sularının sıcaklıklarına,

•

Akım (debi) miktarlarına,

•

Suların yeryüzüne çıkış tarzlarına ve

•

Suların kimyasal bileşimlerine göredir.

4.2.1. Akifer Tiplerine Göre Kaynaklar
Akifer tiplerine göre kaynaklar daha önce akifer türlerinde de bahsedildiği gibi üç
türdür. Bunlar;
•

Serbest akifer kaynakları,

•

Tünemiş akifer kaynakları ve

•

Artezyen kaynaklarıdır.

Serbest akifer kaynakları; suları serbest akiferlerden gelerek yeryüzüne çıkan, diğer
bir ifade ile suları serbest yer altı sularından müteşekkil bulunan kaynaklardır. Serbest akiferler
asıl yer altı suyunu taşıyan akiferlerdir. Bu su, akifer tipi açısından, serbest yer altı suyu ismini
alır ve yüzeyini su tablası meydana getirir. Bu su tablasının topografya yüzeyi ile kesişmesi ve
dolayısıyla suların yeryüzüne çıkması sonucu serbest akifer kaynakları meydana gelir. Bu gibi
yerler, genellikle topografya yüzeyinin girinti yaptığı vadilerin yamaçları ile dağ, sırt ve
tepelerin yamaçlarına karşılık gelir. Esas olarak bu tür yamaçlarda yer alan bu kaynaklara,
bundan dolayı yamaç kaynakları ismi de verilir (Şekil 4.3).
Tünemiş akifer kaynakları; suları tünemiş akiferlerden gelen veya tünemiş yer altı
suyundan oluşan kaynaklardır. Tünemiş yer altı suları, daha önce de açıklandığı gibi asıl yer
altı suyunun üst kısmında ve ondan ayrı olarak bulunan, yerel geçirimsiz tabakaların üzerlerinde
toplanmış sulara karşılık gelirler. Bu yer altı sularının yüzeyi (tünemiş yer altı suyu tablası)
topografya yüzeyi tarafından kesildiğinde tünemiş akifer kaynakları veya tünemiş yer altı suyu
kaynakları meydana gelir (Şekil 4.3).
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Artezyen kaynakları; suları tutuklu akiferlerden gelen veya tutuklu yer altı suyundan
müteşekkil bulunan kaynaklardır. Geçirimsiz tabakalar arasında hapsedilmiş bulunan bu tip yer
altı suları, basınç altında olduklarından, tektonik olaylar sonucu meydana gelen kırık veya fay
düzlemleri kendilerine kadar sokulduğunda, yol bulabildikleri takdirde, bu düzlemler boyunca
yer yüzeyine doğru yükselirler. Eğer suların yer yüzeyine çıkacakları noktanın seviyesi tutuklu
yer altı suyu tablasından daha aşağıda ise, suyun çıkışı fışkırma şeklinde olur. Bu tip kaynaklara
artezyen kaynağı denir (Şekil 3.2). Aynı kaynaklar, tutuklu yer altı suyuna inen kuyular kazmak
suretiyle, yapay olarak da meydana getirilebilirler.

Şekil 4.3: Serbest ve Tünemiş akifer kaynakları (Hoşgören, 2001).

4.2.2. Karstik Kaynaklar
Bunlar, karstik sahalarda, kalkerlerin çatlak, yarık, düden (ponor, subatan, suyutan),
obruk (aven, jama) gibi boşluklarından yer altına sızan suların, gerek derin kısımlarda yer alan
ve kalkerlerin erimesine bağlı olarak meydana gelen nispeten geniş su yollarında gerekse
herhangi bir geçirimsiz zon üzerinde toplanmaları ve daha sonra yeryüzüne çıkmalarıyla
meydana gelen kaynaklardır (Şekil 4.4). Genellikle yüksek akımlı olan karstik kaynakların bu
mekanizma ile meydana gelenlerine eksürjans kaynağı denir. Karstik sahalardaki yüksek
akımlı kaynaklardan diğer bir kısmı ise, yer üstünde akan akarsuların düden, obruk gibi doğal
boşluklardan yer altına girmeleri ve burada yollarına devam ettikten sonra tekrar yeryüzüne
çıkmaları sonucu meydana gelirler. Yani bu kaynaklar, yer üstü akarsularının yer altına
girmeleri ve burada yer altı akarsuları şeklinde yollarına devam ettikten sonra tekrar yeryüzüne
çıkmaları sonucu oluşurlar. Bu tür kaynaklara da resürjans kaynağı adı verilir. Bu tip bol
akımlı kaynakları ifade etmek için voklüz kaynağı terimi de kullanılmaktadır.
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Karstik kaynakların bir kısmının suyu yeryüzüne aralıklı olarak çıkar. Bu tür karstik
kaynaklara aralı kaynaklar ismi verilir. Bu kaynaklarda suların yeryüzüne aralıklı olarak
çıkmalarının sebebi içinde aktiği yatağın şeklinden dolayıdır. Böyle bir kaynağın yatağı
yeryüzüne açılmadan önce, aşağı doğru bir dirsek veya sifon yapar. Ayrıca bu yatak doğal
kuyularla yeryüzüne bağlıdır. Suyun yer altına girmesiyle sifon dolmaya başlar ve su seviyesi,
sifonu yeryüzüne bağlayan yatak parçasının tabanını aşınca, su yeryüzüne boşalır. Beslenmenin
boşalmadan fazla olduğu devrede kaynak devamlıdır. Beslenmenin olmadığı devrede ise
kaynak, seviyesi sifonu yeryüzüne bağlayan yatak parçasının tabanının altına düşene kadar,
yeryüzüne su verir. Daha sonra yeni bir beslenmeye kadar kuru kalır.

Şekil 4.4: Aralı kaynak (Hoşgören, 2001).

4.2.3. Fay Kaynakları
Bunlar, yer altı sularının kırılmalara veya faylanmalara bağlı olarak yeryüzüne çıktıkları
kaynaklardır. Artezyen kaynaklarında açıklandığı gibi, şayet tutuklu yer altı suyu, kendisine
ulaşan bir kırık veya fay düzlemi varsa, bu düzlem boyunca yol bularak yeryüzüne çıkabilir.
Suyun bu çıkışı faylanmaya bağlı olduğundan bu tür kaynaklar aynı zamanda fay kaynağıdırlar
(Şekil 4.5).
Faylar ve fay hatları mevcut akiferlerin kapasitesini arttırabildiği gibi yeni akiferlerin
ortaya çıkmasına yardımcı olarak da yer altı sularının niceliğine katkıda bulunurlar. Fayların
katkısıyla oluşan birçok akifer yine fayların katkısıyla bünyesine daha fazla su tedarik
edebilmektedir. Bu sebeple fayların su kaynaklarının temin ve muhafazası açısından pozitif bir
etkisi olduğu söylenebilir.
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Şekil 4.5: Karstik ve fay kaynağının şematik gösterimi.

4.2.4. Sıcaklıklarına Göre Kaynaklar
Kaynak sularının bir kısmı soğuk, bir kısmı ise ılık veya sıcaktır. Suları ılık veya sıcak
olan kaynaklar sıcak kaynak veya termal kaynak olarak adlandırılırlar. Sıcak kaynakların büyük
bir kısmının kökenini meteorik sular meydana getirir. Bu sular yer yüzeyinden yerin derin
kısımlarına sızmışlar ve orada temas ettikleri sıcak kesimler vasıtası ile ısıtılmışlardır. Sıcak
kaynakların çok az bir kısmı ise jüvenil sulardan oluşur. Bu sular, genellikle volkanizma
olayları sırasında magmadan ayrılan su buharının yoğunlaşması sonucu oluşan sıcak sulara
karşılık gelirler.
Sıcak kaynakların bir kısmında sıcaklık kaynama noktasının çok altındadır. Buna
karşılık gayzer adı verilen kaynaklarda sıcaklık kaynama noktası etrafında oynar. Sıcak
kaynakların bir kısmının sıcaklığı yıl boyunca sabit bir değer gösterir.
Ülkemiz sıcak kaynaklar bakımından oldukça zengindir. Bazı kaynaklar ve sıcaklık
dereceleri; Gayzer Suyu (Ayvacık) 100 oC, Yalova Kaplıcaları (Yalova) 66.2 oC, Kızılcahamam
Kaplıcası (Ankara) 50.0 oC ve Oylat Kaplıcaları (İnegöl) 40.5 oC’dir.

4.2.5. Akımlarına (Debilerine) Göre Kaynaklar
Kaynaklar akım miktarları bakımından büyük değişiklik gösterirler. Akım miktarı az
olan cılız kaynaklar olduğu gibi çok yüksek akımlı kaynaklar da vardır. Örneğin ülkemizde
karstik arazide bulunan Antalya Kırkgöz kaynağının akım miktarı 1.976.000 m3/gün olarak
ölçülmüştür. Kaynakların akım miktarları esas olarak yer altı suyu rezervinin miktarı ile
devamlılığına ve su tablasının eğimine bağlıdır. Yer altı suyu rezervi ne kadar fazla ve hidrolik
eğim ne kadar büyükse kaynağın akım miktarı da o oranda fazla olur.
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4.2.6. Suyun Çıkış Tarzına Göre Kaynaklar
Bu bakımdan ayrılabilecek kaynakların en tipik olanlarını gayzerler meydana getirir.
Gayzerler suları aralıklı ve kuvvetle fışkırarak çıkan sıcak kaynaklardır (Foto 4.1).

Foto 4.1: Gayzer.
Gayzerlerde, yer altı suyunun içinde toplandığı doğal kuyu, düşey doğrultuda sıralanmış
ve birbirlerine dar kanallarla bağlanmış birtakım nispeten geniş bölümlerden meydana gelir
(Şekil 4.6). Kuyunun ağız kısmı da dardır. Bu şekildeki bir doğal kuyunun çeşitli derinliklerdeki
bölümlerinde yer alan suların kaynama noktaları, basınç farkından dolayı birbirinden farklıdır.
Basınç arttıkça, suyun kaynaması için daha yüksek bir sıcaklığa ihtiyaç vardır. Bu nedenle,
derinde yer alan bölümlerin içindeki sular, daha büyük bir basınç altında olduklarından, daha
geç, yüzeye yakın olanların içindeki sular ise daha çabuk kaynarlar. Sonuçta en üst bölümdeki
su önce kaynar ve hâsıl olan buhar basıncı nedeni ile kuyunun ağzına yükselir, hatta dışarı çıkar.
Bu durum altta yer alan bölmeler içindeki suların üzerindeki basıncı birden azaltır. Böylece,
zaten normal kaynama noktasının (100°) üzerinde bir sıcaklığa sahip olan fakat basınç altında
oldukları için kaynayamayan bu sular, aniden ve hızla kaynamaya başlarlar ve kısa sürede
meydana gelen büyük bir buhar basıncı ile subuhar sütunu hâlinde kuyunun ağzından dışarıya
fırlatılırlar. Sonra gayzer duraklar ve yer altı bölümlerinde yeniden su toplanmasına bağlı
olarak, belirli bir süre sonra, tekrar faaliyete geçer. Bu süre birkaç dakika ile birkaç gün arasında
değişir. Büyük gayzerlerde dışarıya fırlatılan su-buhar sütununun yüksekliği 30-35 metreye
kadar çıkar. Çapı ise 3-4 metre kadardır. Püskürme sırasında yüzlerce ton su yeryüzüne
atılabilir. Gayzerler volkanik bölgelerde görülen kaynaklardır. Zaten sularının ısınması da
volkanik faaliyetlere bağlı olarak meydana gelir.
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Şekil 4.6: Gayzer oluşumunun şematik gösterimi.

4.2.7. Kimyasal Bileşimlerine Göre Kaynaklar
Kaynak suları; kökenlerini yer altı suları meydana getirdiğine ve bu sular da içlerinde
oksitler, klorürler, karbonatlar, sülfatlar gibi erimiş ya da çözünmüş hâlde çeşitli kimyasal
bileşikler içerdiklerine göre çok ender olarak saf hâlde bulunurlar. İçlerinde erimiş hâlde
mineral maddeler bulunan sulara maden suyu denir. Maden sularının içindeki erimiş mineral
madde miktarı 1 gr/lt'den daha fazladır. Maden suları soğuk veya sıcak olabilir.
Kimyasal bileşimlerine göre ayrılabilecek başlıca kaynak tipleri şunlardır: tatlı
kaynaklar, bunların içlerinde yer alan erimiş madde miktarı son derece azdır; tuzlu kaynaklar,
suyu tuzlu olan kaynaklardır; kireçli kaynaklar, içlerinde bol miktarda kalsiyum karbonat
bulunan kaynaklardır; kükürtlü kaynaklar; demirli kaynaklar; arsenikli kaynaklar.
Bir diğer sınıflama sertlik derecesine göredir. Yurdumuzda daha çok Fransız Sertlik
Derecesi kullanılmaktadır. Bu ölçekte 1 Fransız Derecesi (1 Fr°) bir litredeki 10 miligram
kalsiyum ve magnezyum bikarbonata (veya diğer sertlik verici iyonlara: kalsiyum ve
magnezyum sülfat, klorür ve nitratlara) eşittir. Bu bakımdan sınıflandırma tablosu aşağıdaki
gibidir (Tablo 4.2).
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Tablo 4.2: Fransız sertlik derecesine göre su sınıfı.
Sertlik Derecesi (Fro)

Su Sınıfı

10

Memba Suyu

11-22

Tatlı Su

23-32

Sert Su

33-54

Çok Sert Su

55’ten fazla

Aşırı Sert Su

4.3. Kaynak Sularının Aşındırma ve Biriktirme Faaliyetleri
Yeryüzüne çıkan yer altı suları kendine bir yatak kazarak akarsuları meydana
getirdiklerinden veya mevcut akarsuları beslediklerinden gerek aşındırma gerekse biriktirme
yoluyla oluşturdukları yerşekilleri akarsulara aittir. Bu nedenle burada kaynak suları yerine
yeryüzüne çıktıkları noktalarda biriktirme yoluyla yaptıkları oluşuklar üzerinde durulacaktır.
Bunların başlıcaları traverten veya kalker tüfü depolarıyla gayzerit adı verilen silisli depolardır.
Bunlardan traverten kalsiyum karbonatta oluşan depolardır. Kalsiyum bikarbonatlı yer
altı sularının içlerindeki kalsiyum karbonatın çökelmesiyle meydana gelir. Çökelmede esas
olarak buharlaşma, yeryüzüne çıkma nedeniyle basınç azalması buna bağlı olarak suda erimiş
hâlde bulunan karbon dioksit miktarının azalması ve bitkiler rol oynar.

Travertenlerin litolojik özellikleri çökelme hızına bağlı olarak değişir. Çökelmenin
yavaş olması travertenlerin yoğun ve dayanıklı, hızlı olması ise sünger gibi gözenekli olmasına
neden olur. Traverten depolarına örnek olarak ülkemizdeki Antalya ve Pamukkale travertenleri
gösterilebilir. Bunlardan Antalya travertenleri kuzeylerindeki yüksek karstik kütlelerden çıkan
ve Kırkgöz kaynaklarının eserleridir. Kıyıdan yüksek kütlelere doğru 40 m ile 300 m arasında
değişen üç kademe hâlinde bulunurlar. Pamukkale travetenleri ise bir sıcak kaynağın eseridirler.
Beyaz renkleri ve kademeler, havuzlar, saçaklar, şelaleler teşkil etmeleriyle turistik bir öneme
sahip bulunurlar (Foto 4.2). Gayzetritler ise gayzerlerin çevrelerinde yeralan silisli depolardır.
Gayzerlerin ağzında koni şeklinde olabildiği gibi kademeli bir şekilde nispeten geniş sahalara
yayılmış olarak da bulunabilirler (Şekil 4.5 ve Foto 4.1).
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Foto 4.2: Pamukkale Travertenleri (Denizli).
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Uygulamalar
1)

Herhangi bir su kaynağını ziyaret ediniz.

2)
Bildiğiniz veya ziyaret ettiğiniz kaynağın Google Earth’ten yerini bulunuz ve
aynı lokasyonun MTA’nın web sayfasındaki jeoloji haritasından yerini bulunuz.
3)
Pamukkale travertenlerini ziyaret ediniz veya internetten video veya
fotoğraflarını inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1)
2)
yürütünüz.
3)

Ziyaret ettiğiniz kaynak hangi kaynak türüne girer? Araştırınız.
Kaynağın bulunduğu jeolojik birime göre suyun özellikleri hakkında fikir

Traverten taraçalarının renk değişimi nedenleri nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yer altı sularının, doğal olarak yer yüzeyine çıktıkları yerlere kaynak denir. Yer altı
sularının doğal yollardan yer yüzeyine çıkmaları, su tablasının topografya yüzeyi tarafından
kesilmesi yolu ile olabileceği gibi, artezyen kaynaklarında olduğu şekilde, tutuklu yer altı
sularının kendilerine ulaşan kırık veya fay düzlemleri boyunca yükselmeleri yolu ile de olabilir.
Farklı formasyon sınırları boyunca veya farklı tabaka sınırlarından da yer altı suları yeryüzeyine
çıkabilir.
Kaynaklar faklı özelliklerine göre sınıflandırılabilirler. Bunlar;
•

Akifer tipine veya bu bakımdan ayrılabilen yer altı suyu tipine,

•
Karstik sahalardaki, erimelere bağlı yer altı boşluk, galeri veya su yollarından
gelip gelmemelerine,
•

Kırılmalar veya faylanmalara bağlı bulunup bulunmamalarına,

•

Sularının sıcaklıklarına,

•

Akım (debi) miktarlarına,

•

Suların yeryüzüne çıkış tarzlarına ve

•

Suların kimyasal bileşimlerine göredir.

Yeryüzüne çıkan yer altı suları kendine bir yatak kazarak akarsuları meydana
getirdiklerinden veya mevcut akarsuları beslediklerinden gerek aşındırma gerekse biriktirme
yoluyla oluşturdukları yerşekilleri akarsulara aittir. Bu nedenle burada kaynak suları yerine
yeryüzüne çıktıkları noktalarda biriktirme yoluyla yaptıkları oluşuklar üzerinde durulacaktır.
Bunların başlıcaları traverten veya kalker tüfü depolarıyla gayzerit adı verilen silisli depolardır.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi yer altı sularının doğal olarak yeryüzüne çıktığı
şekillerden birisi değildir?
a)

Tutuklu akifere kuyu açılması yolu ile

b)

Su tablasının topografya yüzeyi tarafından kesilmesi

c)

Tutuklu yer altı sularının kırık ve fay hatları boyunca

d)

Farklı formasyon sınırları boyunca

e)

Farklı tabaka sınırlarından

2)
Yer altı sularının doğal olarak yeryüzeyine çıktıkları yerler aşağıdakilerden
hangisiyle isilendirilir?
a)

Sızma

b)

Akıntı

c)

Kuyu

d)

Kaynak

e)

Çeşme

3)

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen şekildeki kaynak tipini göstermektedir?
a)

Gayzer

b)

Artezyen kaynağı

c)

Fay kaynağı

d)

Sıcak su kaynağı

e)

Aralı kaynak
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4)

Kaynak tipleri ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)

Akifer tiplerine göre kaynaklar üç grupta toplanır.

b)

Karstik kaynaklar resürjans, eksürjans ve aralı olmak üzere üç türdür.

c)

Karstik kaynaklar daha çok volkanik sahalarda meydana gelirler.

d)

Gayzerler suları aralıklı ve kuvvetle fışkırarak çıkan su kaynaklarıdır.

e)
Kimyasal bileşimlerine göre başlıca kaynaklar tatlı, tuzlu, kireçli, kükürtlü,
demirli ve arsenikli olmak üzere 6 türe ayrılırlar.
5)

Aşağıdaki kaynaklardan hangisinin suyu sıcak olması beklenir?

a)

Artezyen

b)

Fay

c)

Karstik

d)

Vadi

e)

Yamaç

Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.
6)
Ülkemizde karstik arazide bulunan ........................kaynağının akım miktarı
1.976.000 m3/gün olarak ölçülmüştür.
7)
Kaynak sularının bir kısmı soğuk, bir kısmı ise ılık veya sıcaktır. Suları ılık veya
sıcak olan kaynaklar ...................... veya .................. olarak adlandırılırlar.
8)
Yer üstü akarsularının yer altına girmeleri ve burada yer altı akarsuları şeklinde
yollarına devam ettikten sonra tekrar yeryüzüne çıkmaları sonucu oluşurlar. Bu tür kaynaklara
................ adı verilir.
9)
Geçirimsiz tabakalar arasında hapsedilmiş bulunan yer altı suları, basınç altında
olduklarından, tektonik olaylar sonucu meydana gelen kırık veya fay düzlemleri kendilerine
kadar sokulduğunda, yol bulabildikleri takdirde, bu düzlemler boyunca yer yüzeyine doğru
yükselirler. Bu tür kaynaklara ....................... denir.
10)
Asıl yer altı suyunun üst kısmında ve ondan ayrı olarak bulunan, yerel geçirimsiz
tabakaların üzerlerinde toplanmış sulara .......................... denir.
Cevaplar
1)a, 2)d, 3)e, 4)c, 5)b, 6) Antalya Kırkgöz, 7) sıcak kaynak - termal kaynak, 8) resürjans
kaynağı, 9) Artezyen kaynağı, 10) Tünemiş akifer.
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5. AKARSULAR VE OLUŞUMU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Yüzeysel Akış
5.2. Akarsular ve Oluşumu
5.2.1. İklim
5.2.2. Zeminin Litolojik Özellikleri
5.2.3. Jeomorfolojik Özellikler
5.2.4. Yer altı Suları ve Kaynaklar
5.2.5. Göl Gidegenleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Yüzeysel akışlar nasıl meydana gelirler?

2)

Akarsuların kaynağı nedir?

3)

Akarsu havzası ne demektir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Yüzeysel Akış

Yağmur sularının yüzeye
düştükten sonraki aşamaların
anlaşılması ve yüzey
akışlarının oluşumunun
kavranması.

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak ve uygulama yaparak

Akarsular ve
Oluşumu

Akarsu ve havzasının tanımı,
oluşturan etmenlerin
kavranması.

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak ve uygulama yaparak
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Anahtar Kavramlar
•

İnfiltirasyon

•

İntersepsiyon

•

Yüzeysel akış

•

Akarsu havzası

•

Su bölümü çizgisi
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Giriş
Bu bölümde hidrogafya dersi içerisinde önemli bir yer tutan akarsuların oluşumları
üzerinde dersler verilmiştir. Bu nedenle, öncelikle yüzeysel akış kavramı açıklanmış daha
sonrada akarsular ve oluşumunda etkili olan faktörler üzerinde durulmuştur. Akarsular gerek
dünya üzerindeki kapladıkları alanlar ve dağılış özellikleri bakımından gerekse yüzeyi
aşındırma özellikleri bakımından üzerinde durulması gereken özelliğe sahiptirler. Bu nedenle
göl konusuna kadarki 6 haftalık derste akarsular ve özellikleri işlenmiştir.
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5.1. Yüzeysel Akışlar
Hidrolojik döngü olarak da isimlendirilen suyun döngüsündeki önemli kısımlardan
birisidir. Atmosferdeki su buharının yağışlar şeklinde (yağmur, kar vb.) yeryüzüne düşer.
Yeryüzüne inen suların bir kısmı bitkiler tarafından tutulur, bir kısmı yer altına sızar geri kalan
kısmı da yüzeysel sular olarak yeryüzünde akışa geçer. Su çalışmaları bakımından yer altı
sularına ait özellikleri 2 ve 3. hafta konularında işledik. Burada o kısma değinilmiyecektir.
Suların bir kısmı da bitkiler tarafından alıkonur (interception). Bu tutulma bitki türüne ve
yaprak sıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir. Örneğin, küçük otlar yağışın %10-20’sini
bünyesinde tutarken, orman yağışın hemen hemen %50’sini, çiseleyen yağmurun ise %100’nü
tutar. Yoğun ve uzun süreli sağanak yağışlarda intersepsiyon kapasitesi düşeceği için tutulan su
miktarı azalır.
Bazı yağmur taneleri yüzeye düşmeden bitki üzerindeyken buharlaşır ve kayba uğrar.
Bitki tarafından tutulan suyun bir kısmı yapraklar va ağacın dalları vasıtasıyla gövdesi
üzerinden zemine ulaşır (stemflow). Bazı yağmur taneleri bitki gövdesinde kayba uğramadan
direkt olarak yüzeye ulaşır (throughfall).

Şekil 5.1: Yağmur sularının yüzeye ulaşması.
Yağışın yeryüzüne düştükten sonra bir kanal içinde akış gösteren akarsulara ulaşıncaya
kadarki hareketine akış (runoff) denir. Bu akış hem yüzeyde hem de yüzeyin altında çeşitli
hızlarda meydana gelir. Şekil 5.2 bir yamaçta meydana gelen değişik akışları göstermektedir.
Bunlar; yüzeysel, yüzeyaltı ve yer altı akışlarıdır. Yüzeye düşen yağıştan kayıplar çıktıktan
sonra geriye kalan yağış fazlası yüzeysel akış (overlandflow - Qo) hâline geçer, yerçekiminin
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etkisi ile topoğrafyanın eğimine uyarak yükseltisi fazla olan noktadan az olan noktaya doğru
hareket eder. Diğer taraftan zemine sızan suyun bir kısmı zeminin üst tabakalarında (doymamış
bölgede) ilerleyerek geçirimsiz bir tabakaya rastlayınca yüzeye çıkabilir, buna yüzeyaltı akışı
(throughflow - Qt) denir. Zemine sızan suyun bir kısmı ise daha derinlere inerek yer altı suyuna
karışır ve yer altı akışı (groundwater flow – QG) olarak akışına devam eder. Bu da yerel veya
genel taban seviyesine doğru akışını sürdürür.

Şekil 5.2: Bir yamaçtaki akışların değişik türleri (Davie, 2008).
Yüzeysel akışların nasıl meydana geldiğine dair birçok araştırmacı bazı görüşler öne
sürmüşlerdir. Burada kısaca bunlardan Horton (1933), Betson (1964) ve Hewlett ve Hibbert
(1967) yüzey akışlar hakkındaki görüşleri üzerinde durulacaktır.
Robert Horton’un (1933) hipotezi yüzeysel akışların, yağış oranının topraktaki sızdırma
oranından fazla olduğu durumlarda meydana gelir şeklindedir. Böyle ortamda yüzeye düşen
yağış fazlası sular yüzey boyunca akışa geçer. Burada topraktaki infiltirasyon kapasitesi önemli
rol oynar. Sızdırma kapasitesi düşük ise yüzeysel akış hemen meydana gelir. Bu tip yüzeysel
akışlar sızma fazlası yüzeysel akışlar veya Horton tipi yüzeysel akış olarak isimlendirilir.
Horton’un bu yaklaşımı hidroloji çalışmalarında oldukça önemli olup, şiddetli akışların ve buna
bağlı hidrografların anlaşılmasında faydalı olmuştur. Fakat araştırmacılar topraklardaki sızma
kapasitesini ölçmeye başladıklarında, sızma kapasitelerinin normal yağış oranlarından oldukça
yüksek olduğunu elde ettiler. Bunlara ait örnekler Tablo 5.1’de verilmiştir.
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Tablo 5.1: Bazı tipik sızma oranları ile yağış yoğunluklarının karşılaştırılması (Burt 1987’den
değiştirilerek)
Toprak ve bitki
Ormanlık balçık
Mera
Kum
Kil

Sızma oranı
(mm/saat)
100-200
10-70
3-15
0-4

Yağış tipi
Fırtına
Aşırı yağış
Normal yağış
Hafif yağış

Yağış yoğunluğu
(mm/saat)
50-100
5-200
0.5-5
0.5

İnfiltirasyon kapasitesi bilgisine ek olarak, özellikle fırtınalı ve yoğun yağışlı
zamanlarda suların yüzeyde ince bir levha gibi akış gösterdiği çok nadir olarak görülmüştür.
Bundan dolayı Horton’un hipotezi bazı araştırmacılar tarafından revize edilmiştir. Betson
(1964) havza içinde ancak bazı sınırlı alanlar topladıkları yüzeysel akışlarla şiddetli akışların
oluşmasında katkı sağlarlar. Bu, kısmi alanlar kavramı olarak tanımlanmıştır. Betson,
Horton’un sızma fazlası suyun yüzeysel akışı oluşturmasını değiştirmeyip sadece bunun
oluşmasında bazı alanların etkili olduğu tezini ortaya atmıştır.
Hewlett ve Hibbert (1967) yüzeysel akışın oluşmasında ayrı bir mekanizmayı ortaya
atmıştır. Bu da yağış sırasında tüm sular yer altına sızar. İnfiltirasyon ve yüzeyaltı akışlarıyla
bazı yerlerde su tablası yüzeye kadar ulaşır. Bu safhada önce toprak altına inen ve sonra geriye
dönen akımlarla doymuş olan toprak üstüne düşen sular, yüzeysel akışı oluşturmaya başlar
(saturated overland flow). Hewlet ve Hibbert (1967) su tablasının yüzeye yakın olduğunu
savunur ve bundan dolayı yüzeye yükselmesi daha hızlı bir şekilde gerçekleşir. Yüksek
akışların beslenme alanları suya doymuş olan alanlardır, bu alanlar da yağışlı dönemden yağışlı
döneme değişiklik gösterir.
Yüzeysel akışlardaki bu hipotezlerden hangisi doğrudur diye bir soru aklımıza gelebilir.
Tablo 5.2. üç görüşü de özetlemektedir. Bugün, Hewlet ve Hilbert’in doymuş zemindeki
yüzeysel akış şekli nemli ve orta enlemlerde daha baskın olarak karşımıza çıkar. Ayrıca ani
yüksek akışlar için değişken olan kaynak alanları kavramı en geçerli tanımlama olarak kabul
edilir. Ancak, topraktaki sızma kapasitesinin düşük ve yağış oranının fazla olduğu alanlarda
Horton tipi yüzeysel akış meydana gelir. Tablo 5.1’de görüldüğü gibi doğal koşullar altında
yağış yoğunluklarının sızma oranlarından fazla olacağı zamanlar bulunmaktadır. Kurak ve yarı
kurak bölgelerde yüksek yağış oranlarının meydana gelmesi yaygın değildir. Bu tür yağışlar
meydana geldiğinde ise sızma fazlası yüzeysel akışa ve hızlı şekilde akış gösteren ve sel olarak
adlandırılan akışlara neden olabilir.
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Tablo 5.2: Bir havzada yüksek akışların oluşmasına ait fikirlerin bir özeti.
Horton
Sızma

Yüzeysel akışı kontrol eder

Betson

Hewlett ve Hilbert

Yüzeysel akışı kontrol eder Bütün yağış sızar

Yüzeysel akış
Sızma fazlası
mekanizması

Sızma fazlası

Beslenme alanı

Havzanın bazı alanları ile Zaman ve mekâna göre
sınırlıdır
değişkendir

Bütün havzada aynıdır

Doymuş yüzeysel akış

5.2. Akarsular ve Oluşumu
Sular, bir kanal veya yatak içine ulaştığında burada da akışına devam eder ve akarsu
ismini alırlar. Doğal olarak bir yatak içinde akış gösteren su kütlelerine akarsu denir (Foto 5.1).
Ülkemizde dere, çay, su, nehir ve ırmak gibi isimler verilen tüm sular bu terimin kapsamına
girer. Nispeten küçük akarsulara dere adı verilmektedir. Derelerden daha büyük akarsulara çay,
onlardan büyük olanlara da nehir veya ırmak denilmektedir. Ancak bu bir kural değildir. Zaten
dere, çay ve nehir arasında kesin sınırlar da yoktur.

Foto 5.1: Değişik formdaki akarsulara örnek.
Akarsu, terimi adı üstünde suyun akıyor durumda olmasıdır. Suyun akışa geçebilmesi
için temelde yerçekimi ve bunun yanında da topoğrafyanın eğiminin olması gerekmektedir. Bu
iki koşul suların akışa geçmesinde temel özelliklerdir. Akarsuların kollarıyla birlikte sularını
topladığı alana akarsu havzası denir. Akarsu havzalarını birbirinden ayıran çizgiye ise su
bölümü çizgisi adı verilir (Şekil 5.4, 5.5). Akarsu havzası içinde akarsu ve kollarının
oluşturduğu ağa ise akarsu ağı veya drenaj ağı ismi verilir. Şekil 5.5’te Havran Çayı’nın alt
kollarını da içine alan sularını topladığı alan gösterilmektedir. Havzalar ve akarsu ağları nihai
çıkış noktalarındaki akarsuların isimlerine göre adlandırılırlar. Örneğin Şekil 5.5’teki havzanın
ismi Havran Çayı havzası, akarsu ağı da Havran Çayı akarsu ağı gibi.
Akarsuların topoğrafyalar üzerinde bir yatak oluşturarak akmasında iklim, zeminin
litolojik özellikleri, jeomorfolojik özellikler, yer altı suları ve kaynaklar ve göl gidegenleri
olmak üzere çeşitli etmenler rol oynar. Burada kısaca bu etmenlere değinilicektir.
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Şekil 5.4: Akarsu havzası ve su bölümü çizgisinin şematik gösterimi.

Şekil 5.5: Bir akarsu havzasının gösterilişi.

5.2.1. İklim
İklim akarsuların oluşmasında önemli ve birincil etkiye sahiptir. Özellikle iklim
elemanlarından yağışın ve bunun da yağmur şeklinde olanı akarsuların temel besleyenidir.
Yüzeye düşen yağmurların buharlaşma, bitkiler tarafından tutulma ve yer altına sızmasından
sonra arta kalan kısmı yüzeysel akışa katılır ve akarsuların oluşmasına neden olur. Kar ve
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buzullar ise erime dönemlerinde akarsulara su sağlar ve mevcut su kütlesinin artmasına neden
olurlar. Bunun haricinde yer altı suları ve kaynakların beslenmesi de bir şekilde iklim ile ilişkili
olduğu için akarsuları besleyici kaynakların temelinde iklimsel özellikler gelir. Böylece iklim,
yağış miktarı ve şeklini belirlemek suretiyle akarsu oluşumunda rol oynamış olur. Ayrıca iklim
sadece yağışlarla değil, sıcaklık elemanı ile de akarsular üzerinde etkili olur. Ancak bu etki
kısmen olumsuz yöndedir. Sıcaklığın arttığı alanlarda buharlaşmada artacağı için su kayıpları
meydana gelir. Fakat, sıcaklığa bağlı havanın yükselmesiyle konveksiyonel yağışların meydana
gelmesine olanak verirler (Şekil 5.3).
Yağışlarında ne kadarının akışa geçtiği ne kadarının kayba uğradığı kabaca
hesaplanabilmektedir. Bunun için akış katsayısı veya akış eksikliği tespit edilir. Akış katsayısı,
akarsuyun yıllık akım (Q) miktarının (mm) onun havzasına düşen yıllık yağış (P) tutarına (mm)
bölünmesiyle elde edilir. Buna göre oluşturulan formül:
Akış katsayısı = Q / P

Şekil 5.3: Konveksiyonel yağışın oluşumu.
şeklindedir. Akış katsayısının l'e eşit olması, akarsu havzasına düşen yağışın tamamen
akarsuyu beslediğini (ancak bu durum tabiatta gerçekleşmez); l'den küçük olması yağışın bir
kısmının kaybolduğunu ve l'den büyük olması ise, akarsuyun yağışın dışında başka yollardan
da beslendiğini gösterir. Bunlar kaynaklar ile kar ve buzul suları olabilir.
Akış eksiği ise bir akarsu havzasına düşen yağış miktarı (P – mm) ile akım miktarı (Qmm) arasındaki farka eşittir: Akış eksiği = P - Q
“P”, “Q”ya eşitse akış eksiği söz konusu değildir. Fakat bu durum, daha önce de
belirtildiği gibi gerçekleşmez. Genellikle sızma ve buharlaşma sonucu yağışın bir kısmı
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kaybolur. Akış eksiği yağış ve akım miktarları arasındaki bir ilişki olduğundan, onun
saptanmasında, sadece yağışa bağlı akım miktarı kullanılır. Şayet akarsu, yağışın dışında,
kaynaklarla sürekli kar ve buzulların suları ile de besleniyorsa, bu su miktarı akım miktarından
düşülür.

5.2.2. Zeminin Litolojik Özellikleri
Akarsuların oluşumlarında zeminin litolojik özelliklerinin de rolü vardır. Bir bölgede
zemini teşkil eden toprak ve kayaçlar ne kadar geçirimsiz ise yağan yağış o oranda akarsulara
katılır. Buna karşılık geçirimli zeminlerde, yağışın büyük bir kısmı yer altına sızar, akarsuları
beslemez. Örneğin terrarossa gibi killi topraklardan oluşan zeminler geçirimsiz, buna karşılık
çernozyom ve kahverengi orman topraklarından meydana gelen gevşek bünyeli zeminler
geçirimlidir. Kayaçların geçirimlilikleri içerdikleri unsurlar arası gözeneklerle yarık, çatlak,
kırık ve erime boşlukları gibi boşlukların miktar, boyut ve niteliklerine bağlı olarak değişir.
Kayaçlar, içlerinde yer alan boşluklar ne kadar büyükse o kadar geçirimlidirler. Aksi hâlde
kayaçlar suyu geçirmezler. Bu duruma killer örnek olarak gösterilebilir. Killerde gözeneklilik
değeri çok yüksektir, fakat boşluklar çok küçük olduklarından, suyla temas eden kil tanelerinin
hızla şişmeleri sonucu kısa sürede kapanırlar. Unsurları birbirlerine iyice bağlanmamış gevşek
kayaçlar da geçirimlidirler. Kalker gibi suda eriyebilen ve yer altında birtakım galeriler,
mağaralarla bunların yeryüzüyle bağlantılarını temin eden ve yağışın yer altına geçmesini
sağlayan düden, obruk gibi şekillerin oluştuğu kayaçlar da geçirimlidirler.

5.2.3. Jeomorfolojik Özellikleri
Jeomorfolojik özellikler akarsuların oluşumları üzerinde doğrudan ve dolaylı etkiye
sahip bulunurlar. Doğrudan etki, eğimler vasıtasıyla kendini gösterir. Bir sahada eğim değerleri
ne kadar fazla ise akarsuların oluşumu o kadar kolaylaşır. Çünkü eğimli bir yüzeye düşen yağış,
zemine sızma ve buharlaşma olanağı bulamadan yüzey akışına geçer ve yüzeysel akış yanı sıra
akarsuları oluşturur. Eğimin az olduğu sahalarda ise, akış hızı az olduğundan sızma ve
buharlaşma miktarı fazladır.
Yükselti arttıkça yağış miktarı artar. Bu nedenle yüksek alanlar daha fazla yağış aldıkları
için aynı koşullarda kalmak şartıyla yüksek alanların akarsuya katkısı alçak alanlara göre daha
fazladır. Fakat belirli bir yükseklikten sonra yağışların şekli kar şeklinde düşeceği için kısmen
arkarsuların oluşumunda olumsuz etki yapsada, karların erimesiyle de yine akarsuların
oluşumunu hızlandırırlar. Sadece bu oluşumu mevsimsel veya ay olarak ötelenmiş olur.
Jeomorfolojik bir diğer parametre olan bakı da yamacın yönelimini bize verir. Özellikle
nemli rüzgârlara bakan yamaçlar yağışların artmasına bağlı olarak akarsu oluşumundaki katkısı
daha fazladır. Örneğin ülkemizde Karadeniz Bölgesi’nde kuzeye bakan yamaçlar, Akdeniz
Bölgesi’nde güneye bakan yamaçlarda olduğu gibi.
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5.2.4. Yer altı Suları ve Kaynaklar
Yer altı suyu seviyesinin yer yüzeyine yakın olduğu yerlerde sızma yoluyla olan yağış
kaybı az olacağından bu durum akarsuların oluşumunu kolaylaştırır. Su tablasının vadi
tabanlarına değdiği zamanlarda, akarsular yer altı suyundan da beslenirler. Yer altı sularının
belirli koşullar altında yeryüzüne çıkmasıyla oluşan kaynaklar da akarsuların meydana
gelmesinde rol oynarlar. Kaynaklardan yeryüzüne çıkan yer altı suları, zamanla kendilerine bir
yatak kazarlar ve akarsuları oluştururlar. Kaynaklar yağışların yanı sıra akarsulara su sağlayan
unsurlardır. Birçok akarsu yağışların yanında kaynaklarla da beslenir.

5.2.5. Göl Gidegenleri
Göllerden taşan fazla sular, giderek kendilerine bir yatak kazarlar ve akarsuları meydana
getirirler. Gölün beslenmesi fazla gider unsurlarının az olduğu durumlarda göl seviyesi
yükselecek böylece bu gölden doğan ve beslenen akarsuların su miktarı da artmış olacaktır.
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Uygulamalar
1)

Yakın çevrenizde bir akarsu vadisine gidiniz.

2)

Google earth üzerinde farklı iklim bölgelerindeki akarsuları inceleyiniz.

3)

Google erath üzerinden Türkiye’deki akarsuların uzanış şekillerini inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1)

Akarsu vadisinin özellikleri, su akımı ve havzası hakkında ne söyleyebilirsiniz.

2)

Farklı iklim bölgelerindeki akarsuların belirgin farklılıkları sizce nedir?

3)

Türkiye’deki akarsuların uzanış şeklinin temel nedeni sizce nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Hidrolojik döngü olarak da isimlendirilen suyun döngüsündeki önemli kısımlardan
birisidir. Atmosferdeki su buharının yağışlar şeklinde (yağmur, kar vb.) yeryüzüne düşer.
Yeryüzüne inen suların bir kısmı bitkiler tarafından tutulur, bir kısmı yer altına sızar geri kalan
kısmı da yüzeysel sular olarak yeryüzünde akışa geçer. Bazı yağmur taneleri yüzeye düşmeden
bitki üzerindeyken buharlaşır ve kayba uğrar. Bitki tarafından tutulan suyun bir kısmı yapraklar
va ağacın dalları vasıtasıyla gövdesi üzerinden zemine ulaşır (stemflow). Bazı yağmur taneleri
bitki gövdesinde kayba uğramadan direkt olarak yüzeye ulaşır (throughfall). Yağışın yeryüzüne
düştükten sonra bir kanal içinde akış gösteren akarsulara ulaşıncaya kadarki hareketine akış
(runoff) denir.
Yüzeysel akışların nasıl meydana geldiğine dair birçok araştırmacı bazı görüşler öne
sürmüşlerdir. Bu bölümde kısaca Horton (1933), Betson (1964) ve Hewlett ve Hibbert (1967)
yüzey akışlar hakkındaki görüşleri üzerinde durulmuştur. Bu üç fikre ait bilgiler Tablo 5.2’de
verilmiştir. Yüzeysel akışlardaki bu hipotezlerden hangisi doğrudur diye bir soru aklımıza
gelebilir. Bugün, Hewlet ve Hilbert’in doymuş zemindeki yüzeysel akış şekli nemli ve orta
enlemlerde daha baskın olarak karşımıza çıkar. Ayrıca ani yüksek akışlar için değişken olan
kaynak alanları kavramı en geçerli tanımlama olarak kabul edilir. Ancak, topraktaki sızma
kapasitesinin düşük ve yağış oranının fazla olduğu alanlarda horton tipi yüzeysel akış meydana
gelir. Doğal koşullar altında yağış yoğunluklarının sızma oranlarından fazla olacağı zamanlar
bulunmaktadır. Kurak ve yarı kurak bölgelerde yüksek yağış oranlarının meydana gelmesi
yaygın değildir. Bu tür yağışlar meydana geldiğinde ise sızma fazlası yüzeysel akışa ve hızlı
şekilde akış gösteren ve sel olarak adlandırılan akışlara neden olabilir.
Sular, bir kanal veya yatak içine ulaştığında burada da akışına devam eder ve akarsu
ismini alırlar. Doğal olarak bir yatak içinde akış gösteren su kütlelerine akarsu denir.
Akarsuların kollarıyla birlikte sularını topladığı alana akarsu havzası denir. Akarsu havzalarını
birbirinden ayıran çizgiye ise su bölümü çizgisi adı verilir. Akarsuların topoğrafyalar üzerinde
bir yatak oluşturarak akmasında iklim, zeminin litolojik özellikleri, jeomorfolojik özellikler,
yer altı suları ve kaynaklar ve göl gidegenleri olmak üzere çeşitli etmenler rol oynar.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıda intersepsiyon (interception) olayı ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)

Suların bitkiler tarafından tutulmasıdır.

b)

Tutulma bitki türüne göre değişiklik gösterir.

c)

Tutulma yaprak sıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.

d)

Orman çiseleyen yağmurun %100’nü tutar.

e)

Bitkilerdeki terleme olayıdır.

2)

* Yüzeye düşen yağıştan kayıplar çıktıktan sonra geriye kalan yağış fazlasının

akışı
* Zemine sızan suyun bir kısmı zeminin üst tabakalarında ilerleyerek akışı
* Zemine sızan suyun bir kısmı daha derinlere inerek akış gösterir
Yukarıda bir yamaçtaki akışların değişik formları verilen akış türleri sırasıyla
aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
a)

Yüzeysel – yer altı – yüzeyaltı akışı

b)

Yüzeysel – yüzeyaltı – yer altı akışı

c)

Yer altı – yüzeysel – yüzeyaltı akışı

d)

Yüzeyaltı – Yer altı – yüzeysel akış

e)

Yer altı – yüzeyaltı – yüzeysel akış

3)
Yağış oranının topraktaki sızdırma oranından fazla olduğu durumlarda meydana
gelir şeklindedir. Böyle ortamda yüzeye düşen yağış fazlası sular yüzey boyunca akışa geçer.
Burada topraktaki infiltirasyon kapasitesi önemli rol oynar. Sızdırma kapasitesi düşük ise
yüzeysel akış hemen meydana gelir.
Yukarıda açıklanan yüzeysel akışın meydana gelme görüşü aşağıdakilerden hangisine
aittir?
a)

Horton

b)

Hewlett

c)

Hibbert

d)

Betson

e)

Beven
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4)
Doğal olarak bir yatak içinde akış gösteren su kütleleri aşağıdakilerin hangisiyle
isimlendirilmez?
a)

Akarsu

b)

Dere

c)

Irmak

d)

Kaynak

e)

Nehir

5)
Akarsuların oluşumunda birçok faktör etkili olmaktadır. Aşağıdakilerden
hangisi bu faktörlerden birisi değildir?
a)

İklim

b)

Zeminin litolojik özellikleri

c)

Okyanuslar

d)

Jeomorfolojik özellikler

e)

Kaynaklar

Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.
6)
Bitki tarafından tutulan suyun bir kısmı yapraklar ve ağacın dalları vasıtasıyla
gövdesi üzerinden zemine ulaşır. Bu tür akışlara ..................... denir.
7)
Bazı yağmur taneleri bitki gövdesinde kayba uğramadan direkt olarak yüzeye
ulaşır. Bu tür akışlara ........................ denir.
8)
Topraktaki sızma kapasitesinin düşük ve yağış oranının fazla olduğu alanlarda
.............. tipi yüzeysel akış meydana gelir
9)
Akarsuların kollarıyla birlikte sularını topladığı alana ............ denir. Akarsu
havzalarını birbirinden ayıran çizgiye ise ................ çizgisi adı verilir.
10)
Yağışlarında ne kadarının akışa geçtiği ne kadarının kayba uğradığı kabaca
hesaplanabilmektedir. Bunun için ......................... tespit edilir.

Cevaplar
1)e, 2)b, 3)a, 4)d, 5)c, 6) stemflow – göde akış, 7) throughfall – direkt düşüş, 8) Horton, 9)
akarsu havzası - su bölümü, 10) akış katsayısı veya akış eksikliği.
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6. AKARSU AKIM ÖZELLİKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Akarsu Tipleri
6.2. Akarsularda Akım
6.2.1. Anlık Akım Ölçümleri
6.2.2. Sürekli Akım Ölçümleri
6.3. Hidrometri İstasyonları Ağı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Akarsular kaç tiptir?

2)
Akarsuların akımları nasıl ölçülür? Ölçüm aleti kullanılmadan akım değeri
ölçülebilir mi?
3)

Türkiye’deki akarsu akımı ölçen kaç adet istasyon vardır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Akarsu Tipleri

Akarsuların tipleri üzerinde
bilgi sahibi olur.

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak ve uygulama yaparak

Akarsularda Akım

Akarsuların akımlarının nasıl Okuyarak, fikir yürüterek,
elde edildiğini öğrenir.
araştırarak ve uygulama yaparak

Hidrometri İstasyonları
Ağı

Türkiye’deki hidormetri
istasyonlarının kim
tarafından işletildiği, sayıları
ve özellikleri hakkında bilgi
sahibi olur.

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak ve uygulama yaparak
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Anahtar Kavramlar
•

Sürekli akarsu

•

Mevsimlik akarsu

•

Akım

•

Muline

•

Anahtar eğri

•

Linmimetre

•

Limnigraf

•

Hidrometri
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Giriş
Bu bölümde akarsuların tipleri, akarsuların akım özellikleri, akımlarının hesaplanma ve
ölçülme yöntemleri ve ülkemizdeki hidrometri istasyon ağı üzerindeki bilgiler verilmiştir. Bu
bilgiler özellikle akarsuların akımlarının anlaşılması ve akarsular üzerinde yapılacak birtakım
işlemlere yön vermesi bakımından önem arzeder.
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6.1. Akarsu Tipleri
Akarsular uzunluk, akım miktarı, akış şekli ve akış süresi gibi çeşitli özelliklerine göre
sınıflandırılabilirler. Böylece;
§

Kısa akarsu,

§

Uzun akarsu,

§

Düşük akımlı akarsu,

§

Yüksek akımlı akarsu,

§

Düzgün akışlı akarsu,

§

Menderesli akarsu,

§

Sürekli akarsu ve

§

Süreksiz akarsu gibi çeşitli tiplere ayırmak mümkündür.

Akarsuların bir kısmı tüm yılı kapsayacak şekilde akışa sahiptir. Bunlar sürekli
akarsulardır (Şekil 6.1 ve 6.2). Dolayısıyla sürekli akarsular bütün bir yıl akışa sahip olan
akarsulardır. Ülkemizden örnek verecek olursa, Kızılırmak, Yeşilırmak, Fırat, Dicle Akarsuları
örnek olarak verilirken, Dünya’dan ise Amazon, Kongo, Nil, Mississipi, Tuna örnek olarak
verilebilir. Bazı akarsular ise ancak yağışlı dönemlerde akarken kurak dönemlerde akıştan
yoksundurlar. Bunlar ise süreksiz veya mevsimlik akarsular olarak bilinir (Şekil 6.3 ve 6.4).
Böylece süreksiz akarsular, yılın belirli zamanlarında akarlar. Yağışlı mevsimlerde akıp, kurak
mevsimlerde kuruyan akarsulardır.

Şekil 6.1: Sürekli akım özelliği gösteren bir akarsu.
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Şekil 6.2: Sürekli akarsuya ait hidrograf.

Şekil 6.3: Mevsimlik akım özelliği gösteren bir akarsu.

Şekil 6.4: Mevsimlik akarsuya ait hidrograf.
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6.2. Akarsularda Akım
Akarsu yatağının herhangi bir kesitinden 1 saniyede geçen metreküp (m3) cinsinden su
miktarına akım (debi) denir. Saniyede geçen metreküp cinsinden suyu ifade eder. Akım ölçümü,
yüzeysel akış, buharlaşma ve terlemeden daha net bir şekilde ölçülmektedir. Akarsu akımlarını
ölçme tekniği ve araştırmalarına hidrometri denir. Akım ölçümü iki grupta ele alınabilir:
Bunlar; anlık ve sürekli akım ölçümleridir.

6.2.1. Anlık Akım Ölçümleri
Hız – Alan Metodu
Akarsuların akım değerleri çeşitli yollarla tespit edilir. Bunlardan biri, akarsu üzerinde
doğrudan doğruya yapılan ölçmelerdir. Akım, su kütlesinin enine kesitinin alanı ile hızın
çarpımına eşit olduğundan bunun formülü;
𝑄=𝐴𝑥𝑉
şeklindedir. Formülde yeralan Q = akım (m3/s), A= akımın ölçüldüğü yerdeki akarsuyun ıslak
kesit alanı (m2), V= kesitten geçen suyun hızı (m/s)’dır. Örneğin, ıslak kesit alanı 5 m2 olan bir
akarsuyun hızı da 1 m/sn’dir. Buna göre bu kesitten geçen suyun akımı 5 m3/sn’dir. Formül
içerisindeki kesit alanın (A) yapay yataklarda hesaplanması daha kolaydır. Örneğin Şekil 6.5’te
verilen bir diktörgen yatak içerisindeki kesit alanını hesaplayabilmek için suyun derinlik (d) ve
genişliklerini (w) çarparız. Bu aynı zamanda bir dikdörtgenin alanı formülüne eşittir.

Şekil 6.4: Yatak kesitindeki alan formülü için alt parametereler.
Buna göre akımın formülünü şu şekilde revize edebiliriz;
Q= (d x w) x v
Eğer akarsu yatağı doğal yatak özelliği gösteriyorsa bunun hesaplanması yatay yatağa
göre biraz daha karmaşıktır. Doğal yataklarda akarsu enkesiti değişik aralıklarla parçalara
bölünür. Herbir parçanın derinlik, genişlik ve hız özelliklerine bağlı olarak akarsuların akım
özellikleri hesaplanır (Şekil 6.5.). Bu özelliğe bağlı olarak oluşturulan formül de aşağıdaki
şekildedir:
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0

𝑄 = . 𝐴/ 𝑥 𝑉/
1

Formüldeki n, kesit üzerindeki parça sayısını ifade eder. Dolayısıyla herbir parçanın
alanı çarpılıp toplandığında o kesitin alanı doğal yataklı akarsularda hesaplanmış olur.

Şekil 6.5: Bir doğal yatakta en kesit alanının hesaplanması.
Enkesit sayısı, özellikle yatak içi girinti ve çıkıntının fazlalık ve azlığına bağlılık
gösterir. Doğal yatak içinde girinti ve çıkıntının çok fazla olduğu alanlarda enkesit ne kadar
fazla parçaya bölünürse o derece gerçeğe yakın sonuçlar alınır. Yapay yatak formuna
yaklaştıkça kesitin daha az parçalanması hesaplamayı kolaylaştırır.
Akarsuyun birim zamanda (saniye) aldığı yol (metre) onun hızını meydana getirir ve
m/sn olarak ifade edilir (V=yol/zaman). Akarsuların hızı genellikle muline (moulinet) adı
verilen bir alet ile ölçülür. Muline üç kısımdan oluşur: Yatay veya düşey eksen etrafında akımın
etkisiyle dönebilen bir pervane, mulineyi akım doğrultusunda yönelten bir kuyruk parçası ve
mulinenin akım tarafından sürüklenmesini önlemek için gerekli ağırlıktır. Pervanenin dönme
hızı akımın hızıyla bağlantılıdır. Diğer bir deyişle belirli dönme sayıları belirli akış hızlarına
karşılık gelir. Bu nedenle muline ile hız ölçmede bir zaman birimindeki dönme sayısı belirlenir
ve buna karşılık gelen hız değeri saptanır. Muline ile hız ölçerken bir düşey üzerindeki ortalama
hızı bulabilmek için genellikle su yüzünden derinliğin 0.6’sı kadar aşağıda bir okuma yapmak
yeterli olur. Derinliği 0.5 m’den fazla olan akımlarda su yüzünden derinliğin 0.2’si ve 0.8’i
kadar aşağıda iki okuma yapılıp ölçülen hızların ortalaması alınır.

Şekil 6.6: Muline.
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Hız ölçmede yüzgeç (flotör) adı verilen yüzen cisimlerden de yararlanılır. Hız değerini
kabaca veren bu ölçmede, akarsu boyunca yeterli uzunlukta (en az kesit genişliğinin 5 katı
kadar) ve düz uzanışlı bir kısım kullanılır. Burada yüzgecin hızı, yani birim zamanda aldığı yol,
akarsuyun hızını verir. Bu yöntemde su yüzeyinde hareket eden bir yüzgeç kullanılıyorsa,
akarsuyun ortalama hızını elde etmek için cismin hızı 0.8 veya 0.9 gibi bir katsayı ile çarpılır.
Böylece atmosfere olan sürtünmenin yavaşlatıcı etkisi ortadan kaldırılmış olur.
Hız, akarsu yatağının eğim derecesi, akım miktarı, su kütlesinin derinliği, yatak
pürüzlülüğüne bağlı sürtünme ve enkesitin şekline bağlı olarak değişiklik gösterir. Eğim ne
kadar fazla ise akarsuyun hızı o oranda artar. Akım miktarının artması veya su kütlesinin
derinleşmesi de su hızını arttırır. Sürtünme akarsuyun hızı üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir.
Suyun dibe ve yanlara sürtünmesi hızı azaltır. Suyun üstten atmosfere olan sürtünmesi de bu
kısımda hızın azalmasına yol açar. Bu nedenle bir akarsuda hızın en fazla olduğu kesim, en
derin kısımda ve su yüzeyinin biraz altındadır. Şekil 6.7’de trapezoidal ve doğal yataktaki suyun
hız dağılımı şematik olarak gösterilmektedir.

Şekil 6.7: Trapezoidal (solda) ve doğal yataktaki (sağda) suyun hız dağılımı.
Akarsular üzerinde direkt olarak hız ölçümü yapmak özellikle taşkın zamanlarında
bazen zor ve zaman alıcı olmaktadır. Bu nedenle hız ampirik formüller ile de tahmin
edilebilmektedir. Bunun için daha fazla kullanılan formül Amerikalı Rober Manning tarafından
üretilen Manning formülüdür. Buna göre hızın formülü;
𝑣̅ =

𝑅5.77 𝑠 5.9
𝑛

formülde yer alan R= hidrolik yarıçap (m), s = akarsu yatak eğimi (m/m) ve n= Manning
pürüzlülük
katsayısı
olup
standart
tablodan
elde
edilir
(http://www.fsl.orst.edu/geowater/FX3/help/8_Hydraulic_Reference/Mannings_n_Tables.htm
). Formülde yer alan hidrolik yarıçap (R) ise yine aşağıdaki eşlenikten elde edilebilmektedir.
𝑅=

𝐴
2𝑦 + 𝑤

Formülde yer alan A= enkesit alanı (m2), y= girintili çıkıntılı olan yatak özellikleri için
suyun ortalama derinliği (m) ve w= su yüzeyi eni (m) şeklindedir.
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6.2.2. Sürekli Akım Ölçümleri
Anlık akım ölçümleri bir defaya mahsus olup tek bir ölçümü bünyesinde barındırır.
Ancak akarsulara ait yıl içerisindeki akım hidrograflarını oluşturabilmek için sürekli olarak
ölçülmesi gerekmektedir. Bunun ölçümü için birçok teknik olmakla birlikte burada akım seviye
eğrilerini gösteren anahtar eğri olarak isimlendirilen yöntem üzerinde durulacaktır.
Seviye – Akım İlişkisi (Anahtar Eğrisi)
Bir akarsu kesitinde debi ile seviye arasındaki ilişkiyi gösteren eğriye anahtar eğri ismi
verilir. Anahtar eğrisini belirlemek için farklı akım koşullarında seviye ve debi ölçümleri
yapılır. Bu ölçümler sonucunda elde edilen ardışık noktaların seviyeleri arasındaki farkın
akarsudaki en büyük seviye değişiminin %10’nundan fazla olmaması istenir. Bu eğriyi çizerken
genellikle seviye düşey eksende, debi yatay eksende gösterilir. Logaritimik ölçek kullanılması
hâlinde anahtar eğrisi doğruya yakın olacağından bu gösteriş şekli daha uygundur (Şekil 6.6).

Şekil 6.6: Anahtar eğrisinin normal ve logaritmik gösterilişi.
Anahtar eğrisinin çıkartıldığı kesitte seviye ve debi arasındaki belirli ve tek değerli bir
bağıntının olması gerekir. Böyle bir kesite kontrol kesiti ismi verilir. Ancak bazı nedenlerle
böyle bir kesitte de anahtar eğrisi zamanla değişebilir. Bunun bir nedeni akarsu kesitinde
zamanla değişiklikler olmasıdır (tabanın taranması, köptü yapımı, bitkilerin yetişmesi vb.).
Alüvyal tabanlı akarsularda tabanın hareketli olması ve kolay aşındırılıp taşınabilmesi
nedeniyle aşınma ve birikmeler sonucunda anahtar eğri de değişir. Bu nedenler kesitin anahtar
eğrisinin değişip değişmediğini arada bir (yılda birkaç defa) kontrol etmek gerekir. Kontrol
sonunda ölçülen debiye karşı gelen seviyenin anahtar eğrisindeki değerden farklı olduğu
görülürse anahtar eğrisi aradaki fark kadar kendisine paralel olarak kaydırılır (şift uygulaması).
Özellikle akarsular üzerinde taşkınlardan sonra bu kontrolü yapmak gerekir. Akarsuyun buz
tutması da buz ile sürtünme ve su yüzeyi kotunun okunmasındaki zorluk yüzünden anahtar
eğrisini değiştirir. Bu nedenle buz örtüsünün bulunması hâli için ayrıca bir anahtar eğrisi
üretmek gerekmektedir (Beyazıt, 2013).
Bir istasyonun akım – seviye bağıntısı (anahtar eğrisi) bir kere belirlendikten sonra
sadece su seviyesini ölçmekle yetinilir, bu seviyeye karşılık gelen akım miktarı anahtar
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eğrisinden okunur. Akarsulardaki su seviyesini ölçmek için limnimetre ve limnigraf denilen
aletler kullanılmaktadır. Bunlardan limnimetre yazıcı olmayan, limnigraf ise yazıcı olan
ölçeklerdir. Limnimetrelerin en basit tipini, eşel adı verilen desimetre bölmeli, tahta veya metal
cetveller oluşturur. Bunlar “0” noktası en düşük su seviyesine karşılık gelecek şekilde, köprü
ayaklarına ve vadi yamaçlarına yapılan duvarlara monte edilirler (Şekil 6.7). Belirli aralarla
eşelde suyun yükseldiği seviye okunur. Bu günde bir defa (Türkiye’de saat 8’de) veya iki defa
(Türkiye’de saat 8 ve 16’da) okunur. Taşkın zamanlarında ise daha sık (1-6 saatte bir) okuma
yapılması uygun olur (Beyazıt, 2013). Ayrıca taşkınlarda suyun yükseldiği en yüksek seviyeyi
belirlemek önemlidir. Çünkü taşkınlarda eşele ulaşmak çoğu zaman mümkün olmaz. Bunun
için altı delikli bir boruya mantar parçaları konur. Su bu boruda yükselirken mantar parçaları
da su yüzünde yükselir. Borunun içindeki bölmeli bir çubuk üzerinde mantarın yapışıp kaldığı
seviye en yüksek su seviyesini gösterir. Taşkınlardaki en yüksek seviye daha kaba bir şekilde
suyun ağaçlarda ve yapılarda bıraktığı izler ile de belirlenebilir.

Şekil 6.7: Limnimetre.
Limnigraflarda ise, su seviyesindeki değişmeler, bu değişmelere bağlı olarak alçalıp
yükselen bir şamandıra vasıtasıyla mürekkepli uca nakledilir. Bu uç ise şamandıradan aldığı
hareketi, temas hâlinde olduğu döner kâğıda kaydeder (Şekil 6.8). Limnigraflar çalkantılı
akımdan etkilenmemek için doğrudan akarsuların üzerine konmazlar. Onlara bir boru ile bağlı
olan sakinleştirme kuyuları üzerine yerleştirilirler. Böylece bir bileşik kap meydana gelmiş olur.
Kuyudaki su seviyesi daima akarsuyun seviyesine eşittir. Akarsuyu kuyuya bağlayan borunun
ağzı, yüzer maddelerin girmemesi için ızgara ile kapalı bulundurulur. Limnigraflarda su
seviyesi 3 mm civarında bir hassaslıkta kaydedilebilir. Sonuçlar da telsiz, telefon ve telgraf ile
uzağa iletmek, otomatik olarak kaydederek bilgisayara vermek mümkündür.
Limnigrafların limnimetrelere üstünlüğü su seviyesinin zaman içindeki değişiminin
sürekli olarak kaydetme olanağını vermeleri ve okuma hatalarının ortadan kaldırmalarıdır.
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Şekil 6.8: Limnigraf.

6.3. Hidrometri İstasyonları Ağı
Akım ölçüm istasyonları ağını planlarken kurulacak istasyon sayısı ve istasyonların yeri
optimum şekilde belirlenmesi gerekir. İstasyon 3 tip olabilir:
1)
Baz (esas) istasyonlar: Sürekli olarak işletilen bu istasyonlar önemli akarsuların
ağızları yakınında ve başlıca kollarında kurulur. Ölçüm yapılmayan kesitlerdeki akımlar baz
istasyonlardaki kayıtlara dayanarak tahmin edilir.
2)

Sekonder (tali) istasyonlar.

3)
Geçici (özel maksatlı) istasyonlar: Kurulması planlanan su yapılarının yakınında
ya da araştırma amacıyla belli bir süre işletilirler.
Dünya Meteoroloji Örgütü hidrometri istasyonlarının sıklığı için düz bölgelerde 10002500 km2de bir istasyon, dağlık bölgelerde 300-1000 km2de bir istasyon tavsiye etmektedir.
Dağlı bölgelerde istasyonların arasındaki kot farkı 500’den fazla olmamalıdır.
Türkiye’de hidrometri istasyonlarının işletilmesinde 1935’te başlamıştır. Bu
istasyonlardan esas istasyonlar EİE (Elektrik İşleri Etüt İdaresi) tarafından, geçici olanlar DSİ
(Devlet Su İşleri) tarafından işletilmektedir. EİE hidrometrik verilerin toplanmasında DSİ ile
koordinasyon hâlinde çalışmakta olup günümüzde 700’den fazla istasyondan elde edilen şu
anki ve geçmiş su verilerine sahiptir. DSİ, Türkiye’nin su faaliyetlerini sürdüren öncelikli
kurumlardan biridir. Su bilgisinin %85-90’nına sahiptir. DSİ yaklaşık olarak 1117 akım gözlem
istasyonunu işletmektedir. Akım ölçüm istasyonları arasında kayıtları uzun olanların yüzdesi
çok küçüktür. Günümüzde bütün akarsu gözlem istasyonlarına http://rasatlar.dsi.gov.tr/# web
adresinden ulaşılabilmektedir (Şekil 6.9).
Türkiye’deki hidrometri istasyonlarının günlük debileri her yıl EİE tarafından “Su Yılı
Akım Değerleri”, DSİ tarafından da “Akım Gözlem Yıllığı” adı altında yayınlanmaktadır. Her
yıllıkta bir su yılı boyunca ölçülen debiler bulunur. Su yılı bir önceki takvim yılının 1
Ekiminden başlayıp o takvim yılının 30 Eylül tarihine kadar sürer. Su yılının 1 Ekimde
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başlatılmasının nedeni bu tarihte yer altı su seviyesinin en düşük değerlere düşmesidir, böylece
yüksek suların bulunduğu dönem iki yıl arasında bölünmemiş olur.

Şekil 6.9: Türkiye’deki akım gözlem istasyonları.
Yıllıklarda istasyonunun numarası, adı, akarsuyun adı ve havzası, istasyonun yeri, yağış
alanı, gözlem süreci, gözlem süresinde ve o su yılındaki ortalama, maksimum ve minimum
debiler ile istasyonun anahtar eğrisi sayfanın üst tarafından gösterilmiştir. Bu bilgilerin altında
da o yıla ait günlük debilerin tablosu ile aylık toplam, maksimum, minimum, ortalama debiler,
özgül debi ve aylık akış yüksekliği verilmiştir (Şekil 6.10).
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Şekil 6.10: “Su yılı akım değerleri” kitabından bir sayfa.
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Uygulamalar
http://rasatlar.dsi.gov.tr/# web sayfasını ziyaret ediniz ve size en yakın akarsu
1)
gözle istasyonunu tespit ediniz.
2)

Belirdiğiniz istasyona gidiniz ve inceleyiniz.

3)

Bulunduğunuz ilde kaç akım gözlem istasyonu var tespit ediniz.
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Uygulama Soruları
1)

Akım gözlem istasyonunun size uzaklığı ne kadardır?

2)

Akım gözlem istasyonunun türü nedir?

3)
Bulunduğunuz il için akarsu gözlem istasyonlarının yeterli olup olmadığı
hakkında bilgi veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Akarsular uzunluk, akım miktarı, akış şekli ve akış süresi gibi çeşitli özelliklerine göre
sınıflandırılabilirler. Böylece;
§

Kısa akarsu,

§

Uzun akarsu,

§

Düşük akımlı akarsu,

§

Yüksek akımlı akarsu,

§

Düzgün akışlı akarsu,

§

Menderesli akarsu,

§

Sürekli akarsu ve

§

Süreksiz akarsu gibi çeşitli tiplere ayırmak mümkündür.

Akarsu yatağının herhangi bir kesitinden 1 saniyede geçen metreküp (m3) cinsinden su
miktarına akım (debi) denir. Saniyede geçen metreküp cinsinden suyu ifade eder. Akım ölçümü,
yüzeysel akış, buharlaşma ve terlemeden daha net bir şekilde ölçülmektedir. Akarsu akımlarını
ölçme tekniği ve araştırmalarına hidrometri denir. Akım ölçümü iki grupta ele alınabilir:
Bunlar; anlık ve sürekli akım ölçümleridir.
Akım ölçüm istasyonları ağını planlarken kurulacak istasyon sayısı ve istasyonların yeri
optimum şekilde belirlenmesi gerekir. İstasyon 3 tip olabilir:
1)
Baz (esas) istasyonlar: Sürekli olarak işletilen bu istasyonlar önemli akarsuların
ağızları yakınında ve başlıca kollarında kurulur. Ölçüm yapılmayan kesitlerdeki akımlar baz
istasyonlardaki kayıtlara dayanarak tahmin edilir.
2)

Sekonder (tali) istasyonlar.

3)
Geçici (özel maksatlı) istasyonlar: Kurulması planlanan su yapılarının yakınında
ya da araştırma amacıyla belli bir süre işletilirler.
Dünya Meteoroloji Örgütü hidrometri istasyonlarının sıklığı için düz bölgelerde 10002500 km2de bir istasyon, dağlık bölgelerde 300-1000 km2de bir istasyon tavsiye etmektedir.
Dağlı bölgelerde istasyonların arasındaki kot farkı 500’den fazla olmamalıdır.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi bir akarsuyun akım miktarına bağlı olarak yapılan
sınıflamaya örnek olarak verilebilir?
a)

Kısa akarsu

b)

Yüksek akımlı akarsu

c)

Düzgün akışlı akarsu

d)

Sürekli akarsu

e)

Uzun akarsu

2)

* Kızılırmak, Yeşilırmak, Fırat, Dicle
* Amazon, Kongo, Nil, Mississipi

Yukarıdaki ülkemiz ve dünyadan örnekleri verilen akarsuların ortak özelliği
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Kısa akarsu

b)

Düşük akımlı akarsu

c)

Mevsimlik akarsu

d)

Sürekli akarsu

e)

Menderesli akarsu

3)
Akarsu yatağının herhangi bir kesitinden 1 saniyede geçen metreküp (m3)
cinsinden su miktarına aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir?
a)

Debi

b)

Derinlik

c)

Hız

d)

Enkesit alan

e)

Pürüzlülük katsayısı
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4)
Su derinliği 2 m ve yatak genişliği 5 m olan bir akarsu yatağında akan suyun
ortalama hızı 2 m/s’dir. Buna göre bu akarsu yatağından geçebilecek suyun debisi
aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)

15 m3/s

b)

50 m3/s

c)

4 m3/s

d)

10 m3/s

e)

20 m3/s

5)
Aşağıdaki bilgilerden hangisi akarsu yatağındaki suyun hızını pozitif yönde
etkileyen sebeplerden birisi değildir?
a)

Yatağın eğiminin fazlalığı

b)

Akım mikarı fazlalığı

c)

Yatak içindeki köprüler

d)

Su kütlesinin derinliği

e)

Yataktaki sürtünmenin azlığı

Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.
6)
Akarsuyun birim zamanda (saniye) aldığı yol (metre) onun ........... meydana
getirir ve m/sn olarak ifade edilir.
7)
Bir akarsu kesitinde debi ile seviye arasındaki ilişkiyi gösteren eğriye
.................. ismi verilir.
8)
Akarsulardaki su seviyesini ölçmek için yazıcı olmayan ................. ve yazıcı
olan ................ ölçekler kullanılır.
9)
Limnimetrelerin en basit tipini, ....... adı verilen desimetre bölmeli, tahta veya
metal cetveller oluşturur.
10)
Bir önceki takvim yılının 1 Ekiminden başlayıp o takvim yılının 30 Eylül
tarihine kadar süren yıla ................. denir.
Cevaplar
1)b, 2)d, 3)a, 4)e, 5)c, 6) hızını, 7) anahtar eğri, 8)limnimetre - limnigraf, 9) eşel 10)su
yılı.
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7. HİDROGRAF VE ÖZELLİKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Hidrograf ve Elemanları
7.2. Hidrografı Etkileyen Faktörler
7.3. Akım Süreklilik Eğrisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Hidrograf nedir?

2)

Bazı akarsularda pik akımlar gözükürken bazılarında neden gözükmez?

3)

Bir akarsu üzerinde taşkın akımları tahmin edilebilir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Hidrograf ve
Elemanları

Bir hidrografın temel
elemanlarının neler olduğu
hakkında bilgi sahibi olur.

Hidrografı Etkileyen
Faktörler

Akım Süreklilik Eğrisi

Akarsulara ait akım
hidrograflarının şekilsel ve
boyutsal farklılıklarına neden
olan sebepler üzerinde bilgi
sahibi olur.
Akım değerlerinin
değerlendirilmesi, tahmin ve
beslenmelerinin belirlenmesi
ile ilgili bilgi sahibi olur.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak ve uygulama yaparak

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak ve uygulama yaparak

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak ve uygulama yaparak
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Anahtar Kavramlar
•

Hidrograf

•

Hiyetograf

•

Yükselme Eğrisi

•

Alçalma Eğrisi

•

Gecikme Zamanı

•

Dolaysız Akış

•

Taban Akışı

•

Havza Morfometrisi
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Giriş
Bu bölümde, akarsuların önemli ve belirleyici bir parametresi olan hidrogafların ve
bunlara ait birtakım özelliklerin çok fazla detaya inilmeden açıklaması verilmiştir. Bu nedenle
hidrograf ve özellikleri, hidrografı etkileyen faktörler ve akım süreklilik eğrisi gibi başlıklar
altında konu işlenmiştir. Akarsuların akım özelliklerinin anlaşılması için bu konunun iyi
bilinmesinde fayda vardır.
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7. Hidrograf ve Özellikleri
Hidrolojideki önemli işlemlerden birisi akarsulara ait akımların analiz edilmesidir.
Bunlar genelde sürekli olarak ölçülen akım verileridir. Bu verilerin analiz edilmesi;
•

Akarsulara ait akım rejimlerinin belirlenmesi,

•

Akarsuları kendi arasında karşılaştırma imkânını sunması,

•

Gelecekteki akımların tahmin edilmesini kolaylaştırmaktadır.

Bu bölümde hidrograf analizi ve akım-süreklilik eğrisi verilecek olup gelecek akımların
tahmini olan taşkın sıklık analizleri taşkınlar bahsinde değinilecektir.

7.1. Hidrograf ve Elemanları
Hidrograf bir akarsu kesitindeki akış miktarının (debinin) zamanla değişimini gösteren
bir grafiktir. Hidrograf, akarsuyun sürekli şekilde akımının ölçümünden oluşur. Bir havzadaki
akım hidrografının şekli birçok faktöre bağlılık gösterir. Bunlar; zemin özellikleri, havzanın
şekli, havzanın önceki nem içeriği ve sağanak yağışların süresidir. Akarsulardaki akım
genellikle m3/s (saniyedeki metreküp) cinsinden ifade edilir, düşey eksende gösterilir. Şekil
7.1’de taşkın anında meydana gelen bir hidrograf görülmektedir. Bu hidrograf üzerinde dört
temel özellik olan yükselme eğrisi, tepe noktası (pik debi), alçalma eğrisi ve taban akışı burada
açıklanacaktır.

Şekil 7.1: Bir hidrografın elemanları.
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1)
Yükselme (kabarma) Eğrisi: Şekil 7.1’deki hidrograf içerisinde A – B
noktaları arasında akım sürekli bir artış içerisindedir. Hidrografın bu kısmına yükselme eğrisi
(rising limb) denir. Bu eğri oldukça dik olup şekli yağışın özelliklerine (zaman ve yer içinde
dağılımına, süresine), yağış öncesi şartlarına (zemin nemi, birtki örtüsü ve havza özellikleri)
göre değişiklik gösterir. Eğri genellikle yukarıya doğru konkavdır. Bunun nedeni yağışın
başlangıcından itibaren zaman ilerledikçe havzanın yukarı kısımlarından gelen suların
katkısının artışıdır.
2)
Tepe (pik debi) Noktası: Genellikle hidrografların bir tepe noktası bulunur.
Şekil 7.1’de B noktası hidrografın tepe noktasıdır. Bu noktada akım maksimum değere ulaşır.
Havzanın şekilsel özellikleri ve yağış dağılımındaki düzensizlikler akımın makisimum düzeyde
sabit kalmasını engeller. Kısmen sabit değerlere kar erimeleri ve çok uzun süreli yağışlardan
sonra rastlanabilir. Yağışın zaman içerisindeki dağılışını gösteren hiyetografın ağırlık merkezi
ile tepe noktası arasındaki zaman aralığına gecikme zamanı (lag time) denir. Gecikme zamanı
yağışın havza üzerindeki ve zaman içindeki dağılış şekline ve havza karakterine bağlıdır. Bu
özelliklere hidrografı etkileyen faktörler bahsinde değinilecektir.
3)
Çekilme (alçalma) Eğrisi: Şekil 7.1 hidrografı üzerinde de gösterildiği gibi BD noktaları arasında akım giderek azalmaktadır. Hidrografın bu kısmına alçalma eğrisi denir.
Yükselme eğrisine göre çok daha yatık olan bu eğrinin şekli özellikle havzanın karakterine
bağlıdır. Eğrinin üst kısmı (B-C) yüzey kanallarında toplanan suyun boşalmasının ve yüzeyaltı
akışını gösterir. Eğrinin taban akışını gösteren alt kısım (C-D) yağıştan yağışa çok az değişir.
4)
Taban Akışı: Bir akarsu üzerinde sağanak yağış ve devamındaki dolaysız akış
öncesinde var olan akımlardır. Sağanak yağışlarla birlikte ve havza karakterine bağlı olarak
taban akışın üzerine dolaysız akış eklenir ve taşkın hidrografı oluşur. Taban akışı ile dolaysız
akışın ayrılma işlemi yüzeye düşen yağışın ne kadarının akışa geçtiğinin belirlenmesinde
önemlidir. Bu ayırım ilk bakışta basit gibi gözüksede subjektif yönleri de vardır. Genel olarak
yükselme ve alçalma eğrilerinin başlangıç ve bitiş noktalarının birleştirilmesiyle bu ayrımı
yapmak mümkündür. Ancak her zaman bu yöntem geçerli olmayabilir. Bu nedele özellikle
büyük havzalarda dolaysız akışın tepe noktasından N gün sonra kabul edilirse bu N değeri
aşağıdaki formülle yaklaşık olarak hesaplanabilir;
𝑁 = 0.9 𝑥 𝐴5.A
Formülde A= km2 cinsinden havza alanını temsil eder. Buna göre havza büyüklüğü
arttıkça suyun çekilmesi daha yavaş olacağından N değeri havzanın alanıyla artar. N değerine
bağlı olarak belirlenecek noktaya yükselme eğrisi başlangıcından bir çizgi çekilerek bu ayrım
gerçekleştirilebilir. Şekil 7.2’de taban ve dolaysız akışım ayrımını gerçekleştiren kabulleri
vermektedir. Bu hidrograflarda A-C ve A-E-D çizgileri iki akışın ayırımında kullanılabilecek
şekillerdir.
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Şekil 7.2: Dolaysız ve taban akışı ayırımı.
Bir yağışın meydana getirdiği dolaysız akış henüz sona ermeden havza üzerinde başka
bir yağış başlarsa hidrograf Şekil 7.1’deki basit (yani tek tepe noktalı) olmaz, birden fazla tepe
noktası olabilir (birleşik hidrograf). Seyrek olarak, havzanın şekli uniform yağışlarda bile
hidrografta birden fazla tepe noktası görünmesine yol açabilir.

7.2. Hidrografı Etkileyen Faktörler
Hidrografın elemanları bahsinde de geçtiği üzere hidrografın şekli üzerinde etkili olan
bazı faktörler vardır. Bu faktörlerin anlaşılması, o havzaların üretebileceği hidrografların genel
karakterlerinin anlaşılmasında yardımcı olur. Bu faktörler;
§

Havza morfometrisi,

§

Topografya,

§

Yağışın hareket yönü ve

§

Zeminin önceki nem içeriğidir.

1)
Havza Morfometrisi: Akarsu havzalarının çizgisel, alansal ve röliyef
morfometrik özellikleri hidrografların şeklinde belirleyici etmen olarak karşımıza çıkar.
Bununla ilgili olarak literatürde oldukça yayın bulmak mümkündür. Bu konu ile ilgili detay
bilgiler gelecek bölümlerde detaylı inceleneceği için burada bazı havza morfometrik
özelliklerinin hidrografı nasıl etkilediğine ait bir örnek verilecektir. Şekil 7.3’te a ve b
havzalarının bazı morfometrik özelliklerine ait değerler yandaki kutucuklarda verilmiştir.
Havzalara ait hidrograflarda morfometrik özelliklerin solunda gösterilmiştir. Buna göre iki
havzadaki hidrografın belirleyici özelliklerini veren morfometrik özellikler uzunluk oranı
(elongation ratio) ile şekil faktörü (form factor) olmuştur. A havzasında bu iki değer düşük
değerler gösterirken, sırasıyla 0.58 ve 0.34, b havzasında ise 0.81 ve 0.60 gibi oldukça yüksek
değerler elde edilmiştir. Buna göre a havzası daha uzunlamasına bir havza olup suların ana
akarsu kolunda toplanması yavaştır ve derecelidir. Dolayısıyla taşkın üretmesi oldukça zayıf
olup üretilen taşkın değeri de düşüktür. Ancak b havzası 0.81’lik uzunluk değeri ile daha
dairesel bir şekil arzeder (uzunluk oranının 1’e yaklaşması dairesel olması demek). Bu
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morfometrik şekilden dolayı bütün alt kolların birleştiği nokta yaklaşık olarak aynı olmasından
daha yüksek akımlı taşkın hidrografı elde edilir.

Şekil 7.3: Havza morfometrik özelliklerin akım hidrografına etkisi.
2)
Topografya: Topografyanın özellikleri bazen havza şeklinden daha fazla taşkın
hidrografının şeklinde belirleyici rol oynayabilmektedir. Kısa süreli ve yoğun yağışlar, daha
dik, yüksek eğimli topografyada yağış piki ile akım piki arasındaki gecikme süresini kısaltarak
çok kısa sürede maksimum akıma ulaşılmasını sağlayabilir (Şekil 7.4a). Uzun ve düşük röliyefe
sahip topoğrafyalar daha düşük ve yayılmış bir hidrografa sahip olup yağış piki ile akım piki
arasındaki mesafede oldukça fazla olabilmektedir (Şekil 7.4b).

Şekil 7.4: Topoğrafyaya bağlı olarak yağış ve akım arasındaki ilişki.
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3)
Yağışın hareket yönü: Havza üzerinde eşit olarak dağılmış bir yağış hâlinde
tepe noktası, yağışın bitmesinden sonra görülür. Havza üzerinde tabaka hâline tutulan yağışın
etkisiyle tepe noktası ileriye kayar, maksimum debi azalır. Yağış havza üzerinde eşit
dağılmamışsa (Şekil 7.5) hidrograf üzerinde de birtakım farklılıklar meydana gelir. Örneğin
yağışın havzanın üst kesimlerinde verevine havzayı kestiği düşünülürse 1 ve 2 nolu hidrograflar
havza çıkış noktalarında oluşur. 1 nolu hidrograf üst havzadaki küçük bir kola ait olduğu için
anlık akım piki oluşur. Yağışın havzadaki geçiş istikametine bağlı olarak 2 nolu havza çıkışında
taşkın piki oldukça azdır.
Havza üzerinde yağışın kaynaktan havza çıkış noktasına ilerlemesi hâlinde maksimum
akım artar, tepe noktası daha geç görülür. Bu şekil yağışta üst havzalarda yüzeysel sular
toplanırken aynı zamanda da yağışın havza üzerindeki hareketine bağlı olarak devamlı akımda
bir artış görülür. Bu durumda hidrograf 3 ve 4’te olduğu gibi maksimum akımlar görülür.

Şekil 7.5: Yağışın havza üzerindeki hareketine bağlı hidrograf şekilleri.
4)
Zeminin önceki nem içeriği: Akarsulardaki pik akımlar taşkından taşkına
havzaların önceki nem içeriklerine bağlı olarak değişiklik gösterir. Nem içeriği az olan
havzalarda yüzeye düşen yağışlar yer altına sızma ve toprak tarafından tutulma gibi nedenlerden
dolayı akımlar daha düşük seviyede olurken, nem içeriği fazla olan havzalarda toprağın suya
doymuş olmasından dolayı kayıp fazla olmaz ve direkt akıma geçer, bu da akım değerlerinde
artışlara neden olur. Şekil 7.6’da önceki nem içeriği ile akımlar arasındaki ilişki gösterilmiştir.
Başlangıçta zeminin önceki nem içeriği az olduğu için yağan yağıştan ortaya çıkan akım A
hidrografında gösterilmiştir. Fakat 2 hafta sonra aynı miktar yağış düşmesine rağmen önceki
nem içeriği 2 hafta önceye göre fazla olduğu için B akım hidrografı oluşmuştur. Devamında da
yine fazla yağışa bağlı olarak ve önceki nem içeriğinde de artışa bağlı olarak C akım hidrografı
oluşmuştur.
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Şekil 7.6: Önceki nem içeriği ve akım hidrografı arasındaki ilişki.

7.3. Akım Süreklilik Eğrisi
Hidrolojide bir akarsuda ne kadar suyun akışa geçtiğinin bilinmesi önem arz eder. Gerek
taşkın zamanlarında gerekse düşük akım zamanlarında net akımın bilinmesi önemlidir. Bunu,
tahmin işlemlerinde günlük akım frekanslarını ve bazı istatistiksel yöntemleri kullanarak
bulabiliriz. Akım süreklilik eğrileri bu tahminlerde kullanılan yöntemlerden birisidir.
Akım süreklilik eğrilerinin hazırlanması için belli bir akım (genelde günülük ortalama
akımlar), akış süresi (minimum 5 yıl) ele alınır ve bu akış süresinin akım süresindeki zaman
(saat, gün, ay, yıl) yüzdesine oranı bulunur. Başka bir ifade ile belli bir devre esnasındaki bütün
akımların debilerine ve tekrarlamalarına göre listesi yapılır, daha sonra belli değerdeki
akımların yüzde değerleri bulunur. Bu değerler grafik üzerine noktalanarak akım-süreklilik
eğrisi çizilir. Bu eğri yardımı ile belli değerdeki akımın zaman olarak süresi tespit edilir ve
ayrıca rejimi hakkında bilgi sahibi olunur.
Akım süreklilik eğrilerinden oluşturduğu şeklinden drenaj havzasının özelliğine ilişkin
bazı ipuçları elde edilir. Şöyleki, eğer eğri dik bir eğim gösteriyorsa havzada doğrudan yüzeysel
akışa geçen su miktarının fazla olduğu anlaşılır. Eğer eğri düz bir şekilde uzanış gösteriyorsa,
havza yer üstü ve yer altı su akışının düzenli ve dengeli olduğu ve havzada su depolanmasının
iyi ve rejimin düzenli olduğu ortaya çıkar. Akım süreklilik eğrileri, muhtemel su gücünün
değerlendirilmesinde, akarsu kirlenme çalışmalarının belirlenmesinde, ayrıca farklı akarsu
havzalarında jeolojik yapının etkisinin belirlenmesinde ve çeşitli yönlerden kıyaslamalarının
yapılması gibi çalışmalarda kullanılır.
Şekil 7.7’de iki akarsuya ait akım süreklilik eğrileri verilmiştir. Kesikli çizgilere sahip
olan akarsuda en yüksek ve en düşük akım değerleri arasında büyük farklılıklar varken, düz
çizginin olduğu eğriye sahip akarsuda bu farklar daha azdır. Dolayısıyla düz eğrili havza belirli
bir minimum ve maksimum akıma sahip değildir. Bu tür eğriler daha çok kireçtaşı veya talklı
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zemine sahip havzalarda görülür. Bu havzalarda yaz döneminde yer altı suyundan beslenme
fazladır, yağışlı dönemler de yer altına sızmalar fazladır. Kesikli eğriye sahip havzalarda kurak
dönemde çok düşük akımlara, yağışlı dönemlerde ise yüksek akımlara sahiptir.

Şekil 7.7: İki farklı akım süreklilik eğrisi.
Akım süreklilik eğrisinin yorumlanması işlemi genellikle subjektiftir. Bu yorumlamayı
daha objektif yapabilmek için eğriden üretilen istatistikler vardır. Bunlardan önemli olan üç
tanesi;
§
Zamanın % 95’i aşan akım değerleridir (Q95). Düşük akım analizleri için
kullanışlı bir istatistiktir.
§

Zamanın %50’ni aşan akım değerleridir (Q50). Bu ortalama akım değeridir.

§
Zamanın %10’nu aşan akım değerleridir (Q10). Yüksek akım ve taşkınlar için
kullanışlı bir istatistiktir.
Tablo 7.1’de İngiltere’de bulunan Wye Nehri’ne ait akım süreklilik eğrisinin
çıkartılmasında kullanılan parametreler bulunmaktadır. Burada akım en küçük aralıklara
sınıflandırılmıştır. Aralıkların çok fazla büyük olmamasına dikkat edilmelidir. Aksi taktirde
büyük aralıklar bazı bilgilerin kaybolmasına neden olur. Bunda tercih edilen yöntem, her bir
sınıf aralığının akımın yaklaşık %10’nunun üzerine aşmaması şeklindedir. Çünkü bu değerden
sonra grafikte değerler kayba uğrarlar. Daha sonra bu akımların alınan yıllar arasındaki
frekansları elde edilir. Frekansların toplam frekans karşısındaki rölatif frekans değerleri yüzde
olarak yazılır. Daha sonra da o akımın aştığı zamanın yüzdesi alınır ve toplam frekansın yüzdesi
olarak yazılır. Toplam yüzdelik değerler ile ilgili akım aralıklarının orta akım değeri grafiklenir
(Şekil 7.8a). Bu değerlerin doğal logaritması alınarak yapılacak grafiklemede farklı akarsulara
ait akım süreklilik çizgilerin daha iyi yorumlamasını sağlar. (Şekil 7.8b). Böylece akım
üzerinde Q95, Q50 ve Q10 değerleri kolay bir şekilde elde edilebilir (Şekil 7.8c ve Tablo 7.2).

126

Tablo 7.1: Wyne Nehri’ne ait akım süreklilik eğrisi için verilerin düzenlenmesi (Davie,
2008).

Şekil 7.8: Akım süreklilik eğrilerinin değişik formları (Davie, 2008).
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Tablo 7.2: Doğal logaritmik değerlerine karşılık gelen akım değerleri (Davie, 2008).
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Uygulamalar
1)

Makalelerden veya kitaplardan herhangi bir akarsuya ait bir hidrograf temin

2)

Hidrografın gösterdiği akarsuyu Google Earth üzerinden belirleyiniz.

ediniz.
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Uygulama Soruları
1)

Belirlemiş olduğunuz hidrografın temel elemanlarını ayırt ediniz.

2)

Akarsu ve havzasının özellikleri hakkında bilgi veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Hidrograf bir akarsu kesitindeki akış miktarının (debinin) zamanla değişimini gösteren
bir grafiktir. Bir hidrograf, akarsuyun sürekli şekilde akımının ölçümünden oluşur. Bir
havzadaki akım hidrografının şekli birçok faktöre bağlılık gösterir. Bunlar; zemin özellikleri,
havzanın şekli, havzanın önceki nem içeriği ve sağanak yağışların süresidir. Bir hidrograf
üzerinde dört temel özellik olan yükselme eğrisi, tepe noktası (pik debi), alçalma eğrisi ve taban
akışı burada açıklanacaktır.
Hidrografın elemanları bahsinde de geçtiği üzere hidrografın şekli üzerinde etkili olan
bazı faktörler vardır. Bu faktörlerin anlaşılması, o havzaların üretebileceği hidrografların genel
karakterlerinin anlaşılmasında yardımcı olur. Bu faktöler;
§

Havza morfometrisi,

§

Topografya,

§

Yağışın hareket yönü ve

§

Zeminin önceki nem içeriğidir.

Hidrolojide bir akarsuda ne kadar suyun akışa geçtiğinin bilinmesi önem arz eder. Gerek
taşkın zamanlarında gerekse düşük akım zamanlarında net akımın bilinmesi önemlidir. Bunu
tahmin işlemlerinde günlük akım frekanslarını ve bazı istatistiksel yöntemleri kullanarak
bulabiliriz. Akım süreklilik eğrileri bu tahminlerde kullanılan yöntemlerden birisidir. Akım
süreklilik eğrilerinin hazırlanması için belli bir akım (genelde günülük ortalama akımlar), akış
süresi (minimum 5 yıl) ele alınır ve bu akış süresinin akım süresindeki zaman (saat, gün, ay,
yıl) yüzdesine oranı bulunur. Başka bir ifade ile belli bir devre esnasındaki bütün akımların
debilerine ve tekrarlamalarına göre listesi yapılır, daha sonra belli değerdeki akımların yüzde
değerleri bulunur. Bu değerler grafik üzerine noktalanarak akım-süreklilik eğrisi çizilir. Bu eğri
yardımı ile belli değerdeki akımın zaman olarak süresi tespit edilir ve ayrıca rejimi hakkında
bilgi sahibi olunur.
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Bölüm Soruları
1)
Bir akarsu kesitindeki akış miktarının zamanla değişimini gösteren grafik,
aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir?
a)

Hiyetograf

b)

Tepe noktası

c)

Hidrograf

d)

Kabarma

e)

Çekilme

2)

Aşağıdakilerden hangisi akım ölçüm birimi olarak kullanılan genel bir ifadedir?

a)

m3/s

b)

m2/s

c)

m/s

d)

km/s

e)

m3

3)

Aşağıdakilerden hangisi bir hidrografın temel elemanlarından birisi değildir?

a)

Yükselme eğrisi

b)

Tepe noktası

c)

Çekilme eğrisi

d)

Akım miktarı

e)

Taban akışı
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4)
Yukarıdaki şekilde A ve B tepe noktaları öncesinde aynı yağışı almalarına
rağmen akım değerlerindeki farklılığın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Topoğrafya

b)

Havza morfometrisi

c)

Yağışın hareket yönü

d)

Şekil faktörü

e)

Önceki nem içeriği

5)
yanlıştır?

Akım süreklilik eğrisi ile ilgili olarak aşağıda verilen özelliklerden hangisi

a)

Akarsulardaki net akımın tahmininde kullanılır.

b)

Eğri dik bir eğim gösteriyorsa doğrudan yüzeysel akışa geçen miktar fazladır.

c)

Akım öncesindeki yağış miktarı ve süresi hakkında bilgi verir.

d)

Eğri düz uzanış gösteriyorsa yer üstü ve yer altı su akışı düzenlidir.

e)

Eğriler muhtemel su gücünün değerlendirilmesinde kullanılır.

Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.
6)

Yağışın zaman içerisindeki dağılışını gösteren şekle .............. denir.

7)
Bir akarsu üzerinde sağanak yağış ve devamındaki dolaysız akış öncesinde var
olan akımlara ............................ denir.
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8)
Akarsu havzalarının ................, ................... ve ....................... morfometrik
özellikleri hidrografların şeklinde belirleyici etmen olarak karşımıza çıkar.
9)
Net akımların tahmin işlemlerinde günlük akım frekanslarını ve bazı istatistiksel
yöntemleri kullanarak bulabiliriz. .......................... bu tahminlerde kullanılan yöntemlerden
birisidir.
10)
Yağışın zaman içerisindeki dağılışını gösteren hiyetografın ağırlık merkezi ile
tepe noktası arasındaki zaman aralığına .......................... denir.

Cevaplar
1)c, 2)a, 3)d, 4)e, 5)c, 6) Hiyetograf, 7) Taban akış, 8) çizgisel , alansal ve röliyef, 9)
Akım süreklilik eğrileri, 10) gecikme zamanı (lag time).
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8. AKARSU HİDROLİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Akış Şekilleri
8.1.1. Laminer Akış
8.1.2. Türbülanslı Akış
8.2. Akarsu Enerjisi
8.3. Açık Kanal Hidroliği
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Akarsular yatakları içerisinde akarken nasıl bir akış sergilerler?

2)
Bazı akarsular büyük iri blokları taşırken bazı akarsular daha küçük unsurları
taşır. Bunun nedeni nedir?
3)
şekillenir?

Akarsu yatakları içindeki suların modellenmesi hangi temel esaslar üzerine
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Akış Şekilleri

Akarsu Enerjisi

Açık Kanal Hidroliği

Kazanım
Akarsu yataklarındaki suların
akış şekilleri olan düzgün ve
girdaplı akış şekilleri
üzerinde bilgi sahibi olur.
Akarsulardaki kinetik ve
potansiyel enerjiyi ve bunun
özellikleri hakkında bilgi
sahibi olur.
Açık kanallar üzerindeki
akımların şekilleri ve temel
prensipleri üzerinde bilgi
sahibi olur.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak ve uygulama yaparak

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak ve uygulama yaparak

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak ve uygulama yaparak
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Anahtar Kavramlar
•

Laminer Akış

•

Türbülanslı Akış

•

Kritikaltı

•

Süperkritik

•

Froud Sayısı

•

Reynold Sayısı

•

Hidrolik atlama ve düşüş

•

Potansiyel Enerji

•

Kinetik Enerji

•

Düzenli Akım

•

Düzensiz Akım
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Giriş
Bu bölümde, akarsu hidroliği üzerinde çok fazla detaya inilmeden genel parameterler
üzerinde durulmuştur. Akarsu yatağı içerisindeki suyun hareketi ve bunun özelliklerini içeren
bu konu daha çok modelleme çalışmalarında kullanılmaktadır. Bu kapsamda bölüm içerisinde
akış şekilleri, akarsu enerjisi ve açık kanal hidroliği konularında bilgiler verilmiştir.
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8.1. Akış Şekilleri
Bu bölümde akarsuların akış şekilleri ve enerjisi üzerinde durulacaktır. Akarsulardaki
akış biçimi, suyun debisine ve aktığı yatağın pürüzlülük değerine bağlı olarak değişmektedir.
Akarsu yatağı boyunca çeşitlilik gösteren bu özellikler suyun akım miktarına göre de farklılık
gösterirler. Akarsuların taşkın döneminde veya akımın arttığı dönemlerde hızlı ve bulanık aktığı
ve akış sırasında içerisinde daha fazla katı yük (kum, çakıl, çeşitli iri bloklar ve ağaç parçaları
vb.) taşıdığı ve daha önce yatakta biriken enkazları da taşıdığı görülür. Bunun tam tersi akımın
çekik veya az olduğu dönemlerde ise daha düzenli ve dengeli bir akış gösterdiği, bunun yanında
da daha küçük malzemlerin taşındığı görülür. Akarsular üzerinde taşkın dönemleri ayrı
tutulursa yatak üzerindeki mühendislik çalışmalarında akarsuyun dengeli ve düzenli bir akış
gösterdiği farz edilir. Dengeli ve düzenli bir akışta derenin herhangi bir noktasında derinlik
zamanla değişmez. Her nekadar doğal akarsu yataklarında bu durum çok fazla geçerli olmasa
da mühendislik çalışmalarında bu bakış açısı bazı çözümler sunar.

8.1.1. Laminer (Düzgün) Akış
Sıvı hâlde bulunan su, kuvvete karşı direnç göstermez. Yani suya herhangi bir kuvvet
uygulandığında hareket meydana gelir ve su kütlesi laminer veya türbülanslı akış hâlinde
hareket eder. Eğer su düz ve uzun bir kanalda düşük hızla akarsa (bu akış hızı saniyede 1 mm
den az ise) su kütlesi birbirine paralel tabakalar hâlinde ilerler (Şekil 8.1). İşte çok ince tabakalar
hâlinde akış gösteren bu akış türüne laminer akış denir.

Şekil 8.1: Laminer akışta su derinliğine göre hızın dağılışı (Huggett, 2011)
Film şeklindeki su tabakası diğer tabaka üzerinde adeta sürünürcesine akmaktadır.
Böyle bir akış gösteren küçük bir boru vasıtasıyla bir damla boya veya mürekkep
damlatıldığında, bu boya veya mürekkep karışmadan bulunduğu noktadan hareket eder. Su
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tabakalarının birbirine sürtünme kuvveti, su tabakalarının direncinin oranına göredir. Bu hâlde
direnç, tabakalar arasında su moleküllerinin sürtünmesinde ortaya çıkan yapışkanlığın yol açtığı
vizkozite (akışkanlık) ve birbirine sürünen tabakalardaki hızın değişmesi tarafından tayin
edilmektedir. Buna göre yataktan “y” mesafede herhangi bir noktadaki su tabakasının aktığı v
hızındaki sürtünme kuvveti veya kesme gerilimi;
𝑟=𝑦

𝑑𝑣
𝑑𝑦

formülle gösterilir. Burada r= sürtünme, kesme kuvveti, y= vizkozite (akışkanlık) ve
dv/dy bir tabakanın sürtündüğü hemen yanındaki tabakanın hızındaki değişmedir (hız
gradyanı). Laminer akışa sahip suda maksimum hız su yüzeyinin altındaki tabakada yer alır
(Şekil 8.1).
Laminer akış gösteren akarsularda akarsu yatağının tabanında ve kenarlarında hız
sıfırdır ve kenardan uzaklaştıkça hız artmaktadır. Teorik olarak laminer akışta sıvı hareketinin
yolu veya gidişi paralel ve ayrı tabakalar hâlindedir ve karışma meydana gelmektedir. Laminer
akışta yüzer hâlde katı materyal taşınması olmamaktadır. Akarsularda akarsu yatak taban ve
kenarlarındaki sınır tabakalarının dışında laminar akış görülmemektedir. Bu akış esas itibarıyla
yer altı suyunda yaygındır.

8.1.2. Türbülanslı (Girdaplı) Akış
Suyun akış hızı kritik hızı aştığında yani saniyedeki hızı 1 mm’yi geçtiğinde sıvı akışı
turbulentli olur, yani akışta dönme ve karışmalar meydana gelir. Bu şekilde akış, değişik,
karmaşık hareketler şeklindedir, suyun ana akışı yönünde değişik girdaplar ve çok karmaşık bir
hareket silsilesi oluşur ve değişik yöndeki girdap veya anaforlar birbirine karışır (Şekil 8.2).

Şekil 8.2: Türbülanslı akışta su derinliğine göre hızın dağılışı (Huggett, 2011).
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Laminer akışın türbülans akışa dönüştüğü yerde kritik hızı etkileyen faktörler, suyun
akışkanlığı ve yoğunluğu, suyun derinliği ve kanalın pürüzlülüğüdür. Vizkozitesi düşük olan
sular yani kolay akmayan sıvıların türbülanslı akışa geçmesi için daha fazla hızda akması
gereklidir. Su sıcaklığı da kritik hızı etkilemektedir. Örnek olarak sıcak sular daha az vizkoz
olmaya temayül eder, soğuk sular ise daha fazla vizkozdur. Laminer ve türbülanslı akış
arasındaki farkı belirtmek bakımından bu konuda yaygın olarak kullanılan Reynold sayısı
dikkate alınır. Bunun formülü;
𝑅D =

𝜌𝑣𝑅
𝜇

şeklindedir. Formülde yer alan ρ (rho) = akış yoğunluğu, v= ortalama akım hızı, r= hidrolik
yarıçap ve µ (mu)= vizkozitedir. Reynold sayısı küçük ise Laminer, büyük ise türbülanslı akış
söz konusudur. Ortalama sıcaklıkta bir laminer akışın olduğu akarsu kanalında maksimum
Reynold numarası 500’dür. Değerin 2000’nin üzerinde olduğu kanallarda akış türbülanslıdır.
500-2000 değerleri arasında ise laminer ve türbülanslı akımın ikisi de gözükür.
İki çeşit türbülanslı akım vardır. Bunlardan birisi streaming veya kritikaltı olarak
adlandırılan ve akarsuların çoğunda görülen gelişigüzel türüblanslı akıştır. Diğeri de shooting
veya süperkritik olarak adlandırılan akış tipi hızlı ve erozyon oranında büyük artışlara neden
olan çok yüksek hızlarda meydana gelir. Bu iki tip akışı belirlemede Froud sayısından
faydalanılır. Bunun için kullanılan formül;
𝐹=

𝑣

H𝑔𝑑

şeklindedir. Formülde yer alan v= akış hızı, g= yerçekimi ivmesi ve d= suyun derinliğini, H𝑔𝑑
ise yerçekimi dalgasının hızını ifade eder. Froud sayısı eğer 1’in altında ise (F< 1) yataktaki
akış sakin yani kritikaltı şeklindedir. Froud sayısı 1’e eşitse (F=1) akış kritik olarak
değerlendirilir ve süperkritik şekle geçiş aşamasındadır. Eğer bu sayı 1’in üzerinde ise (F>1)
yataktaki akış hızlı ve gürültülüdür yani süperkritiktir. Bu iki tip akım, akış hızı ve su
derinliğindeki değişime bağlı olarak oluşan debideki değişimlere bağlı olarak oluşur. Doğal
akarsu yataklarında ortalama Froud sayısı 0.5’in üzerinde değildir, dolayısıyla akışlar
kritikaltıdır. Süperkritik akışlar daha çok büyük aşındırma ve yatak genişlemesinin olduğu
geçici zamanlarda meydana gelir. Aşındırmalar akışın hızını yavaşlatır ve bunun sonucunda da
Froud sayısının azalmasına neden olur. Sabit bir hız için, kritikaltı akışlar daha çok bir kanalın
en dip kısmında görürlürken, süperkritik akımlar da daha çok üst kısımlarında görülür. Akış
hızı kritikaltı ve süperkritik arasındaki değişimi kontrol eder. Bir hidrolik atlama (hydraulic
jump) süperkritik bir akıştan kritikaltı bir akışa aniden meydana gelen bir değişimdir. Bu bir
dalga üretir ve su derinliğinde bir artış meydana getirir (Şekil 8.3a). Hidrolik düşüş ise su
derinliğinin azalmasına bağlı olarak kritikaltı akıştan süperkritik akışa geçme olayıdır (Şekil
8.3b). Akış rejimindeki bu ani değişimin nedeni akarsu yatak formundaki ani değişimler veya
dağlık alanlardaki akarsu yatakları içindeki iri bloklardan oluşan adacıklardır.
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Şekil 8.3: Hidrolik atlama (a) ve düşüş (b). (Huggett, 2011)
Türbülanslı akışta kesme kuvveti için kullanılan formül;
𝑟 = (𝑦 + 𝑒)

𝑑𝑣
𝑑𝑦

şeklindedir. Formülde yer alan sembollerin anlamı daha önce verilmiştir. Burada farklı olan “e”
girdap vizkozitesi veya değişim katsayısıdır. Burada laminer akıştaki gibi sadece moleküler
sürtünme kuvveti değil karışma ve sıvı bileşenlerinin birbirilerini etkilemeleri de dikkate
alınmalıdır. Dolayısıyla “e” türbülans karışımın şiddetini ölçmektedir.

8.2. Akarsu Enerjisi
Türbülans ve hız; aşınma ve birikme faaliyetleri ile sıkı şekilde ilişkilidir. Akarsunun
faaliyeti enerjisi ile ölçülmektedir. Akarsuların potansiyel ve kinetik olmak üzere iki çeşit
enerjisi vardır. Potansiyel enerji akarsuyun akması ve/ya dökülmesi ile kinetik enerjiye
dönüşür. Çoğu kez bu enerji sürtünmeden dolayı, türbülans karışmadan dolayı sıcaklık
enerjisine dönüşmekte ve kaybolmaktadır. Sıcaklık enerjisine dönüşerek boşa harcanmayan,
kaybolmayan enerji, erozyon ve taşınmayı mümkün kılmaktadır.
Bununla birlikte akarsu enerjisinin büyük bir bölümü hatta %95’ten fazlası sürtünmeden
dolayı ortaya çıkan sıcaklık enerjisine dönüşerek tükenmektedir. Akarsunun faaliyeti için
gerekli olan enerji, doğrusal uzanış gösteren, pürüzlülüğü az ve ıslak alanı fazla olmayan akarsu
yataklarında artmaktadır. Az bir enerji kaybı da taşınmakta olan yükün dahili sürtünmesinden
kaynaklanmaktadır. Fakat genellikle süspanse asılı yük türbülansı azalttığı için sürtünmeyi de
azaltmaktadır.
Potansiyel enerji su kütlesinin ağrılığı ile su kütlesinin bulunduğu yatağın eğiminin
çarpımına eşittir. Potansiyel enerjinin formülü;
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Ep= Wz
şeklindedir. Formülde W ağırlık, z ise su kütlesinin bulunduğu üst kısmın eğimidir. Kinetik
enerji ise suyun ağırlığı ve hareket etmekte olan su kütlesinin hızının karesinin yarısına eşittir.
Kinetik enerjinin formülü;
𝐸M =

𝑚𝑣 A
2

şeklindedir. Formüldeki m kütle, v ise hızdır. Böylece toplam enerji genellikle hız tarafından
etkilenmektedir. Hız, akarsu yatağı eğiminin, akarsuyun hacminin, suyun vizkozitesinin,
kanalın enine kesitinin ve taban özelliğinin bir fonksiyonudur. Hız ölçüm ve hesaplamalarının
nasıl yapıldığı konusunda 6. Bölümde detaylı bilgi verildiği için burada üzerinde
durulmayacaktır.
Akarsu yatağının dahilinde ve kenarlarında bulunan blok veya kayaların oluşturduğu
engeller ve dolayısıyla pürüzlülük, su akımının ayrılmasına ve girdapların oluşmasına neden
olmaktadır. Engelin bulunduğu kesimde deredeki su akışı, yatak veya kenardan sapmaya uğrar,
bu durum su akışında ayrılmaya veya birbirine uymayan akış alanlarına sebep olur. Akarsu
yatağının muhtelif kesimlerinde engellere bağlı olarak akışın ayrıldığı yerlerde anaforlar veya
girdaplar oluşur. Akıştaki ayrılma ve ayrılmanın boyutu ve girdapların şiddeti engelin ebadına
ve akarsuyun akış hızına bağlıdır.
Matthes (1947), büyük türbülans olarak isimlendirdiği bu anafor olayı ile ilgili bir
sınıflama sunmuştur (Tablo 8.1.). Engellerden dolayı oluşan sekonder akışı dört farklı tipe
ayırmıştır.
Tablo 8.1: Girdap olayının sınıflandırılması.
Ana Tip

Alt Tip

1. Büyük, güçlü dalgalanma

a. Hızlı ve düzenli dalgalanma
b. Sel dalgaları

2. Su dönmesi

a. Kenar dönmesi
b. Tabandaki dönme

3. Girdap veya anaforlar

a. Yukarıya doğru
b. Aşağıya doğru

4. Helezonumsu

Birinci tipteki büyük ve güçlü olan girdaplar ritmik hareketler yapar ve akışın devamı
gibi görünürler ve su yüzeyi seviyesinde salınım yaparlar. Su yüzeyinde alçalma ve yükselmeler
taşkın dönemlerinde veya akış yönünde lokal değişmelerle oluşabilirler.
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İkinci tipteki anaforlar bir eksen çevresinde devamlı dönen hareketler olup buna “su
yuvarlanması” denir. Bunlar dikey bir eksen üzerinde dönen yatak kenarındaki “kenar
yuvarlanmaları”, yatay bir eksen üzerinde dönen “taban yuvarlanmaları” veya “dönmeleri”
olabilir. Yavaş olarak akarsu yatağı kenarındaki dönmeler koylarda veya yatağın son derece
genişlediği alanlarda oluşur. Buna karşılık akarsu kıyısı kenarındaki hızlı dönmelerin, köprü
ayaklarında veya kıyıdaki engellerin olduğu yerlerde meydana gelir. Yavaş taban dönmeleri
veya yuvarlanmaları akarsu yatağının çok derin olduğu yerlerde çekik su safhasında oluşur.
Buna karşılık hızlı girdapları, taşkın dönemlerinde derenin aşağı mecrasında özellikle taşkın
ovalarında dereyi bir baştan diğerine kateden, uzanan engellerin bulunduğu sahalarda görülür.
Yukarıda bahsi geçen yavaş anaforlar veya dönmeler akarsu mecrasında birikmeye, hızlı
dönmeler ise erozyona sebep olur.
Üçüncü tipteki lokal, aralıklı girdaplar, dairevi hareketler meydana getimekte olup
bunlar çoğu zaman akarsu yatağının taban ve kenarındaki engeller yüzünden oluşurlar. Girdap
ve anafor faaliyetleri, kuvvetli bir şekilde tabandaki materyalleri emerek yukarıya veya aşağıya
doğru veya akış yönünde hareket ettirirler. Bu faaliyetler erozyona da neden olurlar.
Dördüncü tipteki sekonder akış helikal akış isimlendirilen devamlı dairevi hareketlerdir.
Bu faaliyet su kütlesi içinde dikey yönde alttan üste veya üstten alta doğru meydana gelir. Bu
hareket suyun akış yönüne uyduğunda dairevi, yılan gibi hareketler yapmaktadır. Adeta
kaynayan kaynaklar gibi bir görünüm arz eder. Bu sirkülasyon, dolambaçlı kanallarda olduğu
gibi düz kanallarda da meydana gelir. Hem erozyonu hem de biriktirmeyi kolaylaştırır.

8.3. Açık Kanal Hidroliği
Eğer su yüzeyi atmosfere açık bir şekilde bulunuyorsa, diğer bir ifade ile sadece
atmosferik basınç su yüzeyine etki ediyorsa bu tür kanallara açık kanal ismi verilir. Açık
kanalda yönlendirici güç, yatak eğimi boyunca yerçekimine bağlı bileşenlerdir. Akarsular ve
nehirler ve üstü açık olan bütün akarsular açık kanala örnek olarak verilebilir.
Bir kanalda biçim, büyüklük ve yatak eğimi değişken değilse prizmatik kanal olarak
isimlendirilir. Bu tür kanallar genelde insan yapımı kanallardır. Diktörgen, trapezoidal, üçgen
ve daire şekilli kanallar en fazla insanlar tarafından yapılan kanal şekillerine örnektir. Fakat
bütün doğal akarsu yatakları değişen enkesitlere sahiptir ve prizmatik değildirler. Açık kanallar
içerisindeki akımları dört grupta sınıflandırabiliriz;
a)
Düzenli ve düzenli olmayan açık kanal akımı: Bir akarsu enkesitindeki akım
derinliği ve miktarı zaman içinde değişiklik göstermezse akım düzenli olarak isimlendirilir.
Bunun tam tersi durumunda yani zaman içinde su derniliğinde ve akımında bir değişiklik
oluyorsa düzensiz akım ismi verilir. Taşkın anında akarsuların taşıdığı sular düzensiz akımlara
en iyi örneği oluştururlar. Düzensiz akımların analizi düzenli akımlara göre daha zordur.
b)
Üniform ve üniform olmayan açık kanal akımı: Su derinliği akarsu yatağı
içindeki her bir enkesitte belirli bir zaman diliminde değişiklik göstermiyorsa bu akım üniform
bir akımdır. Bunun tam tersi durumda ise yani belirli bir zaman diliminde yatak üzerindeki her
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bir enkesitte su derinliği değişiyorsa üniform olmayan akışa örnek olarak verilebilir. Prizmatik
kanallardaki akımlar, belirli bir hızda ve belirli bir miktar akımı taşıyabildiklerinden ünifor
akıma örnek olarak gösterilebilirler.
c)
Üniform düzenli akım: Akım derinliği her bir enkesitte zaman içerisinde
değişmeyip aynı zamanda da akım yönü boyunca sabit kalırsa bu tür akıma denir. Akım
derinliği yatak uzunluğu boyunca sabit kalacak ve böylece su yüzeyi akarsu yatağına paralel
olacaktır (Şekil 8.4).

Şekil 8.4: Üniform düzenli akımın şematik gösterimi.
Üniform düzenli akımın matematik ifadesi şu şekildedir;

yo = normal derinliktir.
d)
Üniform olmayan düzenli akım: Su derinliği yatak enkesitleri boyunca
değişiklik gösteriyor ve zaman içerisinde değişiklik olmuyorsa bu tür akımlara denir (Şekil 8.5).
Bu tür akımlara tipik bir örnek barajların gerisinde gölü besleyen akarsuların akış şeklidir.

Şekil 8.5: Üniform olmayan düzenli akımın şematik gösterimi.
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Üniform olmayan düzenli akımın matematik ifadesi şu şekildedir;

üniform olmayan akış

düzenli akış.
Açık kanallarda enkesitler arası enerji dağılımını matematiksel ifadesi ise şu şekildedir
(Şekil 8.6);

Formülde yer alan;
Z1, Z2 = ana kanalın yükseklik değerleri,
Y1, Y2= enkesitteki su derinliği,
V1, V2= ortalama hız (toplam akım/toplam akım alanı),
a1, a2= hız ağırlıklı katsayı,
g= yerçekimi ivmesi ve
he= enerji kaybıdır.

Şekil 8.6: Enerji formülüne ait birimlerin şematik gösterimi (HEC, 2016).
Açık kanal hidroliği ile ilgili birçok konu olmasına rağmen burada sadece temel
düzeydeki bilgiler üzerinde açıklamalar yapılmıştır. Bu dersin kapsamında bu detay yeterli
görülmüştür.
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Uygulamalar
1)

Akımların hidrolik modellemesi ile ilgili bir makale bulunuz.

2)

Yakın çevrenizde içinde akış olan bir akarsuyu ziyaret ediniz.

149

Uygulama Soruları
1)
veriniz.

Okuduğunuz makalede modellenen akımın genel karakteri hakkında bilgi

2)

Ziyaret ettiğiniz akarsuyun akış şekli hakkında bilgi veriniz.

3)

Akarsuyun enerjisi hakkında bilgi veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Akarsulardaki akış biçim, suyun debisine ve aktığı yatağın pürüzlülük değerine bağlı
olarak değişmektedir. Akarsu yatağı boyunca çeşitlilik gösteren bu özellikler suyun akım
miktarına göre de farklılık gösterirler. Suya herhangi bir kuvvet uygulandığında hareket
meydana gelir ve su kütlesi laminer veya türbülanslı akış hâlinde hareket eder. Eğer su düz ve
uzun bir kanalda düşük hızla akarsa (bu akış hızı saniyede 1 mm den az ise) su kütlesi birbirine
paralel tabakalar hâlinde ilerler. İşte çok ince tabakalar hâlinde akış gösteren bu akış türüne
laminer akış denir. Suyun akış hızı kritik hızı aştığında yani saniyedeki hızı 1 mm’yi geçtiğinde
sıvı akışı turbulentli olur, yani akışta dönme ve karışmalar meydana gelir. Bu şekilde akış,
değişik, karmaşık hareketler şeklindedir, suyun ana akışı yönünde değişik girdaplar ve çok
karmaşık bir hareket silsilesi oluşur ve değişik yöndeki girdap veya anaforlar birbirine karışır
İki çeşit türbülanslı akım vardır. Bunlardan birisi streaming veya kritikaltı olarak
adlandırılan ve akarsuların çoğunda görülen gelişigüzel türüblanslı akıştır. Diğeri de shooting
veya süperkritik olarak adlandırılan akış tipi hızlı ve erozyon oranında büyük artışlara neden
olan çok yüksek hızlarda meydana gelir. Bu iki tip akışı belirlemede Froud sayısından
faydalanılır. Froud sayısı eğer 1’in altında ise (F< 1) yataktaki akış sakin yani kritikaltı
şeklindedir. Froud sayısı 1’e eşitse (F=1) akış kritik olarak değerlendirilir ve süperkritik şekle
geçiş aşamasındadır. Eğer bu sayı 1’in üzerinde ise (F>1) yataktaki akış hızlı ve gürültülüdür
yani süperkritiktir.
Türbülans ve hız; aşınma ve birikme faaliyetleri ile sıkı şekilde ilişkilidir. Akarsunun
faaliyeti enerjisi ile ölçülmektedir. Akarsuların potansiyel ve kinetik olmak üzere iki çeşit
enerjisi vardır. Potansiyel enerji akarsuyun akması ve/ya dökülmesi ile kinetik enerjiye
dönüşür. Eğer su yüzeyi atmosfere açık bir şekilde bulunuyorsa, diğer bir ifade ile sadece
atmosferik basınç su yüzeyine etki ediyorsa bu tür kanallara açık kanal ismi verilir. Açık
kanalda yönlendirici güç, yatak eğimi boyunca yerçekimine bağlı bileşenlerdir. Akasular ve
nehirler ve üstü açık olan bütün akarsular açık kanala örnek olarak verilebilir.
Bir kanalda biçim, büyüklük ve yatak eğimi değişken değilse prizmatik kanal olarak
isimlendirilir. Bu tür kanallar genelde insan yapımı kanallardır. Diktörgen, trapezoidal, üçgen
ve daire şekilli kanallar en fazla insanlar tarafından yapılan kanal şekillerine örnektir. Fakat
bütün doğal akarsu yatakları değişen enkesitlere sahiptir ve prizmatik değildirler. Açık kanallar
içerisindeki akımları dört grupta sınıflandırabiliriz; Düzenli ve düzenli olmayan açık kanal
akımı, ünifor ve üniform olmayan açık kanal akımı, üniform düzenli akımdır.
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Bölüm Soruları
1)
Eğer su düz ve uzun bir kanalda düşük hızla akarsa (bu akış hızı saniyede 1 mm
den az ise) su kütlesi birbirine paralel tabakalar hâlinde ilerler. Bu tür bir akarsuyun sahip
olduğu akış şekli aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Hızlı akış

b)

Süreksiz akış

c)

Türbülanslı akış

d)

Girdaplı akış

e)

Laminer akış

2)

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen akış şeklinin tanımlayıcı bir özelliği değildir?
a)

Suyun akış hızı saniyede 1 mm’yi geçmiştir.

b)

Çok ince tabakalar hâlinde akış gösterir.

c)

Akış karmaşık hareketler şeklindedir.

d)

Değişik yöndeki girdap ve anaforlar birbirine karışır.

e)

Reynold sayısı değeri büyüktür.
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3)
doğrudur?

Akarsuların akış şekilleri ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi

a)

Reynold sayısı küçük olan akımlar türbülanslıdır.

b)

Soğuk sular daha az vizkozdur.

c)

Kritik altı akımlarda Froud sayısı 1’e eşittir (F= 1).

d)

Süperkritik akımlarda Froud sayısı 1’in üzerindedir (F>1).

e)
Bir hidrolik atlama (hydraulic jump) kritikaltı bir akıştan süperkritik bir akışa
aniden meydana gelen bir değişimdir.
𝐸M =

𝑚𝑣 A
2

4)

Yukarıda verilen formül aşağıdakilerden hangisine aittir?

a)

Kinetik enerji

b)

Potansiyel enerji

c)

Froud sayısı

d)

Reynold sayısı

e)

Düzenli akım

5)
Bir akarsu enkesitindeki akım derinliği ve miktarı zaman içinde değişiklik
göstermezse bu tür akımlar aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir?
a)

Düzensiz açık kanal akımı

b)

Üniform açık kanal akımı

c)

Düzenli açık kanal akımı

d)

Üniform olmayan açık kanal akımı

e)

Üniform düzenli akım
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Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.
6)
Zaman içinde akımın su derinliğinde ve akımında bir değişiklik oluyorsa bu tip
akımlara ....................... ismi verilir.
7)
Su derinliği yatak enkesitleri boyunca değişiklik gösteriyor ve zaman içerisinde
değişiklik olmuyorsa bu tür akımlara ........................... denir.
8)
...................... suyun ağırlığı ve hareket etmekte olan su kütlesinin hızının
karesinin yarısına eşittir.
9)
Su derinliğinin azalmasına bağlı olarak kritikaltı akıştan süperkritik akışa geçme
olayına ............ denir
10)
Ortalama sıcaklıkta bir laminer akışın olduğu akarsu kanalında maksimum
Reynold numarası .......’dür.

Cevaplar
1)e, 2)b, 3)d, 4)a, 5)c, 6) düzensiz akım, 7) üniform olmayan düzenli akım, 8) Kinetik
enerji, 9) Hidrolik düşüş, 10) 500.
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9. AKARSU HAVZA MORFOMETRİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Havza Morfometrisinin Önemi
9.2. Çizgisel Morfometrik Özellikler
9.3. Alansal Morfometrik Özellikler
9.4. Röliyef Morfometrik Özellikler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Havzaların şekilsel özellikleri akım şekilleri üzerinde etkili midir?

2)
Aşırı sağanak yağışlardan sonra bazı havzalarda pik akımlar meydana gelirken
niye bazılarında bu durum gözlenmez?
3)
etkilidir?

Acaba sadece yağışlar mı havzaların pik akımlarının meydana gelmesinde

157

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Havza Morfometrisinin
Önemi

Çizgisel Morfometrik
Özellikler

Alansal Morfometrik
Özellikler

Relief Morfometrik
Özellikler

Kazanım
Havza morfometri
çalışmalarının hidroloji
çalışmalarındaki önemini
kavrar.
Havzaların çizgisel
morfometrik özelliklerinin ne
olduğu ve önemi hakkında
bilgi sahibi olur.
Havzaların alansal
morfometrik özelliklerinin ne
olduğu ve önemi hakkında
bilgi sahibi olur.
Havzaların röliyef
morfometrik özelliklerinin ne
olduğu ve önemi hakkında
bilgi sahibi olur.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak ve uygulama yaparak

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak ve uygulama yaparak

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak ve uygulama yaparak

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak ve uygulama yaparak
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Anahtar Kavramlar
•

Havza morfometrisi

•

Çatallanma Oranı

•

Uzunluk Oranı

•

Yüzeysel Akış Uzunluğu

•

Tekstür Oranı

•

Drenaj Yoğunluğu

•

Akarsu Sıklığı

•

Uzunluk Oranı

•

Gravelius İndeks

•

Havza Reliefi

•

Relief Oranı

•

Engebelilik Değeri

•

Akım Toplanma Zamanı

•

Hipsometrik Eğri

•

Hipsometrik İntegral
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Giriş
Bu bölümde, havzaların akım özelliklerinin anlaşılmasında önemli parameterlerden
birisi olan havza morfometrik çalışmaların önemi ve detaylarından bahsedilmiştir. Akarsular
ile ilgili akım çalışmalarında sadece yağışlar ve özellikleri değil o akarsuyun havza
morfometrisinin önemi büyüktür. Hem bunların anlaşılması hem de detaylandırılması için
havzaların çizgisel, alansal ve röliyef morfometrik özellikleri üzerinde durulmuştur. Bu
bölümün tamamı, Hasan Özdemir’in 2011 yılında yayımladığı “Havza Morfometrisi ve
Taşkınlar” isimli kitap bölümünden elde edilmiştir.
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9.1. Havza Morfometrisinin Önemi
İklimlerin artan değişkenlikleriyle birlikte ısınması hem taşkınların hem de kuraklık
riskinin artmasına neden olmaktadır (Wetherald ve Manabe, 2002; IPCC, 2007).
Sıcaklıklardaki artışlar yılın bütün mevsimleri için söz konusu iken, yağışlar ise bir mevsim
artarken diğer mevsimde azalabilmektedir. Bazı güçlü bulgulara göre de yağışlardaki bu
değişkenlik gelecekte daha da artacaktır (Trenberth vd. 2003). Bu da yağışların yıl içindeki
süreksizliğine ve dolayısıyla ani ve sağanak yağışların artmasına neden olacaktır. Bu durumun
ortaya çıkaracağı en doğal sonuç, birçok havzada taşkınların meydana gelmesidir. Taşkınlar,
kaynağı olan aşırı yağış ve su fazlalığı nedeniyle her ne kadar atmosferik kökenli olarak
gözükselerde, yüzeye düşen suların miktarını belirlemesi bakımından bitki örtüsü özellikleri,
zemindeki suların yer altına sızma miktarını etkilemesi bakımından zemin-toprak özellikleri,
bitki ve yer altına sızan miktardan arta kalan suların akışı ve jeomorfoloji ilişkisi taşkınların
nedeninin anlaşılmasında son derece önemlidir. Ayrıca yanlış arazi kullanımları, akarsu
yatakları üzerindeki mühendislik yapıları da (kentsel yapılaşma, leveler, setler, barajlar vb.)
taşkınların oluşmasında önemli rol oynarlar.
Yukarıda bahsi geçen taşkınları oluşturan birçok nedenden bu çalışmada jeomorfolojik
bir etken olan havza morfometrisi üzerinde durulmuştur. Bunun nedeni, havzalardaki bitki
örtüsündeki değişmelerin veya zemin-toprak özelliklerindeki değişmelerin bir sonucu olarak
akarsu ağları ve havzaları meydana gelmektedir. Dolayısıyla, bir havzada bütün ağ
özellikleriyle birlikte akarsu ve onun havzası, o bölgedeki yağışın, bitki örtüsünün ve zemintoprak özelliklerinin bir sonucu olarak karşımıza çıkar. Bu da havza morfometrik özelliklerinin
taşkın çalışmalarında nedenli önemli olduğunu bize gösterir. Bu önemine bağlı olarak birçok
araştırmacı-jeomorfolog havza morfometrisine ait parametreleri çalışmalarında kullanmış ve
önemine vurgu yapmışlardır. Bunlardan bazıları Horton 1945, Strahler 1952, 1957, 1964,
Leopold ve Miller 1956, Morisawa 1959, Mark 1975, Verstappen 1983, Abraham 1984,
Baumgardner 1987, Patton 1988, Gardiner 1990, Krishnamurthy vd. 1996, Turoğlu 1997,
Kumar vd. 2000, Macka 2001, Hoşgören 2001, Ritter vd. 2002, Reddy vd. 2004, Özdemir ve
Bayrakdar 2008, Özdemir ve Bird 2009.
Bir akarsu havzasına bakıldığında ilk dikkati çeken özellikler, havza içindeki akarsu ve
kolları, havzanın şekilsel özellikleri ve minimum-maksimum yükseklikleridir. Sadece bu
özelliklerine bağlı olarak havzaların genel morfolojik karakterleri hakkında bilgi sahibi
olmamız mümkündür. Örneğin, akarsu ağının çok fazla olması, havzanın geçirimsiz bir zemine
sahip olduğu, eğiminin fazla olduğunu veya bitki örtüsünden yoksun olduğunu; havza şeklinin
dairesel olması, ana akarsu koluna yan kollardan suların daha geç bir sürede katılacağı
çıkarımında bulunmak gibi. Havzalardaki bu şekilsel özelliklere bağlı olarak, Horton ilk defa
akarsu ağlarının morfometrik özelliklerini sayısal olarak incelemiş ve “drenaj kompozisyonu”
olarak isimlendirilen farklı büyüklükteki dereler arasındaki ilişkinin matematiksel olarak ifade
edilebileceğini göstermiştir (Horton, 1945). Horton’un ortaya atmış olduğu metodu daha sonra
Strahler (1952) tekrar düzenlemiş, böylece bütün derelerden çok derelerin segmentlerini (en
küçük kollarını) sıralamıştır. Strahler yönteminde, yan kol olmayan fakat küçükte olsa akışa
sahip bir segment 1. dizin olarak isimlendirilmiştir. İki tane 1. dizin birleşince 2. dizini, iki tane
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2. dizin birleşince 3. dizini oluşturur vs. (Şekil 9.1). Bu sistemde daha küçük bir dizin
kendisinden büyük bir dizinle birleşince dizin değerinde bir artış olmaz. Ancak iki eşdeğer dizin
birleşirse dizin sıralamasında bir artış olabilmektedir. Bundan da anlaşılacağı gibi Strahler
yönteminde küçük dizinlerin (kolların) etkisi gözardı edilmiştir. Fakat bu etki daha sonra
Shreve (1966, 1967) tarafından kullanılmış ve “Shreve Magnitude” olarak isimlendirilen yeni
yöntem ortaya konmuştur. Bu yöntemde bir dizin kendisinden önceki dizinlerin toplamı
şeklinde bir dizilişe sahiptir (Şekil 9.1). Dolayısıyla havzanın aşağı kesimindeki 1. dizindeki
bir segment birleştiği yukarı havzalardan toplanarak gelmiş bir n büyüklüğündeki dizine
katılarak bu dizinin değerini n+1 yapar ve büyütür. Jeomorfologlar yağış-akış arasındaki
ilişkinin araştırılmasında Shreve Büyüklük yöntemini daha kullanışlı bulurlar (Miller vd. 2002).
Bunun nedeni, 1. dizinler havzalara düşen yağışın birincil düzeydeki toplayıcılarıdır ve bunlar
taşkına neden olacak akışların tahmininde Strahler sisteminden daha iyidirler (Patton ve Baker,
1976).

Şekil 9.1: Bir havzadaki akarsu ağının Strahler ve Shreve dizin yöntemleriyle gösterilişi.
Akarsu dizinlerine ait bu özellikler dışında her havza çizgisel, alansal ve relief
karakteristikleri olarak ifade edilen, sayısal olarak nitelendirilebilen ve ölçülebilen birtakım
geometrik özelliklere sahiptir (Tablo 1). Bu özellikler havza morfometrisi olarak isimlendirilir
(Ritter vd. 2002). Bu çalışmanın amacı, havzaların morfometrik özellikleri ile akarsu akımları
arasındaki ilişkiyi ortaya koymak, morfometrik parametrelere bağlı olarak akım tahminleri ve
taşkınlar arasındaki ilişkiyi açıklamaktır. Bunun için havza morfometrisini oluşturan havzaların
çizgisel, alansal ve relief özellikleri ayrı başlıklar altında ele alınmış, her bir özellik seçilen iki
havzaya uygulanmış ve sonuçları karşılaştırılmıştır.
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Tablo 9.1: Havza morfometrisine ait parametreler.
Çizgisel Morfometri (Linear Morphometry)
Çatallanma Oranı (Bifurcation ratio)
Uzunluk Oranı (Length ratio)
Yüzeysel Akış Uzunluğu (Length of overland flow)
Tekstür Oranı (Texture ratio)
Alansal Morfometri (Areal Morphometry)
Drenaj Yoğunluğu (Drainage density)
Akarsu Sıklığı (Stream Frequency)
Havza Şekli (Basin shape)
Uzunluk Oranı (Elongation ratio)
Gravelius İndeks (Gravelius index)
Relief Morfometrisi (Relief Morphometry)
Havza Reliefi (Basin relief)
Relief Oranı (Relief ratio)
Engebelilik Değeri (Ruggedness number)
Akım Toplanma Zamanı (Time of concentration)
Hipsometrik Eğri (Hypsometric curve)
Hipsometrik İntegral (Hypsometric integral)

R P = NR /NRT1
R U = LR /LRT1
ℓW = 1⁄2D
T = NR1 ∗ (1/P)
D^ = ∑L⁄A
Fb = N⁄A
R c = A⁄LP A

5.9

R d = 2/Le ∗ (A⁄π)
K h = P/2√π ∗ A

Bk = Hemn. − Heop.
R k = H⁄L
R p = Bk ∗ D^
Tq = 6.95 ∗ L1.19 / Bk 5.tu9
x = a/A y = h/H
z − Heop /Hemn. − Heop.
Ho = H

9.2. Çizgisel Morfometrik Özellikler
Havzaların çizgisel morfometrik özellikleri, havzalar üzerinde ilk bakışta göze çarpan
ve birtakım çizgilerden oluşan şekillerin değerlendirilmesiyle ortaya çıkan özelliklerdir. Bu
özelliklerin temelinde akarsu dizinlerinin sayısı, uzunluğu, havzanın çevre uzunluğu gibi
parametreler vardır. Başlıcaları; Çatallanma Oranı (Rb), Uzunluk Oranı (RL), Yüzeysel Akış
Uzunluğu (lo) ve Tekstür Oranı (T) dır.
Çatallanma oranı (Rb), Strahler yöntemine bağlı olarak belirli bir dizinin havzadaki
toplam sayısının, bir üst dizinin havzadaki toplam sayısına oranıdır.
𝑅{ = 𝑁| /𝑁|T1
Formülde; Nu: Dizin sayısı, Nu+1: Bir sonraki dizin sayısıdır.
Havzadaki her bir dizin arasında Rb değeri elde edildikten sonra, bu değerlerin
ortalaması alınarak havzanın Rb değeri bulunur. Çatallanma oranı, havzalardaki dizin sayılarına
bağlı olarak değişik çıkabilmektedir. Çıkan sonuçların değerlendirilmesi, sabit bir değer
üzerinden olmayıp, daha çok farklı havzalara ait sonuçların karşılaştırılmasıyla anlam kazanır.
Örneğin düşük Rb değerine sahip havzalarda akımlara ait hidrograflar daha keskin ve yüksek
olurken, yüksek Rb değerine sahip havzalarda ise daha düşük ve devamlı olabilmektedir (Şekil
9. 2) (Strahler, 1964). Ayrıca genel olarak Rb değeri 3-5 arasında çıkan havzaların jeolojisi daha
homojen bir yapıya sahiptir (Verstappen, 1983; Ritter vd., 2002).
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Şekil 9.2: Havza şekli ve çatallanma oranına bağlı varsayımsal akım hidrografı (Patton,
1988’den değiştirilerek).
Çatallanma oranı (Rb) Şekil 9.3’te verilmiş olan İstanbul il sınırları içindeki hemen
hemen aynı alansal büyüklüğe sahip (Tavukçu Dere: 25.27 km2; Beykoz Dere: 22.96 km2) iki
havzaya uygulandığında çıkan sonuçlar Tablo 2’de verilmiştir. Buna göre, Tavukçu Dere
havzasında daha çok sel karakterli akımları destekleyen sonuçlar çıkarken, Beykoz Dere
havzasında taşkın karakterli akımlar söz konusudur.
Tablo 2: Havzalara ait Çatallanma oranı (Rb) değerleri.
Havza Adı
Tavukçu Dere
Beykoz Dere

Nu1
84
380

Nu2
16
92

A

Nu3
2
20

Nu4
1
7

Nu5

Nu6

2

1

Rb1 Rb2
5.25 8
4.13 4.6

Rb3 Rb4
1
2.85 3.5

Rb5
1

Rb ort.
4.75
3.22

B

Şekil 9.3: İstanbul il sınırları içindeki iki havza A) Tavukçu Dere havzası B) Beykoz Dere
havzası.
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Uzunluk oranı (RL), Strahler yöntemine bağlı olarak belirli bir dizinin toplam
uzunluğunun bir sonraki dizinin toplam uzunluğuna oranıdır (Patton, 1988).
𝑅} = 𝐿| /𝐿|T1
Formülde; Lu = Dizin toplam uzunluğu (m), Lu+1= Bir sonraki dizin toplam uzunluğu
(m) dur.
Uzunluk oranı, akarsu kollarındaki suyun uzunluklarına bağlı olarak tutulma oranları
hakkında fikir sahibi olmamızı sağlamaktadır. Böylece daha üst kollardan gelecek olan suyun
alt kolun uzunluğunun yeterli veya yetersiz olması durumlarının anlaşılmasında yardımcı
olmaktadır. Örneğin Şekil 3’te gösterilmiş olan iki farklı havzanın dizinlerine ait uzunluk
değerleri ve oranları Tablo 3’te verilmiştir. Buna göre, uzunlamasına olan havzalarda dizin
uzunluk oranlarının toplam ve ortalama değerleri, dairesel havzalara oranla daha az olmaktadır.
Bu da suyun daha az tutulduğunun hızlı bir şekilde drene olduğunun bir göstergesidir. Dairesel
havzalarda tutulma ve ana kolda birikim daha fazladır.
Tablo 9.3: İki havzanın akarsu dizinlerine ait Uzunluk değeri ve oranları (RL).

Yüzeysel akış uzunluğu (𝓵o), havzaların drenaj yoğunluklarıyla karşılıklı bir ilişkiye
sahiptir.
ℓ€ = 1⁄2𝐷
Formülde yer alan D havzanın drenaj yoğunluğu olup, alansal morfometri kısmında
değinilmiştir. ℓo havzaların drenaj yoğunluğuna bağlı olarak, yüzeysel erozyonları kontrol eden
faktörler arasındaki ilişkiyi ortaya koymada etkilidir. Dairesel ve drenaj yoğunluğunun fazla
olduğu havzalarda suyun yoğunluğa bağlı olarak oyalanması daha fazla olduğu için ℓo değeri
oldukça küçük çıkmaktadır. Buna karşın suyun oyalanmasının daha az olduğu uzunlamasına
havzalarda ise bu değer nispeten daha fazladır. Nitekim, Şekil 9.3’teki havza örneklerinde
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Tavukçu Dere havzasındaki değer 0.21 olarak bulunurken, Beykoz Dere havzasına ait değer ise
0.08 olarak elde edilmiştir.
Tekstür oranı (T), Strahler yöntemine bağlı olarak 1. dizinlerin toplam sayısı ile
havzanın çevre uzunluğu arasındaki orandır.
𝑇 = 𝑁|1 ∗ (1/𝑃)
Formülde; Nu1 : 1. dizinlerin toplam sayısı, P: Havzanın çevre uzunluğudur (km).
T değeri havzalardaki jeolojik özelliklere, yüzeyin geçirimliliğine, havzanın bakı
durumuna bağlı olarak değişiklik gösterir. Değerin yüksek çıkması, ana akarsu koluna su
gönderen 1. düzeydeki kolların fazla olduğunu, az çıkması ise bu kolların az olduğunu gösterir.
T değeri dairesel havzalarda daha yüksek değere sahipken, uzunlamasına havzalarda daha
düşük değerler gösterir. Şekil 3 örneğindeki havzalarda Tavukçu Dere havzası için 2.38 değeri
çıkarken, Beykoz Dere havzası için 16.59 gibi yaklaşık 8 kat daha fazla olan bir değer çıkmıştır
(Tablo 9.4).
Tablo 9.4: Havzalara ait Tekstür Oranı (T) değerleri.
Havza Adı
Tavukçu Dere
Beykoz Dere

Nu1
84
380

P
35.24 km
22.90 km

T
2.38
16.59

9.3. Alansal Morfometrik Özellikler
Havzaların alansal özelliklerinin oluşturduğu morfometrik parametreler, havzaya düşen
yağışların toplanması ve yüzeysel akışın birikimi açısından çok önemli bir özelliğe sahiptir. Bu
parametreler; Drenaj Yoğunluğu (Dd), Akarsu Sıklığı (Fs), Havza Şekli (RF), Uzunluk Oranı
(Re) ve Gravelius İndeksi (KG) dir.
Drenaj yoğunluğu (Dd), Horton tarafında üretilmiş olup, belkide en önemli
morfometrik parametredir. Havzadaki toplam drenaj uzunluğunun havza alanına bölünmesiyle
elde edilir.
𝐷ƒ = ∑𝐿⁄𝐴
Formülde; ∑L : Toplam drenaj uzunluğu (km), A: Havza alanı (km2) dır.
Drenaj yoğunluğu, havzalarda bulunan mevcut akışa sahip akarsulardan ziyade,
maksimum yağışlarda suyu taşıma ve iletme (drene etme) kabiliyetine sahip bütün vadi
uzunlukları dikkate alınmaktadır. Havzalardaki taşkınlar açısından bu şekilde bir değerlendirme
doğru olacaktır. Dd değeri, havzaların akarsular tarafından parçalanma derecesini verir.
Dolayısıyla parçalanmada önemli bir etkiye sahip olan jeolojik, morfolojik, klimatik ve bitki
örtüsü özellikleri hakkında bilgi vermesi açısından da önemlidir. Buna bağlı olarak, düşük Dd
değerine sahip havzalar yüzeysel suların yer altına sızdığı ve yer altı akımlarını oluşturduğu,
buna karşın yüsek Dd değerine sahip havzalar yüzeysel akışlarla aşındırmanın ve parçalanmanın
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hâkim olduğu bir özellik gösterir (Patton, 1988). Genel olarak, yüksek sızma kapasitesinin
olduğu ve dayanıklı kayaçların bulunduğu alanlarda akarsu aralıkları daha geniş olmakta ve
düşük Dd değerleri ortaya çıkmaktadır. Buna karşın geçirgenliğin azaldığı alanlarda yüzeysel
akışın artmasıyla akarsu aralıkları azalmakta ve yüksek Dd değerleri ortaya çıkmaktadır. Genel
bir kural olarak, jeoloji ve eğim değerlerinin aynı olduğu alanlardan, nemli bölgelerde yoğun
bitki örtüsüne bağlı olarak infiltirasyonla su kaybı fazla olup Dd değeri azalırken, daha kurak
bölgelerde ise bu durumun tam tersi meydana gelmekte ve Dd değeri artış göstermektedir. Bu
da drenaj yoğunluğunun sadece jeolojiyi değil aynı zamanda klimatik jeomorfolojiyi de
yansıttığını gösterir. Melton (1957) ve Madduma Bandara (1974), drenaj yoğunluğu ile
Tornthwaite’in yağış tesirlilik indisi arasında ilişki kurmuştur. Buna göre; drenaj yoğunluğunun
pik yaptığı yerler kurak iklim şartlarının hâkim olduğu ve bitki örtüsünün azaldığı alanlar
olurken, drenaj yoğunluğunun arttığı ikinci bölgeler ise yoğun yağışlara bağlı olarak çok fazla
vadi oluşumunun görüldüğü nemli tropikal bölgelerdir. Bu iki bölgedeki sediment birikim
oranları da drenaj yoğunluklarına paralel olarak artış göstermektedir (Langbein ve Schumm,
1958). Sonuç olarak, bir akarsu ağının hidrolojik tepkisi direkt olarak havzanın drenaj
yoğunluğuyla ilişkilidir. Çünkü, drenaj yoğunluğunun (Dd) arttığı yerde yamaç eğimleri
artarken yüzeysel akış uzunluğu (ℓo) azalır (Schumm, 1956). İki havza örneğinin Dd değerleri
karşılaştırıldığında (Tablo 5) Beykoz Dere havzasının yüzeysel akışa geçme ve suyu iletme
kapasitesi Tavukçu Dere havzasına göre iki kat daha fazladır. Buna karşın yüzeysel akış
uzunlukları yani her bir kolun katettiği mesafe Beykoz Dere havzasında daha az iken Tavukçu
Dere havzasında daha fazladır.
Tablo 9.5: Havzalara ait Drenaj Yoğunluğu (Dd) değerleri.
Havza Adı
Tavukçu Dere
Beykoz Dere

∑L
59.19 km
129.44 km

A
25.27 km2
22.96 km2

Dd
2.34
5.63

Akarsu sıklığı (Fs), havza içindeki toplam akarsu dizin sayısının havza alanına
bölünmesiyle elde edilir.
𝐹D = 𝑁⁄𝐴
Formülde; N: Toplam dizin sayısı, A: Havza alanı (km2)dır.
Havzalardaki yüksek Fs değerleri, geçirgen olmayan zemin özellikleri, seyrek bitki
örtüsü ve yüksek relief özelliklerini gösterirken, düşük Fs değerleri ise geçirgen olan jeolojik
özellikleri ve alçak relief özelliklerini ortaya koyar. Drenaj yoğunluğu ve akarsu sıklığı
havzalardaki drenaj ağının dokusu hakkında bize bilgi verir. Melton’a (1958) göre varsayımsal
olarak drenaj yoğunluğu eşit olan iki havzanın akarsu sıklıkları değişken olabilmektedir. Ama
çoğunlukla, drenaj yoğunluğu ve akarsu sıklığı arasında doğru orantı söz konusudur. Akarsu
sıklığı üzerinde iklim, zeminin litolojik özellikleri, jeomorfolojik özellikler, bitki örtüsü, süre
ve insan gibi çeşitli etmenlerin rolleri vardır (Hoşgören, 2001). Peltier (1962) ortalama eğim
değerlerine sahip bölgelerden yarı kurak olanında akarsu sıklık değerini fazla, kurak bölgelerde
çok az ve nemli bölgelerde orta değerlerde bulmuştur. Akarsu sıklığı ele alınan örnekler bazında
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incelendiğinde (Tablo 9.6) Beykoz Dere’sine ait Fs değeri Tavukçu Dere’nin 5 katından daha
fazladır. Tabiki bu havzalardaki bütün alt havzalardan su akışının olduğu varasayımıyla bu
hesaplama yapılmıştır. Bu da bize maksimum yağış anındaki sıklık değerlerini vermektedir.
Tablo 9.6: Havzalara ait Akarsu Sıklığı (Fs) değerleri.
Havza Adı
Tavukçu Dere
Beykoz Dere

N
104
502

A
25.27 km2
22.96 km2

Fs
4.11
21.86

Havza şekli (Rf), havza alanının maksimum havza uzunluğunun karesine oranıdır
(Horton, 1932) (7).
𝑅„ = 𝐴⁄𝐿{ A
Formülde; A: Havza alanı (km2), Lb : Havza uzunluğu (km)dur.
Düşük Rf değerinin sahip olduğu havzalar kısa zamanda yan kollardan gelen az akımla,
uzun süreli meydana gelecek yüksek ana akımın görüleceği bir şekil arz eder. Yüksek Rf
değerlerinin görüldüğü havzalarda ise bu durumun tam tersi olarak uzun zamanda yan kollardan
gelen yüksek akımla, kısa süreli düşük ana akımın görüldüğü ve kısa süreli maksimum akıma
neden olan bir şekil ortaya çıkartır (Biswas vd.,1999; Reddy vd., 2004). Bu özellik, havzaların
dairesel veya uzunlamasına olup olmadığı konusunda bilgi verir. Tavukçu Dere ve Beykoz Dere
örneğinde Rf değerleri bakımından Tavukçu Dere havzası uzunlamasına bir havza olurken
Beykoz Dere havzası daha dairesel bir özellik göstermektedir (Tablo 7).
Tablo 9.7: Havzalara ait Havza şekli (Rf) değerleri.
Havza Adı
Tavukçu Dere
Beykoz Dere

A
25.27 km2
22.96 km2

(Lb)2
240.25 km2
40.96 km2

Rf
0.10
0.56

Uzunluk oranı (Re), havzayla aynı alana sahip bir dairenin çapıyla havzanın maksimum
uzunluğu arasındaki oranla elde edilir (Schumm, 1956).
𝑅… =

A

}†

‰ 5.9

× ˆŠ‹

Formülde; Lm : Maksimum havza uzunluğu (km), A: Havza alanı (km2)dır.
Uzunluk oranı (Re), havzanın infiltirasyon kapasitesi, yüzeysel akışı hakkında bilgi
verir. Düşük değerler yüksek geçirgenliğin olduğu ve düşük yüzeysel akış şartların sahip olduğu
alanları gösterirken, yüksek Re değeri ise fazla erozif faaliyetlerin olduğu ve sediment
taşınımının fazla olduğu havza özelliklerini ortaya koyar (Reddy vd., 2004). Ayrıca değerin 1’e
yaklaşması oranında havzanın daha dairesel bir şekle sahip olduğu anlaşılır (Biswas vd., 1999).
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Örnek havzalara bakıldığında (Tablo 9.8) Beykoz Dere havzasının dairesel bir şekle sahip
olduğu anlaşılmaktadır.
Tablo 9.8: Havzalara ait Uzunluk oranı (Re) değerleri.
Havza Adı
Tavukçu Dere
Beykoz Dere

A
25.27 km2
22.96 km2

Lm
15.5 km
6.4 km

Re
0.37
0.84

Bunun haricindeki Gravelius İndeks (KG) değeri de havza şekli hakkında bilgi verirken,
değerin küçüklüğü oranında havzanın dairesel bir görünüm kazandığını ortaya koyar. Havzanın
çevre uzunluğu (P) ve alanı (A) kullanılan değişkenlerdir. Havzanın şeklini ifade eden Rf, Re ve
KG değerleri havzaların hidrolojik karakterini ifade eden akarsulara ait hidrograf şeklini etkiler.
Daha öncede bahsi geçtiği gibi uzunlamasına havzalar yüksek çatallanma oranına sahipken
düşük fakat devamlı bir hidrografa sahiptir. Buna karşın dairesel havzalar düşük çatallanma
oranı ve birden yükselen ve alçalan bir hidrografa sahiptir (Şekil 9.2).

9.4. Relief Morfometrik Özellikler
Üçüncü grup morfometrik parametre olan relief morfometrisi, havzaların eğim ve
yükseklik değerlerinin içinde bulunduğu üçüncü boyut özelliklerini kapsamaktadır. Bunlar
Havza Reliefi (Bh), Relief Oranı (Rh), Engebelilik Değeri (Rn), Akım Toplanma Zamanı (Tc),
Hipsometrik Eğri (Hc) ve Hipsometrik İntegral (Hi)dir.
Havza reliefi (Bh), havzanın en yüksek noktası ve en alçak noktası arasındaki
maksimum dikey uzaklığı ifade eder.
𝐵• = 𝐻••‘. − 𝐻•/0.
(m)dır.

Formülde; 𝐻••‘. : Havzanın en yüksek noktası (m), 𝐻•/0. : Havza en alçak noktası

Havza reliefi ve havza eğimi önemli hidrolojik parametrelerdir. Artan relief değerleri,
daha dik yamaçlar ve yüksek dere yatak eğimlerine, akım toplanma zamanının azalmasına ve
sonuç olarak da taşkın pikinin artmasına neden olur. Ayrıca havza reliefi, havzalardaki drenaj
gelişimi, yüzeysel ve yer altı su akımları, geçirgenlik, arazi yüzeylerinin gelişimi ve erozif
faaliyetler açısından önemli bir rol oynar. Örnek havzaların Bh değerleri incelendiğinde Beykoz
Dere havzasının Tavukçu Dere havzasına göre daha eğimli olduğu ve taşkınlar açısından daha
elverişli özelliklere sahip olduğunu söylemek mümkündür (Tablo 9.9).
Tablo 9.9: Havzalara ait Havza reliefi (Bh) değerleri.
Havza Adı
Tavukçu Dere
Beykoz Dere

Hmax.
190 m.
320 m.

Hmin.
0 m.
0 m.

Bh
190
320
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Relief oranı (Rh), maksimum havza reliefinin ana akarsuya paralel olan maksimum
havza uzunluğuna bölünmesiyle elde edilir (Schumm, 1956).
𝑅• = 𝐻 ⁄𝐿
Formülde; H: Maksimum havza reliefi (Bh)(m), L: Ana akarsuya paralel maksimum
havza uzunluğu (m)dur.
Relief oranı, havzalardaki sediment kayıplarında önemli bir etkiye sahiptir. Ancak,
yağış gibi klimatik faktörler ve bitki örtüsü, havzalardaki sediment kayıplarını etkileyen diğer
önemli etmenlerdir. Schumm (1956), 7 drenaj havzasına ait verileri kullanarak relif oranı ile
drenaj yoğunluğu, akarsu yatak eğimi, uzunluk oranı ve asılı yük arasında pozitif bir ilişkinin
olduğunu ortaya koymuştur. Morisawa (1962) ise, litolojik olarak homojen bir drenaj
havzasında akarsu dizinlerinin artmasıyla relief oranının azalma gösterdiğini ortaya koymuştur.
Relief oranı, havzanın maksimum yükseklik değeri ile ana akarsuyun maksimum yüksekliği
arasındaki farkın çok az olduğu havzalarda ana akarsuyun eğiminin tahmininde
kullanılabilmektedir (Zavoianu, 1978). Havza örneklerimizde ise Beykoz Dere havzasının Rh
değeri (0.05) Tavukçu Dere havzasının değerinden (0.01) çok fazladır (Tablo 9.10). Bu da
havzada Beykoz Dere havzasında drenaj yoğunluğu, havzanın genel eğimi ve uzunluk oranı
değerlerinin Tavukçu Dere havzasına göre daha fazla olduğunu gösterir.
Tablo 10: Havzalara ait Relief oranı (Rh) değerleri.
Havza Adı
Tavukçu Dere
Beykoz Dere

H
190 m.
320 m.

L
15.500 m.
6.400 m.

Rh
0.01
0.05

Engebelilik değeri (Rn), havza reliefi ve drenaj yoğunluğunun çarpımıyla elde edilir
(Melton, 1957).
𝑅0 = 𝐵• 𝑥 𝐷ƒ
Formülde; Bh : Havza reliefi (km), Dd: Drenaj yoğunluğu (km/km2) dur.
Engebelilik değeri, relief ve yarılmanın etkileşimi sonucu ortaya çıkmasından dolayı,
yüksek oranda yarılmış havzalar alçak relief özelliklerini gösterirken, daha az yarılmış engebeli
olan havzalar ise yüksek relief özelliği gösterir. Drenaj havzasının enbelilik değeri arttıkça, pik
akımlarda artma meydana gelir ve havzadaki erozif faaliyetler hız kazanır. Beykoz Dere ve
Tavukçu Dere havzaları engebelilik değeri bakımından değerlendirildiğinde, Beykoz Dere
havzasının Tavukçu Dere havzasına göre 3 kat daha fazla engebeliliğe sahip olduğunu
söylemek mümkündür. Beykoz Dere havzasında yarılma daha fazladır (Tablo 9.11).
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Tablo 9.11: Havzalara ait Engebelilik değeri (Rn).
Havza Adı
Tavukçu Dere
Beykoz Dere

Bh
0.190
0.320

Dd
2.34
5.63

Rn
0.44
1.80

Akım Toplanma Zamanı (Tc), hesaplamasında kullanılan birçok formül
bulunmaktadır. Fakat bunlardan en fazla kullanılanı Kirpich formülüdür (Kirpich, 1940).
𝑇’ = 0.0195 ∗ 𝐿5.““ / 𝑆 5.tu9
Formülde; Tc: Akım toplanma zamanı (dakika), L: Ana akarsu uzunluğu (m), S: Havza
eğimidir (m/m)dir.
Akım toplanma zamanı, suyun havzanın en uzak mesafesinden ana kola veya denize
döküldüğü yere kadarki geçen zamanı ortaya koyar (Verstappen, 1983). Yüzeydeki arızalar,
kanal şekli ve eğim özellikleri akım toplanma zamanını etkileyen faktörlerdir. Havzada
şehirleşmenin olmadığı, bitki örtüsünün yoğun olduğu alanlarda akımın yüzeyde oyalanması
artar. Buna karşın bitki örtüsünden yoksun olan alanlarda özelliklede toprak örtüsünün beton
ve/veya asfalt ile kaplandığı alanlarda su yüzeysel akışa daha çabuk geçer ve akımın toplanması
daha hızlı gerçekleşir. Suyun içinde akış gösterdiği vadi doğal yatak ise suyun hızı yavaş ve
oyalanması daha fazla olacaktır. Fakat şehirleşmeye bağlı olarak yapay yatak (kanal) içinde
akış gösteriyorsa, sürtünmenin azlığına bağlı olarak suyun hızında bir artış ve oyalanmasında
bir azalma olacaktır. Bu da iki farklı havzadaki akımın havza içindeki toplanma zamanını
etkileyecektir. Eğim özelliği de suyun toplanma zamanıyla ters orantılıdır. Eğim arttıkça akım
toplanma zamanı azalır, eğim azaldıkça akım toplanma zamanı artmaktadır. Kentleşmenin
hâkim olduğu örnek iki havzada kentleşme unsurunu gözardı edilerek yapılan hesaplamada
Tavukçu Dere havzasında su 3 saat 43 dk. toplanırken, Beykoz Dere havzasında 1 saat 4
dakikada toplanmaktadır (Tablo 9.12). Bu özellik iki havzada oluşabilecek taşkınların
karakterleri hakkında bize bilgi vermektedir.
Tablo 9.12: Havzalara ait Akım toplanma zamanı (Tc).
Havza Adı
Tavukçu Dere
Beykoz Dere

L
16785
7135

S
0.01
0.04

Tc (dk.)
205.6
62.42

Tc (s)
3:43
1:04

Hipsometrik eğri (Hc), yüksekliğin drenaj havzası içindeki dağılımını gösterir.
Hipsometrik eğri, toplamdaki havza yüksekliği oranının (h/H = rölatif yükseklik) toplamdaki
havza alanı oranının (a/A= rölatif alan) birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir.
𝑦 = ℎ/𝐻

𝑥 = 𝑎/𝐴

Formülde (Şekil 9.4);
h: Değerlendirmeye alınan yükseklik (m),
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H: Havza reliefi (maksimum yükseklik – minimum yükseklik)(m),
a: Alınan yükseklik üzerindeki gerçek alan değeri (m2),
A: Havzanın gerçek alanıdır (m2).
Hipsometrik eğri, birçok farklı drenaj havzasının karşılıklı değerlendirilmesinde önemli
bir rol oynamaktadır. Çünkü bu özellikle, havzaların farklı büyüklük ve yükseklik özellikleri
ortadan kaldırılmış ve normalize edilmiştir (Strahler, 1952b). Elde edilen grafikte dışbükey
şeklin çıkması havzadaki topografyanın daha genç olduğunu, akarsuların akım gücünün daha
fazla olduğunu, bunun sonucunda da oluşacak su baskınlarının kararterinin daha çok sel
şeklinde olacağı sonucu çıkartılabilir. Hipsometrik eğrinin içbükey bir şeklin hâkim olması
akarsulardaki akım gücünün azaldığını, taşınan materyalin azaldığı, biriktirmenin daha çok
hâkim olduğu ve daha çok taşkın karakterli su baskınlarının yaygın olarak görülebileceğini
ifade eder. Hipsometrik eğri elde edilmesinde, özellikle topografyanın gerçek alanının
hesaplanmasında CBS yazılımları önemli kolaylıklar sunmakta, istenen yüksekliğin üst ve alt
yükseklikleriyle ilgili olarak gerçek alanlar hesaplanabilmektedir.

Şekil 9.4: Hipsometrik eğri parametreleri.
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Hipsometrik eğrinin elde edilmesiyle ilgili olarak örnek iki havzanın uygulamaları
aşağıda verilmiştir (Tablo 9. 13 - 14; Şekil 9.5).
Tablo 9.13: Tavukçu Dere havzası Hipsometrik eğri (Hc) parametreleri.
Yükseklik
(h)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
190

Max.
Yükseklik
(H)
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190

Alan (a)
(Gerçek Alan)
m2
25164462
22712366
18984288
15258990
11586361
8865911
5688890
2097967
452243
66076
0

Havza Alanı
(Gerçek Alan)
(A) m2
25164462
25164462
25164462
25164462
25164462
25164462
25164462
25164462
25164462
25164462
25164462

Rölatif
Yükseklik
(h/H)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0

Rölatif
Alan
(a/A)
1.0
0.9
0.8
0.6
0.5
0.4
0.2
0.1
0.0
0.0
0.0

Tablo 14: Beykoz Dere havzası Hipsometrik eğri (Hc) parametreleri.
Yükseklik
(h)
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
310
320

Max.
Yükseklik
(H)
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
1,0

Alan (a)
(Gerçek Alan)
m2
24175958
22694189
19994265
16388621
12404307
8120501
4292197
1847263
815741
366809
25749
0

Havza Alanı
(Gerçek Alan)
(A) m2
24175958
24175958
24175958
24175958
24175958
24175958
24175958
24175958
24175958
24175958
24175958
24175958

Rölatif
Yükseklik
(h/H)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.8
1.0
1.0

Rölatif
Alan
(a/A)
1.0
0.9
0.8
0.7
0.5
0.3
0.2
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0

Tavukçu Dere Havzası
Beykoz Dere Havzası

0,8
0,6
h/H
0,4
0,2
0,0
0,0

0,2

0,4
a/A

0,6

0,8

1,0

Şekil 9.5: Havzalara ait hipsometrik eğriler.
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Şekil 9.5’e bağlı olarak Tavukçu Dere havzası olgun topografya formu verirken, Beykoz
Dere havzası olgun – yaşlı topografya arası bir form vermektedir. Özellikle bu formlar
havzaların üst kısımları için daha belirgindir.
Hipsometrik integral (Hi), hipsometrik eğri altında kalan toplam alandır ve çalışılan
drenaj havzası için hipsometrik eğriyi karakterize etmenin en basit yoludur (Keller ve Pinter,
2002). İntegrali hesaplamada havzanın maksimum, minimum ve ortalama yükseklik değerleri
kullanılır (Pike vd., 1971; Mayer, 1990).
z − 𝐻•/0 /𝐻••‘. − 𝐻•/0.
𝐻/ = 𝐻
Formülde yer alan maksimum ve minimum yükseklik değerleri, eş yükselti eğrilerinden
ve/veya SYM (Sayısal Yükselti Modeli)’den elde edilebilirken, ortalama yükseklik değerleri
havzaya ait SYM histogramlarında kolay bir şekilde elde edilebilir. Yüsek hipsometrik integral
değeri topografyanın yüksekliğinin bir göstergesidir. Değerlerin orta ve düşük çıkması ise
oldukça aşındırılmış ve parçalanmış bir topografyayı gösterir. Hispsometrik integral ve
topografyanın parçalanma derecesi, havzanın aşınım döngüsü içindeki safhasını ortaya koyması
açısından önemlidir. Aşınım döngüsünde “Gençlik” safhası; sayısı az da olsa yüksek yatak
eğimlerine sahip akarsuların varlığını, derinliği deniz seviyesinden yüksekliğine bağlı olarak
derelerin kanyon ve/veya “V” şekilli vadiler içinde akış gösterdiğini, topografyanın derin bir
şekilde yarıldığı daha engebeli şekillerin hâkimiyetini, ani su düşüşleri ve şelalerin varlığını,
buna karşın taşkın ovasının olmadığı bir topografyayı ifade eder. “Olgunluk” safhası; drenaj
ağının gençlik safhasına göre daha geliştiği, akarsuların vadilerini deniz seviyesine kadar
aşındırdığı, mendereslerin ortaya çıktığı, buna bağlı olarak da birçok jeomorfik şeklin denge
seviyesine ulaştığı topografyaları ifade eder. “Yaşlılık” safhası ise bütün ana akarsularda
eğimin ortadan kalktığı, mendereslerin gerisi ve önünün tamamen taşkın ovası durumuna
geçtiği, vadilerin oldukça geniş olduğu, eğimin ise çok azda olsa boyuna profillerdeki varlığı,
vadi genişliklerinin menderes kuşağının genişliğinden oldukça fazla olduğu, su akım hızının
oldukça düşük buna bağlı olarak sediment taşınımının oldukça sınırlı olduğu, topografyanın
deniz seviyesine yaklaştığı ve morfolojik birimler arası geçişlerin daha yumuşak olduğu buna
rağmen de bazı aşınım artığı tepelerinde olabileceği “peneplen” topografya görünümünü ifade
eder. İki örnek havzanın hipsometrik integral değerleri, havzaların SYM’lerine ait
histogramından elde edilen minimum, maksimum ve ortalama yükseklik değerleriyle
hesaplanmıştır (Şekil 9.6). Hi değerleri iki havzada da 0 – 0.5 arasında (olgunluk – yaşlılık
safhaları) yer alır. Fakat Tavukçu Dere havzası olgunluk safhasına yakınken (0.41), Beykoz
Dere havzası yaşlılık safhasına daha çok yakındır (0.38).
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𝐻/ –•—|Mç| =

77.55 − 0
= 𝟎. 𝟒𝟏
190 – 0

𝐻/ •…žM€Ÿ =

122.53 − 0
= 𝟎. 𝟑𝟖
320 – 0

Şekil 9.6: Havzalara ait SYM histogramları ve Hipsometrik integral (Hi) değerleri.
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Uygulamalar
1)

Google Earth üzerinden küçük bir akarsu havzası belirleyiniz.

2)
Belirlediğiniz havzanın akarsu ağı, havza sınırı, havza uzunluğu, akarsu
uzunluğu gibi bazı özelliklerini Google Earth üzerinden ölçüm fonksiyonları ile çıkartınız.
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Uygulama Soruları
1)

Havzanızın alanı kaç km2dir?

2)

Havzanızın çatallanma oranı nedir?

3)

Havzanızın drenaj yoğunluğu nedir?

4)

Havzanızın engebelilik değeri kaçtır?

5)

Belirdiğiniz morfometrik özelliklere göre havzanızın hidrografı nasıldır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Havzalardaki bitki örtüsündeki değişmelerin veya zemin-toprak özelliklerindeki
değişmelerin bir sonucu olarak akarsu ağları ve havzaları meydana gelmektedir. Dolayısıyla,
bir havzada bütün ağ özellikleriyle birlikte akarsu ve onun havzası, o bölgedeki yağışın, bitki
örtüsünün ve zemin-toprak özelliklerinin bir sonucu olarak karşımıza çıkar. Bu da havza
morfometrik özelliklerinin taşkın çalışmalarında nedenli önemli olduğunu bize gösterir. Bu
önemine bağlı olarak birçok araştırmacı-jeomorfolog havza morfometrisine ait parametreleri
çalışmalarında kullanmış ve önemine vurgu yapmışlardır.
Bir akarsu havzasına bakıldığında ilk dikkati çeken özellikler, havza içindeki akarsu ve
kolları, havzanın şekilsel özellikleri ve minimum-maksimum yükseklikleridir. Sadece bu
özelliklerine bağlı olarak havzaların genel morfolojik karakterleri hakkında bilgi sahibi
olmamız mümkündür. Her havza çizgisel, alansal ve relief karakteristikleri olarak ifade edilen,
sayısal olarak nitelendirilebilen ve ölçülebilen birtakım geometrik özelliklere sahiptir. Bu
özellikler havza morfometrisi olarak isimlendirilir. Bu bölümün amacı, havzaların morfometrik
özellikleri ile akarsu akımları arasındaki ilişkiyi ortaya koymak, morfometrik parametrelere
bağlı olarak akım tahminleri ve taşkınlar arasındaki ilişkiyi açıklamaktır. Bunun için havza
morfometrisini oluşturan havzaların çizgisel, alansal ve relief özellikleri ayrı başlıklar altında
ele alınmış, her bir özellik seçilen iki havzaya uygulanmış ve sonuçları karşılaştırılmıştır.
Havza morfometrisine ait parametreler.
Çizgisel Morfometri (Linear Morphometry)
Çatallanma Oranı (Bifurcation ratio)
Uzunluk Oranı (Length ratio)
Yüzeysel Akış Uzunluğu (Length of overland flow)
Tekstür Oranı (Texture ratio)
Alansal Morfometri (Areal Morphometry)
Drenaj Yoğunluğu (Drainage density)
Akarsu Sıklığı (Stream Frequency)
Havza Şekli (Basin shape)
Uzunluk Oranı (Elongation ratio)
Gravelius İndeks (Gravelius index)
Relief Morfometrisi (Relief Morphometry)
Havza Reliefi (Basin relief)
Relief Oranı (Relief ratio)
Engebelilik Değeri (Ruggedness number)
Akım Toplanma Zamanı (Time of concentration)
Hipsometrik Eğri (Hypsometric curve)
Hipsometrik İntegral (Hypsometric integral)

R P = NR /NRT1
R U = LR /LRT1
ℓW = 1⁄2D
T = NR1 ∗ (1/P)
D^ = ∑L⁄A
Fb = N⁄A
R c = A⁄LP A

5.9

R d = 2/Le ∗ (A⁄π)
K h = P/2√π ∗ A

Bk = Hemn. − Heop.
R k = H⁄L
R p = Bk ∗ D^
Tq = 6.95 ∗ L1.19 / Bk 5.tu9
x = a/A y = h/H
z − Heop /Hemn. − Heop.
Ho = H
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Bölüm Soruları
1)
Taşkınların oluşmasında etkili olan faktörler bakımından aşağıda verilen
özelliklerden hangisi yanlıştır?
a)

Aşırı yağış ve su fazlalığı

b)

Yanlış arazi kullanımları

c)

Akarsu yatakları üzerindeki yanlış mühendislik uygulamaları

d)

Bitki örtüsü tahribatı

e)

Yüzeye düşen suların yer altına sızması

2)
Bir akarsu havzasında akarsu ağının çok fazla olması aşağıdakilerden hangisinin
bir sonucu değildir?
a)

Eğimin fazla olması

b)

Hazvanın geçirimsiz zemine sahip olması

c)

Bitki örtüsünün çok yoğun olması

d)

Havzanın fazla yağış alması

e)

Bitki örtüsünden yoksun olması

3)
Aşağıda verilen özelliklerden hangisi hazvaların çizgisel morfometrik
özelliklerinden birisidir?
a)

Çatallanma oranı

b)

Drenaj yoğunluğu

c)

Akarsu sıklığı

d)

Engebelilik değeri

e)

Havza reliefi
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4)

* Havzanın toplam drenaj uzunluğunun havza alanına bölünmesiyle elde edilir.
* Havzaların akarsular tarafından parçalanma derecesini verir.
* Düşük değere sahip havzalarda yer altına sızmanın fazla olduğu anlaşılır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen havza morfometrisi aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Çatalanma oranı

b)

Drenaj yoğunluğu

c)

Akım toplanma zamanı

d)

Tekstür oranı

e)

Engebelilik değeri

5)

Hipsometrik eğri ile ilgili olarak aşağıda verilen bigilerden hangisi yanlıştır?

a)

Eğri, yüksekliğin drenaj havzası içerisindeki dağılışını gösterir.

b)

Eğri, rölatif alanın rölatif yükselikle değerlendirilmesiyle elde edilir.

c)

Eğirinin dışbükey, düz veya iç bükey çıkması havza gelişimi ile ilgili fikir verir.

d)

Dış bükey eğri yaşlı topografyaları temsil etmektedir.

e)

Relief morfometrik özellikler arasında yer alır.

Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.
6)
.........................., hipsometrik eğri altında kalan toplam alandır ve çalışılan
drenaj havzası için hipsometrik eğriyi karakterize etmenin en basit yoludur.
7)
Suyun havzanın en uzak mesafesinden ana kola veya denize döküldüğü yere
kadar ki geçen zamanı ortaymak için ............................... kullanılır.
8)
Relief morfometrisi, havzaların .............. ve ................ değerlerinin içinde
bulunduğu üçüncü boyut özelliklerini kapsamaktadır.
9)
.................. havza içindeki toplam akarsu dizin sayısının havza alanına
bölünmesiyle elde edilir.
10)
Yüksek sızma kapasitesinin olduğu ve dayanıklı kayaçların bulunduğu alanlarda
akarsu aralıkları daha geniş olmakta ve ................... değerleri ortaya çıkmaktadır.
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Cevaplar
1)e, 2)c, 3)a, 4)b, 5)d, 6) Hipsometrik integral, 7)akım toplanma zamanı, 8) eğim yükseklik, 9) Akarsu sıklığı, 10) düşük Dd.
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10. TAŞKIN VE ÖZELLİKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Taşkın ve Oluşum Nedenleri
10.2. Taşkın Frekans Analizleri
10.2.1. Gumbel Dağılımı
10.2.2. Log Pearson Tip III Dağılımı
10.3. Havza Morfometrisi - Taşkın İlişkisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Taşkın olayı nedir ve neden oluşur?

2)

Taşkın frekansı nedir ve nasıl elde edilir?

3)

Havza morfometrisinin taşkın oluşumunda etkisi var mıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Taşkın ve Oluşum
Nedenleri

Taşkın Frekans Analizi

Havza Morfometrisi –
Taşkın İlişkisi

Kazanım
Taşkının tanımı ve meydana
gelmesinde etkili olan
faktörlerin neler olduğu
konusunda bilgi sahibi olur.
Taşkınların farklı tekrarlama
aralıkları ve bunlara ait akım
değerlerinin tahmininin nasıl
yapıldığı konusunda bilgi
sahibi olur.
Havza morfometrisinin taşkın
oluşumunda nasıl etki yaptığı
konusunda bilgi sahibi olur.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak ve uygulama yaparak

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak ve uygulama yaparak

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak ve uygulama yaparak
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Anahtar Kavramlar
•

Taşkın

•

Taşkın Frekansı

•

Gumbel Dağılımı

•

Log Pearson Tip III Dağılımı

•

Havza morfometrisi
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Giriş
Bu bölümde akarsularla ilgili olarak son konu olan taşkınlar konusu ele alınmıştır.
Taşkın tanımıyla başlayan bölüm, taşkın frekans analizleri ve bu analizlerden genel olarak
kullanılan iki tür istatistik analiz üzerinde örnekle uygulama yapılmıştır. Daha sonra da 9.
Bölümde gösterilen havza morfometri çalışmalarının taşkınlarla ilişkisine bu bölümde
değinilmiştir. Bu bölüm, Özdemir’in (2008; 2011) çalışmalarından faydalanılarak
oluşturulmuştur.
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10.1. Taşkın ve Oluşum Nedenleri
Taşkın, değişik araştırmacılar tarafından değişik şekillerde tanımlanmıştır. Hoşgören
(2001): Taşkınlar, akarsuyun su kütlesinin arttığı ve su seviyesinin yıllık ortalama seviyesinin
çok üstüne çıktığı durumlardır. Taşkın sırasında akarsuyun hızı ve yükü de artar. Bu sırada
akarsu, eğer yatağı bu artan su kütlesini geçirecek kapasitede değilse yatağından taşar ve
çevresini su ve alüvyona boğar. Bu neden taşkın terimi, akarsuyun yatağından taşarak çevresini
basması (su baskını) anlamına da gelmektedir. Wohl (2004): Taşkın, bir akarsuyun ortalama
akışından daha fazla su ile akmasıdır. Başka bir tanımla taşkın, bir kanal boyunca akarsuyun
yatağından veya levesinden taşarak taşkın ovasına yayılması durumudur. Turoğlu ve Özdemir
(2005): Taşkın, su fazlasına bağlı olarak kıyılardan başlayarak düz ve çukur alanları kaplayan
ve havzadaki diğer alanları da etkileyen geçici göllenme su basmasıdır. Şen (2009): Taşkın,
taşmış durumda olan ölçüyü aşan aşırı su baskınıdır. Bir akarsuyun değişik sebeplerle
yatağından çıkarak çevresinde bulunan arazilere, yerleşim yerlerine ve canlılara zarar vermesi
veya verecek şekilde tehdit etmesi olayına denir.
Yukarıdaki tanımlamalardan da anlaşılacağı üzere taşkın, akarsuların yıllık normal su
seviyesinin çok üstüne çıkarak yatağında taşması durumudur (Foto 10.1). Dolayısıyla bir
akımın taşkın olabilmesi için yüksek akım ve yatağından taşmanın olması gerekmektedir.
Sadece yüksek akımla akan sular taşkın sınıfına girmezler. Bu Şekil 10.1’de gösterilmiştir.
Buna göre suyun hidrografın A noktasında olduğu konumda, akarsu yatağında normal veya
düşük akımı gösterirken, B noktasına geldiğinde yüksek akım pozisyonuna geçer. Ancak dikkat
edilirse su hâlen yatak içerisinde olup yatak dışına akış söz konusu değildir. B noktasının
üzerinde dolu kanal akışından (bankfull discharge) sonra, yani akarsu yatağı tamamen ful
kapasite dolduktan sonraki bütün akışlar artık taşkın içine girer. Su hidrografta C noktasına
geldiğinde pik akım oluşur ve taşkında maksimum akım seviyesine ulaşılır. Dolayısıyla B
noktasının üstündeki dolu kanal akış çizgisinden C noktasına ve tekrar bu çizgiye kadarki bütün
sular akarsu yatağından taşar ve çevreye yayılır.

Foto 10.1: Taşkına bir örnek.
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Şekil 10.1: Taşkın hidrografı ve akarsu yatak ilişkisi.
Taşkınlar, akım miktarlarının ortalama seviyesinin çok üzerine çıkmasıyla meydana
geldiklerine göre, taşkınların oluşmasında özellikle bu akımın üzerinde etkili olan faktörler
önemli rol oynarlar. Bunlar; iklim, jeomorfolojik özellikler, havza morfometrik özellikleri,
hidrolojik özellikler, zeminin litolojik özellikleri, bitki örtüsü, volkanizma ve insan olmak üzere
8 ana grupta toplanabilir.
İklim: Yağış şeklini, şiddetini ve süresini belirlemek suretiyle taşkınların oluşmasında
etkili olur. Taşkınlar özellikle sağanak şeklindeki şiddetli yağışlara bağlı olarak meydana
gelirler. Sağanak yağışlar sırasında bol miktarda yağmur suyu yeryüzüne düşer ve diğer
koşulların da yardımıyla taşkınlara neden olur. Şiddetli yağışların süresi ne kadar uzun ise
taşkın piki o kadar büyüktür. Bunda yağışın havza içerisindeki dağılışının da rolü vardır. Bu
özellikle daha önceki bölümlerde açıklanmıştır. Sağanak yağışlar sırasında, zeminde mevcut
kar örtüsünün erimesi de söz konusu ise, taşkın piki çok yüksek olur. Ilıman iklim bölgelerinde
karların da eridiği ilkbahar mevsiminde taşkınların çok görülmesi buna güzel bir örnek
oluşturur. İklimlerde meydana gelen değişimler de taşkınların oluşmasında özellikle yağış
karakteri ve miktarları üzerinde yaptığı değişiklikler nedeniyle etkili olmaktadır.
Jeomorfoloji: Yükselti ve bakı yağış miktarı ve şekli ile buharlaşma ve terleme
miktarını belirleyerek taşkın üzerinde etkili olurlar. Eğim ise sızma ve buharlaşma miktarlarına
etki yapar. Eğim ne kadar fazla ise sızma ve buharlaşma miktarı o kadar azdır. Dolayısıyla
akarsuya katılan yağmur suyu miktarı, diğer koşullar da eleverişli ise, o kadar fazla olur. Bu
durum taşkın pikini yükseltir. Eğim fazlalığı aynı zamanda gecikme süresini azaltır. Çünkü
akarsu havzasına düşen yağış, eğimler fazla olduğu için, daha büyük bir hızla ve daha kısa
sürede kollardan ana akarsuya katılır.
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Havza morfometrik özellikleri: Taşkınların oluşmasında önemli etkilerden birisi de
havzanın morfometerik özellikleridir. Havzalara ait çizgisel, alansal ve relief morfometrik
özellikleriyle taşkın üzerinde bir şekilde etkiye sahip olurlar. Havza morfometrisi özelliklerine
ait detaylı bilgi 9. Bölümde verilmiştir. Taşkınlara etki etmesi ise 10.3 başlığı altında verildiği
için burada çok fazla değinilmeyecektir.
Hidrolojik özellikler: Havzalarda sağanak şeklindeki yağışlardan önce, akarsuyun
akım miktarının yüksek olması, sağanak sırasında taşkın pikinin çok fazla yükselmesine neden
olur. Örneğin Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü alanlarda, kış ve kış etrafındaki aylar
yağışların fazla olduğu ve buna bağlı olarak akarsuların ortalama akımların nispeten yüksek
olduğu aylardır. Bu sırada meydana gelen şiddetli sağanaklar, zaten yüksek olan akım
miktarlarının hızla artmasına ve taşkınların oluşmasına yol açar. Şiddetli yağmurlar sırasında
zemin nem bakımından fakirse ve eğim koşulları da uygunsa düşen yağmurun daha büyük bir
kısmı yer altına sızacağından, taşkın pikinin daha yüksek olmasını engeller.
Litolojik özellikler: Zeminin geçirimli kayaç veya topraklardan oluşması yüzeye düşen
suların sızmasını kolaylaştırır. Bunun yanında gevşek ve kolay aşınan zeminlerde akan
akarsuların katı hâldeki yük miktarları fazladır. Böylece bu akarsular ovalardaki yataklarının
tıkanmalarıyla taşkın oluşmasında daha eleverişli koşullar ortaya koyarlar. Killi, marnlı Neojen
formasyonları gibi heyelan oluşmaya müsait sahalarda heyelan oluşmasıyla hem akarsulara
detritik malzeme sağlaması bakımından hem de akarsu yatakları tıkayarak taşkın oluşmasına
sebep olurlar.
Bitki örtüsü: Hidrolojik döngüde özellikle yüzeye düşen suların bir kısmının dal ve
yaprakları tarafından tutulmasında ve sızmayı arttırması gibi yollar taşkın üzerinde etkili
olurlar. Genellikle bu etki negatif yönde olup taşkın piklerin çok fazla artmasına neden
olmazlar. Ancak, yağış miktarı ve şekline bağlı olarak bitkilerin taşkın üzerindeki bu etkisi
azalabilir.
Volkanizma: Volkanik faaliyetler, özellikle volkanik dağların üzerindeki buz ve kar
örtülerini eritmesi neticesinde taşkınlara neden olurlar. Bu tür taşkınlar dünya üzerinde özellikle
İzlanda’da görülmektedir. Buradaki büyük taşkınların çoğu volkanik faaliyetler neticesinde
üzerindeki buzul kütlelerinin erimesiyle gerçekleşmektedir.
İnsan: İnsan akarsu havzalarında yaptığı değişiklikler neticesinde, özellikle bitki örtüsü
tahribi, taşkınların oluşmasında dolaylı yoldan etkili olurlar. Bunun dışında akarsu yatakları
üzerinde her türlü yapının insanlar tarafında yapılıyor olması (yerleşme, sanayi, baraj, tersip
bendi, regülatör vb.) taşkınların oluşmasını kolaylaştırmaktadır.

10.2. Taşkın Frekans Analizleri
Taşkınların zararlarını azaltmak amacıyla akarsu yatakları ve havzaları üzerinde
birtakım çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalardan birisi de akım istasyonlarının geçmiş
yıllara ait olan verilerine bağlı olarak, geleceğe ait taşkınların tekrarlama sıklıklarının ortaya
konması ve buna bağlı olarak bazı yapısal önlemlerin alınmasıdır. Hidrolojide birçok süreç,
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kendilerine ait olan rasgelelikten dolayı olasılık prensipleri içinde analiz edilir ve açıklanır.
Örneğin; akarsu akımlarını ve yağışları deterministik olarak tahmin etmek mümkün değildir.
Ayrıca akım ve yağışlara ait bütün değerleri sayısal olarak bilmek mümkün olmadığından
dolayı, geçmiş ve geleceğe ait tahmin yürütmek de zor olmaktadır. Fakat ölçülen verileri
organize etmek, sunmak ve azaltmak için bazı istatistiksel yöntemler mevcuttur. Bu yöntemler,
verileri yorumlamada ve değerledirmede büyük kolaylık sağlar (Bedient ve Huber, 2002).
Taşkın Frekans Analizlerinin (TFA) ana amacı, ekstrem olarak akarsular üzerinde
gerçekleşen taşkınların olasılık dağılımlarını kullanmak suretiyle tekrarlama sıklıklarıyla
ilişkilerinin kurulmasını sağlamaktır (Chow vd., 1988). TFA ile kaydedilmiş akım verileri
kullanılarak, değişik tekrarlama sıklıklarındaki akım değerlerinin hesaplanması yapılır. Bundan
dolayı, analiz için geçmiş yıllara ait kayıtlar ne kadar geriye giderse daha sağlıklı sonuçlara
ulaşılır. TFA, değişik istatistiksel yöntemlerle yapılabilmektedir. Her bir yöntemin kendisine
ait avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Gumbel ve Log Pearson Tip III dağılımları yoğun
olarak kullanılan istatistiksel yöntemlerden ikisi olup burada örnek olarak Havran Çayı
(Balıkesir) ve alt kollarına uygulanmıştır (Şekil 10.2).

Şekil 10.2. Çalışma alanının lokasyonu, Havran Çayı ve kolları.

10.2.1. Gumbel Dağılımı
Hidrolojik değişkenlerin dağılış hesaplamalarında belki en önemlisi Ekstrem Değer I
dağılımıdır (Gumbel, 1958). Gumbel dağılımı olarak da bilinen dağılım, yıllık ekstrem akım
değerlerine bağlı bir istatistiksel metot olup,

X T = X + K *s
formülüyle hesaplanır (Gumbel, 1958; IACWD, 1982; USACE, 1993). Formülde yer alan;
XT = T tekrarlama sıklığındaki değişim değeri,
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X = Değişimin ortalama değeri,

K = Sıklık faktörü katsayısı ve

s = Örneklerin standart sapmasıdır.
Sıklık faktörü olan K’yı bulmak için;

K=

yT - y n
Sn

formülü kullanılır. Formülde yer alan

y n , indirgenmiş ortalama değer olup ele alınan yılların

sayısına bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu değer, AGİ için 30 yıllık veri olduğundan 0.5362,
diğer alt havzalar için 29 yıllık veri olduğundan 0.5353 değeri kullanılmıştır (Subramanya,
1997). Sn değeri ise indirgenmiş standart sapma değeri olup bu da yıllara bağlı olarak değişiklik
gösterir. Bu değer, AGİ için 1.112, diğer alt havzalar için 1.1086 alınmıştır (Subramanya,
1997). Formüldeki yT ise indirgenmiş değişken değeridir ve

yT = -( LN * LN

T
)
T -1

formülüyle hesaplanır. Formülde yer alan T, tekrarlama sıklığı, LN ise doğal logaritmadır.
AGİ verileri ile Küçükçay, Bent ve Kışla Dereleri alt kollarına ait akım verileri
maksimum değerden minimum değere doğru sıralanmış ve bunlara ait tekrarlama sıklıkları (T)
Weibull formülüyle (T= n+1/m) hesaplanmıştır (Rao ve Hamed, 2000) (Tablo 10.1). Bu
tekrarlama sıklıklarının yüzde olarak karşılığı Tablo 10.1 ve Şekil 10.3’te gösterilmiştir. Buna
göre tekrarlama sıklığı yüzde olarak en fazla AGİ verileri olarak kabul edilen Gelin Deresi
havzasına ait verilerdir. Gelin Deresi’ni sırasıyla Kışla, Bent ve Küçükçay Dereleri takip eder.
Bu sıralama alt havzaların alansal büyüklüğüyle benzerlikler gösterir. Ayrıca Gumbel
dağılımında kullanılmak üzere alt havzalara ait akım verilerinin ortalama ve standart sapma
değerleri hesaplanmıştır (Tablo 10.1).
Sonuç olarak AGİ, Küçükçay, Bent ve Kışla Dereleri’nin 5, 10, 25, 50, 100, 200 ve 1000
yıllık tekararlama sıklıklarına ait akım değerleri 1, 2 ve 3’deki formüller kullanılarak
hesaplanmıştır. Hesaplamayla ilgili sonuçlar Tablo 10.2 ve 3’te verilmiştir. Elde edilen akım
değerlerine göre, Gelin Deresi’ne ait AGİ verisinin 5 yıllık taşkın terarlama aralığında ortaya
çıkan akım miktarı 120.64 m3/s’dir. 1000 yıllıkta ise bu değer 428.36 m3/s olarak bulunmuştur.
1981 yılındaki taşkın anında tespit edilen akım miktarı olan 276 m3/s, çıkan sonuçlara göre 50
– 100 yıllık tekrarlama aralıkları arasında yer alır (Tablo 10.2). Bundan dolayı 1981 taşkınının,
akarsuyun yaklaşık olarak 100 yıllık taşkın tekrarlama aralığına denk düştüğünü söylemek
mümkündür. Yağış-akış modeliyle üretilen maksimum akım miktarlarıyla hesaplanan Bent,
Kışla ve Küçükçay alt kollarının da maksimum akımlarının yaşandığı 1981 taşkınındaki
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değerleri aynı tekrarlama aralığında yer almaktadır. Ayrıca bu alt kolların toplam akımları AGİ
verilerinden fazladır (Tablo 10.3).
Gumbel dağılımıyla üretilen her bir kolun 5 yıllıktan 1000 yıllığa kadarki tekrarlama
sıklıklarına ait akım miktarlarının, ana kol olan Havran Çayı üzerindeki taşkınlar için birlikte
değerlendirilmesi yapılmıştır. Bunda Havran Çayı ana kolu üzerinde akım gözlem istasyonu
olmamasının önemi büyüktür. Ana kol üzerindeki akım miktarının tahmini için kollardan gelen
akım miktarlarının kümülatif toplamı alınmıştır. Bunun için AGİ verileri ile Kışla kolu akım
değerleri birleştirilerek Havran Çayı 1 (HÇ 1), HÇ 1 ile Bent Deresi akım verileri birleştirilerek
HÇ 2 ve HÇ 2 ile Küçükçay Deresi akım verileri birleştirilerek HÇ 3’e ait akım verileri
üretilmiştir (Şekil 10.4). Buna göre 5 yıllık tekrarlama sıklığında 284.97 m3/s olan akım miktarı,
1000 yıllıkta 989.57 m3/s’ye kadar çıkmıştır. Ana Havran Çayı üzerindeki 5 yıllıktan 1000
yıllığa kadarki taşkın sınırlarının Gumbel dağılımı kullanılarak belirlenmesinde kümülatif
değerlendirmeyle ortaya çıkan akım miktarlarının kullanılması daha gerçekçi olacaktır.
Tablo 10.1: AGİ, Küçükçay, Bent ve Kışla Dereleri maksimum akım verilerinin
tekrarlama sıklıkları tablosu.
Sıra
(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
26

AGİ Akım AGİ
(m3/s)
T
276
179
170
151
132
120
115
94.1
87.8
61.9
55.5
46.3
44.8
42.7
41.4
39.2
34.1
32
31.8
31
29.2
28.4
25.5
24.5
20
19.3

31.00
15.50
10.33
7.75
6.20
5.17
4.43
3.88
3.44
3.10
2.82
2.58
2.38
2.21
2.07
1.94
1.82
1.72
1.63
1.55
1.48
1.41
1.35
1.29
1.24
1.19

100/T
3.23
6.45
9.68
12.90
16.13
19.35
22.58
25.81
29.03
32.26
35.48
38.71
41.94
45.16
48.39
51.61
54.84
58.06
61.29
64.52
67.74
70.97
74.19
77.42
80.65
83.87

Küçükçay
Akım
(m3/s)
93.34
86.11
59.98
45.46
33.75
33.41
32.98
31.02
27.67
27.25
26.59
26.43
25.27
24.94
22.55
22.43
19.65
17.71
17.55
16.96
12.94
11.79
10.97
10.91
9.75

Bent Kışla
Akım Akım
T
100/T
(m3/s) (m3/s)
124.05 141.41 30.00 3.33
114.37 110.19 15.00 6.67
59.99 87.63 10.00 10.00
52.00 65.04 7.50 13.33
44.31 52.73 6.00 16.67
43.85 49.45 5.00 20.00
40.66 48.41 4.29 23.33
36.16 43.42 3.75 26.67
35.60 42.27 3.33 30.00
34.72 38.66 3.00 33.33
32.95 32.10 2.73 36.67
32.51 31.69 2.50 40.00
30.93 29.92 2.31 43.33
28.29 21.66 2.14 46.67
27.76 20.01 2.00 50.00
25.43 16.52 1.88 53.33
23.28 16.11 1.76 56.67
23.26 15.94 1.67 60.00
22.84 14.89 1.58 63.33
22.63 14.86 1.50 66.67
16.48 14.55 1.43 70.00
16.20 14.04 1.36 73.33
13.85 13.59 1.30 76.67
9.56
12.42 1.25 80.00
8.79
10.40 1.20 83.33
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27
28
29
30
Ortalama
StandartSapma

14.3
10.8
8.2
7.75
65.79
63.28

1.15
1.11
1.07
1.03

87.10
90.32
93.55
96.77

8.01
7.73
7.43
6.99
26.81
21.21

8.70
7.47
6.65
5.82
32.73
27.75

9.45
9.29
6.99
1.88
33.98
32.41

1.15
1.11
1.07
1.03

86.67
90.00
93.33
96.67

300
AGİ
Bent
Küçükçay
Kışla

Akım (m3/s)

250
200
150
100
50
0
0

10

20

30

40

50
60
Yüzde (%)

70

80

90

100

Şekil 10.3: Alt havzaların akım verilerinin tekrarlama yüzdeleri.
Tablo 10.2: Gelin Deresi AGİ istasyonu verilerinin Gumbel dağılımı sonuçları.
T
T/(T-1) yT
yn
Sn
K Q (m3/s)
5
1.25
1.50 0.5362 1.112 0.87 120.64
10
1.11
2.25 0.5362 1.112 1.54 163.35
25
1.04
3.20 0.5362 1.112 2.39 217.31
50
1.02
3.90 0.5362 1.112 3.03 257.33
100
1.01
4.60 0.5362 1.112 3.65 297.07
200
1.01
5.30 0.5362 1.112 4.28 336.65
1000
1.00
6.91 0.5362 1.112 5.73 428.36

Tablo 10.3: Küçükçay, Bent ve Kışla Derelerine ait Gumbel dağılımı sonuçları.
T

T/(T-1)

yT

yn

Sn

K

5
10
25
50
100
200
1000

1.25
1.11
1.04
1.02
1.01
1.01
1.00

1.50
2.25
3.20
3.90
4.60
5.30
6.91

0.5353
0.5353
0.5353
0.5353
0.5353
0.5353
0.5353

1.1086
1.1086
1.1086
1.1086
1.1086
1.1086
1.1086

0.87
1.55
2.40
3.04
3.67
4.29
5.75

Küçükçay Bent
Kışla
3
3
Q (m /s) Q (m /s) Q (m3/s)
45.27
56.88
62.18
59.62
75.66
84.12
77.76
99.39
111.84
91.22
117.00
132.40
104.58
134.48
152.82
117.89
151.89
173.15
148.72
192.23
220.26
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Şekil 10.4: Gumbel’e göre üretilen akım değerlerinin Havran Çayı ve kollarındaki dağılımı.

10.2.2. Log Pearson Tip III Dağılımı
Log Pearson Tip III (LPTIII) dağılımı Gumbel gibi yıllık maksimum akım verilerine
uygulanan istatistiksel bir teknik olup, akarsular üzerinde farklı aralıktaki taşkın sıklıklarını
tahmin etmede kullanılır. Bu dağılımda kullanılan 3 parametre vardır. Bunlar akım verilerinin
logaritmalarının ortalaması, standart sapması ve çarpıklık değerleridir. LPTIII için kullanılan
formül;

Z T = log x + K * s log x
şeklindedir (IACWD, 1982; USACE, 1993; Rao ve Hamed, 2000). Formülde yer alan,

log x = Yıllara ait akım verilerinin logaritmalarının ortalama değerleri,
K = Taşkın sıklık faktörü katsayısı olup çarpıklık (Cskew) ve tekarlama sıklığının (T) bir
fonksiyonudur,

s log x = Yıllara ait akım verilerinin logaritmalarının standart sapma değeridir.
Formülde yer alan

log x ve s log x ve K için gerekli olan çarpıklık (Cskew) değerleri

hesaplatılmıştır (Tablo 10.4). Cskew ve çalışmada baz alınan tekrarlama sıklıkları olan 5, 10, 25,
50, 100, 200 ve 1000 yıl için K değeri mevcut olan standart tablodan elde edilmiştir (Haan,
1977; Subramanya, 1997). Buna göre AGİ, Küçükçay, Bent ve Kışla Derelerinin maksimum
akım verilerinin tekrarlama sıklıklarına göre ZT değerleri bulunmuştur (Tablo 10.5, 6, 7 ve 8).
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Bu değerler kullanılarak akım verilerinin (Q) hesaplanması ise ZT’nin antilogaritması alınarak
gerçekleştirilmiştir (Subramanya, 1997).
Tablo 10.4: Derelere ait maksimum akım verilerinin logaritmik ortalama, standart sapma ve
çarpıklık değerleri.

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

AGİ
Akım
Log.
2.44
2.25
2.23
2.18
2.12
2.08
2.06
1.97
1.94
1.79
1.74
1.67
1.65
1.63
1.62
1.59
1.53
1.51
1.50
1.49
1.47
1.45
1.41
1.39
1.30
1.29
1.16
1.03
0.91
0.89

Toplam
Ortalama
Standart Sapma
Çarpıklık

49.30
1.64
0.40
0.07

Küçükçay
Akım
Log.
1.97
1.94
1.78
1.66
1.53
1.52
1.52
1.49
1.44
1.44
1.42
1.42
1.40
1.40
1.35
1.35
1.29
1.25
1.24
1.23
1.11
1.07
1.04
1.04
0.99
0.90
0.89
0.87
0.84

Bent
Akım
Log.
2.09
2.06
1.78
1.72
1.65
1.64
1.61
1.56
1.55
1.54
1.52
1.51
1.49
1.45
1.44
1.41
1.37
1.37
1.36
1.35
1.22
1.21
1.14
0.98
0.94
0.94
0.87
0.82
0.77

Kışla
Akım
Log.
2.15
2.04
1.94
1.81
1.72
1.69
1.68
1.64
1.63
1.59
1.51
1.50
1.48
1.34
1.30
1.22
1.21
1.20
1.17
1.17
1.16
1.15
1.13
1.09
1.02
0.98
0.97
0.84
0.27

38.40
1.32
0.30
0.27

40.35
1.39
0.34
-0.05

39.61
1.37
0.40
-0.27
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LPTIII dağılımı sonucunda AGİ verilerine ait 5 yıllık tekrarlama aralığındaki akım
miktarı 94.80 m3/s olarak bulunmuştur. Bu değer 1000 yıllıkta 751.62 m3/s’dir ve Gumbel
dağılımına göre oldukça fazladır. 1981 yılındaki taşkında, Gelin Deresi üzerindeki AGİ’de
ölçülen akım değeri ise LPTIII dağılımda 25-50 yıllık tekrarlama aralıklarına tekabül eder
(Tablo 10.5). Bunu da 50 yıllık taşkın tekrarlama aralığına ait olduğu şeklinde yorumlayabiliriz.
LPTIII dağılımında da Gumbel dağılımında olduğu gibi Bent, Kışla ve Küçükçay Derelerinin
akım miktarlarının toplamı AGİ verilerini geçmektedir (Tablo 10.5, 6, 7 ve 8).
Tablo 10.5: Gelin Deresi AGİ maksimum
akım verilerinin LPTIII dağılımı.

Tablo 10.6: Küçükçay Deresi maksimum
akım verilerinin LPTIII dağılımı.

Q (m3/s)

T

s

(Cskew)

0.84 1.98

94.80

5

0.30

0.27

0.825 1.57

36.94

0.07

1.28 2.15

142.17

10

0.30

0.27

1.307 1.71

51.53

0.40

0.07

1.75 2.34

218.98

25

0.30

0.27

1.840 1.87

74.47

50

0.40

0.07

2.05 2.46

289.47

50

0.30

0.27

2.195 1.98

95.17

100

0.40

0.07

2.33 2.57

371.88

100

0.30

0.27

2.522 2.08

119.29

200

0.40

0.07

2.58 2.67

468.17

200

0.30

0.27

2.828 2.17

147.37

1000 0.40

0.07

3.09 2.88

751.62

1000 0.30

0.27

3.482 2.36

231.53

T

s

(Cskew)

5

0.40

0.07

10

0.40

25

K

ZT

Tablo 10.7: Bent Deresi maksimum akım
verilerinin LPTIII dağılımı.

K

ZT

Q (m3/s)

Tablo 10.8: Kışla Deresi maksimum akım
verilerinin LPTIII dağılımı.

Q (m3/s)

T

s

(Cskew)

0.844 1.68

47.53

5

0.40

-0.27

0.852 1.71

51.38

-0.05

1.276 1.82

66.66

10

0.40

-0.27

1.249 1.87

74.06

0.34

-0.05

1.734 1.98

95.40

25

0.40

-0.27

1.654 2.03

107.55

0.34

-0.05

2.027 2.08

120.00

50

0.40

-0.27

1.907 2.13

135.77

100 0.34

-0.05

2.289 2.17

147.32

100

0.40

-0.27

2.126 2.22

166.11

200 0.34

-0.05

2.529 2.25

177.77

200

0.40

-0.27

2.322 2.30

198.98

1000 0.34

-0.05

3.020 2.42

261.10

1000 0.40

-0.27

2.716 2.46

286.02

T

s

(Cskew)

5

0.34

-0.05

10

0.34

25
50

K

ZT

K

ZT

Q (m3/s)

Havran Çayı ana kolunun taşkın sıklıklarına ait akım değerleri Gumbel dağılımında
olduğu gibi alt kolların kümülatif toplamı alınarak elde edilmiştir. Buna göre HÇ 3’e ulaşan
197

farklı tekrarlama sıklıklarına ait akım miktarları 5 yıllıkta 230.65 m3/s olurken, 1000 yıllıkta bu
değer 1530 m3/s olmaktadır (Şekil 10.5). LPTIII kullanılarak farklı sıklıklara ait taşkın
sınırlarının belirlenmesinde, üretilen bu değerlerin kullanılması daha doğru sonuçları ortaya
koyacaktır.

Şekil 10.5: LPTIII’e göre üretilen akım değerlerinin Havran Çayı ve kollarındaki dağılımı.
İki istatistiksel yöntemden elde edilen sonuçlar karşılaştırıldığında, Gumbel dağılımının
yakın tarihli (5, 10, 25) tekrarlama sıklıklarında ortaya çıkan akım değerleri daha fazla olurken,
LPTIII’te bu değerler daha düşük çıkmıştır. Ancak LPTIII’te, 50 yıldan sonraki tekrarlama
sıklıklarında ortaya çıkan akım değerleri, Gumbel dağılımından daha fazladır. Gumbel ve
LPTIII dağılımlarının her bir dereye ait sonuçları logaritmik grafikte değerlendirilmiştir (Şekil
10.6). 30 yıllık AGİ verilerine göre elde edilen sonuçta Gumbel dağılımına ait akım değerleri,
25 yıllık tekrarlamadan sonra düşüşe geçmektedir. LPTIII verileri ise 25 yıllık tekrarlama
sıklığından sonra artmaktadır. Diğer kollar olan Bent, Kışla ve Küçükçay Derelerine ait akım
değerlerindeki bu artış ve azalmalar 50 yıllık tekrarlama sıklığından sonra gerçekleşmektedir.
Bunun haricinde, iki istatistiksel dağılımın sonuçlarının korelasyonu yapıldığında, AGİ ve
Küçükçay için 0.98, Bent ve Kışla için 0.99 değerleri bulunmuştur. Oldukça yüksek olan bu
korelasyon değerlerinden de anlaşılacağı gibi, Gumbel ve LPTIII dağılımlarına ait akım
değerlerinin değişik tekrarlama sıklıklarına göre artış ve azalışı benzer sonuçlar vermektedir.
1000

Akım (m3/s)

Akım (m3/s)

1000

100

100

Bent- Gumbel

AGİ-Gumbel

Bent-LPTIII

AGİ-LPTIII

10

10

1

1

10

100

Tekarlama Sıklığı (Yıl)

1000

10

100

1000

Tekarlama Sıklığı (Yıl)

198

1000

Akım (m3/s)

Akım (m3/s)

1000

100

100

Kışla-Gumbel

Küçükçay-Gumbel
Kışla-LPTIII

Küçükçay-LPTIII

10
1

10

100

Tekarlama Sıklığı (Yıl)

1000

10
1

10

100

1000

Tekarlama Sıklığı (Yıl)

Şekil 10.6: Gumbel ve Log Pearson Tip III dağılımlarına ait sonuçların logaritmik grafikleri.

10.3. Havza Morfometrisi-Taşkın İlişkisi
Jeomorfoloji birçok alanda olduğu gibi sel ve taşkın gibi ülkemizde ve dünyada önemli
bir etkiye sahip doğal tehlikenin anlaşılmasında da önemli bir rol oynar. Bu amaçla birçok
araştırmacı havza morfometrik özellikleri ile akarsu taşkınları arasındaki ilişkiyi anlamak için
çalışmalar yapmıştır. Bilindiği üzere havzalar üzerine düşen yağışlar, havzanın fiziki
özelliklerine bağlı olarak bazı kayıplara uğradıktan sonra akarsu ağları tarafından taşınır, geçici
ve/veya nihai taban seviyesindeki bir noktaya iletilirler. Bu açıdan bakıldığında taşkınlara ait
hidrografların şekli üzerinde akarsu ağlarının önemli bir yeri bulunmaktadır. Morfometri ve
hidrolojinin karşılıklı birbirini desteklemesi istatistiki olarak mümkün olsada, ortaya çıkan
sonuç bir diğer faktörün nedeni veya sonucu şeklinde yorumlanmamalıdır. Bunun yanında
morfometrik özellikler birbirleriyle kompleks bir yapı içindedirler ve hiçbir zaman bağımsız
bir faktör olarak diğerlerinden ayrılamazlar (Murphey vd. 1977).
Havza alanı ve maksimum akım arasında yüksek korelasyon olduğu gibi diğer alansal
parametreler ile akım arasında da benzer ilişkilerin olması gerekir. Alansal özelliği içeren her
bir faktörün, akım tahminindeki başarısı değişkenlik göstersede, drenaj yoğunluğu parametresi,
maksimum akımı gösteren bir akım istasyonun hassasiyetinde sonuçlar verebilmektedir.
Carlston (1963) ve Zimpfer (1982) drenaj yoğunluğu ve taşkınlar arasındaki ilişkiyi birçok
havzada test ederek ortaya koymuştur (Şekil 10.7). Havzaların genel fiziki özellikleri, akarsu
yoğunluğu ve maksimum akımların oluşmasında önemli etkiye sahiptir. Örneğin, sadece
yüzeyin geçirimlilik ve geçirimsizliği açısından değerlendirildiğinde, yüksek geçirgenliğe
sahip arazilerde drenaj yoğunluğunun düşük, yüksek yer altı suyu akışı ve düşük taşkın
hidrografı ortaya çıktığı görülür. Buna karşın, geçirimsiz arazilerin olduğu havzalarda yüksek
drenaj yoğunluğu, düşük yer altı suyu ve yüksek taşkın hidrografı ortaya çıkar.
Patton ve Baker (1976) değişik fizyografik özelliğe sahip bölgelerdeki akarsularda
birçok morfometrik parametre ve maksimum akımlar arasında ilişkinin varlığını ortaya
koymuştur. Bu kişiler çalışmalarında drenaj yoğunluğu ve akarsu sıklığı gibi alansal
morfometrik parametreleri engebelilik değeri ile birlikte maksimum akımların tahminindeki
kullanışlılığını ortaya koymuşlardır. Patton ve Baker, yüksek sel potansiyeline sahip havzaların
engebelilik değeri daha fazla olurken, düşük sel potansiyeline sahip havzaların engebelilik
değerinin daha düşük değerler gösterdiğini bulmuştur. Bu veriler ayrıca sel potansiyeli
indeksinin oluşturulmasında kullanılmıştır (Beard, 1975).
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Şekil 10.7: Drenaj yoğunluğu- taşkınlar arasındaki ilişki (A: Carlston, 1976; B: Zimpfer,
1982 den değiştirilerek).
Havza morfometrik parametrelerinden bazılarının taşkın hidrografları üzerine etkileri
Şekil 10.8’de gösterilmiştir (Ritter vd. 2002). Buna göre, havzanın alanı küçük, drenaj
yoğunluğu, relief, engebelilik değeri fazla, havza şeklinin dairesel, havzadaki toprak
tabakasının ince, bitki örtüsünün seyrek ve havzanın özellikle aşağı kesimine (mansap
kısmında) yağışların düştüğü havzalarda taşkın hidrografları birden pik yapmakta ve büyük
taşkınlar meydana gelmektedir. Buna bağlı olarak zararlar maksimum düzeyde olmaktadır.
Buna karşın, havza alanı büyük, drenaj yoğunluğu, relief, engebelilik değerinin düşük olduğu,
havza şeklinin uzunlamasına olduğu, toprak tabakasının kalın olduğu, bitki örtüsünün sık ve
yoğun olduğu ve yağışın da daha çok havzanın üst kesimlerine düştüğü (kaynak kısmı)
havzalardaki taşkın hidrografı daha yavaş yükselen, su girdisine bağlı olarak çıktının da hemen
hemen eşit değerler göstermesine bağlı olarak fazla bir tahbiratın yaşanmadığı bir şekil çizer.
Burada ele alınan havza özellikleri dışındaki diğer morfometrik özellikler, jeolojik ve klimatik
özelliklerin eşit olduğu varsayılmıştır.
Ayrıca Özdemir ve Bird (2009) bir akarsu havzası içindeki alt havzaların ana akarsu
üzerindeki taşkınların oluşmasındaki etkisi bakımından havza morfometrik analiz sonuçlarını
kullanmıştır. Bu çalışmada, her bir morfometrik özellik taşkına neden olması derecesinde
sınıflanmış ve etkilerin kümülatif toplamı alınmıştır. Böylece alt havzaların ana kol üzerindeki
taşkın üretme kapasiteleri haritalanmıştır. Morfometrik analizler burada sadece normal
topografya haritaları üzerindeki akarsu ağlarına uygulanmamış, bunun yanında SYM’den
üretilmiş en küçük derelerin bile dikkate alındığı akarsu ağına da uygulanmış ve sonuçlar
karşılaştırılmıştır (Şekil 10.9).
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Şekil 10.8: Bazı havza özellikleri ve bunlar karşısında havzalarda oluşan taşkın hidrografları.
Ele alınan havza özellikleri dışındaki parametreler eşit kabul edilmiştir (Ritter vd. 2002).

Şekil 10.9: Havran Çayı havzasındaki alt havzaların morfometrik özelliklerinin ana akarsu
üzerindeki taşkın üretme potansiyelinin belirlenmesi (Özdemir ve Bird, 2009’dan
değiştirilerek).
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Uygulamalar
1)

Herhangi bir akarsuya ait yıllık maksimum değerlerini (en az 10 yıllık) elde

ediniz.
2)
10 yıllık maksimum akım verilerine Gumbel ve Log Pearson Tip 3 dağılımlarını
uygulayarak 10, 50 ve 100 yıllık taşkın frekanslarını hesaplayınız.
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Uygulama Soruları
1)
m3/s’dir?

Dağılım analizleri uygulandığında 10, 50 ve 100 yıllık taşkın akımları kaç

2)
İki dağılımın sonuçları karşılaştırıldığında hangisi daha iyimser veya kötümser
değerler vermektedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bir akarsuyun değişik sebeplerle yatağından çıkarak çevresinde bulunan arazilere,
yerleşim yerlerine ve canlılara zarar vermesi veya verecek şekilde tehdit etmesi olayına denir.
Yukarıdaki tanımlamadan da anlaşılacağı üzere taşkın, akarsuların yıllık normal su seviyesinin
çok üstüne çıkarak yatağından taşması durumudur. Dolayısıyla bir akımın taşkın olabilmesi için
yüksek akım ve yatağından taşmanın olması gerekmektedir. Sadece yüksek akımla akan sular
taşkın sınıfına girmezler. Taşkınlar, akım mkitarlarının ortalama seviyesinin çok üzerine
çıkmasıyla meydana geldiklerine göre, taşkınların oluşmasında özellikle bu akımın üzerinde
etkili olan faktörler önemli rol oynarlar. Bunlar; iklim, jeomorfolojik özellikler, havza
morfometrik özellikleri, hidrolojik özellikler, zeminin litolojik özellikleri, bitki örtüsü,
volkanizma ve insan olmak üzere 8 ana grupta toplanabilir.
Taşkın Frekans Analizlerinin (TFA) ana amacı, ekstrem olarak akarsular üzerinde
gerçekleşen taşkınların olasılık dağılımlarını kullanmak suretiyle tekrarlama sıklıklarıyla
ilişkilerinin kurulmasını sağlamaktır (Chow vd., 1988). TFA ile kaydedilmiş akım verileri
kullanılarak, değişik tekrarlama sıklıklarındaki akım değerlerinin hesaplanması yapılır. Bundan
dolayı, analiz için geçmiş yıllara ait kayıtlar ne kadar geriye giderse daha sağlıklı sonuçlara
ulaşılır. TFA, değişik istatistiksel yöntemlerle yapılabilmektedir. Her bir yöntemin kendisine
ait avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Gumbel ve Log Pearson Tip III dağılımları yoğun
olarak kullanılan istatistiksel yöntemlerden ikisi olup örnek olarak Havran Çayı (Balıkesir) ve
alt kollarına uygulanmıştır.
Bilindiği üzere havzalar üzerine düşen yağışlar, havzanın fiziki özelliklerine bağlı
olarak bazı kayıplara uğradıktan sonra akarsu ağları tarafından taşınır, geçici ve/veya nihai
taban seviyesindeki bir noktaya iletilirler. Bu açıdan bakıldığında taşkınlara ait hidrografların
şekli üzerinde akarsu ağlarının önemli bir yeri bulunmaktadır. Morfometri ve hidrolojinin
karşılıklı birbirini desteklemesi istatistiki olarak mümkün olsada, ortaya çıkan sonuç bir diğer
faktörün nedeni veya sonucu şeklinde yorumlanmamalıdır. Bunun yanında morfometrik
özellikler birbirleriyle kompleks bir yapı içindedirler ve hiçbir zaman bağımsız bir faktör olarak
diğerlerinden ayrılamazlar. Bu nedenle havza morfometrisine ait birçok parametre havzaların
taşkın özelliklerinin anlaşılmasında yardımcı olmaktadır.
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Bölüm Soruları
1)
Bir akarsuyun değişik sebeplerle yatağından çıkarak çevresinde bulunan
arazilere, yerleşim yerlerine ve canlılara zarar vermesi veya verecek şekilde tehdit etmesi olayı
aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanır?
a)

Fırtına

b)

Taşkın

c)

Hortum

d)

Deprem

e)

Heyelan

2)

Aşağıda verilen özelliklerden hangisi taşkın olayının tanımında yer almaz?

a)

Suların yüksek akımda olması

b)

Suların akarsu yatağından taşması

c)

Arazilere zarar vermesi

d)

Canlılara zarar vermesi

e)

Yerleşim yerlerine zarar vermesi

3)
Yükselti ve bakı yağış miktarı ve şekli ile buharlaşma ve terleme miktarını
belirleyerek taşkın üzerinde etkili olurlar. Eğim ise sızma ve buharlaşma miktarlarına etki
yapar. Eğim ne kadar fazla ise sızma ve buharlaşma miktarı o kadar azdır.
Yukarıda verilen özellik aşağıdaki taşkın oluşumunu etkileyen faktörlerden hangisini
tanımlar?
a)

İklim

b)

Havza morfometrik özellikleri

c)

Hidrolojik özellikler

d)

Bitki örtüsü

e)

Jeomorfoloji
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4)
yanlıştır?

Taşkın frekans analizleriyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi

a)

Kaydedilmiş akım değerleri kullanılır.

b)

Değişik yöntemler vardır.

c)

Geçmiş yıllara ait kayıtların çok fazla eskiye gitmesine gerek yoktur.

d)

Her bir yöntemin avantaj ve dezavantajı bulunmaktadır.

e)

Gumbel ve Log Pearson Tip III bunlardan iki tanesidir.

5)
Aşağıda havza morfometrisi ve taşkın pikleri arasındaki ilişkiyi gösteren
maddelerden hangisi yanlış olarak verilmiştir?
a)

Havza alanı küçük olan havzalarda pik akım fazla

b)

Drenaj yoğunluğu az ise pik akım fazla

c)

Relief değeri fazla ise pik akım fazla

d)

Bitki örtüsü seyrek ise pik akım değeri fazla

e)

Yağışların havzanın aşağı kesmine düştüğü yerlerde pik akım fazla

Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.
6)
Sadece yüzeyin geçirimlilik ve geçirimsizliği açısından değerlendirildiğinde,
yüksek geçirgenliğe sahip arazilerde drenaj yoğunluğunun ............, yüksek yer altı suyu akışı
ve düşük taşkın hidrografı ortaya çıktığı görülür.
7)
Bu değerler kullanılarak LPT3’te akım verilerinin (Q) hesaplanması ise ZT nin
................... alınarak gerçekleştirilmiştir (Subramanya, 1997).
8)
...................... amacı, ekstrem olarak akarsular üzerinde gerçekleşen taşkınların
olasılık dağılımlarını kullanmak suretiyle tekrarlama sıklıklarıyla ilişkilerinin kurulmasını
sağlamaktır.
9)
Havzalarda sağanak şeklindeki yağışlardan önce, akarsuyun akım miktarının
yüksek olması, sağanak sırasında ....................... çok fazla yükselmesine neden olur.
10)
Zeminin geçirimli ........................ oluşması yüzeye düşen suların sızmasını
kolaylaştırır.
Cevaplar
1)b, 2)a, 3)e, 4)c, 5)b, 6) düşük, 7) antilogaritması, 8) Taşkın Frekans Analizlerinin, 9)
taşkın pikinin, 10) kayaç veya topraklardan.
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11. GÖLLER VE ÖZELLİKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Göller ve Özellikleri
11.2. Göl Sularının Fizikse ve Kimyasal Özellikleri
11.2.1. Sıcaklık
11.2.2. Kimyasal Bileşim
11.2.3. Yoğunluk
11.2.4. Renk
11.2.5. Saydamlık
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Bütün göllerin yükseklikleri aynı mıdır?

2)

Seviye farklılıkları varsa nedeni nedir?

3)

Göl sularının farklı özelliklere sahip olmasının nedeni nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Göller ve Özellikleri

Göl Sularının Fiziksel ve
Kimyasal Özellikleri

Kazanım
Gölün tanımı ve farklı
özelliklerine bağlı olarak
dünyadaki göller hakkında
bilgi sahibi olur.
Bu başlık altında göl
sularının sıcaklık,
kimyasal bileşim,
yoğunluk, renk, saydamlık
özellikleri hakkında bilgi
sahibi olur.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak ve uygulama yaparak

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak ve uygulama yaparak
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Anahtar Kavramlar
•

Göl

•

Kriptodepresyon

•

Lagün

•

Set

•

Yerlikaya
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Giriş
Bu bölümde, hidrografya dersinin son konusu olan göller üzerinde durulmuştur. 3
bölümde işlenecek olan göller konusunun göller ve özellikleri ile göl sularının fiziksel ve
kimyasal özellikleri başlıkları bu bölümde işlenmiştir. Bu bölümün oluşturulmasında
çoğunlukla Hoşgören, 2004 Hidrografya II kitabından yararlanılmıştır.
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11.1. Göller ve Özellikleri
Yeryüzünün %29’luk kısmı karalardan oluşur. Bu kara parçalarının üzerlerinde de irili
ufaklı su kütleleri yer alır. Karalar üzerindeki çukur yerleri veya çanakları doldurmuş olan su
kütlelerine göl adı verilmektedir. Göller, yeryüzündeki tatlı suların %87’sini oluştururken
göllerin karaların üzerinde kapladığı alan ise %2’dir. Karayla çevrili, oldukça derin ve geniş su
alanlarıdır. Arazi yapısı bakımından akıntısı bulunan veya bulunmayan çukur yerlerde, zamanla
su birikmiş ve göller teşekkül etmiştir. Göl çukurları, birbirine benzemeyen çeşitli olaylar
sonucunda ortaya çıkmıştır. Eski vadi buzullarının aşındırdıkları yerlerde, kraterlerin
ağızlarında, kalkerlerin geniş sahalar kapladıkları bölgelerde, tektonik olayların hazırlamış
olduğu depresyonlarla suların dolması ile göller meydana gelmiştir.
Göller içme ve kullanma suyu gereksiniminin karşılanması, enerji elde edilmesi,
balıkçılık, avcılık, turizm, ulaşım, spor ve eğlence gibi çeşitli alanlarda insanların
faydalanmasına açıktır. Göller sularının fiziksel ve kimyasal özellikleri bakımından, oluşum ve
kökenleri bakımından değişik özelliklere sahip bulunur. Değişik özellikleri bakımından göller
biribirinde ayrılırlar. Örneği yüzölçümü bakımından birbirilerinin aynı değildir. Çok geniş alan
kaplayan büyük göller olduğu gibi küçük göller de vardır (Tablo 11.1).
Tablo 11.1: Başlıca göllerin yüzölçümleri.
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Asya kıtasında yer alan Hazar Gölü 436.400 km2lik alanıyla dünyanın en büyük
gölüdür. Kuzey Amerika kıtasında, ABD-Kanada sınırında yer alan Superior Gölü 82.700
km2lik bir yüzölçümüne sahiptir ve dünyanın ikinci büyük gölünü meydana getirir. Huron,
Mişigın, Viktorya Gölleri ise diğer büyük göllerdir (Tablo 11.1). Ülkemizde ise Van Gölü en
büyük göl olup dünyadaki sayılı göllerdendir.
Bazı göllerin yüzölçümleri mevsimlik değişmeler gösterir. Beslenmenin az, buharlaşma
veya diğer yolarla su kaybının fazla olduğu kurak devrelerde yüzölçümü çok küçülen göller
vardır. Afrika kıtasında, Büyük Sahra Çölü'nün güney sınırı yakınında yer alan Çad Gölü ile
yurdumuzun İç Anadolu Bölgesi'ndeki Tuz Gölü bunlara tipik örneklerdir. Bunlardan Çad
Gölü'nün yüzölçümü 10.000-26.000 km2ler arasında değişir. 1620 km2lik yüzölçümüne sahip
olan Tuz Gölü ise yaz mevsimi sonlarında, yaklaşık olarak 200 km2lik bir alan kaplar. Hatta
bazı yıllar, arada yer yer küçük su birikintilerinin bulunduğu bir tuz çölü hâline dönüşür.
Göller, yüzölçümleri bakımından farklı oldukları gibi, yağış alanlarının yani
havzalarının büyüklüğü, yer aldıkları çanakların kökeni, şekilleri, kıyı çizgilerinin uzunlukları,
derinlikleri, yükseltileri, süreklilikleri ve sularının fiziksel-kimyasal özellikleri bakımlarından
da birbirlerinden farklı özelliklere sahiptirler.
Yağış alanları bakımından göllerin kendi aralarında farklar vardır. Bazı göllerin yağış
alanları çok büyük olup bazıların ise küçüktür. Örneğin ülkemizde en fazla yağış alanına sahip
göl Van Gölü’dür. Toplam yağış alanı 16.096 km2dir. Buna karşılık Sapanca Gölü’nün yağış
alanı da 251.2 km2dir. Türkiye’deki bazı göllerin yağış alanları Tablo 11.2’de verilmiştir.
Tablo 11.2: Bazı göllerin yağış alanları (Hoşgören, 2001)
Göl Adı
Van
Tuz
Ulubat
Burdur
Eğirdir (Eğridir)
Beyşehir
Manyas
İznik
Sapanca

Yağış Alanı (km2)
16094
11900
10555
4152
3351
3095
3022
1235
251

Bir kısım göller tektonik kökenli çanaklarda yer alırlar, bir kısmı akarsu ve buzul
vadileri ile koy veya körfezlerin doğal setlerle kapanmaları sonucu oluşmuşlardır. Bazı göller
eski buzul vadilerinin aşırı oyulmuş ve çukurlaştırılmış kısımlarının sular tarafından işgal
edilmeleriyle teşekkül etmişlerdir. Bunların yanı sıra bir kısım göller eski sirklerin ve
kraterlerin sularla dolması; diğer bir kısmı ise karstik çukurlarda suların birikmesiyle meydana
gelmişlerdir.
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Göl çanaklarının taban kısımları düz olabildikleri gibi engebeli de olabilirler ve
dolayısıyla çukur, tümsek veya tepeler içerebilirler. Göllerin şekilleri de değişiktir. Göl
çanaklarının morfolojik özeliklerine bağlı olarak, uzun, ana hatlarıyla çubuğa benzer şekilli
göller bulunduğu gibi oval veya daire şeklinde göller de vardır. Bazı göllerin kıyıları çok
girintili çıkıntılıdır. Bazı göller halka şeklindedir. Diğer bazı göller ise bir kısmı kopmuş halka
veya at nalına benzer.
Göllerin bazıları çok derindir. Yeryüzünün en derin gölü olan Baykal'ın en derin yeri
1741 metreyi bulur. Derinlik bakımından ikinci gelen Tanganika Gölü'nün maksimum derinliği
ise 1435 m'dir (Tablo 11.3).
Tablo 11.3: Başlıça derin göller.
Göl Adı
Baykal
Tanganika
Hazar
Malawi
Büyük Esir
Van

Derinliği (m)
1741
1435
980
786
614
451

Bazı göl çanaklarının tabanları deniz seviyesinden daha aşağıda bulunur. Bu özelliği
taşıyan göl çanaklarına kriptodepresyon adı verilmektedir (Şekil 11.1, Tablo 11.4). Herhangi
bir kriptodepresyonun en derin noktasının deniz seviyesinden olan derinliğine ise
kriptodepresyon derinliği denilmektedir. Bazı kripto depresyon göller Tablo 11.4’te verilmiştir.
Buzullar tarafından yereyin aşırı kazılması sonucu da kriptodepresyonlar meydana gelebilir.
Fiyord gölleri ile bazı subalpin göllerin çanakları bu şekilde oluşmuştur. Fiyord göllerine örnek
olarak Norveç'teki Hornindals, Sals ve Mjös Gölleri; subalpin göllere örnek olarak da İtalya'da,
Po Nehri'nin kuzeyden aldığı kollar üzerinde bulunan Garda, Como ve Maggiore Gölleri
gösterilebilir. Bir kısım kriptodepresyonlar maar ve kalderalara karşılık gelirler. Bunlara örnek
olarak da Japonya'daki Tazawako ve Toyako Gölleri ile Nikaragua'daki Apoyo Gölü çanakları
verilebilir.

Şekil 11.1: Su ve çanak tabanlarının seviyeleri ile deniz seviyesi arasındaki ilişkiye göre
göller (Högören, 2001).
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Bazı kriptodepresyonlar ise, karstlaşma olayına bağlı olarak meydana gelmişlerdir.
Bunlar tabanları deniz seviyesinden daha alçakta olan karstik depresyonlara karşılık gelirler.
İşkodra Gölü'nün yer aldığı kriptodepresyon bu şekildedir. Kriptodepresyonların diğer bir kısmı
ise, uzun bir şekilde kara içine sokulan körfezlerin uç kısımlarının doğal setlerle denizden
ayrılmaları yoluyla oluşmuşlardır. Sapanca Gölü'nün yer aldığı çanak bu tipe güzel bir örnektir.
Tablo 11.4: Bazı kriptodepresyon göller ve kriptodepresyon derinlikleri

Göllerin yükseltileri de birbirinden farklıdır. Örneğin deniz kıyısında yer alan
lagünlerde su seviyesi deniz seviyesinde veya ona çok yakın bir seviyede bulunur. Buna karşılık
yüksek kütlelerin üzerinde yer alan göllerin yüzey yükseltileri büyük değerlere erişir. Örneğin
Tibet'te bulunan P'u-Mo Ts'o Gölü'nün yükseltisi 5025 m, Montcalm Gölü'nün yükseltisi ise
4949 metredir. Güney Amerika'da And Dağları üzerindeki Titicaca Gölü'nün seviyesi denizden
3812 m yüksekte bulunur. Buna karşılık, Lut, Taberiye, Harun ve Hazar Gölleri gibi bazı
kriptodepresyon göllerinin seviyeleri deniz seviyesinin aşağısındadır (Tablo 11.5).
Tablo 11.5: Su seviyeleri deniz seviyesinden aşağıda olan başlıca kriptodepresyon
gölleri.
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11.2. Göl Sularının Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri
11.2.1. Sıcaklık
Bütün göllerin sıkcalıkları aynı derece değildir. Göllerin bulundukları enlem, yükselti,
karasallık, yüzölçümü, derinlik, erimiş madde miktarı ve diğer bazı özelliklere bağlı olarak
gölden göle farklılık gösterir. Göl suları esas olarak güneşten gelen enerji ile ısınır.
Elektromanyetik dalgalar şeklinde göl yüzeyine düşen ışınların kayba uğrayan kısımlarından
arta kalanların üst su tabaları tarafından soğrulması ısınmaya neden olur.
Bu durumda iklim şartları göl sıcaklıkları üzerinde etkili olan en önemli faktördür.
Gerçekten sıcak iklimde yer alan göllerin, diğer bir deyişle tropikal göllerin suları sıcaktır. Bu
göllerde yüzey sıcaklığı 20-30 oC arasında bulunur. Yıllık sıcaklık değişimleri önemsizdir. Orta
kuşak iklim bölgelerinde su sıcaklıkları orta değerler gösterir. Kış ve yaz mevsimlerinde
sıcaklık değerleri birbirinden farklıdır. Bu bakımdan yıllık sıcaklık farkı önemlidir.
Kutup bölgelerinde veya soğuk iklim bölgelerinde ise sular çok soğuktur. Sıcaklık
değerleri 4 oC altındadır. Göllerin yüzeyleri yılın büyük bir kesiminde donmuş olarak bulunur.
Bu durumda göllerin sıcaklıklarının genelde ekvatordan kutuplarak doğru azaldığını
söyleyebiliriz. Bu durum düşey doğrultuda da kendini gösterir. Yükseldikçe iklim koşullarında
meydana gelen değişmeler sıcaklığın azalmasına bu da göl sıcaklıkların azalmasına neden olur.
Göl sularının sıcaklığı üzerinde atmosferden kondüksiyon yoluyla alınan ısı ile bazı
yerel şartların etkileri de görülür. Örneğin aktif volkanik sahalarda yer alan ve çanaklarının dip
kısımları sıcak mağmatik kütlelere veya bunlar tarafından ısıtılmış çevre kütlelerle temas
hâlinde bulunan göllerin suları nispeten sıcaktır. Bunun gibi sıcak yer altı sularıyla da beslenen
göllerin suları da nispeten sıcak olur.
Göl sularının tuzlu olması ısınmayı kolaylaştırır. Tuzluluk miktarının fazla olması,
donma derecesini düşürmektedir. Özellikle çok tuzlu ve sığ göllerde sıcaklık 0 oC altına düşse
bile donma olayı meydana gelmemektedir (Tablo 11.6).
Tablo 11.6: Tuzluluk miktarı ile donma noktası arasındaki ilişki.
Tuzluluk (binde)
Donma noktası oC

0
0

10
-0.5

20
-1.1

30
-1.6

35
-1.9

Göl çanağının şekli, suyun derinliği, yüzölçümü ve saydamlığı da ısınma üzerinde etkili
olmaktadır. Yayvan ve az derin olan göllerin suları diğer şartlar aynı ise daha sıcaktır. Bunun
gibi saydamlık derecesi düşük olan göllerin suları da nispeten sıcaktır. Güneş ışınlarıyla göl
sularının ısınması belirli bir derinliğe kadar söz konusudur. Bu durum suyun sıcaklığı iletme
kapasitesinin azlığından ileri gelir. Yüzey sıcaklığının derin kısımlara sokulabilmesi düşey
doğrultulu su kütlesi hareketleriyle mümkündür. Genellike 5-10 m derinlikten sonra sıcaklık
hızla azalmakta ve dibe kadar hemen hemen sabit kalmaktadır. Suyun +4 oC en küçük hacime
fakat en büyük yoğunluğa sahip olması (+4 oC de 1cm3 saf suyun ağırlığı 1 gramdır ve bu değer
yoğunluk birimi olarak kabul edilir) suyu tatlı olan göllerde düşey doğrultulu su hareketlerine
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neden olur (Tablo 11.7). Böylece yüzey ile derin kısımla arasında ısı alış verişi sağlandığı gibi
derin kısımlara oksijen sokulması da mümkün olur ve bu kısımlarda hayat imkânı doğar. Bu
hususta sürekli ve set rüzgârların da etkisi görülür. rüzgârlarla bir kıyıdan bir kıyıya taşınan
suların yerleri dipten gelen sularla doldurulur. Bu şekilde yatay ve düşey unsurlu bir dolaşım
başlamış olur.
Tablo 11.7: Sıcaklığa göre 1 cm3 saf suyun yoğunluğu.
Sıcaklık (oC)
0
1
2
3
4
5
:
10
20
30

Yoğunluk (gr/cm3)
0.9998679
0.9999267
0.9999679
0.9999922
1.0000000
0.9999919
0.9997277
0.9982323
0.9956756

Göl suları tatlı göllerde yüzey ve dip kısım arasında sıcaklıklarına göre tabakalaşma
gösterirler. Buna termik tabakalaşma adı verilmektedir. Göl sularının sıcaklığı +4 oC fazla ise
normal tabakalaşma bulunur. Bu tabakalaşmada en sıcak sular en üstte yer alır ve dibe doğru
giderek soğuk sulara geçilir (Şekil 11.2a). +4 oC üzerinde sıcaklığa sahip sularda, daha soğuk
olan sular daha yoğundur ve altta yer alır.
Göl sularının sıcaklığı +4 oC’nin altında ise ters tabakalaşma kenini gösterir (Şekil
11.2b). Çünkü bu sıcaklıktaki sular en yoğun sulardır ve en altta bulunurlar. Sıcaklığı +4 oC
daha az olan sular ise yoğunlukları daha az olduğu için +4 oC sıcaklığa sahip suların üst
kısmında sıcaklık değerleri göl yüzeyine doğru giderek azalacak şekilde sıralanırlar. Bu
durumda sıcaklık değerleri normal tabakalaşmada olduğunun tersine göl yüzeyinden dibe doğru
azalacağı yerde artar.

Şekil 11.2: Göllerdeki normal tabakalaşma (a) ve ters tabakalaşma (b).

11.2.2. Kimyasal Bileşim
Göl suları erimiş (suda çözünmüş) hâlde çeşitli gazlar ile kimyasal bileşik veya
maddeler içerir. Göl sularında çözünmüş hâlde bulunan gazlar oksijen, karbon dioksit, azot,
hidrojen sülfür, amonyak, kükürt dioksit, metan ve karbon monoksit gibi gazlardır. Bu gazların
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içinde en çok bulunanları ise, oksijen ve karbondioksittir. Göl sularında erimiş hâlde bulunan
diğer maddelere gelince, bunların cinsi ve miktarı gölün kökenine, yer aldığı sahanın jeolojik
yapısına, beslenme ve boşalma koşullarına, suyun sıcaklığına bağlı olarak değişir. Göl sularında
bulunan erimiş kimyasal bileşik veya maddelerin iyon hâlinde bulunan başlıca elementleri
şunlardır: silisyum (Si++), demir (Fe++), alüminyum (Al+++), sodyum (Na+), potasyum (K+),
magnezyum (Mg++), kalsiyum (Ca++), kükürt (S"), klor (CI'), brom (Br "), manganez (Mn++).
Bunlar göl sularında silikatlar, klorürler, karbonatlar, sülfatlar ve bromürler hâlinde bulunurlar.
Bu erimiş maddelerin bulunuş oranı bazı göllerde çok azdır. Bu göller suları tatlı
göllerdir. Bazı göllerde, örneğin karbonatlar, klorürler ve sülfatlar birlikte veya ayrı ayrı
egemen durumda bulunurlar. Bu göller ise geniş anlamda, suları tuzlu göllerdir. Van Gölü'nün
sularında hem klorürler (NaCI - tuz) hem de karbonatlar (Na2CO3 - soda) bulunur. Tuzlu
göllerin bir kısmında klorürler hâkimdir. Bu göllerin bir kısmında ise tuzluluk oranı çok
fazladır. Bunlara örnek olarak yurdumuzun İç Anadolu Bölgesi'ndeki Tuz Gölü ile Amerika
Birleşik Devletleri Utah eyaletindeki Büyük Tuz Gölü gösterilebilir. Daha önce de belirtildiği
gibi, Tuz Gölü'nün tuzluluğu binde 329, Büyük Tuz Gölü'nünki ise binde 230'dur. Genellikle
gideğeni olmayan göllerin suyu tuzludur. Bu gibi göllerin yer aldığı sahalarda iklim kurak veya
yarı kuraksa ve litolojik yapı da elverişli ise (yereyin jips, kaya tuzu gibi kayaçlardanmeydana
gelmiş olması gibi) tuzluluk miktarı artar. Lagünlerde ise, tuzlu deniz sularıyla olan karışma
tuzluluğa neden olmaktadır.

11.2.3. Yoğunluk
Göl sularının yoğunluğu üzerinde sıcaklık, kimyasal bileşim ve basınç gibi etmenlerin
rolleri vardır. Genelde göl sularının sıcaklığı arttıkça yoğunlukları azalır. Yukarıda da
belirtildiği gibi, tatlı göllerde suların en yoğun olduğu sıcaklık derecesi +4°C'dir (3.94° C). Bu
sıcaklığın üzerinde, yoğunluk değerleri, sıcaklığa bağlı olarak giderek azalır. Kimyasal bileşim
bakımından, tuzlu göllerin suları tatlı göllerin sularına oranla daha yoğundur. Tuzluluk miktarı
ile yoğunluk arasında doğru orantı bulunur; tuzluluk arttıkça yoğunluk da artar. Basınçla
yoğunluk arasında da doğru orantı görülür. Basınç arttıkça, su molekülleri sıkışacağından
yoğunluk da artar.

11.2.4. Renk
Göl sularının doğal rengi mavidir. Bu renk Güneş’ten gelen ışınlardaki kırmızı renklerin
daha fazla soğurulması, buna karşılık mavi renklerin daha çok yansıyarak gözümüze gelmesi
sonucu oluşur. Gerçekten de göllerin yüzeyine düşen güneş ışınlarının tümü göl suları
tarafından soğurulmamakta, onların bir kısmı yansıtılmaktadır. Yansıma miktarı güneş
ışınlarının şiddetine, gelme açısına ve dalga boyuna bağlı olarak değiştiği gibi suyun saydamlık
derecesine, su yüzeyinin durgun, çalkantılı veya dalgalı olmasına bağlı olarak da değişir. Gelme
açısı ne kadar büyükse soğurulma miktarı da o kadar fazla olur. Saydamlık derecesi ile güneş
ışınlarının göl suları içinde ulaşabildikleri derinlikler arasında doğru orantı vardır. Göl suları ne
kadar saydamsa güneş ışınları o kadar çok derine sokulur ve soğurulur. Çalkantılı veya dalgalı
su yüzeylerinde yansıma miktarı durgun su yüzeylerindekine oranla daha fazladır.
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Göl sularının doğal rengi olan mavi renk çeşitli faktörlerin etkisi ile değişebilir. Örneğin
akarsularla bol miktarda detritik malzemenin getirildiği göllerde renk sarıya dönüşür.
Gökyüzünün açık veya bulutlu olması renk üzerinde etkili olan bir diğer etmendir. Mavi renk
gökyüzünün açık olduğu zamanlarda belirgindir. Buna karşılık bulutlu devrelerde göl suları gri
veya esmerimsi bir renk alır. Sığ göllerde göl tabanının rengi suyun rengine etki yapar. Göl
sularının kimyasal bileşimleri de renk üzerinde etkilidir. Örneğin kalsiyum karbonat (CaCO3)
içeren sular yeşil, demirli sular sarı renklidir. Bitkisel artıkların çürümesinden meydana gelen
humuslu maddeler veya organik maddeler göl sularının ve bataklıkların esmer bir renk
almalarına neden olur. Yine içinde özellikle klorofil miktarı fazla olan bitkilerin olduğu göller
yeşil renkte gözükürler.

11.2.4. Saydamlık
Göl suyunun saydamlığı, onun güneş ışınlarını geçirme derinliği olarak ifade
edilmektedir. Göl suyu ne kadar saydamsa güneş ışınları o kadar derine sokulur. Diğer bir
deyişle, göl suyunun saydamlığı oranında onun daha derin kısımları görülebilir. Suda asılı hâlde
bulunan canlı-cansız varlıkların miktarı ne kadar fazla ise saydamlık o kadar azdır. Göl suyunun
saydamlığını azaltan bu maddeler gölde oluşabildikleri gibi göle dışardan da gelirler.
Saydamlık derecesi gölün her yerinde aynı değerde olmayabilir. Saydamlığı azaltan, diğer bir
deyişle bulanıklık meydana getiren etmenin bulunduğu yere göre değiştiği gibi, mevsimlere
bağlı olarak da değişir. Göl sularının saydamlığı secchi diski ile ölçülebilir. Bu yöntem deniz
ve okyanuslarda uygulanan eski ve pratik bir yöntemdir. Secchi diski 20-30 cm çapında madeni
ve beyaz renkli bir disktir. Yatay olarak suya daldırılır. Diskin gözden kaybolduğu derinlik
saydamlığın ortadan kalktığı derinliği verir.
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Uygulamalar
1)

Yakınınızdaki bir göle arazi çalışması düzenleyiniz.

2)

Gölle ilgili olarak internetten bilgi toplayınız.
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Uygulama Soruları
1)

Gölün oluşumu ile ilgili bilgi veriniz.

2)

Gölün büyüklüğü hakkında bilgi veriniz.

3)

Gölün fiziksel ve kimyasal özellikleri ile ilgili bilgi veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yeryüzünün %29’luk kısmı karalardan oluşur. Bu kara parçalarının üzerlerinde de irili
ufaklı su kütleleri yer alır. Karalar üzerindeki çukur yerleri veya çanakları doldurmuş olan su
kütlelerine göl adı verilmektedir. Göller, yeryüzündeki tatlı suların %87’sini oluştururken
göllerin karaların üzerinde kapladığı alan ise %2’dir. Karayla çevrili, oldukça derin ve geniş su
alanlarıdır. Arazi yapısı bakımından akıntısı bulunan veya bulunmayan çukur yerlerde, zamanla
su birikmiş ve göller teşekkül etmiştir. Göl çukurları, birbirine benzemeyen çeşitli olaylar
sonucunda ortaya çıkmıştır. Eski vadi buzullarının aşındırdıkları yerlerde, kraterlerin
ağızlarında, kalkerlerin geniş sahalar kapladıkları bölgelerde, tektonik olayların hazırlamış
olduğu depresyonlarla suların dolması ile göller meydana gelmiştir.
Göller içme ve kullanma suyu gereksiniminin karşılanması, enerji elde edilmesi,
balıkçılık, avcılık, turizm, ulaşım, spor ve eğlence gibi çeşitli alanlarda insanların
faydalanmasına açıktır. Göller sularının fiziksel ve kimyasal özellikleri bakımından, oluşum ve
kökenleri bakımından değişik özelliklere sahip bulunur. Değişik özellikleri bakımından göller
biribirinde ayrılırlar. Göller, yüzölçümleri bakımından farklı oldukları gibi, yağış alanlarının
yani havzalarının büyüklüğü, yer aldıkları çanakların kökeni, şekilleri, kıyı çizgilerinin
uzunlukları, derinlikleri, yükseltileri, süreklilikleri ve sularının fiziksel-kimyasal özellikleri
bakımlarından da birbirlerinden farklı özelliklere sahiptirler.
Bütün göllerin sıcaklıkları aynı derece değildir. Göllerin bulundukları enlem, yükselti,
karasallık, yüzölçümü, derinlik, erimiş madde miktarı ve diğer bazı özelliklere bağlı olarak
gölden göle farklılık gösterir. Göl suları erimiş (suda çözünmüş) hâlde çeşitli gazlar ile kimyasal
bileşik veya maddeler içerir. Göl sularında çözünmüş hâlde bulunan gazlar oksijen, karbon
dioksit, azot, hidrojen sülfür, amonyak, kükürt dioksit, metan ve karbon monoksit gibi
gazlardır. Göl sularının yoğunluğu üzerinde sıcaklık, kimyasal bileşim ve basınç gibi
etmenlerin rolleri vardır. Genelde göl sularının sıcaklığı arttıkça yoğunlukları azalır. Göl
sularının doğal rengi mavidir. Bu renk Güneş’ten gelen ışınlardaki kırmızı renklerin daha fazla
soğurulması, buna karşılık mavi renklerin daha çok yansıyarak gözümüze gelmesi sonucu
oluşur. Göl suyunun saydamlığı, onun güneş ışınlarını geçirme derinliği olarak ifade
edilmektedir. Göl suyu ne kadar saydamsa güneş ışınları o kadar derine sokulur. Diğer bir
deyişle, göl suyunun saydamlığı oranında onun daha derin kısımları görülebilir.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdaki eşleşmelerin hangisinde Dünya’nın en büyük ve en derin gölleri
birlikte verilmiştir?
a)

Hazar - Baykal

b)

Hazar - Van

c)

Michigan - Baykal

d)

Tanganika - Baykal

e)

Aral - Baykal

2)
Karalar üzerindeki çukur yerleri veya çanakları doldurmuş olan su kütleleri
aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanır?
a)

Okyanus

b)

Nehir

c)

Akarsu

d)

Göl

e)

Deniz

3)

Aşağıdakilerden hangisi gölleri meydana getiren olaylardan birisi değildir?

a)

Eski vadi buzullarının aşındırdığı yerler

b)

Krater ağızları

c)

Kalkerlerin geniş sahalar kapladığı bölgeler

d)

Tektonik depresyonlar

e)

Volkanik patlamalar
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4)
Yağış alanı bakımından ülkemiz göllerinden en fazla alana sahip olan göl
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Sapanca Gölü

b)

İznik Gölü

c)

Ulubat Gölü

d)

Tuz Gölü

e)

Van Gölü

5)
Göl sularının fizikse ve kimyasal özellikleri ile ilgili olarak aşağıda verilen
özelliklerden hangisi yanlıştır?
a)

Bütün göllerin sıcaklıkları aynıdır.

b)

Göl sularının tuzlu olması ısınmayı kolaylaştırır.

c)

Göl suları erimiş hâlde çeşitli gazlar ile kimyasal bileşik veya maddeler içerir.

d)
Göl sularının yoğunluğu üzerinde sıcaklık, kimyasal bileşim ve basınç gibi
etmenlerin rolleri vardır.
e)

Göl sularının doğal rengi mavidir.

Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.
6)

Göl sularının saydamlığı ...................... ile ölçülebilir.

7)

Tatlı göllerde suların en yoğun olduğu sıcaklık derecesi .......... °C'dir

8)
Göllerin bazıları çok derindir. Yeryüzünün en derin gölü olan .............'ın en
derin yeri 1741 metreyi bulur.
9)
Bazı göl çanaklarının tabanları deniz seviyesinden daha aşağıda bulunur. Bu
özelliği taşıyan göl çanaklarına ........................ adı verilmektedir
10)
Göllerde yüzey sıcaklığının derin kısımlara sokulabilmesi ................. su kütlesi
hareketleriyle mümkündür.

Cevaplar
1)a, 2)d, 3)e, 4)e, 5)a, 6) secchi diski, 7) +4, 8) Baykal, 9) kriptodepresyon, 10) düşey
doğrultulu.
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12. GÖL TİPLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Yerlikaya Gölleri
12.1.1. Tektonik Göller
12.1.2. Karstik Göller
12.1.3. Krater Gölleri
12.1.4. Buzul Aşındırmasına Bağlı Göller
12.1.5. Meteorit Göller
12.2. Set Gölleri
12.2.1. Alüvyon Seti Gölü
12.2.2. Volkan Seti Gölü
12.2.3. Moren Seti Gölü
12.2.4. Buzul Seti Gölü
12.2.5. Heyelan Seti Gölü
12.2.6. Lagünler
12.2.7. Resif Gölleri
12.2.8. Traverten Seti Gölü
12.2.9. Yapay Set Gölleri
12.3. Relikt Göller
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Göllerin tamamı aynı şekilde mi oluşmuştur?

2)

Bir gölün ne tip göl olduğunu nasıl anlarız?

3)

Oluşumu farklı olan göller farklı özelliklere sahip midir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Yerlikaya Gölleri

Set Gölleri

Relikt Göller

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Yerlikaya göllerinin türleri
hakkında örneklerle birlikte
bilgi sahibi olur.

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak ve uygulama
yaparak

Set göllerinin türleri
hakkında örneklerle birlikte
bilgi sahibi olur.

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak ve uygulama
yaparak

Relikt göllerin ne olduğu
hakkında bilgi sahibi olur.

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak ve uygulama
yaparak
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Anahtar Kavramlar
•

Lagün

•

Tektonik

•

Karstik

•

Buzul seti

•

Moren seti

•

Volkan seti

•

Oxbow

•

Traverten seti

•

Relikt

•

Yerlikaya
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Giriş
Bu bölümde, göllerin üç ana tipi olan yerlikaya, set gölleri ve relikt göller örnekleriyle
birlikte verilmiştir. Karalar üzerindeki önemli su topluluğu olan göllerin oluşumlarının
bilinmesinde fayda vardır. Bu nedenle böyle bir bölüm ders notları içerisine eklenmiştir. Bu
bölümün oluşturulmasında Hoşgören (2004) Hidrografya II kitabından faydalanılmıştır.
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12. Göl Tipleri
Göllerin yer aldıkları çanakların oluşum şekilleri bakımdan gölleri iki büyük gruba
ayırmak mümkündür. Ayrıca günümüze ait olmayan, önceki jeolojik devirlerde meydana
gelmiş, eski iç denizler gibi çok geniş su kütlelerinin kalıntılarına karşılık gelen relikt göller de
diğer bir grubu oluşturur.
•

Yerlikaya gölleri

•

Set gölleri

•

Relikt göller

12.1. Yerlikaya Gölleri
Tektonik hareketler, volkanizma, karstlaşma gibi olaylar ile aşındırma etmenleri
tarafından yerli kayada meydana getirilen çanakların sular tarafından doldurulmalarıyla
oluşmuş göllerdir. Bunlar;
•

Tektonik göller,

•

Karstik göller,

•

Krater gölleri,

•

Buzul aşındırmasına bağlı göller,

•

Meteorit göllerdir.

12.1.1. Tektonik Göller
Bu göllerin yer aldıkları çanaklar tektonik hareketler sonucunda meydana gelmişlerdir.
Orojenik ve epirojenik hareketler sırasında, kıvrılma, faylanma ve çanaklaşmalara bağlı olarak
yeryüzünde birtakım doğal çanaklar (çukurlar) oluşur. Bu çanaklarda suların birikmesi tektonik
gölleri meydana getirir. Örneğin kıvrımlı yapılı bir sahada, tabakaların kıvrılıp alçalmalarıyla
meydana gelmiş senklinaller, şayet eksenleri herhangi bir yerinde alçalma gösteriyorsa, suların
birikmesine elverişli birer çanak meydana getirirler. Bu gibi tektonik çanaklarda yer alan
göllere senklinal gölleri adı verilir.
Faylı yapılı sahalarda yükselmiş yerkabuğu bloklarını oluşturan horstların arasında yer
alan ve alçalmış yerkabuğu bloklarına karşılık gelen graben sahaları, suların birikmesine
elverişli oldukları takdirde, sularla kaplanırlar ve graben göllerini meydana getirirler. Graben
göllerine örnek olarak Afrika kıtasının doğusundaki rift sistemi sahasında yer alan Tanganika,
Malawi (Nyassa), Edward, Albert (Mobutu) ve Turkana (Rudolf) Gölleri ile Asya kıtasındaki
Baykal ve Lut Gölleri gösterilebilir. Yurdumuzdaki Hazar (Sivrice) Gölü de bu şekildedir.
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Tek fay dikliklerinin önünde, alçalmış yerkabuğu bloklarının üzerinde suların
birikmesiyle de göller oluşabilir. Burada alçalmış bloğun fay dikliğine doğru çarpılmış
bulunması suların toplanmasına olanak sağlar. ABD'nin Oregon eyaletindeki Abert Gölü ile
İskoçyadaki Loch Ness Gölü bu tip göllerin klasik bir örneğidir.

Şekil 12.1. Hazar (Sivrice) Gölü.

Şekil 12.2. Abert Gölü.

12.1.2. Karstik Göller
Kalker, jips, kayatuzu gibi suda çözünebilen kayaçların yer aldığı sahalarda, erime
sürecine ve kısmen de çökmelere bağlı olarak birtakım çukur veya çanaklar depresyonlar
meydana gelir. Karstlaşma sonucu oluşan ve obruk, dolin, uvala, polye gibi karstik
yerşekillerini oluşturan bu gibi yerlerde suların birikmesiyle meydana gelen göllere karstik
göller denir.
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Obruk platosunda, karstik doğal kuyular olan çok sayıda obruk yer alır. Bu obrukların
bir kısmı sürekli veya mevsimlik göllerle kaplı bulunur. Türkiye’de Obruk Gölü adı verilen bu
göllerin yer aldığı obrukların başlıcaları şunlardır: Kızören Obruğu, Meyil Obruğu, Çıralı
Obruğu, Yeni Obruk ve Hamam Obruğu. Batı Toroslar'da, Teke yöresindeki Elmalı Polyesi'nin
tabanında yer alan Karagöl, Avlan Gölü ve Müğren Gölü polye göllerine örnek oluştururlar.
Bunun gibi Kestel Polyesi'nin tabanında da Kestel Gölü yer alır. Hafik Gölü (Koçhisar Gölü),
Lota Gölleri ve Demiryurt Gölü (Töürge veya Todurga Gölü) de karstik göllere (Sulu Dolin)
tipik örneklerdir.

12.1.3. Krater Gölleri
Volkan konileri ile maarların kraterlerinde yer alan göllerdir. Bunlar volkanik
malzemenin püskürtüldüğü volkan bacasının tıkanması ve onun ağız kısmını oluşturan kraterin
sularla dolması sonucu meydana gelmişlerdir. Bazı volkanların kraterleri patlamalar ve
çökmeler sonucu genişleyerek kaldera adı verilen değişik şekiller kazanmışlardır. Bu tip volkan
ağızlarında yer alan göllere kaldera gölü adı da verilir. Volkan kraterlerinde yer alan krater
göllerine tipik bir örnek ABD'deki Crater Gölü (Crater Lake)'dür. Kamçhatka Yarımadası krater
gölü bir diğer örneği teşkil eder. Krater göllerine bir diğer örnek olarak, yurdumuzun Doğu
Anadolu Bölgesi'nde, Van Gölü'nün batısında yer alan Nemrut volkan konisinin kalderasında
bulunan Nemrut Gölü gösterilebilir (Foto 12.1).

Foto 12.1: Nemrut gölü (http://www.avcan.org/AvcanBlog/?m=201404).
Maar göllerine örnek olarak, Almanya'nın Moselle Nehri'nin N-NW'sında yer alan Eifel
bölgesindeki Gaemündener, Laachersee, Weinfeldermaar, Meerfelder Maar, Pulvermaar
Holzmaar ve Ulmenermaar Gölleri; Fransa'nın güneyinde Masif Santral'deki Pavin, Chauvet ve
Issarles Gölleri; İzlanda'daki Viti, Graenavatn ve Gestastadavatn Gölleri; Yeni Zelanda'daki
Tikitapu Gölü ve yurdumuzdaki Acıgöl ile Meke Tuzlası Gölü (Foto Foto 12.2) (Konya-Ereğli)
gösterilebilir.
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12.1.4. Buzul Aşındırmasına Bağlı Göller
Pleistosenin buzul devrelerinde, yeryüzünün bugün buzulların görülmediği bazı yerleri
buzullarla kaplanmış ve bu yerler buzulların aşındırma ve biriktirme faaliyetlerine maruz
kalmıştır. Kuzey Amerika ve Avrasya'nın kuzeyindeki geniş sahalar bu şekildedir. Bunun yanı
sıra, yüksek dağlık kütlelerin üzerindeki buzulların da pleistosendeki yayılış sahaları
günümüzdekinden daha genişti. Hatta bugün doruklarında buzulların görülmediği bazı dağlar
üzerinde buzullar yer almaktaydı. Bunlara yurdumuzdan örnekler olarak Munzur Dağlarını,
Yukarı Salaçor Dağlarını, Çakırgöl Dağı'nı, Karagöl Dağı'nı ve Uludağ'ı verebiliriz.

Foto 12.2: Meke Tuzlası Gölü (http://salihyaldiz.blogcu.com/meke-krater-golu/2121566).
Son buzul devrinden (Alpler'de Würm, Kuzey Almanya'da Vistül, K. Amerika'da
wisconsin) sonra, yani buzul sonrası devrinde (postglasyalde), yeryüzünde meydana gelen
genel sıcaklık artışına bağlı olarak, yukarıda belirtilen sahalarda, buzullar giderek gerilemiş ve
zamanla ortadan kalkmıştır. Bugün bu sahalarda, buzulların aşındırma ve biriktirme
faaliyetlerine bağlı olarak meydana gelmiş birtakım yerşekilleri ve izler bulunmaktadır. Bu
yerşekillerinden biri de buzulların yeryüzünde kazdıkları çukurlardır. Bu çukurların bir kısmı,
sirk ve vadi buzullarının oluşturdukları sirklere karşılık gelir. Bir kısmı, inlandsis gibi örtü
buzullarının farklı aşındırma sonucu yerli kayada oluşturdukları çukurlardır. Çukurların diğer
bir kısmı ise, buzul vadileri boyunca görülen ve onları akarsu vadilerinden ayıran aşırı kazılma
veya oyulma çukurlarına karşılık gelirler. Bu çukurlar eşik veya sürgülerle birbirlerinden
ayrılmışlardır. Bütün bu çukurların sularla işgal edilmesi göllerin oluşmasına imkân vermiştir.
Buzul vadilerinin aşağı kısmında yer alan ve aşırı kazılma sonucu meydana gelmiş
bulunan çukurlardaki göller subalpin göl olarak adlandırılmaktadır. Bunların çoğunda çukurun
önünde moren seti bulunur. Bu göller buzul aşındırmasına bağlı göllerin en derin ve en
büyüklerindendirler. Derinlikleri birkaç yüz metreyi bulur; İtalya'daki Garola Gölü'nde olduğu
gibi çanakları bazen kriptodepresyon özelliği gösterir. Subalpin göllere örnek olarak, Alp
Dağlarının kuzey yamaçlarında yer alan Boden (Bodensee), Zürih ve Dört Kanton Gölleri ile
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güney yamaçlarında yer alan Garda, Como ve Maggiore Gölleri gösterilebilir. Ayrıca Ellen
Wilson Gölü ile Vostok Gölü de buna örnek teşkil eder.
Sirk gölleri daha küçük ve genellikle daha sığdır. Buzullarla işlenmiş dağlık sahalarda
yer alırlar. Yurdumuzda, Uludağ'ın kuzey yamaçlarının üst kısmında yer alan Aynalı Göl,
Kilimli Gölü ve Karagöl bu göllere tipik örneklerdir (Foto 12.3). Ayrıca, Kaçkar Dağları ile
Buzul-İkiyaka Dağları sırası üzerinde de sirk gölleri bulunur.

Foto 12.3. Uludağ üzerindeki buzul gölleri.

12.1.5. Meteorit Göller
Bunlar yeryüzüne düşen meteoritlerin (göktaşlarının) burada açtıkları çanaklarda yer
alan göllerdir. Meteorit krateri adı verilen bu çanaklardaki göllerin başlıcaları şunlardır: Baltık
Denizi'nde Ösel (Saaremaa) Adası'ndaki Kaalijârv Gölü; Arjantin'de, Grand Chaco'daki Laguna
Negra (Foto 12.4) ve Kanada, Quebec'teki Ungava Gölü.

Foto 12.4: Laguna Negra- Arjantin (www.realposada.com)
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12.2. Set Gölleri
Set gölleri çeşitli kökendeki doğal setlerin, vadi, tektonik oluk veya koy gibi çevrelerine
göre alçak olan yerlerin ön kısımlarını tıkamaları sonucu oluşan göllerdir. Setin gerisinde
suların toplanmasıyla meydana gelirler. Doğal setlerin yanı sıra insanlar tarafından yapılan
yapay setler yani barajlar da vardır. Bunların gerisinde toplanan sular ise yapay set göllerini
veya baraj göllerini oluştururlar.
Set gölleri, setin kökenine göre, çeşitli tiplere ayrılırlar. Bunlar;
•

Alüvyon seti gölleri

•

Volkan ve lav seti gölleri

•

Moren seti gölleri

•

Buzul seti gölleri

•

Heyelan seti gölleri

•

Lagünler

•

Resif gölleri

•

Traverten seti gölleri

•

Yapay set gölleridir

12.2.1. Alüvyon Seti Gölü
Bu göllerde sular alüvyonlardan oluşan setlerin arkasında toplanmışlardır. Bu alüvyal
setlerin bir kısmı birikinti konilerine karşılık gelir. Örneğin bir akarsu vadisinin herhangi bir
yerinde kollardan birinin getirmiş olduğu alüvyonlar ana akarsu tarafından taşınıp
uzaklaştırılamazlarsa, vadi tabanında birikmeye başlarlar ve gittikçe kalınlaşıp aynı zamanda
da karşı yamaca doğru gelişerek vadiyi enine kesen bir birikinti konisi oluştururlar. Başlangıçta
ana akarsu, alüvyonların oluşturduğu bu birikinti konisinin dış kenarını dolaşarak akar. Fakat
zamanla birikinti konisinin ilerleyip karşı yamaçla birleşmesiyle bir set meydana gelir. Böylece
sular bu setin gerisinde toplanırlar ve bir göl oluştururlar. Bu tip göllere tipik örnekler
Ankara'nın güneyindeki Mogan ve Emir (Eymir) Gölleridir (Foto 12.5).
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Foto 12.5: Mogan ve Eymir Gölleri’nden bir görünüm.
Alüvyon seti gölleri, ana akarsuya ait alüvyonların, kendisine katılan kolların ağız
kısımlarını tıkamalarıyla da meydana gelebilirler. Adapazarı kuzeyindeki Akgöl bu şekilde
oluşmuştur. Burada Sakarya Nehri'nin alüvyonlarının küçük bir kolun ağız kısmını tıkaması söz
konusudur.
Bazı durumlarda bir koy veya körfezin ağız kısmı akarsu alüvyonlanlarıyla tıkanarak
bir alüvyal set oluşabilir. Örneğin yurdumuzdaki Bafa Gölü, eski bir körfezin (Latmos Körfezi)
ağız kısmının Büyük Menderes Nehri'nin getirip yığdığı alüvyonlarla tıkanması sonucunda
oluşmuş bir çanakta yer alır.
Alüvyal setler ve bunlara bağlı göller akarsuların akış doğrultularına paralel olarak da
meydana gelebilirler. Taşkın ovalarıyla delta ovalarında bu durumlara çok rastlanır. Bu gibi
yerlerde akarsular kendileri tarafından meydana getirilen doğal setler (leveler) arasında akarlar.
Yükseklikleri birkaç metreyi bulabilen bu doğal setler akarsu yatağına paralel olarak uzanırlar.
Taşkın sırasında akarsuyun akım miktarı (debisi) ve seviyesi arttığından suların bir kısmı bu
setlerden taşar ve setin dış kısmında göllenmelere neden olur. Doğal setlerle ovanın kenarlarını
sınırlayan yamaçlar arasında kalan bu göller ana akarsuyun kollarının getirdiği suların yanı sıra
yamaçlardan inen sel ve seyelan suları ile de beslenebilirler. Bu göller sığ ve kısa ömürlüdürler.
Taban seviyesi ve delta ovalarında, kopmuş menderes büklümlerinin iki ucunun kil veya
kil-kum gibi unsurlardan oluşan tıkaçlarla (kil tıkacı) kapanmaları da birtakım göllerin
oluşmasına yol açar. Bunlar kopmuş menderes göllerini oluştururlar (Şekil 12.3). Bu göller bir
tarafı kopmuş halka veya at nalı şeklindedirler ve çok sayıda bulundukları Mississippi
Deltası'nda oxbow gölleri veya horseshoe gölleri olarak adlandırılırlar.

Şekil 12.3: Mendereslenme ve kopmuş menderes göllerine bir örnek.
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12.2.2. Volkan Seti Gölü
Volkanizma sonucu yeryüzüne püskürtülen piroklastik maddelerle lavların dış drenaja
bağlı herhangi bir vadiyi, oluğu, çanağı veya havzayı tıkamasıyla oluşan göllerdir. Volkanik
materyalin üst üste yığılmasıyla meydana gelen bir volkan konisi bu gibi bir yerin ağız kısmını
tıkarsa volkan seti gölleri oluşur. Bazı durumlarda, volkanlardan dışarı atılan akıcı lavlar
topografya yüzeyinin eğimi boyunca ilerler ve yolları üzerindeki bir vadinin veya oluğun önünü
tıkarlar. Bu şekilde oluşan kapalı çanakta suların toplanmasıyla da lav seti gölleri meydana
gelir. Volkan ve lav seti göllerine örnek olarak yurdumuzdaki Van Gölü, Çıldır, Erçek, Nazik,
Haçlı ve Balık Gölleri verilebilir.

12.2.3. Moren Seti Gölü
Bu göller buzulların taşıyıp biriktirdikleri çeşitli boyuttaki unsurlardan oluşan
morenlerin meydana getirdiği setlerin gerisinde suların toplanması ile oluşmuş göllerdir.
Gerçekten, gerek vadi buzullarının gerekse örtü şeklindeki buzulların cepheleri boyunca
sürükledikleri morenler, buzulların eriyip ortadan kalkmalarıyla cephe moreni sırtları hâlinde
geriye kalmışlardır. Bu moren setlerinin gerisindeki, vaktiyle buzulların işgal ettikleri nispeten
çukur kısımlar sonradan sularla işgal edilerek gölleri oluşturmuşlardır. Bu göllere proglasyal
göl denilmektedir.
Günümüzde buzulların mevcut olmadığı ancak Würm Buzul Devri'nde buzullarla
kaplanmış olan sahaların kenar kısımlarında bu göllere tipik örnekler vardır. Mesela; Alp
Dağlarının kuzeyinde, Güney Almanya veya Yukarı Bavyera Platoları ile bunların doğudaki
(Avusturya'daki) uzantıları üzerinde yer alan Ammersee (Ammer Gölü), Starnbergersee
(Starnberg Gölü) veya Würmsee (Würm Gölü), Chiemsee (Chiem Gölü) ve Attersee (Atter
Gölü) bu şekildedir. Finlandiya ve Norveç'in güneyinde, Salpauselka adı verilen uzun, yay
şeklindeki cephe moreni sırtlarının gerisindeki Vetter Gölü ve Vener Gölü gibi göller de aynı
şekilde oluşmuşlardır. Kanada’daki Parternoster Gölü, Amerika Birleşik Devletleri'nin
kuzeyindeki Superior, Michigan, Huron, Erie ve Ontario Gölleri de bu tip göllerdendir.
Geniş sahalara yayılmış örtü şeklindeki buzulların (inlandsislerin) taban morenlerinin
oluşturduğu sahalarda da çok sayıda irili ufaklı göl bulunur. Bu göller drumlin, esker gibi
morenlerden oluşan tepe ve sırtların arasındaki çukur kısımlarda yer alırlar. Finlandiya'nın
güneyi bu göllerin görüldüğü tipik bir sahadır. Taban morenlerinden meydana gelen bu gibi
sahalarda kettle (söll) göllerine de rastlanır (Foto 12.7). Bunlar, gerileyen buzullardan kopacak
arta kalan ölü buzul parçalarının yer aldıkları çanaklara karşılık gelen kettleların sonradan
sularla dolmaları sonucu oluşmuş göllerdir.
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Foto 12.7: Kettle Gölleri, Kuzeybatı Bölgesi, Kanada.

12.2.4. Buzul Seti Gölü
Bu göller, buzul dillerinin oluşturduğu setlerin arka taraflarında suların birikmesiyle
meydana gelmiş göllerdir. Buzulların yer aldığı dağlık sahalarda, yamaçlardan aşağıya doğru
inen buzul dillerinin, sürekli kar sınırının altındaki akarsu vadilerini tıkamaları sonucu
oluşurlar. Bu göllere Alaska'da, Himalayalar'da ve Alp Dağlarında güzel örnekler bulunur.
Örneğin İndus Nehri'nin kaynak bölgesi olan Karakurum Dağlarında, adı geçen nehrin bir kolu
olan Shyok Nehri vadisinin Chong Kumdan buzuluyla tıkanması sonucu meydana gelen Shyok
Gölü bu şekildedir.

12.2.5. Heyelan Seti Gölü
Heyelan sonucu oluşan enkazın vadi gibi bir oluğu tıkamasıyla meydana gelen göllerdir.
Bilindiği gibi heyelan, toprak, kaya veya toprak-kaya karışımından müteşekkil yamaç
parçalarının, yer çekiminin etkisi altında, bulundukları yerden koparak, kayma yüzeyi boyunca
yamaçlardan aşağıya doğru yer değiştirmesi olayıdır. Göl oluşumu bakımından özellikle derin
vadilerde önem kazanan bu olay neticesinde tipik göl çanakları ve göller meydana gelir. Bu tip
göllere örnek olarak yurdumuzdaki Tortum Gölü, Sera Gölü, Abant Gölü (Foto 12.8), Sünnet
Gölü ve Borabay Gölü verilebilir.
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Foto 12.8: Abant Gölü (Bolu).

12.2.6. Lagünler
Bunlar kıyı bölgelerinde yer alan ve kıyı kordonlarıyla denizden ayrılmış bulunan
göllerdir. Bazıları kıyı kordonlarında mevcut dar gediklerle denizle bağlantılı bulunurlar.
Lagünlerin bir kısmı koy veya körfezlerin ön kısımlarının kıyı kordonlarıyla kapatılmaları ve
böylece eskiden deniz girintilerine karşılık gelen bu yerlerin denizden ayrılarak göl hâline
geçmeleriyle oluşmuşlardır. Bunlara örnek olarak yurdumuzdaki Büyükçekmece Gölü,
Küçükçekmece Gölü, Durusu Gölü ve Fethiye Ölüdeniz verilebilir. Baltık Denizi güney
kıyılarındaki Frisches Lagünü ile Kurisches Lagünü de bu şekilde oluşmuş lagünlere diğer
örneklerdir.
Lagünlerin diğer bir kısmı deltaların veya kıyı ovalarının kenarlarındaki deniz
girintilerinin kıyı kordonlarıyla denizden ayrılmaları sonucu meydana gelmişlerdir. Bu şekilde
meydana gelen lagünlere örnek olarak yurdumuzdaki, Tuzla Gölü, Balık Gölü, Liman Gölü,
Karaboğaz Gölü (Kızılırmak Deltası-Bafra Ovası); Semenlik Gölü (Yeşilırmak DeltasıÇarşamba Ovası); Karine Gölü (Büyük Menderes Deltası-Büyük Menderes Ovası); Akgöl,
Paradeniz Gölü (Göksu Deltası-Silifke Ovası); Tuz Gölü, Akyatan Gölü, Akyayan Gölü
(Seyhan-Ceyhan Deltası-Çukurova) gösterilebilir. Bunun gibi, Mississippi Deltası'nda,
Meksika Körfezi'nin batı kıyılarında, Po Deltası'nda ve Nil Deltası'nda bu tür lagünlere tipik
örnekler bulunur. Nil Deltası'daki Menzele Gölü (Menzaleh Gölü) ve Brullus Gölü gibi.
Lagünlerin bir diğer kısmı ise, ikili veya üçlü tombololarda, bu tombololar arasında
kalan su kütlelerine karşılık gelirler. Bunlara örnek olarak da Fransa'nın güney kıyılarında,
Toulon doğusunda, Giens Adası'nı karaya bağlayan ikili tombolo arasındaki lagün ile İtalya'da,
Orbetello'daki Monte Argentario Adası'nı karaya bağlayan üçlü tombolo arasındaki lagünler
gösterilebilir.
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12.2.7. Resif Gölleri
Bunlar resifli (kıyı resifi, set resifi ve atol) kıyılarda, set resifleriyle denizden ayrılan ve
böylece set resifi ile kara arasında kalan lagünlerle, daire veya elips şeklindeki atollerin iç
kısımlarında yer alan lagünlere karşılık gelirler. Kendilerini sınırlayan veya kuşatan resiflerdeki
bir veya birkaç gedik vasıtasıyla denizle irtibat hâlinde bulunurlar. Set resiflerinin oluşturduğu
lagünlere örnek olarak, Avustralya'nın kuzeydoğu kıyıları açığındaki, uzunluğu 2000
kilometreyi bulan Büyük Set Resifi (Great Barrier Reef)'ne ait lagün gösterilebilir.
Atol lagünlerine örnek olarak da Büyük Okyanus'taki çok sayıdaki lagünden Bikini,
Enivvetok, Funafuti ve Clipperton atollerine ait lagünler ile Hint Okyanusu'nda, Seyşel Adaları
grubunda yer alan Cosmoledo, African ve Eagel atollerine ait lagünler verilebilir.

12.2.8. Traverten Seti Gölleri
Bu tip göller travertenlerden oluşan setlerin gerisinde suların toplanmasıyla meydana
gelen göllerdir. Traverten seti göllerine örnek olarak yurdumuzda, Erzincan'daki Otlukbeli
Gölü verilebilir (Foto 12.9).

Şekil 12.9: Otlukbeli Gölü.

12.2.9. Yapay Set Gölleri
Bunlar insanlar tarafından akarsu yatakları üzerinde yapılan setlerin veya barajların
gerisinde suların toplanmasıyla meydana gelen göllerdir. İçme ve kullanma suyunun temini,
sulamalı tarım için gerekli suyun sağlanması, elektrik enerjisi elde edilmesi ve taşkınların
kontrol altına alınması gibi çeşitli amaçlarla meydana getirilen bu yapay set göllerine örnek
olarak Hirfanlı Baraj Gölü (Kızılırmak), Çubuk Barajları (Çubuk Çayı), Sarıyar Baraj Gölü
(Sakarya Nehri), Demirköprü Baraj Gölü (Gediz Nehri), Kemer Baraj Gölü (Büyük Menderes,
Akçay), Almus Baraj Gölü (Yeşilırmak), Seyhan Baraj Gölü (Seyhan Nehri), Keban Baraj Gölü
(Fırat Nehri), Atatürk Baraj Gölü (Fırat Nehri), Kral Kızı gösterilebilir.
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Foto 12.10: Deriner Barajı (Artvin).

12.3. Relikt Göller
Bunlar, günümüze ait olmayan, önceki jeolojik devirlerde meydana gelmiş, eski iç
denizler gibi çok geniş su kütlelerinin kalıntılarına karşılık gelen göllerdir. Relikt göllere örnek
olarak Asya kıtasındaki Hazar (Ak Göl) ve Aral Göllerini (Şekil 12.4) verebiliriz.

Şekil 12.4: Aral Gölü ve alansal değişimi.
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Uygulamalar
1)

Oluşum şekli farklı olan her bir göl örneklerini bir kâğıda aktarınız.

2)

Türkiye Coğrafi Bölgeler haritası temin ediniz.
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Uygulama Soruları
1)

Oluşum bakımından farklı göllerin yoğunlaştığı bölgemiz hangisidir?

2)

Yerlikaya gölleri hangi bölgemizde daha çoktur?

3)

Set gölleri hangi bölgemizde daha fazla yoğunlaşmıştır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Göllerin yer aldıkları çanakların oluşum şekilleri bakımdan gölleri iki büyük gruba
ayırmak mümkündür. Ayrıca günümüze ait olmayan, önceki jeolojik devirlerde meydana
gelmiş, eski iç denizler gibi çok geniş su kütlelerinin kalıntılarına karşılık gelen relikt göller de
diğer bir grubu oluşturur.
•

Yerlikaya gölleri

•

Set gölleri

•

Relikt göller

Tektonik hareketler, volkanizma, karstlaşma gibi olaylar ile aşındırma etmenleri
tarafından yerli kayada meydana getirilen çanakların sular tarafından doldurulmalarıyla
oluşmuş göllerdir. Bunlar;
•

Tektonik göller,

•

Karstik göller,

•

Krater gölleri,

•

Buzul aşındırmasına bağlı göller,

•

Meteorit göllerdir.

Set gölleri çeşitli kökendeki doğal setlerin, vadi, tektonik oluk veya koy gibi çevrelerine
göre alçak olan yerlerin ön kısımlarını tıkamaları sonucu oluşan göllerdir. Setin gerisinde
suların toplanmasıyla meydana gelirler. Doğal setlerin yanı sıra insanlar tarafından yapılan
yapay setler yani barajlar da vardır. Bunların gerisinde toplanan sular ise yapay set göllerini
veya baraj göllerini oluştururlar.
Set gölleri, setin kökenine göre, çeşitli tiplere ayrılırlar. Bunlar;
•

Alüvyon seti gölleri

•

Volkan ve lav seti gölleri

•

Moren seti gölleri

•

Buzul seti gölleri

•

Heyelan seti gölleri

•

Lagünler

•

Resif gölleri
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•

Traverten seti gölleri

•

Yapay set gölleridir

Relikt göller: Bunlar, günümüze ait olmayan, önceki jeolojik devirlerde meydana
gelmiş, eski iç denizler gibi çok geniş su kütlelerinin kalıntılarına karşılık gelen göllerdir. Relikt
göllere örnek olarak Asya kıtasındaki Hazar (Ak Göl) ve Aral Göllerini verebiliriz.
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Bölüm Soruları
1)
Ülkemizdeki yerlikaya gölleri oluşumlarına
aşağıdakilerden hangisinin bir örneği mevcut değildir?

göre

sınıflandırıldığında

a)

Tektonik göller

b)

Meteorit göller

c)

Karstik göller

d)

Buzul aşındırması gölleri

e)

Krater göller

2)

– Bulundukları çanaklar tektonik hareketler sonucunda oluşmuştur.

Orojenik ve epirojenik hareketler sırasında, kıvrılma,
çanaklaşmalara bağlı olarak yeryüzünde birtakım doğal çanaklar oluşur.

faylanma

ve

Yukarıda özellikleri verilen göl tipi aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Tektonik göller

b)

Alüvyal seti gölü

c)

Karstik göller

d)

Heyelan seti gölü

e)

Meteorit gölü

3)

Aşağıda verilen göllerden hangisi oluşumu bakımından diğerlerinden farklıdır?

a)

Kestel Gölü

b)

Hafik Gölü

c)

Avlan Gölü

d)

Demirtyurt Gölü

e)

Nemrut Gölü
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4)
göllerdir.

* Kıyı bölgelerinde yer alan ve kıyı kordonlarıyla denizden ayrılmış bulunan

* Bir kısmı koy veya körfezlerin ön kısımlarının kıyı kordonlarıyla kapatılmaları ve
böylece eskiden deniz girintilerine karşılık gelen bu yerlerin denizden ayrılarak göl hâline
geçmeleriyle oluşmuşlardır.
Yukarıda özellikleri verilen göl tipi aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Alüvyon seti gölü

b)

Heyelan seti gölü

c)

Yapay set gölü

d)

Lagün

e)

Karstik göller

5)

Aşağıdaki göl tipi ve örnek eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

a)

Lagün – Küçükçekmece Gölü

b)

Heyelan seti gölü – Tortum Gölü

c)

Alüvyon seti gölü – Nemrut Gölü

d)

Relikt göl – Aral gölü

e)

Yapay set gölü – Hirfanlı baraj gölü

Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.
6)
Günümüze ait olmayan, önceki jeolojik devirlerde meydana gelmiş, eski iç
denizler gibi çok geniş su kütlelerinin kalıntılarına karşılık gelen göllere ................... denir.
7)
Bu göller buzulların taşıyıp biriktirdikleri çeşitli boyuttaki unsurlardan oluşan
.................. meydana getirdiği setlerin gerisinde suların toplanması ile oluşmuş göllerdir.
8)
Taban seviyesi ve delta ovalarında, büklümlerinin iki ucunun kil veya kil-kum
gibi unsurlardan oluşan tıkaçlarla (kil tıkacı) kapanmaları da birtakım göllerin oluşmasına yol
açar. Bu göllere ........................... göl denir.
9)
Kalker, jips, kayatuzu gibi suda çözünebilen kayaçların yer aldığı sahalarda,
erime sürecine ve kısmen de çökmelere bağlı olarak birtakım çukur veya çanaklar oluşan
göllere .................... denir.
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10)
Tektonik hareketler, volkanizma, karstlaşma gibi olaylar ile aşındırma etmenleri
tarafından yerli kayada meydana getirilen çanakların sular tarafından doldurulmalarıyla
oluşmuş göllere ............................ denir.

Cevaplar
1)b, 2)a, 3)e, 4)d, 5)c, 6) Relikt, 7) morenlerin, 8) oxbow, 9)Karstik göl, 10) Yerlikaya
gölleri.
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13. GÖLLERDE HAREKET VE SEVİYE DEĞİŞİKLİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Göllerde Hareket
13.1.1. Dalgalar
13.1.2. Akıntılar
13.2. Göllerde Seviye Değişikliği
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Göllerde hareket var mıdır, nasıl gerçekleşir?

2)

Göllerde dalga oluşur mu, nedenleri nelerdir?

3)

Göllerin seviyeleri değişir mi? Seviye değişmeleri nelere bağlıdır?

4)

Rip akıntıları nasıl oluşur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Göllerde Hareket

Göllerde Seviye
Değişikliği

Kazanım
Göllerdeki dalgalar,
akıntılar ve bunun
nedenleri üzerinde bilgi
sahibi olur.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak ve uygulama yaparak

Göllerde meydana gelen
seviye değişmelerinin nasıl
Okuyarak, fikir yürüterek,
gerçekleştiği hakkında
araştırarak ve uygulama yaparak
bilgi sahibi olur.
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Anahtar Kavramlar
•

Dalga yüksekliği

•

Dalga genliği

•

Seş

•

Rip akıntıları

•

Termohalin dolaşım

•

Göl rejimi
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Giriş
Bu bölümde, göller konusunda son olarak göllerde hareket ve göl seviye değişmeleri
üzerinde durulmuştur. Göllerde hareker dalgalar ve akıntılar başlıkları altında işlenmiştir.
Seviye değişimleri ise yıl içerisindeki seviye değişimi ve jeolojik zamanlardaki seviye
değişimleri şeklinde fazla detaya girilmeden verilmiştir. Bu bölümün oluşturulmasında
Hoşgören (2004) tarafından hazırlanan Hidrografya II kitabından faydalanılmıştır.
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13.1. Göllerde Hareket
13.1.1. Dalgalar
Göl yüzeyinin birbirine paralel muntazam sırt ve çukurlardan müteşekkil salınımlar
yaptıkları sırada, sırt ve yanındaki çukurdan oluşan her bir birime dalga adı verilmektedir.
Dalgalarda su kütlesi akıntıların tersine yer değiştirmezler (veya yok denecek kadar çok az yer
değiştiriler). Burada nakledilen sadece harekettir. Dalgaların oluşumunda rüzgâr en önemli
etmendir. Göllerin yüzeyinde oluşan bu dalgalara rüzgâr dalgaları veya yüzey ağırlık
(yerçekimi) dalgaları denilmektedir. Bunlar denizlerdeki dalgalara benzerler ve çeşitli
özellikleriyle belirlenirler.
Dalga Boyu (Dalga Uzunluğu) (L): Komşu iki dalga tepesi veya çukuru arasındaki
yatay uzaklıktır (Şekil 13.1). Metre olarak ifade edilir. Göllerin açık sularında, dalga boyu,
yaklaşık olarak dalga yüksekliğinin 20 katına eşittir (L= ~ 20 H).

Şekil 13.1: Dalganın bileşenleri. L= Dalga boyu veya uzunluğu, H= Dalga yüksekliği, a=
Dalga genliği.
Dalga Yüksekliği (H): Dalga tepesi ile dalga çukuru arasındaki düşey seviye farkıdır.
Rüzgârın şiddetine ve süresine bağlı olarak değiştiği gibi suyun yüzölçümüne ve derinliğine
bağlı olarak da değişir. Bu nedenle dalga yüksekliğinin en büyük değerlerine fırtına sırasında
ve derin kısımlarında rastlanır. Bu sırada dalga yüksekliği büyük göllerde, 5-10 metrelik
değerlere erişir. Dalga yüksekliğinin maksimum değeri Hmax= 0.332 F0.5 eşitliğinde elde
edilebilir. Burada F, km cinsinden Feç i ( fetch), yani rüzgârın kinetik enerjisiyle etkili olduğu
ve dalga ürettiği maksimum mesafeyi göstermektedir.
Dalga Periyodu (P): Peş peşe gelen iki dalga tepesinin sabit bir noktadan geçiş
süresidir. Saniye cinsinden ifade edilir.
Dalga Yayılma Hızı: Dalga uzunluğunun (L) dalga periyoduna (P) bölünmesiyle elde
edilir ve metre/saniye olarak ifade edilir.
Dalga Genliği (a): Sakin su yüzeyi ile dalga tepesi veya çukuru arasındaki uzaklıktır.
Diğer bir deyişle dalga yüksekliğinin yarısı dalga genliğini meydana getirir : a=H/2
Rüzgârın göllerin yüzeyinde meydana getirdiği ve ağırlık dalgaları olarak da
adlandırılan dalgalar, esas olarak kökenlerine göre iki tipe ayrılmaktadır; a- İtilme dalgaları
veya zorlu dalgalar, b- Serbest dalgalar veya soluğanlar.
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a- İtilme Dalgaları: Rüzgâr itmesiyle meydana gelirler ve rüzgârın estiği yönde
ilerlerler. Karışık hareketler gösteren ve genellikle disimetrik sırt (dalga sırtlarının rüzgâra
bakan tarafları az eğimli diğer tarafları diktir) ve çukurlardan müteşekkil bulunan bu dalgaların
tepe kısımlarında beyaz köpürmeler ve çatlamalar görülür. Bunlar rüzgâr hızının 4-5 m/sn’den
daha fazla olduğu zamanlardaki su-hava etkileşimi sırasında oluşan türbülans olaylarının bir
sonucudur.

Foto 13.1: İtilme dalgasına bir örnek.
b- Serbest Dalgalar: İtilme dalgalarının yayılmaları sonucunda meydana gelen ve su
yüzeyinde birbirilerine paralel muntazam sırt ve çukurlar oluşturan tip dalgalardır. Tepe
kısımlarında köpürme ve çatlama göstermezler. Rüzgâr sahasında meydana gelen dalgaların
yayılmasıyla oluştuklarından yer aldıkları sahalarda hava durgun olabilir. Diğer bir deyişle,
serbest dalgalar oluşumlarına sebep olan rüzgârın etki mesafesi (feç) dışındaki sahada yayılan
dalgalardır.
Serbest dalgalarda su molekülleri daire şeklinde yörüngeler üzerinde hareket ederler.
Herhangi bir anda serbest dalgayı oluşturan su moleküllerinin her birinin kendi yörüngeleri
üzerinde bulundukları noktaların birleştirilmesiyle elde edilen eğri trokoide benzer şekildedir
(Şekil 13.2). Trokoid, düzgün bir yüzeyde yuvarlanan çemberin herhangi bir noktasının hareket
sırasında çizdiği eğridir.
Şekil 13.2’de 1 numaralı molekül tam bir devir yaptığında, 8 numaralı molekül henüz
harekete geçmiş, 5 numaralı molekül yolu yarılamış, 2 numaralı molekül ise devrin sonuna
yaklaşmış durumdadır. 9 numaralı molekül ise henüz harekete geçmemiştir. Sonuçta her su
molekülü, bir dalga periyoduna eşit sürede kendi yörüngesi üzerinde tam bir devir yapmaktadır.
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Şekil 13.2: Bir serbet dalgadaki trokoid şeklindeki profil. A-B sakin deniz seviyesidir. Su
moleküllerinin daire şeklindeki yörüngelerinin merkezleri bu çizgi üzerine bulunur.
Su moleküllerinin daire şeklindeki yörüngelerinin çapı derinlikle azalır. Dalga boyunun
yarısına eşit bir derinlikte bu dairenin çapı, yüzeydekinin %4’üne kadar iner. Bu nedenle bu
derinlikte dalgalanma ortadan kalkar. Serbest dalgalarda su kütlesi ilerlemez. İlerleyen sadece
harekettir. Bunu serbest dalganın olduğu bir göl yüzeyinde yüzen bir cismi gözlemekle kolayca
fark edilebilir. Serbest dalgalara ait sırt ve tepeler yüzen cismin altından peş peşe geçtikleri
hâlde, cisim ilerlemez sadece yükselip alçalır.
c- İç Dalgalar: Göllerde yüzeyde görülen rüzgâr veya ağırlık dalgalarının yanı sıra, iç
kısımda herhangi bir derinlikte meydana gelen dalgalar da vardır. Bunlara iç dalgalar adı
verilir. İç dalgalar yüzey dalgalarına benzerler. Fakat bunların yayılma hızları daha az, buna
karşılık genlikleri daha fazladır. İç dalgalar, esas olarak termik tabakalaşma ve dolayısıyla
yoğunluk farklarının bulunduğu göllerde görülürler. Farklı yoğunluktaki iki su tabakasını
ayıran yüzey boyunca meydana gelen salınımlar iç dalgaları doğururlar.
d- Seş (Salıntı) veya Duralar Dalgaları: Yukarıda açıklanan dalga tiplerinden başka,
göllerde iki taraflı ve düşey doğrultulu hareketler de görülür. Göl yüzeyinin periyodik olarak
alçalıp yükselmesi şeklinde olan bu hareketlere seş (salıntı) denilmektedir. Seş olayında
dalgalarda olduğunun aksine yatay doğrultuda hareket ilerlemesi söz konusu değildir. Bu
nedenle seş olayı duralar dalga olarak da adlandırılmaktadır. Seş olayı genellikle göl
yüzeyinin bir tarafta alçalması diğer tarafta yükselmesi şeklinde kendini gösterir. Yükselen ve
alçalan bu iki kısım arasında seviyenin sabit kaldığı bir kısım bulunur. Bu çizgi boyunca uzanan
bu kısma düğüm denir (Şekil 13.3a). Bazı durumlarda seş olayı iki düğümlü olarak meydana
gelir. Burada, ya iki tarafta yükselme ortada alçalma ya da iki tarafta alçalma ortada ise
yükselme görülür (Şekil 13.3b).
Kısa süreli olan (birkaç dakika ile birkaç saat arası) gölün her tarafında meydana
gelebilen seş olayı, genel olarak göl yüzeyinin farklı basınç altında kalmasından ileri
gelmektedir. Seş genliği, esas olarak 5-50 cm’ler arasında değişmektedir.

13.1.2. Akıntılar
Göl sularının herhangi bir bölümünü yer değiştirmesine akıntı adı verilir. Akıntıların
meydana gelmesinde rüzgârlar, göl sularındaki yoğunluk farkları, göle dökülen yüksek debili
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akarsular, gölün fazla sularını boşaltan gidegenler ve dalgalar gibi çeşitli etmenler rol
oynamaktadır. Göllerde görülen başlıca akıntılar aşağıda verilmiştir.

Şekil 13.3: Seş (salıntı) olayı. A- Düğümlü seş, B- İki düğümlü seş.
a- Rüzgâr Akıntıları: Göl sularının yüzeyinde belirli bir derinliğe kadar etkili olan
akıntılardır. Sürekli rüzgârlar su kütlelerini harekete geçirirler ve estikleri yönlere doğru
sürüklerler. Ancak burada özellikle büyük göllerin yüzeyinde akıntı hareketleri dünyanın kendi
ekseni etrafında dönmesi nedeniyle ortaya çıkan koriolis kuvvetin etkisiyle birtakım sapmalara
uğrar. Bu sapmanın derecesi 45oyi bulabilir. Bu kuvvetin etkisiyle göl yüzeyindeki akıntılar
kuzey yarımkürede sağa, güney yarımkürede sola doğrudur. Yüzeyden derine doğru akıntı hızı
azalır buna karşılık sapma miktarı artar. Böylece belirli bir derinlikte akıntının yönü
yüzeydekinin tam tersi bir durum alır. Bu durumda akıntı hızı yüzeydekinin 1/23’üne eşittir.
Rüzgâr akıntıları özellikle termik tabakalaşma gösteren göllerde yatay ve düşey su
hareketlerinden oluşan bir su dolaşımına veya su sirkülasyonuna da yol açabilir. Uzun süre ve
sert esen rüzgârlar yüzey sularını karşı kıyıya sürüklerler. Burada yığılan yüzey suları derine
doğru dalar ve termoklin zonunun nispeten soğuk ve yoğun sularının üzerinden ters akıntı
şeklinde geriye dönerler ve rüzgârların karşı kıyıya sürüklediği yüzey sularını telafi etmek üzere
yükselen derin suların boşalttıkları yerleri doldururlar. Böylece yatay ve düşey akıntılardan
oluşan su dolaşımı veya akıntı sistemi gelişir. Yukarıdaki ifadeden de anlaşılacağı üzere bu tür
akıntılar üst kısımda meydana gelir. Buna benzer akıntı sistemleri yoğunluk farklarından da
ileri gelmektedir.
b- Kıyı Akıntılar: Kıyılarda kırılan dalgalar kıyı akıntılarına yol açarlar. Kıyıya ulaşan
dalgalarda, dalga yayılma yönü ile kıyı çizgisi arasında herhangi bir açı varsa, diğer bir deyişle
dalgalar kıyı çizgisine verev olarak ulaşıyorlarsa bu durum akıntılara sebep olur. Burada,
dalgaların kıyı yakınındaki kısımları açıktaki kısımlarına oranla daha önce yavaşlar ve sıkışır.
Çünkü bu kısımlarda derinlik açığa oranla daha azdır. Böylece dalga yayılma yönünde
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değişiklik meydana gelir. Dalga tepeleri kıyıya paralel olma eğilimi gösterirler. Dalga yayılma
yönünde görülen bu değişikliğe kırılma veya sapma denir. Bu arada kıyı boyunca, kıyı
çizgisine paralel olarak hareket eden kıyı akıntıları gelişir (Şekil 13.4).

Şekil 13.4: Dalga yayılma yönünde meydana gelen kırılma ile kıyı akıntısının oluşumu
(Ortogonal: dalga tepelerine dik, dalga yayılma yönüne paralel olan çizgi).
Aynı olan girintili çıkıntılı kıyılarda kıyı açığında birbirilerine paralel olan dalga
tepelerinin kıyıya yaklaştıkça kabaca onun şekline uyan bir durum almalarına neden olur (Şekil
13.5). Çünkü derinlik azalmasına bağlı olarak meydana gelen dalga hareketi yavaşlaması
öncelikle burunların önünde gerçekleşir. Burun önlerine oranla daha derin olan koy önlerinde
yavaşlama henüz başlamamıştır veya çok azdır.

Şekil 13.5: Girintili çıkıntılı kıyılarda dalga tepelerinin kıyıya yaklaştıkça onun şekline
uymaları.
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c- Rip Akıntıları: Girinti çıkıntılı kıyılarında, burunlardan koylara doğru ilerleyen kıyı
akıntıları, koylarda karşılaşırlar ve rip akıntısı olarak adlandırılan akıntılara yol açarlar (Şekil
13.6). Bunlar kıyı akıntılarının, konverjans noktasından itibaren dibe ve açığa doğru hareket
etmeleri ile oluşan akıntılardır.

Şekil 13.7: Rip akıntısı.
d- Yoğunluk Akıntıları: Sıcaklık, buharlaşma, tuzluluk, yağışlar, akarsular ve asılı
maddeler gibi yoğunluk üzerinde etkili olan faktörlerin etkinlik derecelerine bağlı olarak göl
sularının her yerinde yoğunluk değerleri eşit olmayabilmekte, diğer deyişle, farklı yoğunluğa
sahip kısımlar bulunabilmektedir. Örneğin göl sularının radyasyon sonucu yüzeyden soğuduğu
veya buharlaşma ile tuzluluk miktarının arttığı veya süspansiyon hâlindeki maddelerin
çoğaldığı kısımlarında yoğunluk artar. Buna karşılık suların ısındığı veya yağış ve akarsularla
su ilavesinin olduğu kısımlarında yoğunluk azalır. Sonuçta, göl sularının farklı yoğunluğa sahip
kısımları arasında su dolaşımı veya akıntılar meydana gelir. Burada, yoğunluğu fazla olan
kısmın suları ağırlık nedeniyle dibe doğru iner ve alt kısımdan az yoğun suların bulunduğu
kısma doğru akar. Az yoğun kısmın suları ise, dibe inen yoğun suların yerini doldurmak üzere,
yüzeyden, bu kısma doğru hareket eder. Az yoğun suların boşalttığı yerler de alttan gelen sularla
doldurulur. Böylece yatay ve düşey bileşeni olan bir su dolaşımı veya akıntı sistemi meydana
gelir. Buna termohalin dolaşımı adı verilmektedir.

13.2. Göllerde Seviye Değişikliği
Göllerin su seviyeleri, yıl içinde sabit değerde kalmaz. Gelir ve gider unsurları
arasındaki ilişkilere bağlı olarak azalır ve çoğalır. Göllerdeki seviye değişikliklerinin yıl
içindeki ortalama durumuna göl rejimi denir.
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Seviye değişiklikleri veya göl rejimleri üzerinde etkili olan gelir ve gider unsurları Tablo
13.1’de gösterilmiştir.
Tablo 13.1: Göllerde su bilançosunun unsurları.
Gelir Unsurları
Yağışlar
Akarsular
Seyelan Suları
Yeraltsuları-Kaynaklar
(Atık Sular)

Gider Unsurları
Buharlaşma
Terleme
Giderler
Sızma (infiltirasyon)
Kullanma

Bazı göllerde bu unsurların tümü etkili olurken, bazı göllerde onların bir kısmının etkisi
görülmez veya bu etki çok azdır. Örneğin kapalı havza göllerinin gidegenleri yoktur. Göl
bitkilerinin bulunmadığı göllerde terleme yoluyla olan su kaybı da bulunmaz.
Göllerdeki seviye değişmelerinin genliği üzerinde, Tablo 13.1’de belirtilen unsurların
sağladığı veya kayba uğrattığı su miktarlarının yanı sıra, göl çanağının ve çevresinin
mofometrik özelliklerinin de dolaylı etkileri görülür. Örneğin, aynı gelir-gider unsurlarına sahip
iki göl çanağı nispeten küçük ve derin olanında seviye oynamalarının genliği daha büyüktür.
Diğer etmenler aynı kaldığı taktirde, gölün yağış alanında röliyef enerjisi ne kadar fazlaysa
yağışlı devrelerde suların yükselmesi o kadar hızlı olur. Çünkü havzayla düşen yağış topoğrafya
yüzeyinde eğimler fazla olduğu için daha hızlı bir şekilde göle ulaşır.
Göllerin rejimleri, kendilerini besleyen akarsuların rejimlerine benzer. Akarsuların akım
miktarlarının arttığı dönem veya mevsimlerde göllerin seviyeleri yükselir. Buna karşılık
azaldığı dönem ve mevsimlerde ise alçalır. Örneğin İznik Gölü’nün seviyesi kış yağışlarından
dolayı kış mevsimi, yağışa artı olarak kar erimelerinden dolayı da ilkbahar mevsimlerinde
yüksektir. Bölyece bu mevsimlerde İznik Gölü’ne dökülen akarsuların akımları artar ve göle
bol miktarda su taşırlar. Göl seviyesi mayıs ayında en yüksek seviyeye ulaşır. Yaz mevsiminde
sıcaklık artışı, beraberinde buharlaşma ve terlemeyi de arttırarak göl seviyesinde bir düşüş
başlar ve sonbaharda en düşük seviyeye ulaşır. Dolayısıyla bu dönemde gölü besleyen
akarsuların akım miktarları da azalmıştır.
Van Gölü’nde yaz mevsiminde seviye yükselmesi, kış mevsiminde ise seviye alçalması
gerçekleşir. Bunun nedeni, kış boyunca kar yağışlarından dolayı gölü besleyen akarsuların akım
miktarı azalır ve seviyenin düşmesine neden olur. Ancak ilkbahardaki yağışlar, ilkbahar sonu
ve yaz başlangıcındaki kar erimelerinin de etkisiyle akarsuların akım miktarında artış meydana
gelir ve gölü beslerler. Bu besleme sonucunda Van Gölü’nde temmuz ayında maksimum
seviyeye ulaşılır. Ağustos ayından itibaren tekrar seviyede alçalma meydana gelmeye başlar.
Göllerde bu yıl içi seviye değişimleri yanında uzun yıllar veya seküler seviye
değişmeleri de görülür. Yıllar arasında görülen bu seviye değişimlerinin nedeni iklim
değişiklikleridir. Örneğin Van Gölü seviyesinin 1740, 1810, 1850 ve 1875-1880 yıllarında
maksimum seviyeye yükseldiği 1852 ve 1892’de ise alçaldığı saptanmıştır. Bu değişmelerinde
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yaklaşık 11 ve 35 yıllık bir devrilik eğilimi de göze çarpmaktadır. Bunun gibi daha yakın bir
dönemde 1949-1950, 1958-1959, 1970-1974 ve 1990-1995 yıllarında göl seviyesi yükselmiş,
buna karşılık 1944-1945, 1952-1953, 1962-1963 ve 1975-1986 yıllarında alçalmıştır (Erinç,
1953; Erinç, 2000).
Göllerin seviyeleri, Pleistosen’in buzul ve buzularası devlerinde iklim koşullarında
meydana gelen büyük değişmelere bağlı olarak da değişiklik göstermiştir. Örneğin Burdur
Gölü, Akşehir Gölü ve Tuz Gölü’nün seviyeleri ve yüzölçümlerinin günümüzdekinden çok
fazla olduğu saptanmıştır. Çeşitli jeomorfolojik (eski kıyı çizgileri, falezler, deltalar, kıyı
kordonları vb.) ve sedimentolojik bulgu veya kanıtlarla Geç Pleistosen’de, Konya-Ereğli
Havzası’nı kapladığı saptanan göl ise günümüzde ortadan kalkmıştır. Yine Van Gölü ile
Pleistosen ve Holosen’deki seviye değişimlerinin olduğu çeşitli araştırmacılar tarafından tespit
edilmiştir. Özellikle yapılan araştırmalara bağlı olarak SYM verileri üzerinden Özdemir vd.
(2013) Holosen dönemindeki Van Gölü seviye değişimleri ve yüzey alanı değişimleri
haritalanmıştır ve göl çevresindeki arkeolojik bulgularla ilişkilendirilmiştir (Şekil 13.8).

Şekil 13.8: Landmann vd. (1996) ait Van Gölü’nün değişik dönemlerdeki seviyeleri. (Gasse
vd. 1991; Gasse ve Fontes, 1992; Rein ve Negendank, 1993).
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Uygulamalar
1)

Yakınınızdaki bir gölü ziyaret ediniz.

2)

Göl yüzeyi ve çevresini gözlemleyiniz.
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Uygulama Soruları
1)

Göl yüzeyinde dalga gözlemlediniz mi? Eğer gözlemlediyseniz sebebi sizce

2)

Göl yüzeyindeki dalgalar hangi yönde hareket etmektedir?

nedir?

3)
Göl kıyısında arazi üzerinde su izlerine veya renk değişimine rastladınız mı?
Eğer rastladıysanız sizce bunun nedeni nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Göl yüzeyinin birbirine paralel muntazam sırt ve çukurlardan müteşekkil salınımlar
yaptıkları sırada, sırt ve yanındaki çukurdan oluşan her bir birime dalga adı verilmektedir.
Dalgalarda su kütlesi akıntıların tersine yer değiştirmezler (veya yok denecek kadar çok az yer
değiştiriler). Burada nakledilen sadece harekettir. Dalgaların oluşumunda rüzgâr en önemli
etmendir. Göllerin yüzeyinde oluşan bu dalgalara rüzgâr dalgaları veya yüzey ağırlık
(yerçekimi) dalgaları denilmektedir. Rüzgârın göllerin yüzeyinde meydana getirdiği ve ağırlık
dalgaları olarak da adlandırılan dalgalar, esas olarak kökenlerine göre iki tipe ayrılmaktadır; aİtilme dalgaları veya zorlu dalgalar, b- Serbest dalgalar veya soluğanlar. Bunlar haricinden iç
dalgalar ve seş veya duralar dalgaları da göllerdeki dalga tiplerini oluştururlar.
Göl sularının herhangi bir bölümünü yer değiştirmesine akıntı adı verilir. Akıntıların
meydana gelmesinde rüzgârlar, göl sularındaki yoğunluk farkları, göle dökülen yüksek debili
akarsular, gölün fazla sularını boşaltan gidegenler ve dalgalar gibi çeşitli etmenler rol
oynamaktadır. Bunlar; rüzgâr akıntıları, kıyı akıntıları, rip akıntıları ve yoğunluk akıntılarıdır.
Göllerin su seviyeleri, yıl içinde sabir değerde kalmaz. Gelir ve gider unsurları
arasındaki ilişkilere bağlı olarak azalır ve çoğalır. Göllerdeki seviye değişikliklerinin yıl
içindeki ortalama durumuna göl rejimi denir. Göllerin seviyeleri, Pleistosen’in buzul ve
buzularası devlerinde iklim koşullarında meydana gelen büyük değişmelere bağlı olarak da
değişiklik göstermiştir. Örneğin Burdur Gölü, Akşehir Gölü ve Tuz Gölü’nün seviyeleri ve
yüzölçümlerinin günümüzdekinden çok fazla olduğu saptanmıştır.
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Bölüm Soruları
1)

Dalgalarla ilgili olarak aşağıdaki tanımlamalardan hangisi doğru değildir?

a)

Dalga boyu: Komşu iki dalga tepesi arasındaki yatay uzaklık

b)

Dalga yüksekliği: Dalga tepesi ile dalga çukuru arasındaki seviye farkı

c)

Dalga yayılma hızı: Dalga periyodunun dalga uzunluğuna bölünmesiyle elde

d)
süresidir

Dalga periyodu: Peş peşe gelen iki dalga tepesinin sabit bir noktadan geçiş

e)

Dalga genliği: Sakin su yüzeyi ile dalga tepesi veya çukuru arasındaki uzaklıktır

2)

– Rüzgârın etkisiyle meydana gelirler

edilir

- Rüzgârin estiği yönde ilerlerler
- Genellikle disimetrik sırt ve çukurlardan oluşan bu dalgaların tepe kısımlarında
beyaz köpürmeler ve çatlamalar görülür.
Yukarıda özellikleri verilen dalga tipi aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Serbest dalgalar

b)

İtilme dalgaları

c)

Soluğanlar

d)

İç dalgalar

e)

Seş

3)
Göllerde iki taraflı ve düşey doğrultulu hareketler görülür. Göl yüzeyinin
periyodik olarak alçalıp yükselmesi şeklinde olan bu hareketler aşağıdakilerden hangisini
tanımlar?
a)

Zorlu dalgalar

b)

Serbest dalgalar

c)

İtilme dalgaları

d)

İç dalgalar

e)

Seş
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4)

Yukarıdaki şekilde gösterilen akıntı tipi için aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru
değildir?
a)

Girintili çıkıntılı kıyılarda görülür.

b)

Başlangıçta dalga tepeleri birbirine paraleldir.

c)

Burun ucundaki dalga hareketi daha hızlıdır.

d)

Burun ucunda eğim azalmasına bağlı dalga yavaşlar.

e)

Dalga tepeleri kıyıya yaklaştıkça kıyının şekline uyarlar.

5)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi göllerde su bilançosunu belirleyen gider unsurlarından

a)

Yağışlar

b)

Buharlaşma

c)

Terleme

d)

Giderler

e)

Sızma

Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.
6)
Göllerin su seviyeleri, yıl içinde sabir değerde kalmaz. Gelir ve gider unsurları
arasındaki ilişkilere bağlı olarak azalır ve çoğalır. Göllerdeki seviye değişikliklerinin yıl
içindeki ortalama durumuna ............... denir.
7)
Girinti çıkıntılı kıyılarında, burunlardan koylara doğru ilerleyen kıyı akıntıları,
koylarda karşılaşırlar ve ..................... olarak adlandırılan akıntılara yol açarlar.
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8)
Seş olayı genellikle göl yüzeyinin bir tarafta alçalması diğer tarafta yükselmesi
şeklinde kendini gösterir. Yükselen ve alçalan bu iki kısım arasında seviyenin sabit kaldığı bir
kısım bulunur. Bu çizgi boyunca uzanan bu kısma ........ denir
9)
Göllerde yüzeyde görülen rüzgâr veya ağırlık dalgalarının yanı sıra, iç kısımda
herhangi bir derinlikte meydana gelen dalgalar da vardır. Bunlara .................. adı verilir.
10)
Göl yüzeyinin birbirine paralel muntazam sırt ve çukurlardan müteşekkil
salınımlar yaptıkları sırada, sırt ve yanındaki çukurdan oluşan her bir birime ............ adı
verilmektedir.

Cevaplar
1)c, 2)b, 3)e, 4)c, 5)a, 6) göl rejimi, 7) rip akıntısı, 8) düğüm, 9) iç dalgalar, 10) dalga.
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14. SULARDAN FAYDALANMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Yer Altı Sularından Faydalanma
14.2. Kaynaklardan Faydalanma
14.3. Akarsulardan Faydalanma
14.4. Göllerden Faydalanma
14.5. Dünya Su Sorunları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Yer altı sularından nasıl faydalanılır?

2)

Kaynaklardan nasıl faydalanılır?

3)

Göllerden faydalanma şekilleri nelerdir?

4)

Akarsulardan faydalanma şekilleri nelerdir?

5)

Dünya genelinde su bir sorun mudur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Yer Altı Sularından
Faydalanma

Yer altı sularından faydalanma
şekilleri hakkında bilgi sahibi
olur.

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak ve uygulama yaparak

Kaynaklardan
Faydalanma

Kaynak sularından faydalanma
şekilleri hakkında bilgi sahibi
olur.

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak ve uygulama yaparak

Akarsulardan
Faydalanma

Akarsulardan faydalanma
şekilleri hakkında bilgi sahibi
olur.

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak ve uygulama yaparak

Göllerden
Faydalanma

Göllerden faydalanma şekilleri
hakkında bilgi sahibi olur.

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak ve uygulama yaparak

Dünya Su Sorunları

Dünya’nın su potansiyeline
bağlı olarak artan nüfus ve
kullanım artışı karşısında
ortaya çıkacak su sorunları
hakkında bilgi sahibi olur.

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak ve uygulama yaparak
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Anahtar Kavramlar
•

Yer altı suyu

•

Göller

•

Kaynak

•

Akarsular

•

Kaplıca

•

Ulaşım

•

Tarım

•

Sulama
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Giriş
Bu bölümde, Hidrografya dersi içerisinde verilen yer altı suları, kaynaklar, akarsular ve
göllerden faydalanma şekilleri üzerinde durulmuştur. Bu konuların haricinde Dünya su
sorunları üzerinde fazla detaya girilmeden bilgi verilmiştir.
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14. Sulardan Faydalanma
İnsanlar sudan, her şeyden önce hayatlarını devam ettirebilmek için, içme yoluyla
faydalanırlar. Bunun dışında su, ev işlerinde, endüstride, enerji elde etme ve ısıtmada, sulamalı
tarım ve hayvancılıkta, yapı işlerinde, ulaştırmada, tıpta, turizmde ve suda yaşayan diğer
canlıların kullanımı gibi çeşitli amaçlarda kullanılır. Bu bölümde işlediğimiz yer altı suları,
kaynaklar, akarsular ve göllerden faydalanma şekilleri üzerinde durulacaktır.

14.1. Yer Altı Sularından Faydalanma
Yer üstü suları her yerde ve her zaman ihtiyaca kâfi gelmeyebilir. Bu durumda yer altı
sularından faydalanma yoluna gidilir. Örneğin sulamalı tarımın yapıldığı bir sahada, yer üstü
sularının ihtiyacı karşılamadığı kurak devrelerde yer altı suyundan yararlanılır. Özellikle kır
yerleşmelerinde, içme ve kullanma suyu normal ve artezyen kuyular vasıtasıyla yer altı
suyundan sağlanır.
Yer altından devamlı ve çok miktarda su çekilmesi sonucu su tablası önemli miktarlarda
alçalır. Yer altı suyu seviyesinin düşmesinde veya su tablasının alçalmasında, şehirleşme
sonucu, yer altı suyu beslenme alanlarının bina, asfalt yol vs. tesislerle kaplanması da önemli
rol oynamaktadır. Bu gibi sorunların ortaya çıkabileceği sahalarda, yer altından çekilen suyun
belirli bir miktardan fazla olmamasına dikkat edilmesi gerekir. Herhangi bir akiferden bu tür
olumsuzluklara yol açmadan çekilebilecek maksimum su miktarına emniyetli verim
denilmektedir.
Faydalanma bakımından farklı amaçlar için farklı kalitede sulara ihtiyaç vardır. Örneğin
sulamalı tarımda kullanılan su ile endüstride kullanılan suların kaliteleri birbirlerinden farklıdır.
Hatta farklı endüstri dallarında farklı kalitede sulara gereksinim duyulur. Genelde suların
kalitesi, içlerinde bulunan maddelere bağlı olarak değişir. Sulardan gerektiği şekilde
yararlanabilmek için, onların sıcaklık, renk, saydamlık, koku, tat, elektriksel iletkenlik, sertlik
ve pH derecesi gibi fiziksel ve kimyasal özelliklerinin bilinmesi gerekir. Bunun için bazı
sınıflandırma yöntemleri kullanılır. Bu sınıflandırmalara örnek olarak Scofield ve Wilcox
sınıflandırmaları ile ABD Tuzluluk tarafından yapılan sınıflandırmalar gösterilebilir. Scofield
sınıflamasında elektriksel iletkenlik (EC) ve sodyum miktarı göz önünde bulundurulmuştur.
Buna göre oluşturulan sınıflandırma Tablo 14.1’de verilmiştir.
Tablo 14.1: Scofield sınıflandırması.
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Wilcox sınıflandırması Scofield sınıflandırmasının kısmen değiştirilmiş şekline karşılık
gelir (Şekil 14.1). ABD Tuzluluk Laboratuvarı sınıflandırmasında ise Elektirik iletkenlik (EC)
ve Sodyum Absorbsiyon Oranına (SAR) dayanmaktadır. Burada sulama suyu bakımından
tuzluluk ve sodyum miktarlarına göre toplam 16 alt sınıf ayrılmaktadır (Tablo 14.2 ve Şekil
14.1).
Tablo 14.2: ABD Tuzluluk Laboratuvarı Sınfılandırmasına göre su sınıfları.

Şekil 14.1: Yeşilyurt Ovası sularının ABD Tuzluluk ve Wilcox diyagramlarında gösterilişi
(Taşdelen ve Özgül, 2002).
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14.2. Kaynaklardan Faydalanma
Kaynaklardan çeşitli şekillerde faydalanılır. Bunlardan biri içme ve kullanma suyunun
sağlanmasıdır. Gerçekten kaynak suları, içme suyu olarak kullanıldıkları gibi evlerde kullanma
suyu olarak da kullanılırlar. Bu arada, kaynak sularından endüstri, tarım ve hayvancılık için
gerekli suyun temininde de yararlanılır. Kaynak suları genellikle akarsulara katıldıklarından,
akarsulardan faydalanma yolları, bir yerde kaynaklardan faydalanmadır denilebilir. Bu nedenle
örneğin, akarsulardan elektrik enerjisi elde edilmesinde, kaynaklar da bir derecede pay
sahibidirler. Aynı şekilde kaynaklar, ulaşım, turizm, spor, balıkçılık gibi akarsulardan
faydalanma yollarında da az da olsa pay sahibidirler.
Kaynaklardan tıp alanında da faydalanılır. İçlerinde erimiş hâlde mineral madde
bulunan ve maden suyu olarak adlandırılanı kaynaklar, mide-bağırsak ve deri gibi
organlarımızla ilgili birtakım hastalıklarla romatizmal hastalıklara iyi geldiklerinden, tedavi
amacıyla kullanılırlar. Kaynak sularıyla tedavi, içme ve banyo yapma yollarıyla olmaktadır.
Maden sularının soğuk olanlarından içilerek; sıcak olanlarından (kaplıca) ise banyo yapılarak
faydalanılır.
Kaynaklar ayrıca, turizm alanında da önemli bir yere sahiptirler. İnsanların
dinlendikleri, eğlendikleri mesire yerleri olan kaynaklar, gayzerlerde olduğu gibi, ilginç
yönleriyle bulundukları yerlerin doğal güzellikleri veya bu yerlerde meydana getirdikleri
birikim şekillerinin güzellikleriyle turistlerin ilgisini çektikleri gibi, tedavi edici özellikleriyle
de bu alanda önemli bir yer işgal ederler. Daha verimli ve sürekli faydalanmak, dış etkilerle
kirlenmeyi önlemek, az akımlı kaynakları birleştirerek bol su elde etmek gibi amaçlarla kaynak
suları, çeşitli yöntemlerle belirli yerlerde toplanırlar. Bu su toplama veya depolama işlemine
kaptaj denir.

14.3. Akarsulardan Faydalanma
Sulardan faydalanmanın başında içme ve evlerde kullanma suyunun sağlanması gelir.
Bunun yanında akarsular, endüstrinin su gereksiniminin karşılanmasında da kullanılırlar.
Örneğin, 1 kilogram kâğıt elde etmek için 800 litre; 1 kilogram çelik üretimi için 260 litre suya
ihtiyaç vardır. Akarsular büyük bir güç kaynağıdırlar. Onlar vasıtasıyla beyaz kömür adı verilen
elektrik enerjisi elde edilir.
Akarsular büyük güç kaynağıdırlar. Onlar vasıtasıyla beyaz kömür adı verilen elektrik
enerjisi elde edilir. Örneğin yurdumuzda üzerlerinde barajlı ve barajsız hidroelektrik santralleri
kurularak elektrik enerjisi elde edilen çeşitli akarsular vardır. Bu akarsuların başlıcaları ile
üzerlerinde yer alan hidroelektrik santralleri Tablo 14.3’te verilmiştir.
Akarsular sulamalı tarım ve hayvancılık için gerekli olan suyu da sağlarlar.
Yurdumuzda akarsularımız üzerinde sulama amacıyla inşa edilen barajlara örnek olarak:
Konya'daki Ayrancı (Kocadere), Sille (Sille Çayı), May (May Suyu), Apa (Çarşamba Suyu),
Altınapa (Dolav Çayı), İvriz (İvriz Çayı); Niğde'deki Gebere (Uzandı Çayı), Mamasın
(Uluırmak), Akkaya (Tabakane Deresi), Gümüşler (Gümüşler Çayı); Kayseri'deki Akköy
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(Asarcık Deresi), Sarımsaklı (Sarımsaklı Deresi) ve Antalya'daki Korkuteli (Korkuteli Deresi)
Barajları gösterilebilir.
Tablo 14.3: Elektrik enerjisi elde edilen başlıca akarsular ve Hidroelektrik sanstralleri.

Akarsulardan, bütün bu hizmetlerinin dışında, ulaşım, turizm, spor, rekreasyon ve
balıkçılık gibi alanlarda da yararlanılır. Örneğin, Kuzey Amerika'da Hudson Nehri'nde özellikle
ticari amaçlı ulaşım büyük bir yer tutar. St. Lawrence Nehri ABD ile Kanada sınırında yer alan
Büyük Göller'i Atlas Okyanusu'na bağlayan önemli bir su yoludur. Ren ve Tuna gibi akarsular,
ulaşım bakımından Avrupa'nın büyük su yollarını oluştururlar. Bu iki nehir, Main Nehri vadisi
ve ilave bir kanal ile birbirlerine bağlanmış ve böylece Kuzey Denizi'ni Karadeniz'e bağlayan
3500 km'lik bir iç su yolu meydana getirilmiştir. Mısır'a hayat veren Nil Nehri’nde, özellikle
Luksor ile Assuan şehirleri arasında, turistik yolcu taşımacılığı büyük boyutlardadır. ABD ile
Kanada sınırında yer alan ve Erie Gölü ile Ontario Gölü'nü birleştiren Niagara Nehri üzerindeki
Niagara Çavlanı dünyanın sayılı turizm yerlerinden biridir. Bunun gibi, Brezilya-Arjantin
arasındaki sınırın bir kısmını oluşturan ve Parana Nehri'nin doğudan aldığı bir kol olan İguaçu
Nehri üzerindeki İguaçu Çavlanı da benzer özelliklere sahiptir. Ayrıca akarsularda rafting sporu
da yaygın olarak gerçekleştirilmektedir. Yurdumuzda Köprülü Kanyon, Çoruh Nehri, Fırtına
Vadisi, Dalaman Çayı üzerinde rafting sporu gerçekleştirilmektedir.
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14.4. Göllerden Faydalanma
İnsanlar su gereksiniminin karşılanması, enerji elde edilmesi, turizm, ulaşım, tuz
üretimi, balıkçılık, avcılık, su suporları ve eğlence gibi çok çeşitli alanlarda göllerden (doğal
veya yapay) yararlanırlar.
İçme ve kullanma suyunun (evlerde, sanayide, sulamalı tarım ve hayvancılıkta)
temininde göllerden geniş çapta yararlanılır. Örneğin Durusu Gölü (Terkos Gölü), il sınırları
içinde yeraldığı İstanbul’un bir kısmının su ihtiyacını karşılamaktadır. Sapanca Gölü’nün
suları, İzmit ve Adapazarı şehirlerinin içme ve kullanma suyu gereksiniminde kullanıldığı gibi
Kocaeli’ndeki Petkim, İpraş ve Seka gibi sanayi tesisleri tarafından da kullanılmaktadır.
Beyşehir Gölü’nün suları Çarşamba suyu kanalıyla Konya Ovası’nın büyük bir kısmının
sulamalı tarım faaliyetlerinde kullanılmaktadır.
Göllerden elektrik enerjisi elde edilmesinde de yararlanılmaktadır. Doğal veya yapay
göl gidegenleri üzerine kurulan hidroelektrik santralleri vasıtasıyla beyaz kömür olarak da
adlandırılan elektrik enerjisi sağlanmaktadır. Yurdumuzda elektrik enerjisi elde edilen doğal
göllere örnek olarak Tortum, Kovada ve Hazar (Sivrice) Gölleri verilebilir. Bunların yanı sıra
elektrik enerjisi elde edilen çok sayıda yapay göl veya baraj gölü vardır. Elmalı, Ömerli,
Sarıyar, Hirfanlı, Demirköprü, Almus, Keban, Oymapınar, Atatürk baraj gölleri bunlara
örnektir.
Göllerden turizm alanında da yararlanılmakta ve bu yolla ait oldukları ülkelerin
ekonomilerine katkı sağlamaktadır. Ülkemizdeki Abant, Sünnet, Yedigöller, Kuş Gölü, Nemrut
Gölü ve Uzungöl turizm alanında hizmet vermekte olan göllerimize örnek teşkil ederler.
İsviçrenin Leman ve Zürih gibi gölleri de bu şekildedir. Kuş Gölü, Sultan Sazlığı, Seyfe Gölü,
Akşehir Gölü, Eber Gölü, Beyşehir Gölü, Burdur Gölü ve Bafa Gölü gibi göllerimiz göçmen
kuşların uğrak yerlerlerini oluşturmaktadırlar.
Van Gölü’nde Tatvan ile Van iskeleleri arasında düzenlenen feribor seferleriyle insan
ve araç taşımacılığı yapılmaktadır. Böylece Tavan-Van arasındaki mesafe büyük ölçüde
kısaltıldığı gibi Türkiye-İran arasındaki demir yolu bağlantısı, bu kesimde göl ulaşımıyla
sağlanmış olmaktadır.
Ulubat, Eğridir (Eğirdir), Beyşehir, Eber, Marmara, Bafa ve Köyceğiz gibi göllerimizde
balıkçılık gelişmiştir. Alabalık, sazan balığı, yayın balığı, tatlısu levreği gibi balık türleri ile
kerevit gibi su ürünleri çevre halkın yiyecek ve geçim kaynaklarını teşkil eder. Köyceğiz Gölü
gibi denizle bağlantılı olan bazı göllerimizde aynı zamanda havyar üretimi yapılır.
Göllerden tuz üretiminde de faydalanılmaktadır. Örneğin Tuz Gölü yurdumuzun tuz
üretiminde önemli bir paya sahiptir. Burada Kaldırım Tuzlası ve Yavşan Tuzlası gibi önemli
tuzlalar bulunur. Meke Gölü (Karapınar) ile Tuzla Gölü’nden (Kayseri) de az miktarda da olsa
tuz elde edilir.
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Van Gölü, suyunda bulunan 8.7 gr/kg miktarındaki sodyum karbonat ile soda üretimi
için büyük bir potansiyele sahiptir. Sapanca ve Moğan Göllerinde su sporları yapılmakta kürek
ve yelken yarışları düzenlenmektedir.
Büyük göller bulundukları yerlerin iklimine de etki yapmakta ve mevcut iklimde
ılımanlaştırıcı bir rol oynamaktadır. Bu tür etki yaratan göllere örnek olarak ülkemizde Van
Gölü ile Keban Baraj Gölü verilebilir.

14.5. Dünya Su Sorunları
Yeryüzünün ¾’ünün sularla kaplı olması, dünyada su bolluğu olduğu görünümü
veriyorsa da içilebilir nitelikteki su oranı çok ama çok küçüktür. Birçok ülkede su problemi
birinci sorundur. Yaklaşık su kıtlığına bağlı olarak her gün 6.000 çocuk ölmektedir. Afrika’da
1998 yılında, 308.000 insan savaşlarda ve çatışmalarda ölmüştür, fakat bundan daha fazlası
2.000.000 kişi (6 kat daha fazla) su kirliliğine bağlı olarak meydana gelen ishal vakalarından
ölmüştür.
18. yüzyılın son çeyreğinde, sanayi devrimi başlangıcında 1 milyar olan dünya nüfusu,
1950 yılında 2,5 milyar, 2005 sonunda ise yaklaşık 6,5 milyara günümüzde ise 7.2 milyara
ulaşmıştır. Dünya nüfusunun çok hızlı artışı, sanayi ve teknolojinin aşırı gelişmesi, ayrıca çevre
bilincinin yeterince yerleşememesi veya yaygınlaşamaması gibi nedenler dünyada içilebilir su
miktarının giderek azalmasına sebep olmaktadır. Bunların yanı sıra, içilebilir su kaynaklarının
sorumsuzca kirletilmesi, geri dönüşümü olanaksız sorunların yaşanmasına zemin
hazırlamaktadır.
Su kaynakları üzerindeki baskılar, özellikle kentleşme, nüfus artışı, artan yaşam
standartları, su için artan rekabet ve kirlilik gibi insan faaliyetleri sonucunda artmaktadır.
Bunlar dolaylı olarak da iklim değişimi ve doğal koşullardaki değişiklikler ile daha da
şiddetlenmektedir. Kıt su kaynakları buna karşın giderek artan insan nüfusu ve faaliyetleri
suyun öneminin giderek artmasına neden olmaktadır.
Dünya üzerindeki mevcut tatlı su kaynaklarının ihtiyaçları karşılayamayacak hâle
gelmesi üzerine tatlı su kaynakları konusunda ortaya çıkan sorun su sorunu olarak
tanımlanabilir. Dünya su varlığının miktar bazında sabit kaldığı bir gerçektir. Ancak kimi
zaman suyun bulunduğu ortam fazla suya ulaşımı zorlaştırdığı için, kimi zaman da ulaşılabilir
mahiyetteki suyun bileşimi kullanmaya uygun olmadığı için Dünya’nın su varlığı, her geçen
gün artan su ihtiyacını karşılamak konusunda yetersiz kalmaktadır. Bu durum bölgesel ve
mevsimsel değişimler arz etmekle beraber, kimi yerlerde şiddetli kimi yerlerde ise hafif
hissedilen bir sorun olarak öne çıkmaktadır. Bu anlamda dağ ve örtü buzullarında bağlanan
sular, higroskopik nem, canlıların bünyesindeki sular, atmosferdeki su buharı, tuzlu sular ve
jüvenil sular ilk aşamada kullanılması mümkün olmayan sular olup, insan dışı sebeplerle
ulaşılamaz statüsünde yer almaktadırlar. Öte yandan, beşerî etkiler sonucu kirlilik oranı artan
sular ise antropojenik kaynaklı ulaşılamaz sular payesine yazılmışlardır. Dolayısıyla kendi
içinde bir ahenge sahip olan hidrosferin beşerî müdahalelerden etkilenen yapısı, günümüz
dünyası için gittikçe büyüyen bir probleme işaret etmektedir.
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Tamamen ikame edilemeyen bir kaynak olan su; yaşayan bütün canlılar için en önemli
doğal kaynaklardan biridir. Diğer bir ifadeyle su; hayatın ve canlılığın kaynağıdır. İnsan
kullanımı, ekosistem kullanımı, ekonomik kalkınma, enerji üretimi, ulusal güvenlik gibi suyun
gerekli olduğu birçok sektör vardır. Ancak, özellikle son 50 yıl içerisinde artan insan nüfusu ve
bunun sonucu olarak artan su talebi, küresel bir su krizini gündeme getirmiştir. Bunun yanı sıra,
hızla artan Dünya nüfusu ve su talebiyle birlikte ekonomik, politik ve çevresel konulardaki
mücadeleler ve çekişmeler çok daha yaygın ve ciddi boyutlara ulaşmıştır. Su kaynakları;
miktar, kalite ve tüm diğer sektörel kullanımlar açısından birçok ciddi sorunla karşı karşıyadır.
Su tüm canlılar için en önemli doğal kaynaklardan biridir.
Yer altı suyu kaynaklarından pompalanan ve akarsulardan alınanları da içeren su
kaynaklarının tahminen %70′i tarımsal sulamada, %20′si endüstride ve %10′u evlerde
kullanılıyor. Bu sektörler arasında gittikçe artan su rekabetinde, su ekonomisinin tarımdan yana
olmadığı görülüyor. Çin’de 1.000 ton su ile ortalama değeri 200 $ olan 1000 kg buğday
üretilebilirken, aynı miktarda su ile 14.000 $ değerinde endüstriyel ürün elde edilebiliyor. Bu
oran tarımdan 70 misli daha çoktur. Ekonomik büyümeyi ve beraberinde getirdiği işleri
amaçlayan bir ülkede, su kaynaklarının tarımdan endüstriye kaydırılmasının getirdiği kazançlar
çok açıktır.
Hayatın vazgeçilmez bir unsuru olan su, yerine başka bir madde ikame edilemeyen,
sınırlı bir doğal kaynaktır. Sağlıklı suya ulaşmak her şeyden önce temel bir insan hakkı olarak
değerlendirilmelidir. Diğer bir deyişle su, toplumsal bir değer olarak düşünülmelidir. İnsanların
faaliyetleri de suya bağımlıdır ve bu faaliyetler de su koşullarını etkilemektedir. Şehirleşme,
sanayileşme ve ekosistemin korunması su talebini artırmaktadır. Endüstrileşme ise
şehirleşmeden daha fazla su kaynaklarının kullanımına sebep olmaktadır.
Hayat düzeyi artışı kendi içinde ek su kaynakları talebini birlikte getirmektedir.
Örneğin, insanların besin zinciri arttıkça ve daha çok sığır, tavuk, yumurta ve süt ürünleri
tüketildikçe, tahıl tüketimi de artmaktadır. Su yenilenebilir bir kaynaktır, bu anlamda
sürdürülebilir kullanımı mümkündür. Ancak günümüzde hızlı su tüketimi, kaynaklardan
yararlananlara eşit fırsatlar ve yararlar sağlayacak şekilde olmayıp sürdürülebilirlikten çok
uzaktır.
Genellikle, bir insanın biyolojik ihtiyaçlarını karşılaması ve yaşamını sürdürebilmesi
için, günde en az 2,5 litre su tüketmesi gerektiği kabul edilir. Ancak, çağdaş bir insanın sağlıklı
bir biçimde yaşaması için gereken içme, yemek pişirme, yıkanma, çamaşır gibi amaçlarla
kullanılacak su dikkate alındığında, kişi başına günlük ortalama kentsel su tüketim standardı
150 litre olarak kabul edilmektedir. Dünyada su tüketimi incelendiğinde kentsel alanlarda
günde ortalama 150 lt/sn su tüketilirken sanayileşmiş ülkelerde bu rakam 266 lt/sn’ye
çıkmaktadır. Dünya genelinde bölgelere göre kişi başına su tüketim miktarları sanayileşmiş
ülkelerde 266 litre iken, Afrika’da 67, Asya’da 143, Arap ülkelerinde 158, Latin Amerika’da
184 litredir.
Gelişmiş ülkelerde su tüketim miktarı sınırsızca artmaktadır. Amerika Birleşik
Devletlerinde bir kişi günlük ortalama 300 litre, İngiltere’de 230 litre su tüketmektedir. Az
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gelişmiş olan ülkelerde ise bu değer yalnızca 10 litredir. Dünya nüfusunun %40'ını barındıran
80 ülke şimdiden su sıkıntısı çekmektedir. 1940-1980 yılları arasında su kullanımı iki katına
çıkmıştır. Nüfusun hızla artması, buna karşılık su kaynaklarının sabit kalması sebebiyle su
ihtiyacı her geçen gün artmaktadır.
Yer altından devamlı ve çok miktarda su çekilmesi sonucu su tablası önemli miktarlarda
alçalır. Yer altı suyu seviyesinin düşmesinde veya su tablasının alçalmasında, şehirleşme
sonucu, yer altı suyu beslenme alanlarının bina, asfalt yol vs. tesislerle kaplanması da önemli
rol oynamaktadır. Bu durum, kuyulardaki suyun seviyesinin düşmesine, hatta onların
kurumalarına yol açar. Bu arada, pompaj yoluyla su çekilen kesimlerde pompaj masrafları artar.
Deniz ve okyanusa yakın bölgelerde yer altından tuzlu su bu boşlukları doldurabilir.
Farklı amaçlar için farklı kalitede sulara ihtiyaç vardır. Örneğin sulamalı tarımda
kullanılan su ile endüstride kullanılan suların kaliteleri birbirlerinden farklıdır. Hatta farklı
endüstri dallarında farklı kalitede sulara gereksinim duyulur. Örneğin ilaç ve meyve suyu
üretiminde saf, iyi kalitede su kullanılır. Şeker üretiminde ise sert su kullanılması gerekir. Bu
nedenle onların, sıcaklık, renk, saydamlık, koku, tat, elektriksel iletkenlik, sertlik ve pH
derecesi gibi fiziksel ve kimyasal özellikleri tercih nedeni olmaktadır.
Her yıl 200 milyon insan kirli sulardan kaynaklanan hastalıklara yakalanıyor ve çoğu
yoksul 3,4 milyon insan -çocuklar dâhil- su kıtlığı ve sudan kaynaklanan hastalıklardan dolayı
hayatını kaybetmektedir. Her gün 6 bin çocuk, her 8 saniyede 1 bebek can veriyor. 7 milyarlık
dünya nüfusunun %25’lik bölümü yani 1,75 milyar insan temiz su konusunda çok sıkıntılı olup,
güvenli içilebilir temiz suya sahip değildir. %8’i 500 bin insan kronik temiz su noksanlığı
yaşamaktadır. 2,4 milyar insan için koşulların iyileştirilmesi gerekmektedir. Kirli su
kurbanlarının çoğunluğu ise gelişmekte olan ülkelerdedir.
Dünya nüfusunun 9,3 milyara ulaşması beklenen 2050 yılına gelindiğinde su sıkıntısı
çeken 26 ülkeye 50 yıl sonra 40 ülkenin daha ekleneceği ve nüfusun 3’te 2’sinin çeşitli su
sorunu yaşayacağı öngörülüyor. İklim değişiklikleri nedeniyle 60 ülkedeki 7 milyar kişi su
kıtlığı ile karşı karşıya gelecektir.
Son 50 yılda dünya nüfusu yaklaşık iki kat, su tüketimi ise 6 kat artmıştır. Günümüzde
nüfusu 10 milyonu aşan 21 kentin 17’si az gelişmiş ülkelerde bulunmaktadır. Orta Doğu
ülkelerinin nüfusu hâlen 300 milyon olmasına, bir başka anlatımla dünya nüfusunun yaklaşık
%5’ini barındırmasına karşın, dünya su kaynaklarının ancak %1’ine sahip bulunmaktadır. Bu
rakamlar “temiz su”yun önümüzdeki yıllarda dünyanın gündemini meşgul edecek önemli
meselelerden birisi olduğunu göstermektedir.
Dünyanın önde gelen su sorunlu bölgeleri, Orta Doğu-Kuzey Afrika, Hint Yarımadası,
Güney Afrika’nın bazı bölümleri, Kuzey Çin olarak belirtilmektedir. Bu coğrafyaların su
sorunlu konuma gelmesinin başlıca nedenleri olarak aşırı nüfus artışı, suyun verimsiz
kullanılması ve suyun kirletilmesi olarak sayılabilir.
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Plansız nüfus toplanma sahalarındaki artış neticesinde, hızlı şehirleşme ve sanayileşme
sebebiyle bazı ülkelerde içme-kullanma ve sanayi suyuna olan talep yıllara göre katlanarak
artmıştır. Suyun kısıtlı bir kaynak olması ülkelerin zenginliğinin de göstergesi hâline geldi.
Bugün yılda kişi başına 10 bin metreküp su düşen ülkeler artık “su zengini ülke” olarak
adlandırılıyor. Genel kabullere göre, bir ülkede yılda kişi başına düşen tatlı su miktarı 1,700
metreküpten düşükse, o ülkenin “su baskısı” ile anılan miktar 1,000 metreküpün altına inmiş
ise “su açığı, kıtlığı” ile karşı karşıya kabul edilmektedir.
2025 yılına gelindiğinde Orta Doğu-Kuzey Afrika coğrafyasında su açığı olan ülkelerin
sayısının 18’e çıkması beklenmektedir. Daha somut bir ifade ile diğer bölgeler de dâhil
edildiğinde, 2025 yılında dünya nüfusunun üçte ikisi “su baskısı” ve “su sıkıntısı” ile karşı
karşıya kalabilecektir. Bütün dünyada kirlilik, aşırı tüketim ve yeterli olmayan su yönetimi
politikaları, kullanılabilir suyun kalitesi ve miktarında düşüşe yol açmaktadır.
2002 yılında açıklanan Birleşmiş Milletler raporuna göre; dünya nüfusunun yarısı 2032
yılında içecek su bile bulamayacak. Orta Doğu halklarının yüzde 95’i, Asya ve Pasifik’te
yaşayanların ise yüzde 65’i ciddi su sıkıntısı çekecektir.
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) tarafından açıklanan
Dünya Su Gelişme Raporu’na göre en kaliteli suyun Finlandiya’da olduğu bildirilmiştir. Tatlı
su kaynakları ve özellikle yer altı sularının miktarı ve temizliği, atık suyun nasıl artırıldığı
kriterler değerlendirilerek oluşturulan listede 2. sırada Kanada, 3. sırada Yeni Zelanda yer
alırken Türkiye, listenin 45. sırasında bulunmaktadır. Almanya ise 57. sırada Türkiye’nin yanı
sıra Ekvador, Venezüella, Hırvatistan ve Bulgaristan gibi ülkelerin gerisindedir. En az suya
sahip ülke ve bölgeler ise; Kuveyt, Gazze Şeridi, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahama, Maldiv,
Libya, Suudi Arabistan, Malta ve Singapur’dur.
Fakirlik, kuraklık ve savaşlar temiz su kaynaklarını ulaşılamaz yapmaktadır. Dünyanın
artan nüfusuna karşın kaynakların bilgisizlikten kirletilmesi ve israfı, kaliteli suyun ihtiyaçları
karşılamaktan giderek uzaklaşmasına neden olmaktadır. Bu sebepten bazı ülkeler atık suları
arıtıp tekrar kullanma yöntemine başvurmaktadır. Yer üstü su kaynaklarının büyük bir kısmının
kirlendiği ve birçok yer altı su kaynağının da aşırı derecede kullanıldığı belirlenmiştir.
Su kaynaklarındaki kirlenmelerin ve aşırı kullanımların önüne geçilmezse, gelecek
nesiller için iyi kalitede su kaynağı kalmayacağı fikri giderek güçlenmektedir. Dünya
insanlarının birçoğu, sürdürülebilir çevre ve hak kavramlarından uzak görünmektedir. Bunlar
asla gelecek nesilleri veya dünyayı düşünmemektedir. Yerküresini ise hoyratça
tüketmektedirler. 2000 yılında, Dünya temiz su üretiminin yaklaşık %57’si ile tüketimin %70’i
Asya’da gerçekleşmiştir. Gelecekteki yıllık su üretimi her on yılda bir %10-12 arasında artması
beklenmektedir. Bu da toplam 5.240 km³e karşılık gelmektedir.
Bu temel değerlendirmelerin yanı sıra bazı bölgesel sorunlarda dikkat çekmektedir.
Dünyanın en kurak kıtası olan Avustralya'nın en önemli su kaynağı Murray-Darling Nehri
yükselen tuz seviyesinin tehdidi altındadır. Dünyanın en fazla kullanılan su sistemi olan
Zambezi Nehir yatağı sürekli sel ve şiddetli yağışlar yüzünden zarar görmektedir.
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Hindistan'daki kutsal Ganj Nehri ve Amazon havzası aşırı nüfus yoğunluğu ve ekolojik
dengesizlik nedeniyle kirlenmiş durumdadır. Çin'deki Sarı Nehir, sanayi ve tarım sektöründeki
aşırı kullanım nedeniyle kurumak üzere olup kirlilik ileri düzeydedir.
Nil Nehri, sulama ve enerji üretimi amaçlı aşırı kullanım nedeniyle risk altındadır. Orta
Doğu'daki kıt su kaynaklarının giderek kirlenmesi de gerginliği arttırmaktadır. Türkiye, Dicle
ve Fırat üzerinde kurduğu barajlar nedeniyle Suriye ve Irak tarafından su kaynaklarını
kurutmakla suçlanmaktadır. Batı Afrika'da, Nijer ve Volta Nehirlerine bağlı bir yaşam süren
nüfus bu iki nehirdeki seviyenin düşüşü ve kirlilik yüzünden tehdit altındadır. Avrupa'daki
kentlerin yarısından fazlası, yer altındaki su kaynaklarını ölçüsüz bir şekilde yağmalamaktadır.
Dünyanın birçok bölgesinde Meksika'da olduğu gibi yağmur suları ile kanalizasyonun
karışması nedeniyle su sıkıntısı çekilmektedir. ABD'deki tarım arazisinin beşte birini sulayan
Ogallala Aquifer Nehri aşırı pompalama nedeniyle giderek kurumaktadır.
Su sorununu azaltmak ve bu hususta yaşanan anlaşmazlıkları en aza indirmek için bazı
önlemler alınabilir. Bu önlemler devletler düzeyinde, yerel yönetimler düzeyinde ve bireysel
olabilir. Bu değerlendirmeler temiz suyun önümüzdeki yıllarda dünyanın gündemini meşgul
edecek en önemli meselelerden birisi olduğunu göstermektedir.

286

Uygulamalar
1)

Van Gölü hakkında internette araştırma yapınız.

2)

Melen Çayı hakkında internette araştırma yapınız.

3)

Manavgat Çayı hakkında internette araştırma yapınız.
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Uygulama Soruları
1)

Van Gölü’nden faydalanma şekilleri hakkında bilgi veriniz.

2)

Melen Çayı’ndan faydalanma şekilleri hakkında bilgi veriniz.

3)

Manavgat Çayı’ndan faydalanma şekilleri hakkında bilgi veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İnsanlar sudan, her şeyden önce hayatlarını devam ettirebilmek için, içme yoluyla
faydalanırlar. Bunun dışında su, ev işlerinde, endüstride, enerji elde etme ve ısıtmada, sulamalı
tarım ve hayvancılıkta, yapı işlerinde, ulaştırmada, tıpta, turizmde ve suda yaşayan diğer
canlıların kullanımı gibi çeşitli amaçlarda kullanılır. Bu bölümde işlediğimiz yer altı suları,
kaynaklar, akarsular ve göllerden faydalanma şekilleri üzerinde durulmuştur.
Yer üstü suları her yerde ve her zaman ihtiyaca kâfi gelmeyebilir. Bu durumda yer altı
sularından faydalanma yoluna gidilir. Örneğin sulamalı tarımın yapıldığı bir sahada, yer üstü
sularının ihtiyacı karşılamadığı kurak devrelerde yer altı suyundan yararlanılır. Özellikle kır
yerleşmelerinde, içme ve kullanma suyu normal ve artezyen kuyular vasıtasıyla yer altı
suyundan sağlanır. Sulardan gerektiği şekilde yararlanabilmek için, onların sıcaklık, renk,
saydamlık, koku, tat, elektriksel iletkenlik, sertlik ve pH derecesi gibi fiziksel ve kimyasal
özelliklerinin bilinmesi gerekir. Bunun için bazı sınıflandırma yöntemleri kullanılır. Bu
sınıflandırmalara örnek olarak Scofield ve Wilcox sınıflandırmaları ile ABD Tuzluluk
tarafından yapılan sınıflandırmalar gösterilebilir.
Kaynaklardan çeşitli şekillerde faydalanılır. Bunlardan biri içme ve kullanma suyunun
sağlanmasıdır. Kaynaklardan tıp alanında da faydalanılır. İçlerinde erimiş hâlde mineral madde
bulunan ve maden suyu olarak adlandırılanı kaynaklar, mide-bağırsak ve deri gibi
organlarımızla ilgili birtakım hastalıklarla romatizmal hastalıklara iyi geldiklerinden, tedavi
amacıyla kullanılırlar. Kaynaklar ayrıca, turizm alanında da önemli bir yere sahiptirler.
Sulardan faydalanmanın başında içme ve evlerde kullanma suyunun sağlanması gelir.
Bunun yanında akarsular, endüstrinin su gereksiniminin karşılanmasında da kullanılırlar.
Akarsular büyük güç kaynağıdırlar. Onlar vasıtasıyla beyaz kömür adı verilen elektrik enerjisi
elde edilir. Akarsular sulamalı tarım ve hayvancılık için gerekli olan suyu da sağlarlar.
Akarsulardan, bütün bu hizmetlerinin dışında, ulaşım, turizm, spor, rekreasyon ve balıkçılık
gibi alanlarda da yararlanılır.
İnsanlar su gereksiniminin karşılanması, enerji elde edilmesi, turizm, ulaşım, tuz
üretimi, balıkçılık, avcılık, su suporları ve eğlence gibi çok çeşitli alanlarda göllerden (doğal
veya yapay) yararlanırlar.
Yeryüzünün ¾’ünün sularla kaplı olması, dünyada su bolluğu olduğu görünümü
veriyorsa da içilebilir nitelikteki su oranı çok ama çok küçüktür. Birçok ülkede su problemi
birinci sorundur. Yaklaşık su kıtlığına bağlı olarak her gün 6.000 çocuk ölmektedir. Afrika’da
1998 yılında, 308.000 insan savaşlarda ve çatışmalarda ölmüştür, fakat bundan daha fazlası
2.000.000 kişi (6 kat daha fazla) su kirliliğine bağlı olarak meydana gelen ishal vakalarından
ölmüştür. Su kaynakları üzerindeki baskılar, özellikle kentleşme, nüfus artışı, artan yaşam
standartları, su için artan rekabet ve kirlilik gibi insan faaliyetleri sonucunda artmaktadır.
Bunlar dolaylı olarak da iklim değişimi ve doğal koşullardaki değişiklikler ile daha da
şiddetlenmektedir. Kıt su kaynakları buna karşın giderek artan insan nüfusu ve faaliyetleri
suyun öneminin giderek artmasına neden olmaktadır.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi sulardan gerektiği şekilde faydalanabilmek için
bilinmesi gereken özelliklerinden birisi değildir?
a)

Sıcaklık

b)

Renk

c)

Saydamlık

d)

Parlaklık

e)

Elektriksel iletkenlik

2)
verilmiştir?

Scofiled sınıflamasında kullanılan aşağıdaki eşlemelerden hangisi yanlış olarak

EC

Su Sınıfı

a)

250’den az

Çok iyi

b)

750 – 2000 arası

Şüpheli

c)

3000’den çok

Kullanılmaz

d)

2000-3000 arası

Şüpheli

e)

750-2000 arası

Kullanılabilir

3)
ABD Tuzluluk Laboratuvarı sınıflamasına göre aşağıdaki tanımlamalardan
hangisi yanlıştır?
a)

C1

Tuzluluğu çok yüksek

b)

S4

Sodyumu çok yüksek

c)

S1

Sodyumu düşük

d)

C3

Tuzluluğu yüksek

e)

S3

Sodyumu yüksek

290

4)

– Tıp alanında faydalanılır.

Soğuk olanlarından maden suyu, sıcak olanlarından (kaplıca) ise banyo
yapılarak faydalanılır.
-

Turizm alanında da faydalanılır.

Yukarıda değişik faydalanma şekilleri verilen su türü aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Akarsular

b)

Göller

c)

Yer altı suları

d)

Yüzeysel sular

e)

Kaynaklar

5)

Aşağıda verilen göl ve faydalanma şekilleri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

a)

İçme suyu – Terkos Gölü

b)

Elektrik enerjisi – Tortum Gölü

c)

Turizm – Tuz Gölü

d)

Taşımacılık – Van Gölü

e)

Balıkçılık – Köyceğiz Gölü

Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.
6)
Genellikle, bir insanın biyolojik ihtiyaçlarını karşılaması ve yaşamını
sürdürebilmesi için, günde en az .................... tüketmesi gerektiği kabul edilir.
7)
Gelişmiş ülkelerde su tüketim miktarı sınırsızca artmaktadır. Amerika Birleşik
Devletlerinde bir kişi günlük ortalama ....... litre, İngiltere’de ........... litre su tüketmektedir.
8)
Göllerden tuz üretiminde de faydalanılmaktadır.
yurdumuzun tuz üretiminde önemli bir paya sahiptir.

Örneğin

................

9)
Yer altından çekilen suyun belirli bir miktardan fazla olmamasına dikkat
edilmesi gerekir. Herhangi bir akiferden bu tür olumsuzluklara yol açmadan çekilebilecek
maksimum su miktarına ................. denilmektedir.
10)
Akarsular büyük bir güç kaynağıdırlar. Onlar vasıtasıyla beyaz kömür adı
verilen ............. elde edilir

291

Cevaplar
1)d, 2)b, 3)a, 4)e, 5)c, 6) 2,5 litre su, 7) 300-230 , 8) Tuz Gölü, 9) emniyetli verim, 10)
elektrik enerjisi.
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