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ÖNSÖZ 

 

Đ.T.Ü. Maden Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı Uygulamalı Jeoloji 
Programı tarafından verilen bu yüksek lisans çalışmasında Karpaz (KKTC)’da 
bulunan Yeşilköy akiferinin 3 Boyutlu (3B) hidrojeolojik modeli hazırlanmıştır. 
Bölgede daha önceki yıllarda gerçekleştirilmi ş araştırmaların ve mevcut bilgilerin 
değerlendirilmesinden sonra, jeolojik ve hidrojeolojik veriler deneştirilmi ş ve elde 
edilen tüm bilgiler göz önüne alınarak, sonuçları madde madde belirtilmiştir. 

 

Su sorunu birçok Akdeniz ülkesinde olduğu gibi son 50 yıldır, KKTC’de önemli 
boyutlara ulaşmış olup yaşamın her alanında kendini hissettirmektedir. Yaşanmakta 
olan sorun, sadece içme-kullanma suyu ile tarımsal amaçlı kullanılan suyun yeterli 
miktarlarda olmayışı sorunu değil, mevcut suların birçok bölgede kalitesinin de çok 
düşük olması sorunudur. Su ihtiyacının karşılanmasında yeraltı suyunun önemi 
oldukça fazladır. Đnceleme alanında yer alan Yeşilköy ilçe merkezi ile civarını 
besleyen Yeşilköy akiferinin hidrojeolojik modelinin hazırlanması bu çalışmanın 
esasını oluşturmaktadır. 

 

Tez çalışmalarımın her safhasında bilgi ve tecrübesini benimle paylaşan ve bunları 
etkin bir biçimde kullanmamı sağlayan, çalışmalarımın her aşamasında desteğini ve 
iyi niyetini benden hiç esirgemeyen Mühendislik Jeolojisi Anabilim Dalı öğretim 
üyesi değerli hocam Yrd. Doç. Dr. H. Tolga YALÇIN’a en içten dileklerimle çok 
teşekkür ederim. Tez konusu olarak yeraltısularını incelemem için bana yol gösteren 
KKTC Jeoloji Maden ve Metalürji Mühendisleri Odası (JMMO) 32. dönem başkanı 
Jeo. Müh. Aydın BEYĐTLER’e teşekkür ederim. Tezim için gerekli belge ve 
materyallerin bulunmasında yardımcı olan KKTC Jeoloji ve Maden Dairesi (JMD) 
müdürü Maden Müh. Mustafa ALKARAVLI ve KKTC Jeoloji Maden ve Metalürji 
Mühendisleri Odası (JMMO) 31. dönem başkanı Jeo. Müh. Mehmet NECDET başta 
olmak üzere tüm JMD ve JMMO çalışanlarına teşekkürü bir borç bilirim. Tezin 
hazırlanmasında ve verilerin düzenlenmesinde bana destek olan değerli hocalarım 
Prof. Dr. Fuat YAVUZ ve Doç. Dr. Ali Malik GÖZÜBOL ile arkadaşlarım Emre 
ERÇELEN, Köksal KAÇMAZ ve Seçil TUFAN’a teşekkür ederim. Kalacak yer 
konusunda bana en büyük desteği veren Seyfettin UMUT ve ailesine en içten 
dileklerimle teşekkür ederim. 

 

Öğrenim yaşamım boyunca bana maddi ve manevi hiçbir desteğini esirgemeyen, 
başta babam Abdullah KULAK olmak üzere tüm aileme ve sevgili eşim Đlknur 
YAZGIN’a en derin duygularımla teşekkür ederim. 

 

Kasım 2006                                                                                     Rifat KULAK 
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KKTC YE ŞĐLKÖY HAVZASININ H ĐDROJEOLOJĐK MODELLEMES Đ 

 

ÖZET 

 

Bu çalışma KKTC’nin kuzeydoğusunda Karpaz Yarımadası’nda içme suyu’nun 
temin edildiği Yeşilköy akiferinin mevcut durumunu ve eğer önlem alınmaz ise 
ileride ne halde olacağını gösteren 3 Boyut (3B) modelinin hazırlanması için 
yapılmıştır. 

 

Akifer alanı yaklaşık 16 km2’dir. Bölgede görülen iklim tipik bir Akdeniz iklimidir. 
Yazları uzun ve kurak, kışları kısa ve yağmurludur. Yıllık ortalama sıcaklık 
19,3ºC’dir. Yaz ortası sıcaklık 26,5ºC üzerinde seyretmektedir. En soğuk aylarda ise 
11,7°C’dır. Kışın hava oldukça yumuşaktır ve yıllık ortalama 483,2 mm. yağmur 
düşmektedir. 

 

Đnceleme alanının temelini Oligosen-Miyosen yaşlı Değirmenlik Grubu’na ait 
geçirimsiz fliş karakterindeki marn’lar oluşturur. Bunun üzerine transgresif-regresif 
döngüler sonucu Pliyosen-Geç Kuvaterner yaşlı Mesarya Grubu ve Geç Kuvaterner 
dolgu sekileri’ne ait kumtaşı, kalkaranit ve ikincil kireçtaşları açılı bir uyumsuzlukla 
gelmektedir. Bu birim bölgedeki akiferi oluşturur. Bu birim üzerine Kuvaterner-
Holosen yaşlı güncel çökeller uyumsuz bir şekilde gelir. Altta geçirimsiz, üstte 
yarıgeçirimli birim akiferin serbest bir akifer olduğunu gösterir. 

 

Akiferin beslenmesi yağıştan sızma ve sulamadan süzülmelerle olmaktadır. 
Akiferden boşalım ise suni çekim ile olmaktadır. 



 xii

HYDROGEOLOGICAL MODELLING OF YE ŞĐLKÖY BASIN IN TURKISH 
REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS (TRNC) 

 

SUMMARY 

 

The aim of this study is to prepare a 3 Dimensional (3D) hydrogeologic model of the 
Yeşilköy aquifer which is the main source of the public supply at the Karpaz 
Peninsula of the Northern Cyprus. 

 

This aquifer has a surface area of nearly 16 km2. The investigated area has typical 
Mediterranean climate characteristics with long and dry summer season and warm 
and rainy winter season. Average temperature is 19.3ºC. Maximum and minimum 
average temperatures are 26.5ºC and 11.7°C, respectively. The average annual total 
precipitation is 483.2 mm. 

 

The basement rock of the study area comprises the Oligocene-Miocene impermeable 
Değirmenlik group that made up of flysch and marl. This formation is overlain by the 
Pliocene-Late Quaternary Mesarya group and Late Quaternary sediments, 
comprising sandstone, calcarenite and limestone. These formations constitute the 
main aquifer of the region. This aquifer is overlain by the Quaternary- Holocene 
alluvium forming an unconfined aquifer. 

 

Recharge of the aquifer is from precipitation and irrigation. The main discharge of 
the aquifer is by pumping groundwater from wells besides evaporation and flow to 
the sea. 
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1. GĐRĐŞ 

 

Yaşam kaynağı olan su, tüm canlıların vazgeçilmez bir unsurudur. Yeryüzünün aşırı 

ısınması, sanayileşme, nüfus artışı ve kontrolsüz su kullanımı, bu önemli unsurun 

azalmasına, kalitesini yitirmesine ve yok olmasına neden olabilmektedir. Tarih 

boyunca tüm medeniyetlerin kaderlerini belirleyen en önemli unsurlardan biri olan 

su, bu özelliğini devam ettirmekte ve yüzyılımıza damgasını vurmaktadır. 

Özellikle küresel ısınma sonucu yeryüzünde büyük ve geniş çaplı bir kuraklık 

oluşmaktadır. Küresel ısınma sonucu yeraltı sularının beslenmesi azalmakta, bununla 

birlikte kontrolsüz, bilinçsiz kullanım ve müdahaleler ile var olan kaynaklar her 

geçen gün kirlenmekte ve azalmaktadır. 

Bilinen bu sebeplerden dolayı suya olan talep, içinde bulunduğumuz yüzyılda önemli 

oranda artış sergilemiştir. Yapılan çeşitli araştırmalar sonucunda, herhangi bir 

önlemin alınmaması durumunda 21. yüzyılda su, geçtiğimiz yüzyıllara damgasını 

vuran petrol ve kömürün yerini alacaktır. Suyun kendine ait yerlerde oluşması, 

bulunması ve doğal oluşu suyun önemini daha da artırmaktadır.  

Doğal olarak su kaynakları çok ve kaliteli olan ülkeler 21. yüzyılda otorite sahibi 

olabileceklerdir. Suyun varlığı halkın yaşam ve refahı için de en önemli unsurlardan 

biridir. Su kaynaklarını etkileyen en önemli unsurlar ise meteorolojik ve iklimsel 

koşullardır. Birçok Akdeniz ülkesinde olduğu gibi, KKTC için de geçerli olan kurak-

yarı kurak iklim koşulları su sorununun önemini daha da artırmaktadır.  

Kıbrıs’ın jeolojisi çok çalışılmış fakat hidrojeolojisi detaylı bir şekilde 

araştırılmamıştır. Bu yüzden Kıbrıs’ta bulunan akiferlerin durumu tam olarak 

bilinmemektedir. Bu çalışmamda KKTC’de  özellikle 50 yıldan bu yana yaşanan ve 

son yıllarda önemli boyutlara ulaşan su sorunu ile ilgili bilimsel çalışmalara bir temel 

olması düşüncesi ile hakkında neredeyse hiç çalışma bulunmayan ve konumu itibari 

ile bölgede çok önemli bir role sahip olan, Karpaz (KKTC)’de bulunan Yeşilköy 

akiferinin 3 Boyutlu (3B) hidrojeolojik modeli ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu 
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bölgedeki su probleminin önemi kuyu verilerinden ve bölge halkı ile yapılan 

görüşmelerden oldukça iyi anlaşılmaktadır. Bu çalışmayı gerçekleştirmek üzere 

danışmanım tarafından Kıbrıs’ın kuzeydoğusunda bulunan Karpaz yarımadasındaki 

14 köyü besleyen Yeşilköy akiferinin çalışılması önerilmiştir.   

Çalışma; başlangıçta bölgeye ait topografik haritalar ile önceden hazırlanmış tüm 

jeolojik ve meteorolojik verilerin elde edilmesi, eksiklerin tamamlanması ve 

bunlardan model için gerekli olanların ayırt edilip modele uygun hale getirilmesi 

şeklinde gelişmiştir. Daha sonra, bu veriler ışığında çalışma alanının genel 

stratigrafisi ve hidrojeolojik bilgileri hazırlanmıştır. En son aşamada ise, tüm bu 

veriler Groundwater Modeling System (GMS) paket programına aktarılarak bölgenin 

hidrojeolojik 3B modeli hazırlanmış ve akiferin durumu irdelenmiştir. 

Hidrojeolojik model çalışması, akifer ile ilgili simülasyonların hazırlanmasına 

yardımcı olur. Böylece akiferin günümüzde, ve belirli gelecekteki durumu hakkında 

önemli bilgiler edinmemizi sağlar. Örneğin; akifer için zararlı kuyuların tespiti, yeni 

kuyu yerlerinin tespiti, akiferden emniyetli su çekim miktarı hidrojeolojik model ile 

belirlenebilir. 

 

1.1. Çalışmanın Amacı ve Đçeriği 

 

Kıbrıs adasının su problemi yeni olmamakla beraber son 50 yıl içerisinde boyutu 

aşırı derecede artmıştır. Bu büyük probleme karşın Kıbrıs’ta yeterli hidrojeolojik 

çalışmaların bulunmaması, problemin boyutunun daha da artmasına neden olmuştur. 

KKTC’de yapılmış önceki çalışmalar genel jeoloji üzerine olduğundan hidrojeolojik 

veriler az ve yetersiz kalmış, bu yüzden KKTC’deki akiferler hakkında detaylı bilgi 

birikimi söz konusu olmamaktadır. Bu çalışmadaki amaç Karpaz (KKTC)’da 

bulunan Yeşilköy ve civarındaki 14 köye su sağlayan Yeşilköy akiferinin 

hidrojeolojik 3B modelin hazırlanmasıdır. Model ile mevcut durum belirlendikten 

sonra belirli koşullarda akiferin durumu değerlendirilecektir. Eldeki veriler ile 

akifer’in şu andaki durumunu, yapılacak su çekim ve basımlarıyla akiferin ve 

kuyuların durumunu gösteren simülasyonlar hazırlanmıştır. Bu simülasyonlar 

bölgenin 3B katı modeli ve 3B yeraltı suyu akımlarını gösteren hidrojeolojik 
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modellerdir. Yürütülen çalışmalar ile, akifer hakkında genel ve kapsamlı bir fikre 

sahip olunması amaçlanmıştır. 

Yetersiz hidrojeolojik çalışmalar neticesinde hakkında az bilgiye sahip olunan 

akiferlerin aydınlatılması yolunda adımlardan birini atmak için, serbest bir akifer 

olan Karpaz (KKTC) yarımadasındaki Yeşilköy akiferini kapsayan alan, çalışma 

bölgesi olarak seçilmiştir. Yaklaşık 16 km2 olan bu alanda, öncelikli bölgeye ait 3B 

hidrojeolojik model ve geometrisinin hazırlanması planlanmıştır.  Esas olarak 

bölgede yapılmış tüm jeolojik ve meteorolojik çalışmalardan toplanan verilerin 

deneştirilmesi ve eksiklerin tamamlanması ile bölgeye ait topografik harita üzerinde 

hidrojeolojik 3B modelin hazırlanması düşünülmüştür.  

 

1.2. Çalışma Yöntemleri ve Kullanılan Araçlar 

 

Hidrojeolojik modelin hazırlanışında 1:5000 ölçekli, Lefkoşa-S32-a-04-a, Lefkoşa-

S32-a-04-b, Lefkoşa-R32-d-24-c ve Lefkoşa-R32-d-24-d pafta numaralı topografya 

ve 1:25.000 ölçekte detaylı jeoloji haritaları kullanılmıştır. Bölgeye ait meteorolojik 

veriler KKTC Meteoroloji Dairesi, topografik haritalar KKTC Harita Dairesi, ve 

jeolojik tüm veriler KKTC Jeoloji ve Maden Dairesi tarafından sağlanmıştır. Eldeki 

veriler ışığında belirli kabuller alınarak kavramsal bir model oluşturulmuş ve 

Groundwater Modeling System (GMS) v4.0 paket programı kullanılarak 

hidrojeolojik 3B model hazırlanmıştır. 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanlığına ait Groundwater Modeling 

System (GMS), yeraltı sularının simülasyonlarının yapılması için kapsamlı bir 

grafiksel kullanıcı programıdır. Bütün GMS sistemi grafiksel kullanıcı arayüzü 

(GMS) ve belirli analiz kodlarına ait arayüz (MODFLOW, MT3D, MODPATH, 

FEMWATER, T-PROGS, SEAM3D, SEEP2D, UTCHEM, FACT, RT3D, ART3D) 

programlarından oluşur. Bu analiz kodları özel yeraltı suyu modelleme paketleridir 

ve bunların hepsi GMS arayüzü ile bir arada kullanılmaktadır. GMS arayüzü ABD 

Askeri birimi (U.S. Army Engineer Waterways Experiment Station) ortaklığı ile 

Brigham Young Üniversitesi (Engineering Computer Graphics Laboratory of 

Brigham Young University) laboratuarında geliştirilmi ştir. GMS kapsamlı bir 

modelleme programı olarak tasarlanmıştır. Çeşitli model tipleri desteklenerek farklı 
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modeller ve veri tipleri arasında bilgi paylaşımına olanak sağlar. Araçlar bölge 

tanımlaması, model kavramları, ağ ve grid üretimi, jeoistatistik, ve süreçlendirme 

sonrası için hazırlanmıştır. 
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2. ĐNCELEME ALANININ TANITILMASI 

 

Bu bölümde inceleme alanının coğrafi konumu, ulaşım olanakları, yerleşimi, 

morfoloji ve bitki örtüsü ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. Ayrıca inceleme alanının 

iklim ve meteorolojisi ile ilgili genel bilgilere de değinilmiştir. 

 

2.1. Coğrafi Konum, Ula şım ve Yerleşim 

 

Đnceleme alanı Akdeniz’in 3. büyük adası olan  ve Doğu Akdeniz’de bulunan Kıbrıs 

adasının kuzeyindeki KKTC’nin Đskele ilçesine bağlı, adanın kuzeydoğusunda, 

yarımada olarak da adlandırılan Karpaz yerleşim birimi içerisinde bulunan Yeşilköy 

ve civarını kapsar (Şekil 2.1). Karpaz bölgesi, Đskele bucağı, Mehmetçik bucağı ve 

Yeni Erenköy bucağı olarak üç kısıma ayrılmıştır. Đnceleme alanı olan Yeşilköy ve 

civarı Yeni Erenköy bucağı içerisindedir. Karpaz bölgesinde 43 yerleşim birimi yer 

alıp, nüfusu 19179’dur. Yeşilköy 841 kişilik nüfus ile bölgenin ikinci büyük yerleşim 

birimidir [1]. 

KKTC’de içte karayolları, dışta ise deniz ve hava yolları ile ulaşım sağlanmaktadır. 

Karayol ulaşım sistemi ilçelerden ilçelere ve köylerden bağlı bulundukları ilçelere 

uygulanan özel otobüs işletmecilikleri ile sağlanmaktadır. Đskele-Karpaz anayolu 

inceleme alanını bulunduran Yeşilköy içerisinden geçer. Bölgeye ulaşım Đskele ve 

Mağusa ilçelerinden kalkan köy otobüsleri ile sağlanır. Köy otobüsleri günde en 

fazla üç sefer yapar [1;2]. Bu yüzden bölgeye ulaşım çok rahat değildir. Akifer’in 

bulunduğu yer yaklaşık 16 km2‘lik bir alan kapsar. 
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2.2. Morfoloji ve Bitki Örtüsü 

 

Kıbrıs’ın kuzey kıyıları boyunca, yüksekliği 1000 m.’yi bulan Beşparmak Dağları 

uzanır. Bu dağlara batıda Girne, kuzeydoğuda ise Karpaz Dağları adı verilir. Karpaz 

Dağları Yedikonuk köyünden başlayıp, Zafer Burnunda son bulan alçak tepelerdir. 

Bu dağlar genel olarak kireçtaşından oluşmaktadır [1]. 

Oldukça geniş kireçtaşı bölgelerinde, yağmur suları, geçirgen kayaların arasından 

yeraltına sızdığından, yüzey sularına hiç rastlanmaz [1]. Kıbrıs’ta sözü edilmeye 

değer büyüklükte ırmak olmamakla birlikte çalışma alanında herhangi bir akarsu ve 

kuru dere yatağı da bulunmamaktadır.  

Ada’nın %17’si ormanlarla, koruluklarla ve yeşil alanlara kaplıdır.  Kıbrıs’ın doğal 

bitki örtüsü, tipik Akdeniz iklimi bitki örtüsü olan maki ve garig’den oluşur. 

Yaprağını dökmeyen, çamgiller, turunçgiller, zeytingillerin yanı sıra makilik, 

yaprağını döken ağaç, bodur ağaççıklar, ağaç ve çalılıklarla değişik çiçek türleri 

ada’nın genel bitki örtüsünü oluşturur [1;3]. Karpaz’ın genel bitki örtüsü bodur 

çalılıklardan oluşur [1;2]. Okaliptus, keçiboynuzu, ve çam ağaçlarının görüldüğü  

kesimleri de vardır [1]. 

 

2.3. Đklim ve Meteoroloji 

 

Kuzey Kıbrıs’ın iklimi tipik bir Akdeniz iklimidir. Yazları (Haziran’dan Eylül’e) 

uzun ve kurak, kışları (Kasım’dan Mart’a) kısa ve yağmurludur [1;3]. Yıllık ortalama 

sıcaklık 19,3ºC’dir. Yaz ortası sıcaklık 26,5ºC üzerinde seyretmektedir. En soğuk 

aylarda ise 11,7°C’dır. En sıcak aylar 27,7 ºC ile Temmuz ve Ağustos, en soğuk 

aylar ise Ocak (11,6ºC) ve Şubat (11,8ºC) aylarıdır. Kışın hava oldukça yumuşaktır 

ve yıllık ortalama 483,2 mm. yağmur düşmektedir (Tablo Ek 2.1). 
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Şekil 2.1 : Çalışma bölgesini gösteren yer bulduru haritası (Sony Route Planner 
Europe programı ile oluşturuldu). 
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2.3.1. Yağış, Sıcaklık ve Buharlaşma 

 

Çalışma alanına ait meteorolojik veriler KKTC Meteoroloji Dairesine ait Yeni 

Erenköy istasyonundan alınmıştır. Yeni Erenköy istasyonunda 1977-2004 yılları 

arasında yapılan gözlemler incelenmiş ve sonuçlar Tablo Ek 2.1’de gösterilmiştir. 

Buna göre en yüksek yağışın Aralık, Ocak ve Şubat aylarında, en düşük yağışın ise 

Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleştiği ortaya çıkmaktadır. Ortalama yağış 

değerlerine göre en yüksek yağış değeri 116,7 mm. ile Aralık ayında, en düşük yağış 

değeri 0,2 mm. ile Temmuz ayındadır (Tablo Ek 2.1). 

 

2.3.2. Potansiyel ve Gerçek Buharlaşma 

 

Đnceleme alanının su bilançosu hazırlanırken, bölgesel potansiyel ve gerçek 

buharlaşma değerlerinin bilinmesi gerekmektedir. Bu amaçla, sağlanan veriler 

Penman yöntemine göre değerlendirilmiştir. Bu yöntem enerji dengesi ve kütle 

transferi eşitliklerine dayanır [4]. 

Penman yöntemi uygulanırken çalışma alanına en yakın konumdaki Yeni Erenköy 

istasyonundan alınan veriler kullanılmıştır. Penman yöntemine göre verilerin 

değerlendirilmesiyle inceleme alanı ve dolayının aylık ve yıllık potansiyel 

buharlaşma değerleri hesaplanmıştır (Tablo Ek 2.2). Tablo Ek 2.2’den görüleceği 

gibi potansiyel buharlaşmanın en düşük olduğu aylar; Kasım, Aralık ve Ocak, en 

yüksek olduğu aylar ise Haziran, Temmuz ve Ağustos’tur. Toplam yıllık potansiyel 

buharlaşma miktarı 1000,8 mm.su/yıl olarak bulunmuştur. 

 

2.3.3. Meteorolojik Su Bilançosu 

 

Potansiyel buharlaşmanın hesaplanmasından sonra Penman yöntemi uygulanarak 

gerçek buharlaşma değerleri saptanmış ve su bilançosu çıkartılmıştır (Tablo Ek 2.3). 

Su bilançosunda, toplam yıllık yağışın 483,2 mm, gerçek buharlaşmanın 282,3 mm. 

ve akışın 125,5 mm. olduğu görülmektedir. Yıllık yağış ve akış bilançoları kavramsal 
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modelin oluşturulması için gereklidir. Buna göre inceleme alanında toplam yıllık 

yağışın 282,3 mm.’si yani %58,4’ü buharlaşma-terleme yolu ile atmosfere geri 

dönmekte, geriye kalan 125,5 mm. ise yer altı ve yerüstü suyu olarak akışa 

geçmektedir. Bu miktar tüm yağışın %41,6’sıdır. Yağışın gerçek buharlaşmadan 

fazla olduğu Ocak, Kasım ve Aralık aylarında su fazla görülmekte, Kasım ayında 

rezerv beslenmekte ve ancak bu aylardan sonra, zemin Aralık ve Ocak aylarında suya 

tamamen doygun duruma gelmektedir. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve 

Ekim aylarında (kurak dönem) su eksikliği görülür. Ancak Nisan ve Mayıs aylarında 

su fazlalığı ve eksikliği görülmez. Bu aylarda yağışın az olmasına bağlı olarak, 

rezerv daha az beslenmekte ve rezervdeki su, toprak nemi olarak kalmaktadır. 

Yağışın buharlaşmayan %15,6’sı yeraltına geçmektedir. Ayrıca, yağış, potansiyel 

buharlaşma ve gerçek buharlaşma yüksekliklerinin aylara göre değişimini daha kolay 

bir şekilde değerlendirmek amacıyla bir grafik hazırlanmıştır (Şekil 2.2). 

 

Bölgesel Yıllık Su Bilançosu
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Şekil 2.2 : Bölgesel yıllık su bilançosu diyagramı.
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3. ÖNCEKĐ ÇALI ŞMALAR 

 

Kıbrıs adası, dünyada jeolojisi en iyi bilinen ve en çok çalışılmış yerlerden biridir. 

Özellikle okyanusal kabuğun mükemmel bir şekilde yüzeylendiği Trodos Ofiyoliti ve 

Kıbrıs’ın tektonik birlikleri hakkında oldukça çok çalışma bulunmaktadır. Tüm bu 

çalışmalara rağmen yerel jeolojik çalışmalara gerekli önem verilmemiştir. Daha önce 

de belirtildiği gibi, ada’nın hidrojeolojisi hakkında çok az ve yetersiz çalışmalar 

bulunmaktadır. Bununla birlikte, çalışma alanı ile ilgili jeolojik ve hidrojeolojik 

çalışma yok denecek kadar azdır.  

United Nations of Development Project (UNDP) (1970), Kıbrıs’ta bulunan tüm 

yeraltı kaynaklarını (su ve endüstriyel hammadde) detaylı bir şekilde araştırmıştır. 

Kaynakların durumu hakkında detaylı raporlar hazırlanmış ve çözümler önerilmiştir. 

Şengör ve Yılmaz (1983), iki eski kıta olan Lavrasya ve Gondwana Land’ın birbirine 

kaynaması ile Türkiye’deki dağ kuşaklarının şekillendiğini belirtmişlerdir. Tetis 

okyanusunun eski kenar ve kalıntılarının da, Alpid kenet kuşakları boyunca Tetis 

okyanusunun açılış ve kapanışı ile ilgili hareketlerin evriminden gözlenebileceğini 

söylemişlerdir. Kıbrıs’ın güneybatısında bulunan Mamonia kompleksinin Beşparmak 

magmatik yayının önünde, dalma-batmaya bağlı bir melanj karmaşığı olarak gelişmiş 

ve daha sonra Trodos karmaşığı ile birlikte Afrika litosferi üzerine ilerleyerek 

yerleşmiştir. Bu konum itilmelerin kuzeyden güneye olduğunu desteklemektedir. 

Türkiye ve çevresinde oluşan evrim Paleo-Tetis’in kapanması ve Neo-Tetis’in ortaya 

çıkması sonucunda meydana gelmiştir. 

Ketin (1987), Kıbrıs adasının genel jeolojisi ve tektoniği hakkında bilgiler vermiştir. 

Adanın jeolojik-tektonik yapısınının beş birimden oluştuğunu ve bu birimlere bağlı 

bölgelerin, Türkiye’de yapı ve jeolojik evrim bakımından belirgin bir benzerlik 

gösterdiği bölgelerden bahsetmiştir. Ayrıca, Kıbrıs’ta bulunan doğal kaynaklar ve 

oluşumları ile ilgili bilgilere de değinmiştir. Adanın küçük bir levha olarak dönme 

hareketi geçirmiş olduğundan ve Ada ile Anadolu arasındaki havzaların morfo-
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tektonik durumundan bahsetmiştir. Kıbrıs jeolojisi ile güney Anadolu jeolojisini 

karşılaştırarak aradaki benzerlikleri belirtmiştir. 

KKTC Jeoloji ve Maden Dairesi (JMD) (1994), Kıbrıs’ın tüm stratigrafisi anlatılmış 

ve yeni saptamaların yapılmasına çalışılmıştır. KKTC sınırları içerisinde kalan 

jeolojik birimler hakkıda detaylı bilgiler verilmiştir. Ayrıca Kıbrıs’ın magmatizması, 

özellikle de ekonomik jeolojisi ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Kıbrıs’ın geçirmiş 

olduğu tektonizma ile paleocoğrafik ili şkilerden bahsedilmiştir. KKTC’de bulunan 

doğal kaynaklar, ümit vaat eden rezervler hakkında detaylı çalışmalar yapılmış ve 

tüm bu kaynaklar için yeni öneriler getirilmiştir. 

Ergil, M. E. (1999), Kıbrıs’ın en büyük akiferi olan Güzelyurt akiferindeki tuzlanma 

problemini incelemiştir. Đncelemede 1970’lerden 1999’a kadar bölgedeki su-tuz 

dengesi detaylı bir şekilde anlatılmış ve grafike edilmiştir. Akiferin kurtarılması için 

birkaç yöntem önerilmiş ve kısaca izah edilmiştir. Ayrıca, bu şartlar altında akiferin 

90 yıla varmadan işlevini yitireceğini belirtmiştir. Çözüm olarak, suyun ciddi bir 

şekilde Devlet tarafından kontrol altına alınması, bölgeye baraj yapımı, su 

şebekesinin yenilenmesi gibi önerilerde bulunmuştur. 

KKTC Jeoloji ve Maden Dairesi (JMD) (1999), Kıbrıs adasının geçmişten beri 

yaşadığı su sıkıntılarından ve Kıbrıs’ta üretilen birçok mala olan talep ile bu sektörde 

kullanılan mekanik alet sayısının özellikle 1950’li yıllarda artışı sonucunda su 

ihtiyacının karşılanamayacak hale geldiğine değinilmiştir. Bu çalışmada KKTC’deki 

yeraltısuyu yatakları hidrojeolojik özelliklerine göre 13 ve hidrolojik olarak da 8 

bölgeye ayrılmıştır. KKTC’de bulunan tüm yeraltısuyu kaynakları (akiferler) 

hakkında bilgiler verilmiş, ardından akiferler ile ilgili sorunlardan bahsedilmiş ve 

çözümler önerilmiştir. Ayrıca KKTC Jeoloji ve Maden Dairesi’nin yürütmekte 

olduğu çalışmalardan bahsedilmiştir. Son olarak da KKTC’nin su sorununun 

çözümüne ilişkin önerilerde bulunulmuştur. 

MTA (2000), bu çalışma ile Kıbrıs’ın genel stratigrafisini açıklamış ve KKTC 

içerisinde kalan birimler belirtilerek detaylı bir şekilde araştırmıştır. Kıbrıs 4 ana zon 

veya istiften oluşmakta ve bunların bazı bölgeleri KKTC içerisinde bulunmaktadır. 

Proje kapsamında 1/25000 ölçekli jeoloji haritası yapılmış, yapısal jeolojik yenilikler 

ve jeolojik evrim hakkında  yorumlar yapılmıştır. Buradaki tektonik yorumlar, 
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Şengör ve Yılmaz’ın 1983 yılında yayınladıkları makalelerindeki yorumlarını 

desteklemektedir. 

Nalbantoğlu, Z. ve Güçbilmez, E. (2001), yarı-kurak bölgelerde bulunan ve şişen 

kalkerli kil ve toprakların gelişimini incelemişlerdir. Đnceleme için alınan numuneler 

çalışma alanımızın temelini oluşturan Değirmenlik flişinden alınmıştır ve çeşitli 

testler uygulanmıştır. Yazarların dikkat çektikleri ilk sonuç, KKTC’de çoğu kişi ve 

inşaat şirketinin şişen kil ve toprak probleminden habersiz olduğudur. Diğer sonuçlar 

ise fliş içerisinde bulunan şişen kil ve toprakların çok ciddi jeoteknik problemler 

doğurduğudur. 

MTA (2002), bu proje kapsamında KKTC’nin genel stratigrafisini, yapısal 

jeolojisini, hidrojeolojisini detaylı, jeofizik ve maden etüdlerini daha yüzeysel bir 

şekilde çalışmış ve rapor haline getirmiştir. Bu proje özellikle yeraltısuyu 

rezervuarlarının jeolojik özelliklerini belirleme ve yeni rezervuarların bulunması 

amacına yönelik olarak gerçekleştirilmi ştir. Bu yüzden Trodos Ofiyoliti ve diğer 

volkanitler yerine sedimenter istifin incelenmesine ağırlık verilmiştir. KKTC’nin 

jeolojisine ilişkin elde edilen yeni bulguları da içeren, olabildiğince hassas bir 

kronostratigrafi kurulmuş, KKTC’nin 1/25.000 ölçeğinde ayrıntılı jeoloji haritası ve 

çalışma amacına yönelik yeterli bir yapısal jeoloji çalışması yapılmıştır. Haritalama 

sürecinde tüm formasyonlar bölge bağımlı olarak yeniden ayırtlanmış ve Türkçe 

adlandırılmıştır. Ayrıca bu bölgelerdeki birimleri tanımak ve daha ayrıntılı jeolojik 

yaş verebilmek için çok sayıda gözlem yapılmış ve paleontolojik örnekler 

derlenmiştir. 

Bilsel, H. (2002), deniz çökellerinden alınmış kum örneklerinin hidrolik 

iletkenliklerini incelemiştir. KKTC’nin üç farklı noktasından alınan numunelere, 

istenilen amaca en uygun laboratuar sonucu veren van Genuchten modeli 

kullanılarak fiziksel ve kimyasal özellikleri belirlenmiştir. Numunelerin hidrolik 

iletkenlik ve yayılma gücünü belirlemek için van Genuchten-Mualem modeli 

kullanılmıştır. Sonuç olarak kumlarda bulunan kalsiyum karbonat ve toplam erimiş 

tuzlar, tuzdan arınma evresinde olumsuz etkiye sahiptir ve hidrolik iletkenliğin 

etkinliğinde de düşüşe neden olmaktadır. Bu etkiler de çeşitli jeoteknik problemlerin 

doğmasına neden olmaktadır. 
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Durham ve diğ. (2002), büyüyen ekonomi, nüfus, yağışlardaki değişimler ve benzeri 

problemler sonucunda ortaya çıkan su kıtlığı probleminin çözülmesi için suyun 

yönetimi ile ilgili  önerileri içeren bir çalışma hazırlamışlar. Öneriler, suyun tek 

elden yönetimi ile suyun tekrar kullanımı, tuzdan arındırılması veya su alımı 

seçeneklerinden birinin yaygın bir şekilde kullanımının sağlanmasıdır. 

Boronina ve diğ. (2002), Kıbrıs’ın en büyük nehri olan Kouris ve civarındaki Kouris 

bölgesinin veri analizi ve sayısal modelini hazırlamışlardır. Bölge kuzeyde ofiyolitik 

kompleksin üst kısmı ve güneyde kuzeydeki istifin üzerini de örten sedimenter 

kompleks’ten oluşur. Çalışma bölgesini etkileyen 3 nehrin varlığından ve bölgeyi 

oluşturan 2 ana zondan bahsedilmiştir. Bu zonlar ve aralarındaki jeolojik ilişkiler 

hakkında bilgiler verilmiştir. Kullanılan yazılımlar ile Trityum değerleri 

hesaplanarak ofiyolitlerden gelen düşük beslenim ve akım oranları tespit edilmiştir. 

Klorit kütle dengesi; yağıştaki klorit miktarının hesaplanıp beslenim oranının tespiti, 

temel alınarak model için gerekli hesaplamalar yapılmış ve akifer tansmisivite 

değerlerine göre 5, jeolojik verilere göre 4 zona ayrılmıştır. PMWIN arayüzü ile 

MODFLOW kodları kullanılmış, böylece sonlu farklar tekniği ile yeraltısuyu simule 

edilmiştir. Model kalibre edildikten sonra en düşük ve en yüksek beslenim 

değerlerine göre 2 senaryo belirlenmiş ve model hazırlanmıştır. Sonuç olarak 

ofiyolitler içerisinde bulunan yastık lavların içerisinden sedimenter birimlere 

yeraltısuyu akımının yüksek olduğu belirlenmiştir. 

Durham ve diğ (2003), çalışmalarında, dünyada su azalmasına neden olan önemli 

faktörlerden bahsetmişler ve adalar için ekonomik yönden faydalı çözüm önerileri 

getirmişlerdir. Çalışmada, temiz suyun sınırlı, kolay bozulabilen, yaşamın devamı 

için gerekli, ekonomik gelişim ve çevre için temel olduğunu işaret eden “Dublin-

Rio” prensibi temel alınmıştır. Daha sonra 7 tane adadaki su sorunlarından ve 

bunların önlenmesi için yapılmış çalışmalar ile neticelerinden bahsedilmiştir. Su 

azalmasına karşı tek çözümün, su kullanımının doğru şekilde olmasının sağlanması, 

suların yeniden kullanımı, suların tuzdan arındırılması veya başka bir yerden su 

alınması seçeneklerine bağlı olduğu belirtilmiştir. Doğal kaynakların yok olması 

neticesinde yapılacak tüm dışa bağımlı önlem çalışmalarına ait ücretlendirmelerin 

çok pahalı olduğu, bu yüzden eldeki kaynaklara acilen bahsedildiği şekilde müdahele 

edilerek kontrollü ve denetimli su kullanımının sağlanılması vurgulanmıştır.
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4. GENEL JEOLOJĐ 

 

Kıbrıs adasının jeolojisi ile ilgili çalışmalar 1900’lü yılların başlarında başlamış olup 

çok sayıda araştırmaya konu olmuştur [7]. Kıbrıs adası’nın jeolojisi, dört ana zon 

veya istifte ele anlınır. Bunlar, Trodos Ofiyoliti, Mamonia Bölgesi, Beşparmaklar 

Bölgesi, Trodos çevresi sedimenter istifi ve Pliyo-Kuvaterner istifidir [11,13]. Bu 

bölümde Kıbrıs Adası’nın kuzey kesiminde yer alan KKTC’nin stratigrafisi ve 

yapısal jeolojisi ile çalışma alanının stratigrafisi, MTA çalışmaları temel alınarak 

anlatılacaktır. 

Kıbrıs’ta bulunan bu dört ana zon veya istiflerden KKTC arazisinde Trodos Ofiyoliti, 

Trodos çevresi sedimenter istifi, Beşparmaklar istifi ve Pliyo-Kuvaterner istifleri 

görülür. KKTC sınırları içinde Trodos Ofiyoliti Eksen Đstifi’nin yalnızca üstteki 

volkanik kesimi bulunur. Geç Kretase-geç Miyosen zaman aralığında çökelmiş, 

Trodos Ofiyolitik istifini uyumsuz olarak örten ve derin deniz çökellerinden üstte 

doğru sığlaşan karbonat çökellerini ve jipslerle girik resif oluşumlarını kapsayan 

Yiğitler Grubu, Trodos Çevresi Đstifi’ni oluşturur. Beşparmak Dağları Đstifi’nin 

temelini Alt Mesozoyik yaşlı Tripa Grubu Mesozoyik yaşlı metamorfik karbonat 

kayaları oluşturur [11;13] (Şekil Ek 4.1). 

Oligosen ve sonrasında da devam eden ve ancak geç Tortoniyen’de sığ bir ortamda 

gerçekleşen kırıntılı çökelim, Değirmenlik Grubu’nu meydana getirmiştir. Oluşan 

formasyonlar sırasıyla Büyüktepe Çakıltaşı ile Beylerbeyi, Arapköy, Tirmen, 

Geçitköy, Dağyolu, Kozan ve Esentepe Formasyonu, Kaplıca Kumtaşı, Yılmazköy 

Formasyonu, Yazılıtepe Formasyonu ve Mermertepe Jipsi’dir [11;13]. 

Mesarya Ovası’ndaki tüm istifleri uyumsuz olarak örten, Pliyosen-erken Kuvaterner 

yaşlı Mesarya Grubu Çamlıbel Marnı, Lefkoşa Kumtaşı, Taşpınar Formasyonu, 

Gürpınar Formasyonu ve Bostancı Formasyonu’nu kapsamına almaktadır [11;13]. 

Kıbrıs’ın yükselimi geç Kuvaterner’de devam etmiş ve çok sayıda denizel ve karasal 

seki oluşmuştur. KKTC’nin ana tektonik bölgeleri istiflenmedeki farklılaşmaları da 
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belirlemektedir. Farklı havza konumlarını ve özelliklerini temsil eden bu tektonik 

alanlardaki başlıca deformasyon evreleri Tortoniyen-orta Maestrihtiyen, orta-geç 

Eosen ve Pliyosen başıdır [11;13]. 

 

4.1. KKTC’nin Starigrafisi 

 

Levha tektoniği kuramının 1960’ların sonlarından itibaren uygulandığı yerlerden biri 

olan Kıbrıs Adası’nın jeolojisi dört ana zon veya istifte ele alınır. Bunlar Trodos 

Ofiyoliti, Mamonia bölgesi, Beşparmaklar bölgesi (Şekil Ek 4.1), Trodos çevresi 

sedimenter istifi ve Pliyo-Kuvaterner istifidir. Trodos bölgesi ayrıca kendi içinde 

Olimpos (eksen) ve Arakapas (transform) istifi olmak üzere iki ayrı alanda incelenir 

[11;13]. 

KKTC sınırları içinde kalan alanda bunlardan yalnızca Trodos Ofiyoliti’nin üst 

kesimi, Trodos çevresi sedimenter istifi, Beşprmaklar bölgesi ve Pliyo-Kuvaterner 

istifi bulunmaktadır. Bu istifler; 

• Trodos Ofiyoliti (Trodos Dağları) 

• Yiğitler Grubu (Trodos çevresi) 

• Tripa Grubu (Beşparmaklar) 

• Lapta Grubu (Beşparmaklar) 

• Ardahan Formasyonu (Beşparmaklar) 

• Kantara Formasyonu (Beşparmaklar) 

• Değirmenlik Grubu (Beşparmaklar ve Mesarya Ovası) 

• Mesarya Ovası (Mesarya Ovası) 

adları altında tanıtılacaktır [11;13]. 

Çalışma konusu olan Yeşilköy akiferi, geçirimsiz Değirmenlik Grubunun temelini 

oluşturduğu ve üzerine uyumsuz olarak gelen geçirimli Pliyosen-Pleistosen ve 

Kuvaterner yaşlı karasal ve denizel sekilerin gelmesi ile oluşmuştur (Şekil 4.1). 
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Şekil 4.1 : Bölgenin stratigrafik kesiti (MTA 2002’den sadeleştirilmi ştir, ölçeksiz). 
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4.1.1. Trodos Ofiyoliti 

 

KKTC sınırları içinde Trodos Ofiyoliti Eksen Đstifi’nin yalnızca üstteki volkanik 

kesimi bulunur. Bu istif alttan üste doğru sırasıyla diyabaz dayk karmaşığı, taban 

grubu, alt yastık lavlar ve üst yastık lavlar ile ana andezit ve bazalt dayklarından 

oluşur. Trodos Ofiyoliti’nin oluşumu ve gelişimi, Triyas-Türoniyen [18;19] zaman 

aralığını kapsar [11;13]. 

 

4.1.2. Yiğitler Grubu 

 

Geç Kretase-geç Miyosen zaman aralığında çökelmiş, Trodos ofiyolitik istifini örten 

ve derin deniz çökellerinden üste doğru sığlaşan karbonat çökellerini ve jipslerle 

girik resif oluşumlarını kapsayan Yiğitler Grubu içerisinde alttan üste doğru geç 

Kampaniyen-orta Maestrihtiyen yaşlı Ortatepe Formasyonu (Kannaviou) (Kyo), geç 

Maestrihtiyen yaşlı Yastıtepe Formasyonu (Alt Lefkara) (Kyy), geç Paleosen-Alt 

Eosen yaşlı Kocakıraç Formasyonu (Orta Lefkara) (Tyk), geç Đpresiyen-Lütesiyen 

yaşlı Çakmaklıtepe Formasyonu (Orta Lefkara) (Tyç), Lütesiyen yaşlı Büyükgedik 

Formasyonu (Orta Lefkara) (Tyb), erken-geç Miyosen yaşlı Akiltepe Formasyonu 

(Panha) (Tya), orta-geç Miyosen yaşlı Lefke Kireçtaşı (Koronia) (Tyl) ve geç 

Miyosen yaşlı Kırıkkale Jipsi (Kalavasos) (Tykı) ayırtlanmıştır [11;13]. 

 

4.1.3. Tripa Grubu 

 

Tripa Grubu Mesozoyik yaşlı karbonat kayalarından oluşur. Doğu-batı uzanımlı 

Beşparmak Dağları’nın ana yükseltilerini oluşturur ve görünür temelidir. Bu grup 

içerisinde üç formasyon ayırtlanmış ve bunlar Dikmen (Dikomo) Formasyonu (Ttd), 

Kaynakköy (Sihari) Formasyonu (Ttka), Hileryon (Hillarion) Formasyonu (JKth) 

olarak adlandırılmıştır. Gruplandırmayı ve adlandırmayı Ducloz [20;21] yapmıştır 

[11;13]. 
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4.1.4. Alevkaya Karışığı (Ka) 

 

Metakumtaşı, metavolkanit, metaçört, fillit ve rekristalize kireçtaşından oluşan bir 

matriks ile rekristalize kireçtaşı ve ofiyoliti melanja ait farklı boyutlarda blokların 

karışımından oluşmuştur. Baroz [22] tarafından “Metamorfik Kayalar” ve Robertson 

ve Woodcock [23] tarafından Kiparisso Vouno Formasyonu olarak ayırtlanmış olan 

birim, MTA [13] çalışmasında Alevkaya Karışığı olarak adlandırılmıştır [11;13]. 

 

4.1.5. Lapta Grubu 

 

Bu grupta geç Maestrihtiyen ile Lütesiyen yaş aralığında çökelmiş Selvilitepe Breşi 

(Kls), Mallıdağ Formasyonu (Melounda) (Klm), Yamaçköy Formasyonu (Ayios 

Nikolaos) (Tly) ile yine aynı yaş aralığında oluşmuş asitik Yıldıztepe Volkaniti (Kly) 

ve bazik bileşimli Çınarlı Volkaniti (KTlç) yer alır. Grup adlamasını Henson ve diğ. 

[25] yapmıştır. Bu gruptaki kayalar metamorfizmadan etkilnmemişlerdir. Beşparmak 

Dağları’nın doğu-batı uzantısı boyunca her alanda yüzeylemeleri gözlenir. Tirmen-

Bahçeli köyleri arasından doğuya doğru olan Beşparmak Dağları’nın uzantısında 

egemen kaya türlerini oluştururlar [11;13]. 

 

4.1.6. Ardahan Formasyonu (Ta) 

 

Kumtaşı-şeyl ardalanmasından oluşan türbidit özelliğindeki bir istif ile olistostromal 

çakıltaşı ve breşlerden oluşur. Daha önce Knup ve Kluyver [26] tarafından Bahçeli-

Ardahan Flişi olarak adlandırılmıştır. Aynı birim Baroz [23] tarafından Mavri Skala 

Flişi olarak adlandırılır [11;13]. 
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4.1.7. Kantara Formasyonu (Tk) 

 

Genel olarak kaba kumtaşı matriksli, farklı yaşta, farklı boyutlarda ve farklı kaya 

türlerinde olistolitler içeren olistostromal bir birimdir. Ducloz [20] Bellapais 

Formasyonu, Knup ve Luyver [26] Kalograia-Ardana Flişi, Baroz [23] Kalograia-

Ardana Formasyonu olarak adlamışlardır [11;13]. 

 

4.1.8. Değirmenlik Grubu 

 

Oligosen-Messiniyen zaman aralığında çökelmiş kayabirimlerini kapsayan 

Değirmenlik Grubu kanal dolgusu kumtaşları, çakıltaşları ve olistostromal seviyeler 

içeren fliş türü kayabirimlerinden, şelf çamurtaşlarından jipslerden oluşur. Tripa 

Grubu ve Lapta Grubu kaya-birimlerini uyumsuz olarak örten Değirmenlik Grubu 

içerisinde alttan üstte erken Oligosen yaşlı Büyüktepe Çakıltaşı (Tdb) ve Beylerbeyi 

Formasyonu (Tdbe), geç Oligosen-erken Miyosen yaşlı Arapköy Formasyonu (Tda), 

Akitaniyen-Burdigaliyen yaşlı Tirmen Formasyonu (Tdt), Langiyen yaşlı Geçitköy 

Formasyonu (Tdg), Serravaliyen-Tortoniyen yaşlı Dağyolu Formasyonu (Tdd) ve 

Kozan Formasyonu (Tdko), Serravaliyen yaşlı Esentepe Formasyonu (Tde), 

tortoniyen yaşlı Kaplıca Kumtaşı (Tdk), geç Tortoniyen yaşlı Yılmazköy 

Formasyonu (Tdy), Tortoniyen-Messiniyen yaşlı Yazılıtepe Formasyonu (Tdya) ve 

Messiniyen yaşlı Mermertepe Jipsi (Tdm) ayırtlanmıştır [11;13]. 

 

4.1.9. Mesarya Grubu 

 

Pliyosen-erken Kuvaterner yaşlı Mesarya Grubu Çamlıbel Marnı (Tmç), Lefkoşa 

Kumtaşı (Tml), Taşpınar Formasyonu (Tmt), Gürpınar Formasyonu (Qmg) ve 

Bostancı Formasyonu’nu  (Qmb) kapsamına almaktadır [11;13]. 
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4.1.10. Geç Kuvaterner Dolgu Sekileri 

 

Kıbrıs adasının Pliyosen’de başlayan yükselimi Kuvaterner boyunca sürmüştür. 

Özellikle geç Kuvaterner’deki yükselim nedeniyle beş ana düzeyde karasal ve 

denizel sekileri oluşmuştur [11;13;21;23;27]. 

 

4.1.10.1. Denizel Sekiler (Q2a, Q3a, Q4a, Q5a) 

 

Dört ana düzeyde, başlıca kalkaranitlerden oluşan denizel dolgu sekileri saptanmıştır. 

Bu kalkaranitler sığ denizeldir ve kıyıyüzünden kumullara kadar olan as ortamları 

temsil ederler. Kalkaranitler kumlu, düşük ve yüksek açılı çapraz katmanlı, bol 

biyoturbasyonludur. Yer yer çakıltaşı cepleri veya ince düzeyler içerirler ve kara 

yönünde çakıltaşlarına yanal geçiş gösterirler. Ender olarak makrofosil kapsarlar 

[11;13]. 

 

4.1.10.2. Karasal Sekiler (Q1b, Q2b, Q3b, Q4b, Q5b) 

 

Karasal sekiler genelde çakıltaşlarından oluşur. Çakıltaşlarının kaynak alana 

(Beşparmak ve Trodos Dağları) yakın olan kesimler kötü boylanmalıdır. En eski seki 

düzeyinde yamaç molozlarının yanı sıra gölsel çamurlardan ve terra-rosa, tüf, ve 

tebeşir ardalanmasından oluşan çökeller de bulunur (Q1by, Q1bg, Q1bt) [11;13]. 

 

4.1.11. Güncel Çökeller 

 

Q6 ile başlayan harita simgelerine sahip olan güncel çökeller kumsal kumları (Q6ak), 

kıyı kumulu kumları (Q6akk), akarsu çakıl ve kumları (Q6ba), yamaç molozu 

çakılları (Q6by) ile heyelan kütleleri (Q6h) ve travertenlerdir (Q6bt) [11;13]. 
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4.2. Çalışma Alanının Stratigrafisi 

 

Yeşilköy akiferi Karpaz yarımadası’nda yer alan geçirimsiz fliş birimleri üzerine 

gelen Pleistosen ve Kuvaterner yaşlı kalkaranit özellikli bir akiferdir (Şekil 4.2, Ek 

4A). Groundwater Modeling System (GMS) ile bölgeye ait hazırlanmış 3B jeoloji 

haritası Şekil 4.2’de, farklı açılardan elde edilen görüntüleri Ek 4A’da gösterilmiştir. 

Bu 3B haritada “y” kuzey, “x” de doğu yönlerini gösterir. Ayrıca üstteki kırmızı 

yüzey, geç Kuvaterner-Holosen, ortadaki sarı yüzey, Pliyosen-erken Kuvaterner ve 

alttaki yeşil yüzey, Oligosen-Miyosen yaşlı birimleri göstermektedir.  Jeolojik olarak 

yarımada genelinde Değirmenlik Grubu’na ait kayalar ile bunların üzerine uyumsuz 

olarak gelen Pliyosen-Pleistosen ve Kuvaterner yaşlı denizel ve karasal sekiler yer 

almaktadır (Şekil 4.1) [11;13]. 

Bölgede bulunan başlıca birimleri şu şekilde sıralayabiliriz (Şekil 4.1); 

o Güncel Çökeller - Holosen 

o Geç Kuvaterner Dolgu Sekileri – Geç Kuvaterner 

o Mesarya Grubu – Pliyosen-Erken Kuvaterner 

o Değirmenlik Grubu – Oligosen-Miyosen 

Bu birimlerle ilgili bilgiler bölüm 4.1’de verilmiştir. 

 

Şekil 4.2 : Bölgenin GMS ile hazırlanmış 3B jeoloji haritası (y:Kuzey, x:Doğu). 
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Bölgeye ait sondaj logları incelendiğinde, beş ana birimin olduğu görülür (Tablo Ek 

4.1). Bunlar alttan üste marn, kumtaşı, kalkaranit, ikincil kireçtaşı ve alüvyon 

çökeller (toprak)’dir (Şekil 4.1). 

Akiferi oluşturan birim Pliyosen-Geç Kuvaterner yaşlı kumtaşı, kalkaranit ve ikincil 

kireçtaşı’dır (Tablo Ek 4.1). Akiferin geçirimsiz alt sınırı olan fliş’i Oligosen-

Miyosen yaşlı marn’lar temsil eder. Akifer’in üzerindeki yarıgeçirimli birimi 

Holosen yaşındaki alüvyon çökeller oluşturur (Şekil 4.1, Şekil 4.2, Ek 4A). 

Tüm bu verilerden bölgedeki kayaçların kırıntılı tortul kayaçlar grubundan oluştuğu 

anlaşılır. Kırıntılı tortul kayaçlar bilindiği üzere ayrışma ve aşınma sonucu tanelerin 

tekrar çökelmesi ile meydana gelir (Tablo Ek 4.1, Şekil 4.3). 

 

Şekil 4.3 : Bölgedeki 6 adet kuyunun 3B görüntüsü. 

Çalışma alanında bulunan kırıntılı tortul kayaçlar’dan marn’lar daima bir su 

ortamında depolandığından, bölgenin uzun süreli bir transgresyon-regresyon 

döngüsü geçirdiği anlaşılmaktadır. Bu döngülerden dolayı bölgede karstik yapılar 

bulunmaktadır (Şekil 4.3, Tablo Ek 4.1). Bundan dolayı arazide yapılan bazı 

sondajlarda alüvyondan sonra bazı kuyularda ilk gelen birim kalkaranit iken bazı 

kuyularda ise alüvyondan sonra gelen ilk birim ikincil kireçtaşı’dır (Şekil 4.3, Tablo 

Ek 4.1). 
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Şekil 4.4 : Bölgenin genel jeoloji haritası (MTA 2002’den uyarlanmıştır). 
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4.3. KKTC’nin Yapısal Jeolojisi 

 

KKTC’ndeki ana tektonik hatlar veya zonlar kuzeyden güneye doğru şöyle 

sıralanabilir [11;13]: 

1. Beşparmak Dağları’nın kuzeyindeki ters itkilenmeler, 

2. Beşparmak Dağları’nın güneyindeki Değirmenlik (Kitheria) Fayı, 

3. Ovgos Fayı ve doğudaki uzantısı ile Lefkoşa-Gazimağusa Fayı 

4. Trodos kuzey kenar fayı. 

Beşparmak Dağları’nın kuzeyindeki dike yakın ters itkilenmeler, Değirmenlik Fayı 

boyunca güney yönündeki bindirmenin bir sonucudur. Bindiren blok üzerinde 

gözlenen bu ters itki faylarının bir bölümü, Pliyo-Kuvaterner yükselimleri süresince 

de normal fay olarak çalışmışlardır [11;13]. 

Değirmenlik (Kitheria) Fayı’nın ilk olarak, geç Kretase’de kuzey yönünde başlayan 

dalmanın ardından, Kampaniyen’de Beşparmak Dağları’nın bugünkü güney 

sınırında, olasılıkla Trodos mikro-levhasının saat yönünün tersine 90°’lik 

rotasyonunun etkisiyle, aktif bir sağ yanal doğrultu atımlı fay zonu olarak ortaya 

çıktığı ileri sürülmüştür [24]. K-G verev sıkışmanın Miyosen sonunda 

etkinleşmesiyle, Değirmenlik Fayı boyunca güneye itilme belirginleşmiştir. Bu fay 

aynı zamanda Türkiye’deki Misis-Andırın bindirme hattının devamı olmalıdır ki bu 

hat da Zagros-Bitlis bindirme hattı ile birleşir. Bu fayın güneyinde Oligosen-Miyosen 

yaşlı Değirmenlik Grubu türbiditleri kıvrımlanmış ve kendi içinde güneye devrilerek 

çok sayıda ters fayla itilmiştir. Bu sıkışmanın bir sonucu da Beşparmak 

Dağları’ndaki litolojileri kesen KD-GB ve KB-GD yönlü doğrultu atımlı faylardır 

[11;13]. 

Bu kıvrımların ve güneye itilmenin güney sınırı Ovgos Fayı’dır. Ovgos Fayı Ada’nın 

batısında verev atımlı ters fay karakterindedir ve kabaca kuzeydeki Eosen ve Oligo-

Miyosen flişi ile güneydeki karbonat istifini birbirinden ayırır. Ovgos Fayı eski 

çalışmalarda Lefkoşa batısında sonlandırılır. Ancak bazı arazi ve jeofizik verileri, bu 

fayın Lefkoşa’dan itibaren kuzeydoğuya doğru saparak devam ettiği ve Karpaz 

Yarımadası’nın güneyinden geçtiği; ve yine Lefkoşa’dan itibaren DGD yönünde 
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uzanan bir başka fayın (Lefkoşa-Gazimğusa Fayı) bulunabileceği yönünde bir görüş 

oluşturmayı desteklemektedir [11;13]. 

Trodos Masifi’nin kuzey kenarında olduğu varsayılan normal fayı doğrudan 

izleyebilmek mümkün olmamıştır. Ancak gerek Güzelyurt bölgesindeki Pliyosen 

istifinin (Taşpınar Formasyonu) transgresif ve regresif sekanslar sunan bir yelpaze 

deltası karakterinde olması gerekse Lefke ve batısında D-B uzanımlı bir sistem 

oluşturması, bu fayın dolaylı kanıtlarıdır. Bu faylar arasında yer alan ve kabaca K-G 

uzanım gösteren doğrultu atımlı faylar ise transfer fay olarak yorumlanmıştır. 

Bunların en belirgini Lefke Deresi boyunca olan ve geniş bir alterasyon zonu 

oluşturan doğrultu atımlı faydır [11;13]. 

KKTC’ndeki doğrultu atımlı fayların etkinliğinin kuzeyde Kuvaterner boyunca da 

sürdüğü sanılmaktadır. Geç Pleistosen-Holosen yaşlı denizel kalkaranitlerden oluşan 

seki çökellerinde Değirmenlik Fayının uzanımına uygun doğrultu atımlı faylar ve 

bunlara verev yönde normal faylar gözlenmiştir. Bunların en belirginleri, en batıdaki 

Sadrazamköy batısında bulunmaktadır [11;13]. 

KKTC’deki ana tektonik hatlar veya zonlar çalışma alanı içerisinde ve civarında 

görülmemektedir (Şekil 4.4). Daha önce de belirtildiği gibi bölgedeki uzun süreli 

transgresyon-regresyon döngülerinden kaynaklanan karstik yapılar görülür (Şekil 

4.2, Şekil 4.3). 
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5. HĐDROJEOLOJĐ 

 

Bu bölümde; inceleme alanının yeraltısuyu jeolojisi yönünden ayrıntılı araştırması 

yapılmıştır. Çalışma alanına ait iklim ve meteoroloji bilgileri bölüm 2.3’te 

verilmiştir. Bu yüzden, bu bölümde önce inceleme alanı içersinde kalan su noktaları 

belirlenmiştir (Şekil 5.1, Ek 5A). Sonra da, bu su noktalarına ait hidrojeolojik veriler 

değerlendirilmiştir.  

 

5.1. Su Noktaları 

 

Çalışma alanında herhangi bir akarsu ve kuru dere bulunmamaktadır (Şekil 4.4). 

Bölgeye ait tek su kaynağı halk tarafından genel su ihtiyacını karşılamak için  açılan 

keson kuyular ve akifer araştırması için açılan sondaj kuyularıdır. Açılan araştırma 

kuyularının çalışma alanı içerisindeki yerleşimleri Şekil 5.1, Şekil 5.2 ve Ek 5A’da 

gösterilmiştir. Ayrıca kuyu loglarına ait litolojik veriler GMS paket programına 

uygun olacak şekilde düzenlenmiş (Tablo Ek 4.1) ve daha sonra kuyuların litolojisi 

hidrojeolojik olarak değerlendirilmiştir. Kuyulara ait litoloji ve koordinatlar Tablo 

Ek 4.1’de verilmiştir. Kuyu logları kullanılarak çalışma alnının önce 3B jeoloji 

haritası hazırlanmıştır. Sonra kavramsal model için her litolojiye ait yüzeyler 

belirlenip, yüzey topografyası ve akiferin üst ve alt sınırları 3B olarak hazırlanmıştır. 

Böylece model gerçek değerlere yakın bir hale gelmiştir. 

 

5.2. Yeraltısu Düzeyi ve Hidrolik Eğim 

 

Bölgeye düşen yağışların ani ve kısa süreli, sıcaklık ortalamasının da yüksek olması, 

toplam düşen su miktarının çok az bir kısmının yeraltına sızmasına neden 

olmaktadır. Yeşilköy akiferinde yeraltısuyu akımı genel olarak topografya, hidrolik 
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eğime ve kalkaranitlerden oluşan senklinal yapıya (Şekil 5.3) bağlı olarak merkezde 

toplanacak şekilde olmakta ve buradan da güneydoğu istikametinde gelişmektedir 

(Ek 5B). Yeraltısuyu akım yönü akiferin güneydoğu kısmına doğrudur (Ek 5B). 

 

Şekil 5.1 : Kuyuların çalışma alanındaki yerleşimi (y:Kuzey, x:Doğu). 

 

Şekil 5.2 : Kuyuların çalışma alanındaki yerleşiminin farklı bir açıdan görüntüsü. 
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Şekil 5.3 : Akifer biriminin GMS ile hazırlanmış 3B görüntüsü (y:Kuzey, x:Doğu). 

 

5.3. Hidrojeolojik Ortamlar 

 

Kuyu loglarından elde edilen litolojiye göre ortam beş birime ayrılmıştır. Bunlar 

alttan yukarıya doğru; fliş, kumtaşı, kalkaranit, ikincil kireçtaşı ve alüvyon çökel 

(toprak) olarak değerlendirilmiştir (Şekil 4.1). Bunlardan kumtaşı, kalkaranit ve 

ikincil kireçtaşı akifer özelliği taşımaktadır (Şekil 4.1, Şekil 4.2). Bu birimin 

altındaki fliş geçirimsiz tabanı oluşturmakta ve yine bu birimin üzerindeki alüvyon 

çökel yarıgeçirimli üst birimi oluşturmaktadır (Şekil 4.2). Ortam en üstte 

yarıgeçirgen ortam, sonrasında geçirimli ortam (akifer) ve en altta geçirimsiz ortam 

şeklinde üç gruba ayrılmıştır (Şekil 4.1, Şekil 4.2). 

 

5.3.1. Geçirimsiz Ortam 

 

Đncelenen akiferin uyumsuz olarak altında bulunan Değirmenlik Grubuna ait 

geçirimsiz fliş istifidir (Şekil 4.1, Şekil 4.2). Değirmenlik Grubu Oligosen-

Messiniyen zaman aralığında çökelmiş kaya birimlerini kapsar (Şekil 4.1). Sondaj 
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loglarında bu kaya birimlerinden marn görülmüştür. Ortalama olarak sondaj 

kuyularında 60 m. derinlikte bu birime girilir (Tablo Ek 4.1). 

 

5.3.2. Geçirimli Ortam (Akifer) 

 

Akiferi oluşturan birimin litolojisi Geç Kuvaterner Dolgu Sekilerine ait kumtaşı ve 

kalkaranitler ile transgresyon ve regresyon döngülerinin sonucunda uyumsuz olarak 

karstik özellikte çökelmiş ikincil kireçtaşlarıdır (Şekil 4.1, Şekil 4.2, Tablo Ek 4.1). 

Geç Kuvaterner Dolgu Sekileri Pliyosen-Kuvaterner aralığında uyumsuz olarak 

tabandaki geçirimsiz birim olan fliş üzerine çökelmiştir (Şekil 4.1). Sondaj loglarında 

yaklaşık 1-2 m. derinlikte başlayıp ortalama olarak 60 m. kalınlığa sahiptir (Tablo Ek 

4.1). 

 

5.3.3. Yarıgeçirimli Ortam 

 

Geçirimli ortamı oluşturan kalkaranitlerin üzerine kuvaterner ve holosen 

dönemlerinde güncel alüvyon çökellerden oluşmaktadır (Şekil 4.1, Şekil 4.2). 

Ortalama olarak 1-2 m. kalınlığa sahiptir (Tablo Ek 4.1). 
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6. YERALTISULARININ MODELLENMES Đ 

 

Modellemenin önemi teknolojinin gelişmesiyle doğru orantılı olarak artmaktadır. 

Modelleme sadece hidrojeoloji için değil diğer tüm branşlar için de oldukça 

kullanışlı bir yöntemdir. Yapılan araştırmalar neticesinde ortaya çıkan varsayımlar 

modellemenin temelini oluşturur. Hazırlanan bir modelde veriler (girdi) 

değiştirilerek, sonuçlar (çıktı) üzerindeki etkisi görülür. Böylece çalışma alanına ait 

görsel bir bilgi elde edilir. Ayrıca çalışma alanının önceki ve gelecekteki durumu 

hakkında bilgiler de oluşturulur. 

Bu çalışmada yeraltısularının modellenmesi için GMS v4.0 paket programı 

kullanılmıştır. Programa ait çeşitli modüller kullanılarak kavramsal model 

oluşturulmuştur. Oluşturulan kavramsal model GMS altında çalışan yeraltısuyu akım 

denklemini çözmeye yarayan MODFLOW (MODular three-dimensional finite-

difference ground water FLOW) arayüzü ile incelenmiştir. 

Bu bölümde modellemenin temel ilkeleri, kullanılan paket program GMS v4.0’ın 

genel tanıtımı ve GMS v4.0 ile yapılabilen çeşitli i şlemler hakkında bilgiler 

verilecektir. Son olarak da çalışma alanında kullanılan arayüz MODFLOW ile ilgili 

temel bilgiler verildikten sonra oluşturulan kavramsal model aşama aşama 

anlatılmıştır. 

 

6.1. GENEL ĐLKELER 

 

Hidrojeolojide özellikle akiferler ile ilgili çalışmalarda birçok araştırmacının (Darcy, 

Theis, Jacob vd.) ileri sürdüğü varsayımlar kabul edilip, bu varsayımlar üzerine 

model kurularak tahminler yapılır. Modelleme mantığı da bu temel ilke ile paralellik 

gösterir. Modelleme ile kesin sonuçlar elde edilemez, sadece kabul edilen 

varsayımlar üzerine değiştirilen koşullar neticesinde oluşturulan yaklaşımlar ile 

yeraltısuyu hakkında bir bakış açısına sahip olunur. Modelleme temelinde hücre 

sistemleri vardır, kullanılan formüller her hücrenin içinde ayrı ayrı işlem görerek 
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homojenliği artırır. Her modelleme yapımında belirli aşamalar vardır. Her 

yeraltısuyu modeli tasarımı aşağıda verilen 13 temel aşamadan geçer [28]; 

 

1. Kavram geliştirme 

2. Bilgisayar programının seçimi 

3. Model geometrisinin tanımlanması 

4. Model sınırları 

5. Model parametreleri 

6. Sınırların oluşturulması 

7. Başlangıç koşulları 

8. Sistemden su çıkışı ve su girişi (akifer stresi) 

9. Modelin çalıştırılması 

10. Kalibrasyon ve duyarlılık analizleri 

11. Modelin geçerliliğinin test edilmesi 

12. Đleriye dönük tahmin analizleri 

13. Verilerin ve sonuçların sunumu 

 

6.2. GROUNDWATER MODELING SYSTEM (GMS) TANITIMI 

 

Groundwater Modeling System (GMS), Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 

Savunma Bakanlığı tarafından Brigham Young Üniversitesi (Engineering Computer 

Graphics Laboratory of  Brigham Young University) laboratuarında geliştirilmi ştir. 

GMS yeraltısularına ait simulasyonların yapılması için kapsamlı bir grafiksel 

kullanıcı programıdır. Bütün GMS sistemi grafiksel kullanıcı arayüzü (GMS) ve 

belirli analiz kodlarından (MODFLOW, MT3D, MODPATH, FEMWATER, T-

PROGS, SEAM3D, SEEP2D, UTCHEM, FACT, RT3D, ART3D) oluşur. Bu analiz 

kodları özel yeraltısuyu modelleme paketleridir ve bunların hepsi GMS arayüzü ile 

bir arada kullanılmaktadır. GMS kapsamlı bir modelleme programı olarak 

tasarlanmıştır. Çeşitli model tipleri desteklenerek farklı model ve veri tipleri arasında 

bilgi paylaşımına olanak sağlar [29;30]. Bu da kullanıcıya zaman açısından çok 

büyük bir avantaj sağlar. 

GMS arayüzü on modülden oluşur (Şekil 6.1). Modüller GMS ile oluşturulacak her 

tür temel veri tipi için üretilmiştir. Bir modülde işlem yaparken diğer modül aktive 

edildiği zaman dinamik araç paleti, veri dizini ve menü çubuğu değişir (Ek 6A). 
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Şekil 6.1 : GMS arayüzü, modülleri ve temel araçlarının görüntüsü. 

Bu değişim kullanıcının modelleme sürecinde aktif olan modül ile ilgili araç ve 

komutlara odaklanmasını sağlar. GMS tarafından desteklenen modüller şunlardır; 

 

6.2.1. ÜÇGENSEL DÜZENSĐZ AĞ MODÜLÜ (ÜDA) 

 

Üçgensel düzensiz ağ modülü yüzey modellemesi için kullanılır. ÜDA’lar XYZ 

noktalarının köşeler ile birleşmesi ile üçgensel ağlar oluşturarak şekillenir. 

Oluşturulan yüzeyin tüm üçgenler üzerinden geçtiği varsayılır. ÜDA’lar jeolojik bir 

birimi veya matematiksel fonksiyonlar ile belirlenmiş bir yüzeyi göstermek için 

kullanılır. ÜDA’larla oluşturulmuş yüzeylerin en anlaşılır görüntüleri eğik bakış açısı 

ile görülebilir [29] (Şekil 6.2). Bölüm 6.3.2’de Kuyu modülü ile ÜDA oluşturma ve 

bölüm 6.3.3’te de bu ÜDA’lardan yüzey yapımı anlatılmıştır. 
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Şekil 6.2 : ÜDA ile oluşturulmuş yüzeye ait görüntü, eğik bakış açısı. 

ÜDA’lar ile ilintili yükseklikler veya diğer değerler renk saçakları veya konturları ile 

gösterilebilirler (Ek 6B). ÜDA’lar katı model ve 3 Boyutlu sonlu eleman ağların 

yapımında kullanılır [29].  

 

6.2.2. KUYU MODÜLÜ 

 

Kuyu modülü tüm kuyu çeşitlerine (araştırma, sondaj vb.) ait verileri göstermek için 

kullanılır. Kuyu verileri metin düzenleyicilerden dahil edilebildiği gibi GMS’nin 

kendi tablo hazırlama arayüzü ile de girilebilir (Şekil 6.3). Oluşturulan her kuyu 3 

Boyut eğik bakış açısı ile bakıldığı zaman derinlik ve farklı zonları belirten renkleri 

anlaşılır bir şekilde görülebilir (Şekil 6.4). Kuyulardaki bölge ve dokanaklar ayrı ayrı 

seçilebilir ve ÜDA’lar, katı modeller ve 3 Boyutlu sonlu eleman ağları oluşturmada 

kullanılabilirler. Bunlara ek olarak penetrometre deneylerine ve jeofizik araştırmalara 

ait veriler de programa dahil edilebilir [29]. Bölüm 6.3.1’de bu modül ile 

yapılabilecek en temel işlem olan sondaj kuyularının yapımı anlatılmıştır. 
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Şekil 6.3 : GMS tablo arayüzü ile kuyu veri girişi. 

 

Şekil 6.4 : Kuyu modülü ile oluşturulmuş kuyuların görüntüsü, eğik bakış açısı. 
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6.2.3. KATI MODÜLÜ 

 

Katı modülü, sınırları belirli 3 boyutlu model stratigrafisinin görüntülenmesi için 

kullanılır. Oluşturulan bir katı modelin istenilen her yerinden enine kesitler alınarak 

gerçekci görüntüler elde edilir. Katı model ile 3 Boyutlu sonlu eleman ağları 

oluşturulur [29] (Şekil 4.2). Bu işlemlerle ilgili detaylı bilgiler bölüm 6.3.6 ve 

6.3.7’de anlatılmıştır. 

 

6.2.4. 2 BOYUTLU AĞ MODÜLÜ 

 

2 Boyutlu ağ modülü, 2 Boyutlu sonlu eleman ağlarını oluşturmak için kullanılır. 

Otomatik olarak ağ oluşturmak ve düzenlemek için çeşitli araçlar bulundurur. 2 

Boyutlu ağlar temel olarak 3 Boyutlu ağları oluşturmak için kullanılır [29]. 

 

6.2.5. 2 BOYUTLU GRĐD MODÜLÜ 

 

2 Boyutlu grid modülü yüzey görselleştirmeleri için kullanılır. Gridler konturlanarak 

veya renklendirilerek çeşitli görselleştirmeler hazırlanır [29]. 

 

6.2.6. 2 BOYUTLU YAYILI NOKTA MODÜLÜ 

 

2 Boyutlu yayılı nokta modülü, 2 Boyutlu yayılı veri gruplarını her tür diğer veri 

tipine eklemeye yarar. Bu modül kullanılarak 2 Boyutlu jeoistatistik haritaları 

hazırlanabilir [29]. Bu modül ile yapılabilecek işlemler bölüm 6.3.4 ve 6.3.5’de 

anlatılmıştır. 

 

6.2.7. 3 BOYUTLU AĞ MODÜLÜ 

 

3 Boyutlu ağ modülü, 3 Boyutlu sonlu eleman ağlarını yönetmek için kullanılır. Bir 

ağ oluşturulduktan sonra FEMWATER arayüzü ile çeşitli uygulamalar yapılabilir. 

Sonuçlar ağ üzerinde renk saçakları, renkli enine kesitler ve eş-yüzeyler şeklinde 

gösterilebilir [29]. 
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6.2.8. 3 BOYUTLU GRĐD MODÜLÜ 

 

3 Boyutlu grid modülü, 3 Boyutlu kartezyenlerin oluşturulması için kullanılır. Bu 

gridler 3 Boyutlu eklemeleri, eş-yüzey oluşturma, enine kesitler ve sonlu fark 

modellemeleri için kullanılır. Tamamlanmış arayüzleri MODFLOW, MT3D ve 

MODPATH modellerini destekler [29]. 

 

6.2.9. 3 BOYUTLU YAYILI NOKTA MODÜLÜ 

 

3 Boyutlu yayılı nokta modülü, 3 Boyutlu yayılı nokta birliklerini diğer her tür veri 

tiplerine eklemek için kullanılır. Örneğin ‘XYZC’ nokta birliklerinden, ‘XYZ’ 

konumu ‘C’ ise derişimi gösterir. Desteklenen bir 3 Boyut ekleme şeması seçilebilir 

ve yayılı noktalardan 3 Boyutlu grid düğümüne derişim verisi eklenebilir [29]. 

 

6.2.10. HARĐTA MODÜLÜ 

 

Harita modülü dört tip nesnenin işlenmesi için kullanılır. Bu nesneler; DXF, resim, 

çizim ve şekil nesneleridir. Đlk üç nesne (DXF, resim, çizim) temel olarak modelin 

geliştirilmesi ve sunumu için grafik aracı olarak kullanılır. DXF nesneleri, standart 

CAD paketlerinden dahil edilen çizimlerdir. Çizim nesneleri, modele yapılacak 

çeşitli eklemeler (metin yazımı, çizgiler, geometrik şekiller vd.) için temel araçtır. 

Resim nesneleri, TIFF biçimindeki dijital resimleri (hava fotoğrafları, taranmış 

haritalar vd.) kapsar. Dördüncü tip nesne; şekil nesnesi, kavramsal model 

oluşturmada kullanılır. Şekil nesneleri, kullanılacak şekillerin Coğrafi Bilgi 

Sistemleri’ne (GIS) uyumlu hale getirilmesinden sonra şekillenir. Kavramsal model 

oluşturulduktan sonra otomatik olarak sayısal bir modele dönüştürülebilir [29]. 

 

6.3. GMS ĐLE YAPILAB ĐLEN DĐĞER ĐŞLEMLER  

 

GMS paket programı ile modellemenin yanı sıra çeşitli jeolojik çalışmalar da 

yapılabilir. Örneğin kuyu verileri ile yüzey oluşturma, katı model oluşturma, 2 

Boyutlu jeoistatistik harita yapma. Bu bölümde GMS paket programı ile 

yapılabilecek çeşitli i şlemlerden tüm yerbilimcilerin kullanabileceği bazı işlemler 
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anlatılacaktır. Ayrıca bu işlemlerin kavramsal model oluşturulmasındaki yerleri ve 

geçişleri de anlatılacaktır. 

 

6.3.1. KUYU YAPIMI 

 

GMS paket programı ile kuyu yapmak için Kuyu Modülü aktive edilmelidir. Daha 

sonra GMS’nin kendi tablo hazırlama arayüzü ile veriler girilerek kuyular oluşturulur 

[30;31] (Şekil 6.3). Bu bölümde bir kuyu oluşturmak için gerekli adımlar sırası ile 

anlatılacaktır. Đlk önce GMS programı çalıştırılır, daha sonra da kuyu oluşturmak için 

gerekli olan Kuyu Modülü aktive edilir (Şekil 6.5). 

 

Şekil 6.5 : Aktive edilmiş Kuyu Modülünün görüntüsü. 

Daha sonra menü’den Boreholes->Borehole Editor tıklanarak GMS’ye ait tablo 

hazırlama arayüzü açılır (Şekil 6.6). Açılan tablo hazırlama arayüzü ‘New Hole’ 

tıklanarak aktive edilir. Arayüz ile kuyunun adı, statik su seviyesi, XYZ nokta 

değerleri ve litolojileri belirlenir (Şekil 6.7). Tablo hazırlama arayüzündeki 

‘Materials Editor’ tıklanarak kuyuya ait litolojiler belirlenir. Kavramsal model 

oluşturulduğu zaman MODFLOW arayüzü için gerekli olan çeşitli hidrojeolojik 

katsayılar da ‘Materials Editor’ ile girilerek belirlenir (Şekil 6.8). 
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Şekil 6.6 : GMS’nin tablo hazırlama arayüzünün açılışı. 

 

Şekil 6.7 : GMS’ye ait tablo hazırlama arayüzü. 
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Şekil 6.8 : Materials Editor ve eklentileri. 

 

6.3.2. KUYULAR ile ÜDA YAPIMI 

 

Hazırlanmış kuyulardan ÜDA yapmak için önce Kuyu sonra da ÜDA Modülü aktive 

edilmelidir. Sonra dinamik araç paletinden ‘Select Contacts’ tıklanır, ardından en 

üstteki dokanak noktası seçilir ve menüden Boreholes->Auto Select seçilir (Şekil 

6.9). Daha sonra menüden Boreholes-Contacts->TIN seçilerek (Şekil 6.10) aktif 

dokanaklara ait üçgensel düzensiz bir ağ oluşturulur [30;31] (6.11). Oluşturulmuş 

ÜDA’nın düzenlenmesi için ÜDA Modülü aktive edilir. Sonra dinamik araç 

paletinden ‘Select TINs’ seçilir ve menüden Modify TIN->Uniformly Subdivide TIN 

tıklanarak oluşturulacak üçgenlerin sıklıkları belirlenir (Şekil 6.11). Đki kat 

sıklaştırılmış ÜDA’ya ait görüntü Şekil 6.12’de gösterilmiştir. 
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Şekil 6.9 : Kuyu verilerinde otomatik dokanak seçimi. 

 

Şekil 6.10 : Aktif dokanaklardan otomatik olarak ÜDA yapımı. 
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Şekil 6.11 : Oluşturulan ÜDA’ların sıklıklarının değiştirilmesi. 

 

Şekil 6.12 : Sıklıkları arttırılmış ÜDA’nın son hali. 
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6.3.3. ÜDA ile YÜZEY YAPIMI 

 

Kuyulardan oluşturulmuş ÜDA’lar düzenlendikten sonra yüzey hazır hale gelmiş 

sayılır. Tek yapılması gereken ÜDA Modülü aktif iken menüden ‘Display->Display 

Options’ seçeneği ile görüntünün düzenlenmesidir [30;31]. Bu düzenlenme 

yapıldıktan sonra yüzey hazır hale gelir. Bu bölümde örnek olarak konturların 

renkler ile doldurulması şeklinde elde edilmiş bir yüzey görüntüsü verilmiştir (Şekil 

6.13), fakat amaca, hedef kitleye ve isteğe bağlı olarak hazır olan yüzeyler farklı 

şekillerde de görüntülenebilirler. 

 

Şekil 6.13 : ÜDA ile oluşturulmuş yüzeye ait konturların görüntüsü. 

 

6.3.4. KUYULAR ile YAYILI NOKTA YAPIMI 

 

Hazırlanmış kuyulardan yayılı noktalar yapmak için önce Kuyu sonra da 2B Yayılı 

Nokta Modülü aktive edilmelidir. Sonra dinamik araç paletinden ‘Select Contacts’ 

tıklanır, ardından en üstteki dokanak noktası seçilir ve menüden Boreholes->Auto 

Select seçilir (Şekil 6.9). Daha sonra menüden Boreholes-Contacts->2D Scatter 

Points seçilerek aktif dokanaklara ait yayılı noktalar oluşturulur [30;31] (6.14). 
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Şekil 6.14 : Aktif dokanaklardan otomatik olarak yayılı noktalar yapımı. 

 

6.3.5. YAYILI NOKTALAR ile 2B JEO ĐSTATĐSTĐK HAR ĐTA YAPIMI 

 

2 Boyutlu jeoistatistik, 2 Boyutlu Yayılı Nokta Modülü ile yapılır. Bu modül ile 2 

Boyutlu yayılı noktalar diğer herhangi bir nesne tipine (ağlar, gridler, ÜDA) 

eklenebilir [30;31]. 

Jeoistatistik özellikle bölge belirlemelerinde çok faydalıdır. Örneğin ince bir 

akiferden alınan ‘xyc’ yayılı noktalarında ‘xy’ konum, ‘c’ ise derişimi gösterir. 

Burada ‘xyc’ yayılı noktalarından derişimler aradeğerler atanarak gridlenir ve gridler 

konturlanarak kirleticiyi gösteren bir harita üretilebilir [30;31]. 

Kuyulardan oluşturulmuş yayılı noktalar oluşturulduktan sonra 2 Boyutlu Yayılı 

Nokta Modülü tıklanarak bu yayılı noktaların düzenlenmesine geçilir. Đlk olarak 

menüden Display->Display Options seçilerek yayılı noktaların görsellikleri 

düzenlenir. 

Sonra bu noktalara ait bir sınır gridi oluşturulur. Menüden Scatter Points->Bounding 

2D Grid seçilip gerekli ayarlar yapılarak (Şekil 6.15) sınır gridi oluşturulur (Şekil 

6.16). 
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Şekil 6.15 : 2 Boyutlu grid oluşturmak için gerekli ayarların düzenlenmesi. 

 

Şekil 6.16 : Tüm ayarların düzenlenmesi ile oluşturulmuş grid. 

Grid oluşturulduktan sonra aradeğer atama şemalarından amaca, içeriğe ve isteğe 

bağlı olanı seçilir. GMS çeşitli aradeğer atama şemalarını destekler. Bunlar; Linear, 

Inverse distance weighted (IDW), Clough-Tocher, Natural neighbor ve Kriging’dir 

[30;31]. Aradeğerleme şemalarının seçilmesi için menüden Interpolation-

>Interpolation Options seçilir (Şekil 6.17). 
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Şekil 6.17 : Aradeğer atama şemalarının seçilmesi. 

Bu bölümde örnek olarak Inverse distance weighted (IDW) aradeğer atama 

kullanılarak oluşturulan 2 Boyutlu jeoistatistik anlatılacaktır. Aradeğer atama şema 

seçimi tıklanarak IDW seçildikten sonra menüden Interpolation -> to 2D Grid seçilir 

ve yeni veri birliğinin adı yazılırak oluşturulur. IDW ile oluşturulmuş 2 Boyutlu 

jeoistatistik harita Şekil 6.22’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 6.18 : Inverse distance weighted (IDW) ile oluşturulmuş 2 Boyutlu jeoistatistik harita. 
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6.3.6. KUYULAR ile KATI MODEL YAPIMI 

  

Hazırlanmış kuyulardan katı model yapımı için Kuyu Modülü, Harita Modülü ve 

Katı Modülü kullanılır. GMS kuyulardan katı model oluşturmak için birçok yöntemi 

kullanmaya olanak sağlar. 

Đlk önce Kuyu Modülü aktive edilir ve dinamik araç paletinden ‘Select Contacts’ 

seçilir. Sonra istenilen dokanak noktası seçilip menüden Boreholes->Auto Select 

seçilir (Şekil 6.9). Daha sonra menüden Edit->Properties seçilerek seçili olan 

dokanaklara ait bir ufuk değeri atanır (Şekil 6.19). Bu işlem tüm dokanaklar için 

uygulanır [30;31]. 

 

Şekil 6.19 : Seçili dokanaklara ufuk değeri atanması. 

Ufuk değerleri atandıktan sonra katı modelin sınırlarını belirleyen ÜDA 

oluşturulması gereklidir. ÜDA Harita Modülü kullanılarak yapılacaktır. Đlk önce 

Harita Modülü aktive edilir. Sonra veri dizininde (Şekil 6.1) bulunan ‘Map 

Coverages’ sağ tıklanarak yeni bir koveraj oluşturulur (Şekil 6.20). Yeni koveraj sağ 

tıklanarak özelliklerinden koveraj tipi olarak SEEP2D seçilir. SEEP2D 2 Boyutlu 

ağları kullanarak akım birliklerini belirlemek için kullanılan modeldir [30;31]. Önce 

2 Boyutlu ağ oluşturulup daha sonra ÜDA’lara dönüştürülecektir. 

Makrolardan plan görüntüsü seçildikten sonra dinamik araç paletinden ‘Create Arc 

Tool’ seçilir ve tüm kuyuları kapsayan bir poligon çizilir. Sonra menüden Feature 
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Objects->Build Polygons seçilerek poligon oluşturulur (Şekil 6.20). ÜDA 

oluşturmak için de menüden Feature Objects->Map->TIN seçiler. 

 

Şekil 6.20 : Katı model oluşturmak için ÜDA yapımı. 

Artık kuyulardan katı model oluşturulabilir. Bunun için önce Kuyu Modülü aktive 

edilir. Sonra menüden Boreholes->Horizons->Solids seçilerek açılan menüde gerekli 

düzenlemeler yapılır ve katı model oluşturulur (Şekil 6.21). 

 

Şekil 6.21 : Ufuk değerlerinden katı model oluşturmak için yapılması gereken 

ayarlar. 
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Ayarlar yapıldıktan sonra GMS otomatik olarak katı modeli oluşturur. Oluşturulan 

katı modele ait detay görüntülerin alınması için eğik bakış açısı seçilir ve 

makrolardan ‘shade’ tıklanarak model için belirlenmiş litolojilerin renklendirilmesi 

yapılır (Şekil 6.22). 

 

Şekil 6.22 : Otomatik olarak oluşturulmuş katı model, eğik bakış açısı. 

 

6.3.7. KATI MODEL ile EN ĐNE KESĐT YAPIMI 

 

Katı model oluşturulduktan sonra, modelin istenilen yerinden sayısız enine kesitler 

alınabilir [30;31]. Enine kesit alımı için önce Katı Modül aktive edilir. Sonra plan 

görüntüsüne geçilir ve dinamik araç paletinden ‘Create Cross Section’ tıklanır. 

Model üzerinde istenilen yerler tıklanarak, enine kesitlerin alınacağı doğrultular 

belirlenir (Şekil 6.23). Şekil 6.23’de mavi ile görülenler enine kesit doğrultularıdır. 

Belirlenen kesitin bitirilmesi için fare ile iki kez tıklanması gerekir. 

Kesit doğrultuları belirlendikten sonra katı model renksizleştirilir ve enine kesitler 

açık bir şekilde görüntülenebilir. Bunun için önce dinamik araç paletinden ‘Select 

Solids’ seçilir, sonra menüden Edit->Select All tıklanır. Daha sonra makrolardaki 

‘Hide’ tıklanarak katı model renksizleştirilir, böylece ekranda sadece enine kesitlerin 

doğrultu izleri kalır (Şekil 6.24). 
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Şekil 6.23 : Katı modelden enine kesit oluşturma. 

 

Şekil 6.24 : Enine kesitlerin doğrultu izleri. 

Enine kesit görüntüleri eğik bakış açısı ile açık bir şekilde görüntülenebilir (Şekil 

6.25). Kesitler statik araç paletindeki ‘Rotate’ tıklanarak istenilen açıdan 

görüntülenebilir. Alınan enine kesitlerden istenmeyenler dinamik araç paletindeki 

‘Select Cross Sections’ tıklanarak seçilir ve makrolardaki ‘Hide’ ile renksizlendirilir 

(Şekil 6.26). 
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Şekil 6.25 : Katı modelden alınmış enine kesitler, eğik bakış açısı. 

 

Şekil 6.26 : Đstenmeyen enine kesitlerin gizlenmesi ile görüntülenen enine kesitler. 
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6.4. ÇALIŞMA ALANINDA YAPILAN MODELLEME  

 

Yeraltısuyunun zaman ve konum içindeki değişiminin belirlenmesi, sayısal 

çözümleme yöntemleri ile yapılabilmektedir. Bu çözümleme yöntemlerinden, yaygın 

olarak kullanılan ‘Sonlu Farklar Yaklaşımı’ ile yeraltısuyu akım denklemlerini çözen 

ve dünyada çok geniş bir kullanım alanına sahip MODFLOW kullanılmıştır. Bu 

bölümde önce çalışma alanına ait kavramsal modelin uygulandığı MODFLOW 

arayüzü hakkında bilgiler verilecektir. Daha sonra ise yapılan modelleme aşama 

aşama anlatılıp hazırlanan senaryolar anlatılacaktır. 

 

6.4.1. MODFLOW ARAYÜZÜ TANITIMI  

 

Bu bölümde, Yeraltısuyu akım denklemini çözmek için, United States Geological 

Survey (USGS) tarafından geliştirilen ve yeraltısuyu sistemlerindeki genel özellikleri 

benzeştiren bir bilgisayar programı olan modüler sonlu-farklar akım modeli 

MODFLOW (Modular three-dimensional finite-difference groundwater FLOW 

model) kullanılmıştır. MODFLOW, hidrojeoloji alanında çok geniş kullanım alanına 

sahip yeraltısuyu akımı benzeşim programıdır. 

MODFLOW, doygun akım koşullarında, Darcy yasasının geçerli olduğu, yeraltısuyu 

yoğunluğunun sabit olduğu ve hidrolik iletkenlik ve transmisivitenin zamanla 

değişmediği durumlar için, akifer sistemlerini benzeştirmek amacı ile tasarlanmış bir 

programdır. MODFLOW, girdi verilerini akifer sistemindeki yeraltısuyu akım 

denklemlerini çözmek için kullanmaktadır. Çözüm, akifer sistemindeki her bir hücre 

için değişik zaman adımlarındaki hidrolik yük değerlerini (yeraltısuyu seviyesi) 

vermektedir. MODFLOW, yeraltısuyu akımı kısmi diferansiyel eşitli ğini hidrolik 

yük çözmektedir [32]: 
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(6.1) 

Kxx, Kyy, Kzz = Hidrolik iletkenlik katsayısının x, y, z koordinat eksenlerindeki 

bileşenleri (L T-1) 

h = Hidrolik yük (L) 

W = Hacimsel su katkısı/kaybı (T-1) 
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Ss = Özgül depolama (L-1) 

t = Zaman (T) 

MODFLOW, yeraltısuyu akım denklemini çözmek için sonlu farklar yaklaşımını 

kullanmaktadır. Yeraltısuyu akım eşitli ğinin sonlu farklar yaklaşımı ile yeniden 

düzenlenmesi, diferansiyel matematik kurallarının kullanımının dışında, akımın 

fiziksel tanımından hareketle süreklilik ve momentum denklemleri kullanılarak da 

sağlanabilir. Sonlu farklar yaklaşımının üç boyutlu problemlere uygulanabilirliğinin 

basit ve kolay olması, bu yaklaşımın yeraltısuyu modellemesinde çok geniş alanlarda 

kullanılmasını sağlamaktadır. MODFLOW, (6.1)’i her bir hücre için sonlu farklar 

metodunu kullanarak aşağıdaki doğrusal denkleme dönüştürmektedir [32]: 
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hm
i,j,k = i, j, k hücrelerindeki m zaman adımındaki yük değeri (L) 

CV, CR, CC = i, j, k düğüm noktaları ve komşu düğüm noktaları arasındaki hidrolik 

iletimlilik (L 2 T-1) 

Pi,j,k = Katkı/kayıplardaki hidrolik yük katsayılarının toplamı (L2 T-1) 

Qi, j, k = Katkı/kayıplardaki katsayıların toplamı (L3 T-1) 

Ss = Özgül depolama (L-1) 

∆Rj = Tüm satırlardaki j kolonunun hücre genişliği (L) 

∆Ci = Tüm kolonlardaki i satırının hücre genişliği (L) 

∆V i,j,k = i, j, k hücresinin düşey kalınlığı (L) 

tm = m zaman adımındaki zaman (T) 

Sonlu farklar modelleri hücre merkezli ya da ağ merkezli olarak tanımlanmaktadır. 

MODFLOW, hücre merkezli sonlu farklar gridlerini kullanır [33]. Hidrolik özellikler 

her bir hücre için belirlenmekte ve hücre içerisinde değişmediği kabul edilmektedir. 

Bu hücreler birbirlerinden grid çizgileri ile ayrılmaktadır. Yeraltısuyu taşınım 
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süreçlerinin modellenmesinde kullanılan tanecik izleme yaklaşımına ait tekbiçimli 

grid boyutları gerekmektedir. Bu yüzden kuyu ve sınırlar çevresinde daha ince bir ağ 

oluşturularak, kuyu ve sınırlar için daha sık gridler yapılır. 

MODFLOW’un modüler yapısı ana program ve modül olarak bilinen birbirinden 

bağımsız birkaç alt yordamı içerir. Modüller paketler halinde gruplanmıştır. Her 

paket belirli bir hidrolojik sistemin özelliklerinin çözümlemesi için hazırlanmıştır. 

MODFLOW’un modüllere bölünmüş olması modelin belirli hidrolojik özelliklerinin 

bağımsız bir şekilde incelenmesine olanak sağlamaktadır. Bu da modelin 

geliştirilmesi için gerekli eklemelerin yapılmasında çok kolaylık sağlar, çünkü yeni 

bir modül veya paket önceki modül ve paketlerde bir düzenlemeye gerek kalmadan 

programa eklenebilir [33]. 

 

6.4.2. YEŞĐLKÖY HAVZASININ H ĐDROJEOLOJĐK 3B MODEL Đ 

 

Bu bölümde Yeşilköy havzasının hidrojeolojik 3B modelinin yapılması, GMS Harita 

modülü ve kavramsal model oluşturma aşamalarının birlikte anlatılması ile 

hazırlanmıştır. GMS ile iki farklı yaklaşım kullanılarak MODFLOW simulasyonları 

yapılabilir: grid yaklaşımı ve kavramsal model yaklaşımı. Grid yaklaşımı doğrudan 3 

Boyut ile çalışmayı ve tüm model parametrelerinin hücre-hücre uygulanmasını 

gerektirir. Kavramsal model yaklaşımı Harita Modülü ile Coğrafi Bilgi Sistem (CBS) 

araçlarının kullanılması ile modellenecek bölgeye ait kavramsal modelin 

geliştirilmesini gerektirir. Kavramsal model aşamasında kaynakların yerleri, tabaka 

parametreleri (hidrolik iletkenlik vb.), model sınırları, ve diğer tüm gerekli veriler 

tanımlanabilir. Kavramsal model tamamlandıktan sonra grid üretilebilir ve kavramsal 

modele ait tüm hücre-hücre atanmış değerlerin grid modele otomatik olarak 

dönüşümü gerçekleştirilir. Kavramsal model içerisindeki veriler sonra gridlere 

kopyalanır. Çoğu zaman, kavramsal model yaklaşımı grid yaklaşımından daha 

verimlidir. Yine de, grid yaklaşımı basit problemler ve hücre-hücre düzenleme 

gerektiren akademik çalışmalar için kullanışlıdır. Çalışma alanı olan Yeşilköy 

havzasının modellenmesi için GMS ile birlikte kullanılan MODFLOW kavramsal 

model yaklaşımı kullanılmıştır [30;34]. 

Đlk önce problemin tanımı yapılacaktır. Bu çalışmada çözülecek problem Şekil 

4.4’teki gibidir. Bu bölge, KKTC Karpaz yarımadasındaki Yeşilköy ve civarında yer 

almaktadır. Önce akiferin durumu belirlenecek, sonra da yapılacak çekim ve 
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pompajlar neticesindeki yeni durumu değerlendirilecektir. Simülasyon sonuçları 

grafik olarak gösterilecektir. Yükseklik farkı 30 m. olan ve fazla engebeli bir 

topografyaya sahip olmayan Şekil 4.4’teki çökel havza içerisindeki yeraltısuyu akışı 

modellenecektir. Bu bölge kuzeyden ve kuzeybatıdan alçalarak özellikle güney ve 

güneydoğuya doğru ilerleyen bir topoğrafyaya sahiptir (Şekil 6.27). Bölgede fazla 

kot farkı bulunmadığı gibi herhangi bir su kaynağı da yoktur (Şekil 4.4), bununla 

birlikte su noktası olarak  sadece genel kullanım amaçlı açılmış kuyular 

bulunmaktadır. Bölgeye ait tipik B-D enine kesiti Şekil 6.28’de gösterilmiştir. Bölge 

tabanda geçirimsiz flişten oluşan Değirmenlik grubu üzerine gelen ve akiferi 

oluşturan kumtaşı-kalkaranit özellikli Mesarya grubundan oluşur. Bunların üzeri 

ortalama 2 m. kalınlıktaki güncel çökeller ile örtülüdür (Şekil 4.1). Bölgede esas 

olarak iki çökel tabaka vardır. Üstte güncel çökellerden oluşan tabaka ile altta akiferi 

 

Şekil 6.27 : Çalışma alanı ve civarının yüzey topografyası. 



 55 

 

Şekil 6.28 : Bölgeye ait tipik B-D enine kesiti (x:Doğu). 

oluşturan çökellerden oluşan tabaka. Altta geçirimsiz, üstte ise geçirimli tabakalar 

arasında bulunan akifer serbest bir akiferdir ve bu şekilde modellenecektir (Şekil 

4.2). Bölgeye ait sınırlar Şekil 4.4’te gösterildiği gibidir ve herhangi bir akış 

içermezler. Bu yüzden sisteme giren tüm beslenimin yağıştan olduğu kabul 

edilecektir. Bölgede, bilinen 126 adet kuyudan sadece 23 adet kuyuya ait detaylı 

bilgiler bulunmaktadır (Tablo Ek 4.1). Bu kuyulardan model için kullanılan 28 adet 

çekim ve pompalama kuyularına ait bilgiler Tablo Ek 6.1’de verilmiştir. 

Problem tanımlandıktan sonra, kavramsal model için gerekli modül ve arayüzler 

belirlenmelidir. Bunlar; Harita Modülü, Grid Modülü ve MODFLOW arayüzüdür 

[30;34]. 

Problemin çözülmesi için ilk aşama modellenecek bölgeye ait dijital resmin dahil 

edilmesidir. Bu resim TIFF uzantılı olarak kaydedilmiş olmalıdır. Resim bir kez 

GMS’ye dahil edildikten sonra, arkaplan olarak görülebileceği gibi sayısallaştırma ve 

model özelliklerini atama için rehber olabilir. Resmin dahil edilmesi için menüden 

File->Open seçilir ve resim dahil edilir. Resim dahil edildikten sonra, yeri 

değiştirilebilir, büyütülüp küçültülebilir ve tekrar düzenlenebilir. TIFF uzantılı resim 

GMS’ye ilk kez dahil edildiğinde kayıt edilmesi gereklidir. Kayıt, resim üzerinde 

gerçek dünya koordinatları bilinen üç noktaya bu değerlerin atanması ile 

gerçekleştirilir ( Şekil 6.29). Böylece resmin gerçek koordinatlara uygun olması 

sağlanır. Bu işlemlerden sonra TIFF dosyası, resim dosyası olarak kaydedilir. 
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Arkaplan resmi GMS’ye dahil edildikten sonra kavramsal modelde kullanılacak 

birimler belirlenmelidir. Menüden Edit->Units seçilerek birimler belirlenir [30;34]. 

Bu çalışmada birimler “m/s” olarak belirlenmiştir. 

 

Şekil 6.29 : Arkaplan resminin GMS’ye kayıt işlemine ait görüntü. 

Tüm bu işlemler yapıldıktan sonra kavramsal model yapıma hazır hale gelmiş olur. 

Bunun için Harita Modülündeki ‘Feature Objects’ kullanılır ve bunlar daha sonra 

Coğrafi Bilgi Sistem (CBS) nesnelerine dönüştürülür. Şekil nesneleri (Feature 

Objects); nokta (point), aranokta (vertex), uçnokta (node), yay (arc) ve poligonlardan 

(polygon) oluşur. ‘xy’ koordinatları bilinen noktalar bir yay’a bağlı değildir. 

Noktalar bağımsız birimlerdir ve nitelik/nicelik atanabilir. Noktalar genel olarak 

kuyuları göstermek için kullanılırlar. Yaylar, çizgi katmanları veya köşelerinin bir 

arada gruplandırılması ile oluşan birimlerdir. Yaylar bağımsız çoğul çizgi 

birimleridir ve nitelik/nicelik atanabilir. Yaylar, poligonlar olarak gruplandırılabilir 

veya bağımsız olarak düzlemsel özellikler (nehir vb.) yansıtabilirler. Bir yayın iki 

son noktası uçnokta ve ara noktaları da aranokta olarak adlandırılır. Uçnoktalar 

bağımsız birimlerdir ve nitelik/nicelik atanabilir. Aranoktalar ise genellikle yayın 

geometrisinin belirlenmesinde kullanılırlar. Şekil nesneleri koverajlar olarak 

gruplandırılabilirler. Her bir koveraj belirli bir veri grubunu gösterir [30;34]. Bölge 

için hazırlanan kavramsal model üç koveraj içerecektir: model sınırını ve kaynağı 

belirleyen koveraj, beslenimi belirleyen koveraj ve hidrolik iletkenliği belirleyen 
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koveraj. Akifere ait değerler sondaj kuyularının dokanaklarından oluşturulmuş 2B 

yayılı nokta birlikleri tanımlanacaktır. 

Kavramsal model yapımının ilk adımı kaynak/boşalım koverajını oluşturmaktır. Bu 

koveraj bölgenin sınırlarını tanımlar. Ayrıca kuyu, nehir, dren ve genel uç sınırları 

içerir. GMS’de her koveraj, kendine ait belirlenmiş tipe göre değerler alır ve işlemler 

uygulanabilir [30;34]. Harita modülü aktive edilip, veri dizininde “Map Coverages” 

sağ tıklanarak yeni bir koveraj oluşturuldu. Bu yeni koverajın adı “Kaynak” yapılıp, 

“default elevation = 95” olarak girildi. Son olarak da koveraj tipi 

“MODFLOW/MT3D/MODPATH” olarak değiştirildi. 

Bu aşamalardan sonra modele ait dış sınırların belirlenmesine geçilir. Önce Dinamik 

Araç Paletinden “Create Arc” seçilip, tüm sınır belirlendi. 

Sınırlar belirlendikten sonra, bu koveraj model için kullanılacak koveraj adedi kadar 

kopyalanır. Çalışmamızda “Kaynak, Hidrolik Iletkenlik ve Beslenme” olarak toplam 

üç adet koveraj kullanıldı. Đlk kopya olarak Hidrolik Đletkenlik koverajının yapımı 

için Kaynak koverajı sağ tıklanıp “duplicate” seçeneği ile kopyalama gerçekleşti. 

Sonra bu koverajın adı Hidrolik Iletkenlik olarak değiştirildi. Koveraj tipi de 

“MODFLOW/MT3D/MODPATH layer properties” olarak değiştirildi. Son kopya 

olan Beslenme koverajının yapımı için Hidrolik Iletkenlik koverajı sağ tıklanıp 

“duplicate” seçeneği ile kopyalama gerçekleşti. Sonra bu koverajın adı Beslenme 

olarak değiştirildi. Koveraj tipi de “MODFLOW/MT3D areal properties” olarak 

değiştirildi. 

Belirlenen sınırlar üzerinde bilinen uçnoktalar belirlenerek model için kullanılmış 

yaylara ait uçnoktalar tanımlanır. Bunun için Kaynak koverajı aktive edilir ve 

Dinamik Araç Paletinden “Select Vertices” seçilir. Sınır üzerinde değer atanacak 

uçlar Shift tuşu kullanılarak seçildi. Bu noktalar menüden Feature Objects-

>Vertices<->Nodes tıklanarak birer uçnokta haline getirildi. Bu işlemden sonra sınırı 

belirleyen yay belirlenen noktalar kadar yaylara bölündü. Bu arayayların 

özelliklerinin belirlenmesi için Dinamik Araç Plaetinden “Select Arcs” tıklandı ve 

Shift tuşu kullanılarak tüm yaylar seçildi. Tüm arayaylar seçili iken menüden Feature 

Objects->Properties->Specified Head tıklandı. Bu aşamadan sonra yayların rengi 

değişti, artık uçnoktalar belirlenebilir. Bunun için Dinamik Araç Paletinden “Select 

Points/Nodes” seçilir ve uçnoktalar tek tek tıklanarak değerler atanır [30;34]. 

Şimdi bölgede varsa dren ve nehirler belirlenir. Bunlara ait özellikler atanıp değerleri 

belirlenebilir. Çalışma alanımızda hiçbir dren veya nehir bulunmamaktadır. 
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Koverajlar oluşturulduktan sonra hepsi poligonlar haline getirilir. Poligonlar grid 

içerisindeki aktif bölgenin tanımlanması ve değerlerinin atanmasını sağlar. Poligon 

oluşturmak için istenen koveraj aktive edilir ve menüden Feature Objects->Build 

Polygons seçilir. 

Kaynak koverajı içerisinde yapılacak son aşama kuyuların belirlenmesidir. Bunun 

için bölgenin belirli yerlerinde “x,y” koordinat noktaları bilinen toplam 28 adet kuyu 

kullanılmıştır (Tablo Ek 6.1). Kuyu oluşturmak için Dinamik Araç Paletinden 

“Create Point” seçilir ve ekranda herhangi bir yere tıklanır daha sonra ekranın 

üzerindeki “x” ve “y” kutularına kuyuya ait “x” ve “y” koordinatları ENTER veya 

TAB tuşları ile atanır. Tüm kuyular oluşturulduktan sonra, hepsi shift tuşu ile 

seçilerek menüden Feature Objects->Properties->Well seçilir. Dinamik Araç 

Paletinden “Select Points/Nodes” seçili iken çekim veya pompalama değerleri 

belirlenecek kuyu çift tıklanır ve açılan menüde yapılan çekim veya pompalama 

miktarı girilir. Model için kullanılan 28 adet kuyuya ait isim ve GPS koordinatları 

Tablo Ek 6.1’de verilmiştir. 

Đkinci aşama olarak bölgeye ait Beslenme koverajının yapılması ve değerlerinin 

atanması gelir. Bunun için Beslenme koverajı aktive edilir ve poligon oluşturmak 

için menüden Feature Objects->Build Polygons seçilir. Sonra, Dinamik Araç 

Paletinden “Select Polygons” seçilir ve ekrandaki poligon alanına çift tıklanır. Açılan 

menüde bölgeye ait beslenme değeri girilir, çalışma alanına ait beslenme değeri 

“3.98e-009 m/s” olarak girildi. 

Üçüncü ve son aşama olarak Hidrolik Iletkenlik koverajının yapılması ve 

değerlerinin atanması gelir. Bunun için Hidrolik Iletkenlik koverajı aktive edilir ve 

poligon oluşturmak için menüden Feature Objects->Build Polygons seçilir. Sonra, 

Dinamik Araç Paletinden “Select Polygons” seçilir ve ekrandaki poligon alanına çift 

tıklanır. Açılan menüde bölgeye ait hidrolik iletkenlik değerler girilir, çalışma 

alanına ait girilen değerler Tablo 6.1’de verilmiştir. 
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Tablo 6.1. Kavramsal modeldeki Hidrolik Iletkenlik koverajına ait veriler. 

Horizontal K 0.000001 (m/s) 

Vertical Anisotropy 5 

Specific storage 30 (1/m) 

Specific yield 27 

Aquifer porosity 15 

Böylece kavramsal modele ait koverajların yapımı ve değerlerinin atanması 

yapılmıştır. Bundan sonra grid oluşturulacaktır. Bunun için önce Kaynak koverajı 

aktive edilir, sonra menüden Feature Objects->Grid Frame->New Frame seçilir. 

Oluşturulan grid, fare yardımı ile sürüklenerek veya açılan menüde “x,y,z” 

değerlerini değiştirerek düzenlenebilir [30;34]. Açılan menüde “Origin Z : 110” ve 

“Dimensions Z : 30” olarak girildi. Bu düzenlemelerden sonra menüden Feature 

Objects->3D Grid seçilerek 3 Boyutlu Grid oluşturuldu. Bu aşamada yine “x,y,z” 

boyutlarında görüntülenecek hücre sayısı belirlenebilir. Hücre sayıları “X = 10, Y = 

10, Z = 1” olarak belirlendi. 

Grid oluşturulduktan sonra modele ait aktif ve aktif olamayan bölgeler belirlenir. 

Bunun için önce Kaynak koverajı aktive edilir sonra menüden Feature Objects-

>Build Polygons seçilir. Son olarak menüden Feature Objects->Activate Cells in 

Coverage(s) seçilerek modele ait aktif bölgeler otomatik olarak seçilir. 

Grid oluşturulduktan ve aktif bölgeler belirlendikten sonra kavramsal model grid-

tabanlı sayısal bir modele dönüştürülebilir. Bundan önce MODFLOW verilerinin 

başlatılması gerekir. Bu işlemlerin yapılabilmesi için önce 3 Boyutlu Grid Modülü 

seçilir sonra menüden MODFLOW->New Simulation tıklanır [30;34]. 

Modeli kayıt etmeden ve MODFLOW’u çalıştırmadan önce son aşama, tabaka 

yükseklikleri ve başlangıç uç değerlerinin belirlenmesi gerekir. GMS’de “gerçek 

tabaka” uygulamasının kullanılması için her tabakaya ait alt ve üst yükseklikler 

belirlenmelidir. Tabaka yüksekliklerinin belirlenmesi için en basit yol yayılı 

noktalara ait birliklerin belirlenmesidir. Bunlar tabakalara doğrudan aradeğer ataması 

ile aktarılır. Burada iki tür yayılı nokta birliği kullanıldı. Bunlar; terrain ve elevs’e ait 

yayılı nokta birlikleri. Terrain yayılı nokta birlikleri genellikle harita 

sayısallaştırılırken belirlenir. Çalışmada belirlenen terrain yayılı nokta birlikleri 

taranmış bölge haritasının GMS’ye aktarılmasından sonra topografik yüksekliklerin 

tek tek girilmesi ile oluşturulmuştur. Ayrıca yüksekliklere ait yayılı nokta 
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birliklerinin belirlenmesi için litolojisi bilinen 23 adet kuyuya ait dokanak noktaları, 

2 Boyutlu yayılı noktalara dönüştürülerek oluşturulmuştur. Starting heads değerleri 

terrain’den belirli bir derinlikte terrain’e paralel olarak belirlenir. 

2 Boyutlu yayılı noktaları oluşturulduktan sonra bunların düzenlenmesi ve aradeğer 

ataması ile modele uyarlanması gereklidir. Bunun için 2 Boyutlu Yayılı Nokta 

Modülü seçilir ve veri dizininden terrain ve elevs yayılı nokta birlikleri aktive edilir. 

Starting heads değerleri yüzeyden 0.3 m. aşağıda terrain’e paralel olarak 

bulunacaktır. Bunun için veri dizininde terrain aktif iken menüden Data->Data 

Calculator->Expression: a-2; Results: starting heads yazılıp “Compute” tıklanarak 

starting heads yayılı nokta birlikleri oluşturulur. Bundan sonra terrain ve starting 

heads yayılı nokta birliklerinin aradeğer olarak MODFLOW grid’e atanması gelir. 

Bunun için terrain yayılı nokta birliği aktif iken menüden Interpolation->to 

MODFLOW Layers seçilir. Açılan menüde sol taraf ulaşılabilir aktif yayılı nokta 

birliklerini, sağ taraf ise MODFLOW tabaka dizinlerini gösterir. Bu menü ile her bir 

veri birliği, uygun olan tabaka dizinlerine atanır. Bu atama seçim işleminden sonra 

menüdeki “Map” tuşunun tıklanması ile gerçekleştirilir. Yapılan tüm atamalar 

menünün aşağısındaki kutucukta görülür [30;34]. Tabaka yüksekliklerinin aradeğer 

olarak atanması için veri dizininden elevs yayılı nokta birlikleri seçilerek aynı 

aradeğer atama işlemi gerçekleştirilir. 

Tabaka dizinleri otomatik olarak oluşturuldukları için bazı problemler oluşmuş 

olabilir. MODFLOW’a ait bu gibi problemlerin düzenlenmesi için 3 Boyutlu Grid 

Modülü aktive edilir, sonra menüden MODFLOW->Check Simulation->Run Check-

>Fix Layer Errors seçilir [30;34]. Burada dört farklı düzeltme metodu 

bulunmaktadır, çalışma için en uygun düzeltme metodu olan “Truncate to bedrock” 

seçilmiştir. 

Tüm bu işlemlerden sonra kavramsal model oluşturulmaya hazır hale gelmiştir. 

Bunun için Harita Modülü aktive edilir, menüden Feature Objects->Map-

>MODFLOW seçilir ve gelen menüde “All applicable coverages” seçilir. Böylece 

MODFLOW verileri tamamı ile belirlenmiş ve simülasyon yapılmaya hazır hale 

gelmiştir. Simülasyonun kayıt edilmesinden ve MODFLOW’un çalıştırılmasından 

önce tüm hataların düzeltilmesi ve uyarıların gözlenmesi için MODFLOW Model 

Checker birçok kez çalıştırılır. Model Checker’in yaptığı düzeltmeler, gösterdiği hata 

ve uyarılar neticesinde modelin tamamı ile doğru bir çözüm üreteceği garanti 

edilemez [30;34]. Model Checker’i çalıştırmak için 3 Boyutlu Grid Modülü aktif 
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iken menüden MODFLOW->Check Simulation->Run Check tıklanır. Hata 

listesindeki bir hata tıklandığı zaman alt kutuda bu hatanın düzeltilmesi için 

izlenecek yol aşama aşama gösterilmektedir [30;34]. 

Tüm düzeltmeler yapıldıktan, hatalar düzenlendikten ve uyarılar kontrol edildikten 

sonra proje kayıt edilir ve MODFLOW çalıştırılabilir. MODFLOW’u çalıştırmak 

için menüden MODFLOW->Run MODFLOW seçilir [30;34]. 

Böylece kavramsal model oluşturulmuş ve MODFLOW’a aktarılmıştır. Oluşturulan 

kavramsal model statik olup, bir sistemin mevcut durumunu tanımlamaya yarar [35]. 

Çalışma alanındaki kuyularda hiçbir faaliyet yapılmadığı zaman bölge Şekil 

6.30’daki gibidir. Model için belirlenmiş 28 adet kuyudan su çekimi ve basımı 

yapılarak akiferin davranışı değerlendirilecek ve sonuçlar birer şekil olarak 

gösterilecektir. Burada toplam 5 farklı simülasyon hazırlanmıştır. 

Birinci simülasyonda bölgenin kuzey-doğusunda bulunan yk-3, yk-6, yk-9 , yk-41, 

yk-94 ve yk-107 kuyularından -0.01 m3/s su çekimi yapılmıştır (Şekil 6.31). Bu 

simülasyon ile yk-94 kuyusunun kuruduğu ve çekim yapılan kuyuların etki 

yarıçaplarındaki değişim görülmektedir.  

 

Şekil 6.30 : Kuyularda faaliyet olmadığı zaman, akiferin durumu. 
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Şekil 6.31 : Yk-3, yk-6, yk-9, yk-41, yk-94 ve yk-107 kuyularından 0.01 m3/s su 

çekimi yapılması ile akiferin davranışı. 

Đkinci simülasyonda bölgenin güney-batısında bulunan yk-43, yk-44, yk-46 , yk-49 

ve yk-97 kuyularından -0.01 m3/s su çekimi yapılmıştır (Şekil 6.32). Bu simülasyon 

ile yk-46 kuyusunun ortalam 30 m.’lik düşüme rağmen kurumadığı diğer dört 

kuyunun ise kuruduğu görülmektedir. 

 

Şekil 6.32 : Yk-43, yk-44, yk-46, yk-49 ve yk-97 kuyularından 0.01 m3/s su çekimi 

ile akiferin davranışı. 
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Üçüncü simülasyonda akiferin ortasında bulunan yk-1 kuyusundan 0.01 m3/s su 

çekimi yapılması ile kuyudaki su seviyesinin durumu değerlendirilmiştir (Şekil 6.33). 

Bu simülasyonda yk-1 kuyusunun kuruduğu görülmektedir. Dördüncü ve beşinci 

simülasyonlar yk-1 kuyusundan 0.01 m3/s su çekimi ile oluşan kurumaya çevresinde 

açılacak yeni kuyuların etkisinin neler olacağının gösterilmesini içermektedir. 

 

Şekil 6.33 : Yk-1 kuyusundan 0.01 m3/s çekim yapılması ile akiferin davranışı. 

Dördüncü simülasyonda yk-1 kuyusunun 150 m. batı, güney doğu ve kuzeyinde 

açılacak yeni r1-1, r1-2, r1-3 ve r1-4 kuyuları ile etkileşimi hazırlanmıştır (Şekil Ek 

6A). Burada önce yeni açılan dört kuyudan 0.0001 m3/s su basımı ile başlanıp, 0.001 

m3/s su basımına kadar devam edilerek, kuyuların etkileşimi aşama aşama 

gösterilmiştir (Şekil Ek 6A). Yeni açılan dört kuyudan 0.0008 m3/s su basıldığı 

zaman yk-1 kuyusu kuruma tehlikesini atlatır. Yalnız yk-1 kuyusundaki su seviyesi 

tabana çok yakın ve kuruma riski yüksek seviyede olur. Şekil Ek 6A’da devam eden 

su basımı neticelerinde yeni açılan dört kuyudan 0.003 m3/s su basımı yapılması ile 

r1-4 kuyusunda bir taşma olduğu, su basımının 0.004 m3/s’ye çıkarılması halinde 

dört kuyunun da su taşırdığı görülür. Bu aşamalara gelirken kuyuların birbirini nasıl 

etkilediği ve yk-1 kuyusunun etki yarıçapının çevredeki dört kuyudan yapılan su 

basımı ile nasıl bir etkileşim gösterdiği  de detaylı bir şekilde görülür. Özellikle yeni 

açılan dört kuyudan 0.004 m3/s su basımı ile yk-1 kuyusunun ilk halindeki su 

seviyesine ulaşabildiği görülmektedir (Şekil Ek 6A). 
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Beşinci simülasyonda yk-1 kuyusunun 100 m. batı, güney doğu ve kuzeyinde 

açılacak yeni r2-1, r2-2, r2-3 ve r2-4 kuyuları ile etkileşimi hazırlanmıştır (Şekil Ek 

6B). Burada önce yeni açılan dört kuyudan yapılacak en uygun su basımı ile yk-1 

kuyusunun kurumadan kurtulacağı debi 0.0007 m3/s olarak hesaplanmıştır. Buradan 

kuyu etki yarıçapının etkisi görülmektedir. Yk-1 kuyusunu 150 m. ile çevreleyen 

kuyulardaki uygun su basım debisi 0.0008 m3/s  iken 100 m. ile çevreleyen 

kuyulardaki uygun su basım debisi 0.007 m3/s’dir. Daha sonra yk-1 kuyusunun 

doğusunda bulunan yk-4 kuyusundan 0.001 m3/s su çekimi ile kuyulardaki su 

seviyesinin değişimi görülmektedir (Şekil 6B). 
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7. SONUÇLAR 

 

•••• Đnceleme alanı içerisinde yer alan jeolojik birimler sırası ile; Oligosen-

Miyosen yaşlı marn fliş üyesi, Pliyosen-Geç Kuvaterner yaşlı kumtaşı, 

kalkaranit ve ikincil kireçtaşı ile Erken Kuvaterner-Holosen yaşlı alüvyon 

Çökellerdir. 

 

•••• Pliyosen-Geç Kuvaterner yaşlı birimler kalkaranit özellikte bir akiferi temsil 

eder. 

 

•••• Altta geçirimsiz fliş üyesi marn, üzerinde geçirimli kalkaranit-kumtaşı ve 

ikincil kireçtaşı’nın bulunuşu akiferin serbest bir akifer olduğunu gösterir. 

 

•••• Karpaz Yarımadası’na düşen ortalama yıllık toplam yağış 483,2 mm. ile 

KKTC geneli için oldukça yüksektir. 

 

•••• Hidrojeolojik ortamlara göre, bölgenin 3B katı modeli hazırlanmıştır. 

 

•••• Akiferi oluşturan birim incelendiğinde topografyaya ters bir yapı gösterdiği 

anlaşılmıştır. 

•••• Yeraltı suyu akımı, elde edilen modelde orta kısımda yoğunlaşmaktadır. Bu 

yoğunlaşma gerçekte incelenen havzanın güneydoğu kısmına denk 

gelmektedir. 

 

•••• Yapılan çekim ve pompalama denemeleri ile akiferin davranışı ve 

kuyulardaki su seviyesi durumu istenilen açıdan görülebilmektedir. 

 

•••• Çekim ve pompalama denemeleri yapılarak kuyulardaki su girişimi anlaşılır 

bir şekilde haritalanmıştır. 
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•••• Hazırlanan kavramsal model ile gerçek değerler kullanılarak akiferin 

günümüzdeki durumu tespit edilip alınacak önlemler belirlenebilir. 

 

•••• Su pompalama ile akiferin beslenmesi seçeneğinin uygun olmaması ile 

birlikte akiferin doğal şartlar ile beslenimine bakıldığında da akiferin 

işletmecilik açısından çok yetersiz kaldığı görülmektedir. Bu nedenle bu 

akiferin daha ayrıntılı incelenmesi ile akiferin işletmeciliği için de herhangi 

bir ekonomik iyileştirme yönteminin geliştirilebileceği öngörülmemektedir. 

 

•••• Özellikle doğal beslenim açısından akifere bakıldığında, KKTC’nin iklim 

şartlarında doğal yağış ve buharlaşma miktarları değerlendirildiğinde; bu iki 

değerden yağış miktarının akiferi işletmecilik açısından besleyebilecek 

düzeyde olmadığı görülmektedir. 
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T
ablo E

k 2.1 
T

ablo 2.1. Y
eni E

renkö
y Đstasyonu verileri (1977

-2004). 

YILLIK 

19,3 

68,6 

483,2 

3,1 

8,4 

ARALIK 

12,9 

70,1 

116,7 

3,6 

4,6 

KASIM 

16,8 

68,4 

62,3 

2,9 

6,3 

EKĐM 

21,7 

67,5 

34,1 

2,6 

8,1 

EYLÜL 

25,7 

68,1 

6,1 

2,9 

9,7 

AĞUSTOS 

27,7 

69,5 

1,4 

2,9 

10,8 

TEMMUZ 

27,7 

67,4 

0,2 

3,1 

11,7 

HAZĐRAN 

24,9 

66,5 

3,3 

3,1 

11,8 

MAYIS 

20,4 

67,5 

11,2 

2,9 

10,1 

NĐSAN 

16,7 

68,7 

24,3 

3,6 

7,6 

MART 

13,7 

69,3 

48,5 

3 

7,3 

ŞUBAT 

11,8 

69,7 

77,9 

3,4 

6,6 

OCAK 

11,6 

70,1 

97 

3,3 

5,8 

AÇIKLAMA 

ORT. SICAKLIK ( oC) 

ORT. NĐSBĐ NEM (%) 

YAĞIŞ ORT. (mm) 

ORT. RÜZGAR (m/sn) 

GÜNEŞLENME SÜRESĐ 
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T
ablo E

k 2.2 

T
ablo 2.2. P

enm
an yöntem

i ile hazırlanm
ı

ş a
ylık ve yıllık potansiyel b

uharlaşm
a 

değerle
ri. 

ARALIK 

12,9 

1,478 

6,8 

4,6 

9,8 

2,23 

13,58 

0,701 

11,15 

2,148 

3,6 

2,59 

2,333 

0,993 

29,791 

KASIM 

16,8 

1,826 

7,9 

6,3 

10,6 

3 

14,36 

0,684 

14,34 

2,479 

2,9 

1,68 

2,057 

1,067 

32,003 

EKĐM 

21,7 

2,388 

10,2 

8,1 

11,1 

4,45 

15,34 

0,675 

19,45 

2,631 

2,6 

1,35 

2,308 

1,962 

58,85 

EYLÜL 

25,7 

2,979 

12,8 

9,7 

12,4 

5,86 

16,14 

0,681 

24,74 

2,366 

2,9 

1,68 

3,585 

3,515 

105,46 

AĞUSTOS 

27,7 

3,329 

15 

10,8 

13,4 

7,01 

16,54 

0,695 

27,83 

2,122 

2,9 

1,68 

3,854 

4,651 

139,531 

TEMMUZ 

27,7 

3,329 

16,3 

11,7 

14,3 

7,7 

16,54 

0,674 

27,83 

2,235 

3,1 

1,92 

4,708 

5,291 

158,74 

HAZĐRAN 

24,9 

2,85 

16,9 

11,8 

14,5 

7,95 

15,98 

0,665 

23,6 

2,601 

3,1 

1,92 

4,102 

5,028 

150,849 

MAYIS 

20,4 

2,223 

16 

10,1 

13,9 

6,96 

15,08 

0,675 

17,96 

2,725 

2,9 

1,68 

2,651 

3,741 

112,22 

NĐSAN 

16,7 

1,816 

14,3 

7,6 

13,1 

5,35 

14,34 

0,687 

14,24 

2,428 

3,6 

2,59 

3,12 

2,994 

89,82 

MART 

13,7 

1,543 

12 

7,3 

11,8 

4,68 

13,74 

0,693 

11,75 

2,685 

3 

1,8 

1,753 

1,901 

57,04 

ŞUBAT 

11,8 

1,393 

9,5 

6,6 

10,8 

3,68 

13,36 

0,697 

10,37 

2,715 

3,4 

2,31 

1,962 

1,38 

41,399 

OCAK 

11,6 

1,378 

7,3 

5,8 

10,1 

2,71 

13,32 

0,701 

10,24 

2,576 

3,3 

2,18 

1,8 

0,837 

25,11 

1000,8 

Yeşilköy 1977-2004 

Sıcaklık (t, C) 

A 

RA (mm.su/gün) 

n (saat/gün) 

N (saat/gün) 

Rc (mmsu/gün) 

B 

RH 

ea (mmHg) 

RB 

U10 (m/sn) 

U2 (m/sn) 

Ea 

E (mm.su/gün) 

Ep (mm.su/ay) 

Ep (mm.su/yıl) 
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T
ablo E

k 2.3 

T
ablo 2.3. P

enm
an yönte

m
i ile hazırlanm

ı
ş m

eteorolojik su bilançosu. 

YILLIK 

19,3 

1000,8 

483,2 

-517,7 

  

282,3 

718,4 

125,6 

125,5 

ARALIK 

12,9 

29,8 

116,7 

86,9 

100 

29,8 

0 

17,2 

8,6 

KASIM 

16,8 

32 

62,3 

30,3 

30,3 

32 

0 

0 

0,1 

EKĐM 

21,7 

58,8 

34,1 

-24,7 

0 

34,1 

24,7 

0 

0,1 

EYLÜL 

25,7 

105,5 

6,1 

-99,4 

0 

6,1 

99,4 

0 

0,3 

AĞUSTOS 

27,7 

139,5 

1,4 

-138,1 

0 

1,4 

138,1 

0 

0,6 

TEMMUZ 

27,7 

158,7 

0,2 

-158,5 

0 

0,2 

158,5 

0 

1,2 

HAZĐRAN 

24,9 

150,8 

3,3 

-147,5 

0 

-71,8 

222,6 

0 

2,4 

MAYIS 

20,4 

112,2 

11,2 

-101 

-75,1 

37,1 

75,1 

0 

4,8 

NĐSAN 

16,7 

89,9 

24,3 

-65,6 

25,9 

89,9 

0 

0 

9,6 

MART 

13,7 

57 

48,5 

-8,5 

91,5 

57 

0 

0 

19,2 

ŞUBAT 

11,8 

41,4 

77,9 

36,5 

100 

41,4 

0 

36,5 

38,4 

OCAK 

11,6 

25,1 

97 

71,9 

100 

25,1 

0 

71,9 

40,3 

Yeşilköy 1977-2004 

Sıcaklık © 

Potansiyel Evapotranspirasyon (mm), EP 

Yağış (mm), Y 

Y-EP 

Rezerv su (mm) 

Gerçek Evapatranspirasyon (mm) 

Eksik su (mm) 

Fazla su (mm) 

Akış (mm) 
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Tablo Ek 4.1 
 
Tablo Ek 4.1. Bölgede bulunan kuyulara ait bilgiler. 

Kuyu  Z Litoloji Boyut  X Y Z 
3 118    605731 3930154 118 

3 116,5 Toprak 1,5 Holosen - Q    
3 90,6 Kireçtaşı 25,9 Pliyosen-Geç Kuvaterner - Tm    
3 44,9 Kalkaranit 45,7 Pliyosen-Geç Kuvaterner - Tm    
3 41,8 Marn 3,1 Messiniyen - Td    

4 111    605898 3929389 111 
4 109,5 Toprak 1,5 Holosen - Q    
4 98,9 Kalkaranit 10,6 Pliyosen-Geç Kuvaterner - Tm    
4 83,6 Kumtaşı 15,3 Pliyosen-Geç Kuvaterner - Tm    
4 47 Marn 36,6 Messiniyen - Td    

5 124    606044 3930124 124 
5 116,4 Toprak 7,6 Holosen - Q    
5 108,8 Kireçtaşı 7,6 Pliyosen-Geç Kuvaterner - Tm    
5 102,7 Kumtaşı 6,1 Pliyosen-Geç Kuvaterner - Tm    
5 75,3 Marn 27,4 Messiniyen - Td    

8 127    606329 3930140 127 
8 125,48 Toprak 1,52 Holosen - Q    
8 120,904 Kalkaranit 4,576 Pliyosen-Geç Kuvaterner - Tm    
8 96,52 Kumtaşı 24,384 Pliyosen-Geç Kuvaterner - Tm    
8 64,5 Marn 32,02 Messiniyen - Td    

10 104    606578 3929825 104 
10 102,5 Toprak 1,5 Holosen - Q    
10 94,9 Kireçtaşı 7,6 Pliyosen-Geç Kuvaterner - Tm    
10 67,5 Kalkaranit 27,4 Pliyosen-Geç Kuvaterner - Tm    
10 61,4 Marn 6,1 Pliyosen-Geç Kuvaterner - Tm    
10 43,1 Kalkaranit 18,3 Pliyosen-Geç Kuvaterner - Tm    
10 38,5 Marn 4,6 Messiniyen - Td    

16 110    605616 3929666 110 
16 107,5 Toprak 2,5 Holosen - Q    

16 96,3 Kireçtaşı 11,2 Pliyosen-Geç Kuvaterner - Tm    
16 93,3 Kalkaranit 3 Pliyosen-Geç Kuvaterner - Tm    
16 82,6 Kumtaşı 10,7 Pliyosen-Geç Kuvaterner - Tm    
16 75 Marn 7,6 Messiniyen - Td    

17 123    605642 3929861 123 
17 122,7 Toprak 0,3 Holosen - Q    
17 117 Kireçtaşı 5,7 Pliyosen-Geç Kuvaterner - Tm    
17 80,4 Kalkaranit 36,6 Pliyosen-Geç Kuvaterner - Tm    
17 65,1 Kumtaşı 15,3 Pliyosen-Geç Kuvaterner - Tm    
17 56 Kalkaranit 9,1 Pliyosen-Geç Kuvaterner - Tm    
17 30,1 Marn 25,9 Messiniyen - Td    

27 117    605057 3929441 117 
27 116,7 Toprak 0,3 Holosen - Q    
27 107,9 Kireçtaşı 8,8 Pliyosen-Geç Kuvaterner - Tm    
27 50 Kalkaranit 57,9 Pliyosen-Geç Kuvaterner - Tm    
27 46,9 Marn 3,1 Messiniyen - Td    

29 111    605010 3929194 111 
29 110,7 Toprak 0,3 Holosen - Q    
29 101,9 Kireçtaşı 8,8 Pliyosen-Geç Kuvaterner - Tm    
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29 40,9 Kalkaranit 61 Pliyosen-Geç Kuvaterner - Tm    
29 37,9 Marn 3 Messiniyen - Td    

44 106    604778 3928917 106 
44 105,4 Toprak 0,6 Holosen - Q    
44 96,9 Kireçtaşı 8,5 Pliyosen-Geç Kuvaterner - Tm    
44 52,7 Kalkaranit 44,2 Pliyosen-Geç Kuvaterner - Tm    
44 45,1 Marn 7,6 Pliyosen-Geç Kuvaterner - Tm    
44 26,8 Kalkaranit 18,3 Pliyosen-Geç Kuvaterner - Tm    
44 23,8 Marn 3 Messiniyen - Td    

48 101    605201 3928829 101 
48 100,7 Toprak 0,3 Holosen - Q    
48 82,8 Kireçtaşı 17,9 Pliyosen-Geç Kuvaterner - Tm    
48 52,3 Kalkaranit 30,5 Pliyosen-Geç Kuvaterner - Tm    
48 40,1 Kumtaşı 12,2 Pliyosen-Geç Kuvaterner - Tm    
48 24,8 Marn 15,3 Messiniyen - Td    

49 107    604359 3928829 107 
49 106,4 Toprak 0,6 Holosen - Q    
49 69,3 Kalkaranit 37,1 Pliyosen-Geç Kuvaterner - Tm    
49 67,4 Kumtaşı 1,9 Pliyosen-Geç Kuvaterner - Tm    
49 50,7 Kalkaranit 16,7 Pliyosen-Geç Kuvaterner - Tm    
49 -1,8 Kumtaşı 52,5 Pliyosen-Geç Kuvaterner - Tm    

49 -19,1 Marn 17,3 Messiniyen - Td    
52 120    605125 3929556 120 

52 117 Toprak 3 Holosen - Q    
52 110,9 Kireçtaşı 6,1 Pliyosen-Geç Kuvaterner - Tm    
52 54,5 Kalkaranit 56,4 Pliyosen-Geç Kuvaterner - Tm    

52 52 Marn 2,5 Messiniyen - Td    
55 101    606036 3929110 101 

55 99,5 Toprak 1,5 Holosen - Q    
55 90,4 Kireçtaşı 9,1 Pliyosen-Geç Kuvaterner - Tm    
55 78,2 Kalkaranit 12,2 Pliyosen-Geç Kuvaterner - Tm    
55 49,2 Kumtaşı 29 Pliyosen-Geç Kuvaterner - Tm    
55 44,7 Marn 4,5 Messiniyen - Td    

57 109    605351 3929387 109 
57 106 Toprak 3 Holosen - Q    
57 99,9 Kireçtaşı 6,1 Pliyosen-Geç Kuvaterner - Tm    
57 55,7 Kalkaranit 44,2 Pliyosen-Geç Kuvaterner - Tm    
57 47,8 Marn 7,9 Messiniyen - Td    

63 106    605370 3929476 106 
63 103 Toprak 3 Holosen - Q    

63 95,4 Kireçtaşı 7,6 Pliyosen-Geç Kuvaterner - Tm    
63 26,8 Kalkaranit 68,6 Pliyosen-Geç Kuvaterner - Tm    
63 25,3 Marn 1,5 Messiniyen - Td    

65 112    605444 3929195 112 
65 111,4 Toprak 0,6 Holosen - Q    
65 108,4 Kireçtaşı 3 Pliyosen-Geç Kuvaterner - Tm    
65 57,2 Kalkaranit 51,2 Pliyosen-Geç Kuvaterner - Tm    
65 54,1 Kumtaşı 3,1 Pliyosen-Geç Kuvaterner - Tm    
65 51,1 Marn 3 Messiniyen - Td    

66 112    605500 3929203 112 
66 111,7 Toprak 0,3 Holosen - Q    
66 106 Kireçtaşı 5,7 Pliyosen-Geç Kuvaterner - Tm    
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66 75,5 Kalkaranit 30,5 Pliyosen-Geç Kuvaterner - Tm    
66 63,3 Marn 12,2 Pliyosen-Geç Kuvaterner - Tm    
66 41,9 Kalkaranit 21,4 Pliyosen-Geç Kuvaterner - Tm    
66 40,4 Marn 1,5 Messiniyen - Td    

67 111    605583 3929153 111 
67 108 Toprak 3 Holosen - Q    
67 98,9 Kireçtaşı 9,1 Pliyosen-Geç Kuvaterner - Tm    
67 95,8 Kalkaranit 3,1 Pliyosen-Geç Kuvaterner - Tm    
67 85,1 Kumtaşı 10,7 Pliyosen-Geç Kuvaterner - Tm    
67 77,5 Marn 7,6 Messiniyen - Td    

77 109    604868 3928980 109 
77 108,4 Toprak 0,6 Holosen - Q    
77 103 Kireçtaşı 5,4 Pliyosen-Geç Kuvaterner - Tm    
77 84,7 Kalkaranit 18,3 Pliyosen-Geç Kuvaterner - Tm    
77 48,1 Kumtaşı 36,6 Pliyosen-Geç Kuvaterner - Tm    
77 38,9 Marn 9,2 Pliyosen-Geç Kuvaterner - Tm    
77 23,7 Kumtaşı 15,2 Pliyosen-Geç Kuvaterner - Tm    
77 19,1 Marn 4,6 Messiniyen - Td    

80 109    605199 3929402 109 
80 104,5 Toprak 4,5 Holosen - Q    
80 99,9 Kalkaranit 4,6 Pliyosen-Geç Kuvaterner - Tm    
80 78,6 Kumtaşı 21,3 Pliyosen-Geç Kuvaterner - Tm    
80 76,4 Marn 2,2 Messiniyen - Td    

97 98    604323 3928595 98 
97 97,4 Toprak 0,6 Holosen - Q    
97 93,5 Kireçtaşı 3,9 Pliyosen-Geç Kuvaterner - Tm    
97 61,5 Kalkaranit 32 Pliyosen-Geç Kuvaterner - Tm    
97 37,1 Kumtaşı 24,4 Pliyosen-Geç Kuvaterner - Tm    
97 9,7 Marn 27,4 Pliyosen-Geç Kuvaterner - Tm    
97 3,6 Kumtaşı 6,1 Pliyosen-Geç Kuvaterner - Tm    
97 -13,2 Marn 16,8 Messiniyen - Td    

98 106    604667 3928993 106 
98 104,5 Toprak 1,5 Holosen - Q    
98 93,9 Kireçtaşı 10,6 Pliyosen-Geç Kuvaterner - Tm    
98 45,1 Kalkaranit 48,8 Pliyosen-Geç Kuvaterner - Tm    
98 32,9 Kumtaşı 12,2 Pliyosen-Geç Kuvaterner - Tm    
98 26,8 Marn 6,1 Messiniyen - Td    
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Tablo Ek 6.1 
 
Tablo Ek 6.1. Model için kullanılan pompalama ve çekim kuyulara ait bilgiler. 

Kuyu No X Y Z 
1 605664 3929363 113 
3 605731 3930154 118 
4 605898 3929389 111 
6 605957 3930192 123 
7 605986 3929873 117 
9 606134 3930114 125 

13 606099 3929513 115 
15 606056 3929685 111 
16 605616 3929666 110 
17 605642 3929861 123 
24 604907 3929397 119 
29 605010 3929194 111 
36 606269 3929290 108 
38 606492 3929532 111 
41 606665 3929872 102 
42 605116 3928818 104 
43 604846 3928754 102 
44 604778 3928917 106 
46 604516 3929014 108 
49 604359 3928829 107 
52 605125 3929556 120 
55 606036 3929110 101 
58 605370 3929413 109 
67 605583 3929153 111 
71 605126 3929041 108 
94 606285 3929909 101 
97 604323 3928595 98 

107 606539 3930022 124 
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Şekil Ek 4.1 : Beşparmak Dağları istifinin genelleştirilmi ş stratigrafi kesiti (MTA, 
2002’den uyarlanmıştır, ölçeksiz). 
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EK 4A 

 
Şekil Ek 4.2 : Bölgenin GMS ile hazırlanmış 3B jeoloji haritasının farklı açıdan 

görüntüsü (y:Kuzey, x:Doğu). 

 
Şekil Ek 4.3 : Bölgenin GMS ile hazırlanmış 3B jeoloji haritasının farklı açıdan 

görüntüsü (y:Kuzey, x:Doğu). 
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EK 5A 
 

 

Şekil Ek 5.1 : Kuyuların çalışma alanındaki yerleşiminin farklı bir açıdan görüntüsü. 

 

Şekil Ek 5.2 : Kuyuların çalışma alanındaki yerleşiminin farklı bir açıdan görüntüsü. 
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EK 5B 

 
Şekil Ek 5.3 : Akifer biriminin GMS ile hazırlanmış 3B görüntüsü (y:Kuzey, 

x:Doğu) 

 
Şekil Ek 5.4 : Akifer biriminin GMS ile hazırlanmış 3B görüntüsü (y:Kuzey, 

x:Doğu) 
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EK 6A 
 

 
Şekil Ek 6.1 : Yk-1 kuyusundan 0.01 m3/s su çekimi ile r1-1, r1-2, r1-3 ve r1-4 

kuyularından 0.0001 m3/s su basımı ile akiferin davranışı. 

 
Şekil Ek 6.2 : Yk-1 kuyusundan 0.01 m3/s su çekimi ile r1-1, r1-2, r1-3 ve r1-4 

kuyularından 0.0002 m3/s su basımı ile akiferin davranışı. 
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Şekil Ek 6.3 : Yk-1 kuyusundan 0.01 m3/s su çekimi ile r1-1, r1-2, r1-3 ve r1-4 

kuyularından 0.0003 m3/s su basımı ile akiferin davranışı. 

 
Şekil Ek 6.4 : Yk-1 kuyusundan 0.01 m3/s su çekimi ile r1-1, r1-2, r1-3 ve r1-4 

kuyularından 0.0004 m3/s su basımı ile akiferin davranışı. 
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Şekil Ek 6.5 : Yk-1 kuyusundan 0.01 m3/s su çekimi ile r1-1, r1-2, r1-3 ve r1-4 

kuyularından 0.0005 m3/s su basımı ile akiferin davranışı. 

 
Şekil Ek 6.6 : Yk-1 kuyusundan 0.01 m3/s su çekimi ile r1-1, r1-2, r1-3 ve r1-4 

kuyularından 0.0006 m3/s su basımı ile akiferin davranışı. 
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Şekil Ek 6.7 : Yk-1 kuyusundan 0.01 m3/s su çekimi ile r1-1, r1-2, r1-3 ve r1-4 

kuyularından 0.0007 m3/s su basımı ile akiferin davranışı. 

 
Şekil Ek 6.8 : Yk-1 kuyusundan 0.01 m3/s su çekimi ile r1-1, r1-2, r1-3 ve r1-4 

kuyularından 0.0008 m3/s su basımı ile akiferin davranışı. 
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Şekil Ek 6.9 : Yk-1 kuyusundan 0.01 m3/s su çekimi ile r1-1, r1-2, r1-3 ve r1-4 

kuyularından 0.0009 m3/s su basımı ile akiferin davranışı. 

 
Şekil Ek 6.10 : Yk-1 kuyusundan 0.01 m3/s su çekimi ile r1-1, r1-2, r1-3 ve r1-4 

kuyularından 0.001 m3/s su basımı ile akiferin davranışı. 
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Şekil Ek 6.11 : Yk-1 kuyusundan 0.01 m3/s su çekimi ile r1-1, r1-2, r1-3 ve r1-4 

kuyularından 0.002 m3/s su basımı ile akiferin davranışı. 

 
Şekil Ek 6.12 : Yk-1 kuyusundan 0.01 m3/s su çekimi ile r1-1, r1-2, r1-3 ve r1-4 

kuyularından 0.0025 m3/s su basımı ile akiferin davranışı. 
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Şekil Ek 6.13 : Yk-1 kuyusundan 0.01 m3/s su çekimi ile r1-1, r1-2, r1-3 ve r1-4 

kuyularından 0.0026 m3/s su basımı ile akiferin davranışı. 

 
Şekil Ek 6.14 : Yk-1 kuyusundan 0.01 m3/s su çekimi ile r1-1, r1-2, r1-3 ve r1-4 

kuyularından 0.0027 m3/s su basımı ile akiferin davranışı. 
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Şekil Ek 6.15 : Yk-1 kuyusundan 0.01 m3/s su çekimi ile r1-1, r1-2, r1-3 ve r1-4 

kuyularından 0.0028 m3/s su basımı ile akiferin davranışı. 

 
Şekil Ek 6.16 : Yk-1 kuyusundan 0.01 m3/s su çekimi ile r1-1, r1-2, r1-3 ve r1-4 

kuyularından 0.0029 m3/s su basımı ile akiferin davranışı. 
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Şekil Ek 6.17 : Yk-1 kuyusundan 0.01 m3/s su çekimi ile r1-1, r1-2, r1-3 ve r1-4 

kuyularından 0.003 m3/s su basımı ile akiferin davranışı. 

 
Şekil Ek 6.18 : Yk-1 kuyusundan 0.01 m3/s su çekimi ile r1-1, r1-2, r1-3 ve r1-4 

kuyularından 0.004 m3/s su basımı ile akiferin davranışı. 
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EK 6B 
 

 
Şekil Ek 6.19 : Yk-1 kuyusundan 0.01 m3/s su çekimi ile r2-1, r2-2, r2-3 ve r2-4 

kuyularından 0.0001 m3/s su basımı ile akiferin davranışı. 

 
Şekil Ek 6.20 : Yk-1 kuyusundan 0.01 m3/s su çekimi ile r2-1, r2-2, r2-3 ve r2-4 

kuyularından 0.0005 m3/s su basımı ile akiferin davranışı. 
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Şekil Ek 6.21 : Yk-1 kuyusundan 0.01 m3/s su çekimi ile r2-1, r2-2, r2-3 ve r2-4 

kuyularından 0.0006 m3/s su basımı ile akiferin davranışı. 

 
Şekil Ek 6.22 : Yk-1 kuyusundan 0.01 m3/s su çekimi ile r2-1, r2-2, r2-3 ve r2-4 

kuyularından 0.0007 m3/s su basımı ile akiferin davranışı. 
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Şekil Ek 6.23 : Yk-1 kuyusundan 0.01 m3/s ve yk-4 kuyusundan 0.001 m3/s su 

çekimi ile r2-1, r2-2, r2-3 ve r2-4 kuyularından 0.0007 m3/s su basımı ile akiferin 

davranışı. 
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