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ÖZET 
 
Bu çalışma, ülkemizin 4. büyük ili olan Adana için 
oluşturulmuş hidrojeolojik verileri ve 
değerlendirmeleri içeren bilgi sisteminin tanıtımını 
amaçlamaktadır. Adana ili yerleşim alanı farklı 
litolojilere sahip 4 birim üzerinde kurulu 
bulunmaktadır. Bunlar; Handere Formasyonu’na 
ait killi birimler, Seyhan nehrine ait taraçalar, kaliş 
ve alüvyon çökelleridir. Taraça çökelleri ile güncel 
alüvyon çökelleri akifer niteliği taşıyan esas 
birimlerdir. İnceleme alanı içerisinde yeraltı suyu 
seviyeleri yüzeyden 2 – 40 m derinlikler arasında 
yer almaktadır. Yeraltı su seviyelerinin kuzeyden 
güneye ve doğudan batıya doğru sığlaştığı ve 
yüzeye yaklaştığı görülmektedir. 
 
Bu çalışma ile elde edilen veriler gerçek koordinat 
sisteminde hazırlanmış topoğrafik haritalara 
işlenmiş ve her nokta için temel hidrojeolojik 
bilgileri içeren bir veri tabanı oluşturulmuştur. Bu 
amaçla Arcview 3.3 programı kullanılmıştır. 
Sayısal verilerin lineer enterpolasyonla 
değerlendirilmesi amacıyla da Spatial Analyst 2.0a 
bilgisayar programından yararlanılmıştır. Verilerin 
kullanılmasıyla incelenen bölge için eş yeraltı suyu 
derinlik, eş pH, eş EC, eş sertlik, eş sülfat, 
haritaları oluşturulmuştur. 
 
İnceleme alanındaki suların pH değerleri 6.80 ile 
8.10 arasında, EC değerleri ise 370 ile 1773 
µmho/cm arasında değişmektedir. Fransız sertlik 
sınıflamasına göre suların sertlikleri 17.00 ile 
67.20 arasındadır. İncelenen bölgede, yeraltı 
sularındaki sülfat değerleri 0.18 ile 3.81 mek/l 
değerleri arasında yer almaktadır. Suların büyük 
bölümü 0.38 ile 0.76 mek/l değerleri arasında 
değişen sülfat değerlerine sahiptirler. 
 
ABSTRACT 
 
This studies aim to introduce of urban information 
system including results of hydrogeological 
informations and evaluations for Adana, fourth big 
city of Turkey. Adana province is located on four 
different lithological units. These are; Handere 
Formations (clayey sediments), terrace deposits of 

Seyhan river, caliche and alluvium deposits. Terrace 
and the alluvium deposits are the main units of 
aquifer. The underground water levels are between 2 
and 40 meters. Water levels are get shallower from 
north to south and west to east. 
 
The datas, obtained from this study, are located on 
topographical maps prepared with real coordinate 
system and a data base includes geotechnical 
informations for all points are made. For this aim, 
Arcview 3.3 program is used. Numerical datas are 
evaluated with linear interpolation by utilizing Spatial 
Analyst 2.0a computer program. Using all data, equal 
ground water level, equal pH, equal EC, equal water 
hardness and equal sulphate maps are made for 
investigation area. 
 
The pH values of study area ground waters are 
fluctuated between 6.80 and 8.10, and EC values 
between 370 and 1773 µmho/cm. Groung water 
hardness (FS) are range between 17.00 and 67.20. 
Sulphate values vary between 0.18 and 3.81 meq/l. 
Significiant amount of ground waters have sulphate 
values varying from 0.38 to 0.76 meq/l. 

 
Anahtar Kelimeler: Yeraltı suyu, coğrafi bilgi 
sistemi, hidrojeokimya 
 
1. GİRİŞ 
 
Coğrafi Bilgi Sistemleri, konuma dayalı gözlemlerle 
elde edilen grafik ve grafik olmayan bilgilerin 
toplanması, saklanması, işlenmesi ve kullanıcıya 
sunulması işlevlerini bir bütünlük içersinde 
gerçekleştiren bir bilgi sistemidir [1]. Coğrafi bilgi 
sistemleri önceleri çeşitli amaçlarla hazırlanmış 
haritaların bilgisayar ortamlarında saklanması 
amacıyla oluşturulmuş fakat sonraları konu gruplarına 
ait olarak farklı verilerin hem grafik ve hem de sözel 
bilgiler şeklinde depolanmasını ve sorgulanmasını 
sağlayan genel amaçlı ve kapsamlı bir yazılım ve 
donanım sistemi haline gelmiştir [2]. Bu sistemin bir 
özelliği de farklı veri gruplarına ait bilgilerin (yollar, 
göller, eş yükselti eğrileri, yerleşim alanları, ormanlık 
alanlar vb.) katmanlar halinde alt alta program içinde 
tutulabilmeleridir. 
 



 
 
 

Bu çalışmada Adana ili yerleşim alanı içindeki 
birimlerinin hidrojeolojik özellikleri incelenmiş ve 
bu amaçla bölgede açılmış su kuyularına ait veriler 
derlenmiştir. Veriler DSİ, Köy Hizmetleri Bölge 
Müdürlüğü ve ASKİ Su İşletme Müdürlüklerinden 
temin edilmiştir. Daha önceden açılmış su 
kuyularına ait statik seviye değerlerinin 
güncelleştirilmesi ve korelasyonu amacıyla ASKİ 
Su İşletme Müdürlüğü imkanlarıyla Yüreğir ve 
Seyhan ilçelerinde kuyu düdüğü kullanılarak su 
seviyesi ölçümleri yapılmıştır. Su seviyeleri ile 
ilgili değerlendirmelerde bu çalışma kapsamında 
yapılan zemin sondajlarında ölçülen statik su 
seviyeleri de kullanılmıştır. 
 
Elde edilmiş tüm hidrojeolojik veriler, Arcview 3.3 
CBS programı kullanılarak bir veri bankasında 
depolanmış, bu verilerden bazıları kullanılarak sular 
kalite açısından sınıflandırılmış, içilebilme ve 
kullanılabilme özellikleri belirlenmiş ve sonuçlar, 
oluşturulan tematik haritalar ve su sınıflama 
kriterleri ile değerlendirilerek yorumlanmıştır.  
 
2. İNCELEME ALANININ 
TANITILMASI 
 
Adana ili ve yakın çevresi topoğrafik açıdan dağlık 
ve ovalık alan olmak üzere iki bölümden 
oluşmaktadır. İlin kuzeybatı, kuzey ve kuzeydoğu 
bölümleri Orta Toroslar adı verilen dağlar ile 
çevrelenmiştir. Genel olarak ele alındığında Adana 
bölgesinde dağlık ve ovalık araziler bir arada 
bulunmaktadır. Dağlık araziler doğudan başlayıp ve 
kuzeye doğru uzanırlar. İlin kuzeyi genel olarak 
dağlıktır. Kozan, Ceyhan ve Yüreğir ovaları 
bölgenin düz ve düze yakın eğimli arazilerini 
oluşturur. Büyük çoğunluğu alüvyal ovalardan 
oluşan Çukurova havzası D-B doğrultusunda 100 
km ve K-G doğrultusunda yaklaşık 70 km’lik bir 
uzanıma sahiptir. Bu ovalar birbirlerinin devamı 
olmakla beraber, hafif ve orta dalgalı arazilerle 
kısmen birbirinden ayrılırlar. Bu tip araziler aynı 
zamanda ovalarla dağlık araziler arasında geçiş 
bölgesi oluşturan yer şekilleridir. Kuzey sınırını 
teşkil eden sırt ve tepeliklerin yükseklikleri 1700-
2000 m arasında değişmektedir. Seyhan ve Yüreğir 
ilçe merkezleri Adana ilinin ovalık kısmında yer 
alır ve geniş bir alan kaplar. 
 
Çalışma alanı, esas olarak Adana ili yerleşim alanı 
olup, yakın çevre olarak nitelendirilen ve halen yeni 
yapılaşmanın yaygın olarak devam ettiği Kuzey 
Adana bölgesi de çalışma kapsamında ele alınmıştır 
(Şekil 1). 

 
Şekil 1. İnceleme alanı yer bulduru haritası. 
 
3. YERALTI SU SEVİYE ÖLÇÜMLERİ 
VE YERALTI SUYU DERİNLİK 
HARİTASININ HAZIRLANMASI 
 
Adana ili içerisinde, ova üzerinde kurulu yerleşim 
alanları geniş bir bölgeyi kaplamaktadır. Bu tür 
alanlarda yeraltı su seviyelerinin yüzeye yakın olması 
beklenen bir durumdur. Yeni yerleşim alanlarının da 
içerisinde bulunduğu Kuzey Adana bölgesi ise 
topoğrafik yükseklik olarak daha yüksekte 
bulunduğundan yeraltı su seviyesi daha derinlerde yer 
almaktadır. Yerleşim alanında kuzeyden güneye 
doğru gidildikçe yeraltı su seviyeleri 40 m 
derinliklerinden 2 m derinliklere inmektedir. Aynı 
şekilde doğudan batıya doğru gidildikçe de y.s.s 
oldukça sığlaşmaktadır. Adana yerleşim alanı 
güneyinde yer alan Havutlu Beldesi civarında tespit 
edilmiş olan yeraltı su seviyesi 2 - 4 m değerleri 
arasındadır. 
 
Çalışmanın bu bölümünde su seviye ölçümleri 
kullanılarak elde edilmiş olan yeraltı su seviye haritası 
anlatılmıştır. ASKİ su işletme müdürlüğü imkanları 
ile Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde uygun olan çeşitli su 
kuyularında seviye ölçümleri yapılmış, bu çalışma 
kapsamında yapılan zemin etüt sondajlarında güncel 
yeraltı su seviyeleri ölçülmüş ayrıca önceki 
çalışmalarla elde edilmiş yeraltı su seviyesi verileri 
kontrol edilerek değerlendirilmiştir. Değerlendirmede 
Tablo 1’de veri bankası oluşturulan 91 adet lokasyona 
ait yüzeyden ölçülmüş statik su seviyesi değerleri 
gösterilmiştir. 
 
Tablo 1’de yer alan veriler kullanılarak elde edilmiş 
olan yeraltı su seviye haritası Şekil 2’de verilmiştir. 
Oluşturulan haritada yeraltı su seviyeleri 10 gruba 
ayrılarak bölgelendirilme yapılmıştır. Yeraltı su 
seviye haritası, su seviyelerinin hem kuzeyden güneye 
ve hem de doğudan batıya doğru yüzeye yaklaştığını 
açık bir şekilde ortaya koymaktadır. İnceleme alanı 
içerisinde su seviyelerinin 2 ile 40 m derinlikleri 
arasında değiştiği görülmektedir. 



 
 
 

Tablo 1. Yeraltı suyu seviye haritasının oluşturulmasında kullanılan statik su seviyeleri ve akifer 
malzemesinin litolojileri 

Yer Adı Litoloji St. Seviye (m) Yer Adı Litoloji St. Seviye (m) 
Çakmak Plaza Alüvyon 15.0 ATO And. Lis Taraça 14.0 

Ruh sağlığı Kaliş, taraça 15.0 Yolgeçen Alüvyon 3.0 
Zirai Müc. Ar. Taraça 18.0 Sarıhamzalı Alüvyon 3.0 

Sarıhuğlar Alüvyon 4.0 Şoförler Odası Alüvyon 10.0 
Arslandamı Alüvyon 10.0 Sarıhamzalı-II Alüvyon 3.0 

Cumhuriyet M. Alüvyon 15.0 Göğüs Hasta. Taraça 29.0 
A.Demirspor Taraça 12.0 Esnaf Odası Alüvyon 6.0 
Karataş yolu Alüvyon 7.0 Ç.Ü. Taraça 17.0 
Aziz Otomotiv Alüvyon 14.0 K.Karabekir M. Alüvyon 12.0 
Kireçocağı-I Kaliş 17.0 Sarıçam Mah Alüvyon 14.0 
Kireçocağı-II Kaliş 8.0 Yamaçlı Mah Alüvyon 7.0 

Havaalanı Alüvyon 10.0 Kanara Alüvyon 6.0 
Sülüklüpınar Taraça 30.0 Ziraat Çiftliği Taraça 18.0 
İsmetpaşa M. Alüvyon 25.0 Yavuzlar Alüvyon 14.0 
Gürselpaşa M. Alüvyon 23.0 19 Mayıs Mah Alüvyon 12.0 
Gürselpaşa-II Alüvyon 20.0 Kiremithane Alüvyon 18.0 

Sebze hali Alüvyon 12.0 DSİ Fabrikası Taraça 20.0 
Ç.Ü.MYO Taraça 8.0 Yamaçlı Zabıta Alüvyon 8.0 

PTT Bölge M. Alüvyon 7.0 Asri Mezarlık Alüvyon 8.0 
Köy Hizmetleri Alüvyon 17.0 Levent Mah. Alüvyon 7.0 
Döşeme Mah. Alüvyon 11.0 Yenidoğan M. Alüvyon 24.0 

Hacı Murat Alüvyon 20.0 Teknik Lise Alüvyon 21.0 
PTT Evleri Alüvyon, tar. 21.0 Kışla Mah. Taraça 9.0 

Yüreğir Beled Alüvyon 8.0 Köprüköyü Taraça 22.0 
TemSA Alüvyon 7.0 Levent Mah Alüvyon 5.4 

Narlıca Mah. Alüvyon 7.0 Fevzipaşa Mh Alüvyon 13.0 
Yeşiloba Mah Alüvyon 11.0 Hipodrom Alüvyon 3.0 
Mirzaçelebi Alüvyon 6.0 24 Kasım M. Alüvyon 23.0 
Uçakalanı M Alüvyon 6.5 Ç.Ü.Seraları Taraça 19.0 

ASK 21 Alüvyon 13.0 Selibra Oteli Alüvyon 9.0 
ASK 22 Alüvyon 12.0 Küçük Dikili Alüvyon 5.5 
ASK 23 Alüvyon 11.0 Güney Yıldızı Alüvyon 3.5 
ASK 24 Alüvyon 10.0 Anıtlar Müd. Alüvyon 9.0 
ASK 26 Alüvyon 4.0 Müze Alüvyon 7.5 
ASK 27 Alüvyon 10.5 Şehit Duran Alüvyon 6.0 
ASK 28 Alüvyon 10.0 Anadolu Mah Alüvyon 4.0 
ASK 30 Alüvyon 7.5 Bahçelievler Alüvyon 6.0 
ASK 31 Alüvyon 12.0 R.Oğuz Arık Alüvyon 17.0 

Havuzlubahçe Alüvyon 6.0 Karşıyaka M. Alüvyon 6.0 
Çukurova İlk. Alüvyon 6.0 Real Alüvyon 24.0 

Pınar Mah Taraça 22.0 Cemalpaşa Alüvyon 8.0 
Akkapı Mah Alüvyon 6.0 Sarıhamzalı-3 Alüvyon 2.0 
K. Dikili-2 Alüvyon 3.5 Köprülü Mah. Alüvyon, tar. 11.0 
E-5 üzeri Alüvyon 2.0 Sarıçam Mh-2 Alüvyon 8.0 

Arslndamı-2 Alüvyon 2.0 Gazipaşa Bul. Alüvyon 7.5 
Eski Seyhan Bld Alüvyon 7.5    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

 Şekil 2. İnceleme alanı için oluşturulmuş eş yeraltı suyu seviye haritası. 

4. Oluşturulan CBS Veri Bankasının 
Tanıtımı 
 
Arcview Coğrafi bilgi sistemi (CBS) kullanılarak 
bu çalışma için oluşturulan veri bankası temelde 2 
tabakadan oluşmaktadır. “Su sondaj verileri” 
ismiyle oluşturulmuş tabaka tamamen yeraltı su 
seviyeleri ile ilgili bilgileri içermektedir. Bu tabaka 
içinde yer alan bilgiler; 
veri adı, litoloji ve statik su seviyesi (m) 
parametrelerinden oluşmaktadır. 
 
“Su kimyası” adı altında oluşturulmuş diğer tabaka 
içinde yer alan su kimyasal analiz sonuçlarını 
içeren veriler ise şu bilgilerden oluşmaktadır;  
Veri adı, Statik su seviyesi (m), Na (mek/l), K 
(mek/l), Ca (mek/l), Mg (mek/l), Cl (mek/l), Sülfat 
(mek/l), HCO3 (mek/l), pH, EC (mmho/cm), Y.Na 
(Yüzde sodyum, %), SAR (sodyum absorbsiyon 
oranı), Sertlik (Fransız sertliği), Su sınıfı (ABD 
Tuzluluk Laboratuarı). 
 
Şekil 3, su kimyasal analizlerine ait değerleri 
gösteren “Su Kimyası” tabakasına ait veri 
bankasının bilgisayar görüntüsünü sergilemektedir. 

 
       
 

5. SULARIN FİZİKO-KİMYASAL 
ÖZELLİKLERİ 
 
İnceleme alanındaki yeraltı sularının fiziko-kimyasal 
özelliklerinin ortaya konmasında, DSİ, Köy 
Hizmetleri, ASKİ ve çeşitli şirketler tarafından açılan 
sondajlara ait veriler kullanılmıştır. Elde edilen veriler 
bir ön değerlendirmeden geçirildikten sonra 
değerlendirilmişlerdir.  
 
5.1 pH Değerleri ve Eş-pH Haritası 
 
pH değeri suda yer alan hidrojen iyonunun derişimi 
olarak adlandırılmaktadır. Bu parametre aynı zamanda 
suyun asidik veya bazik oluşunu da tanımlamaktadır. 
İnceleme alanındaki 55 lokasyona ait verinin 
değerlendirilmesi, suların pH değerlerinin 6.80 ile 
8.10 arasında değiştiğini ortaya koymuştur. Hipodrom 
güneyindeki Sarıhamzalı veri noktası 6.80 ile en 
düşük pH değerinin elde edildiği yerdir.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
         Şekil 3. Yeraltı suyu kimyasal analiz değerlerini gösteren CBS veri bankasının ekran görüntüsü. 

Çukurova Üniversitesi eski meslek yüksek okulu 
(Ç.Ü.MYO) ve Kazım Karabekir mahallesi veri 
noktaları ise 8.10 ile en yüksek pH değerine sahip 
lokasyonlardır. Bu değerlerin haricinde, bölge 
içerisindeki pH dağılımlarının zonlar oluşturdukları 
görülmektedir. Bununla birlikte genel bir yorum 
olarak Yüreğir bölgesinde pH değerlerinin Seyhan 
bölgesine göre daha yüksek olduğu görülmektedir. 
Şekil 4, inceleme alanı için ortaya konmuş ve 10 
ayrı grup için oluşturulmuş eş-pH haritasını 
göstermektedir.  
 
5.2. Suların Elektriksel İletkenliği (EC) 
ve Eş-EC Haritası 
 
Suyun elektriksel iletkenliği (Kondüktivite, EC) 
elektriği geçirme özelliği şeklinde tanımlanır. 
Birimi µmho/cm veya µsiemens/cm (µS/cm)’dir. 
Elektriksel iletkenlik genel olarak sıcaklıkla artar. 
Farklı sular için aynı şekilde yorum yapabilmek 
için genellikle 25oC sabit sıcaklık değeri için 
hesaplanırlar.  
 
İnceleme alanındaki suların EC değerleri 370 ile 
1773 µmho/cm arasında değişmektedir. Yüreğir 
Belediyesi lokasyonu 370 µmho/cm ile en düşük 
EC değerini verirken, Ruh sağlığı hastanesi 
lokasyonu 1773 µmho/cm ile en yüksek değeri 
vermiştir. 
 

Oluşturulmuş eş-EC haritasına bakıldığında, Seyhan 
ırmağının her iki tarafında düşük EC değerlerinin 
olduğu, ancak hem doğuya ve hem de batıya 
gidildiğinde bu değerlerin arttığı görülmektedir. Bu 
artışın Seyhan ilçesi tarafında daha fazla olduğu da 
haritadan görülebilmektedir (Şekil 5). Eş-EC haritası 
toplam iyon miktarının da bir göstergesi olarak önem 
kazanmaktadır. Bu anlamda harita, yeraltı su tablası 
haritasıyla da uyumlu olarak Seyhan ırmağından yer 
altı suyuna bir akışın olduğunu göstermektedir. 
 
5.3. Suların Sertliği ve Eş Sertlik Haritası 
 
Suların sertlik sınıflamalarında kullanılan farklı 
değerlendirmeler vardır. Sertlik, esas olarak su içinde 
çözünmüş halde bulunan kalsiyum ve magnezyumdan 
kaynaklanmaktadır. Ca ve Mg değerlerinin (mek/l) 5 
katı “Toplam Fransız Sertliği” (FS) olarak 
tanımlanmaktadır [3]. Bu çalışmada suların sertlikleri 
toplam Fransız sertliği cinsinden hesaplanmıştır. Buna 
göre sertlik değerleri 17.00 ile 67.20 Fransız sertliği 
değerleri arasında değişmektedir. Sarıhuğlar veri yeri 
alüvyonda olup 17.00 FS sertlik değeri ile en düşük ve 
Ruh sağlığı hastanesi veri yeri taraça içerisinde olup 
67.20 FS sertlik değeri ile en yüksek sertlik 
değerlerine sahip veri noktalarıdır. 
 
Sular toplam Fransız sertlik değerlerine göre Tablo 
2’de görüldüğü gibi sınıflanmaktadırlar;



 
 
 

 

 
  Şekil 4. İnceleme alanı için oluşturulmuş yeraltı suyu eş pH haritası. 
 

 
 Şekil 5. İnceleme alanı için oluşturulmuş yeraltı suyu eş EC (elektriksel iletkenlik) haritası. 
 



 
 
 

Tablo 2. Suların Fransız sertliği değerlerine göre 
sınıflandırılması [3]. 

Fransız sertliği Tanımlama 

0 – 7 Çok yumuşak 

7 – 14 Yumuşak 

14 – 21 Az sert 

21 – 32 Oldukça sert 

32 – 54 Sert 

> 54 Çok sert 

 
Elde edilen sertlik değerlerine ve Tablo 2’ deki 
tanımlamaya göre sular sınıflandırılacak şekilde eş-
sertlik haritası oluşturulmuştur (Şekil 6). Bu 
haritada, EC haritasına benzer şekilde Seyhan 
ırmağının her iki tarafında düşük sertlik 
değerlerinin, buna karşılık ırmaktan hem doğuya ve 
hem de batıya gidildiğinde artan sertlik değerlerinin 
olduğu görülmektedir. Bu da EC haritası ile ilgili 
yorumu destekler nitelikte bir sonucun çıkmasını 
sağlamaktadır. Yani, Seyhan ırmağından akış 
yeraltı suyuna doğru olduğu için zenginleşen iyon 
içeriği ile birlikte sertlik değerlerinde de artışlar 
meydana gelmektedir. Sertlik sınıfı en yüksek olan 
zonlar da yine Seyhan ilçesi içinde yer almaktadır. 
 
5.4. Sülfat Değerleri ve Eş Sülfat 
Haritası 
 
İncelenen bölgede, yeraltı sularındaki sülfat 
değerleri 0.18 ile 3.81 mek/l değerleri arasında 
değişmektedir. İsmetpaşa mahallesi veri noktasının 
en düşük (0.18 mek/l) sülfat değerine sahip olduğu, 
buna karşılık Kireçocağı-I noktasının 3.81 mek/l 
değeri ile en yüksek sülfat değerine sahip olduğu 
belirlenmiştir. Bu yüksek değerin elde edilmesinde 
lokasyonun olduğu bölgede Handere 
Formasyonu’na eşlik eden ve üye niteliğinde daha 
önceki çalışmalarda ayırtlanan jips içeren Gökkuyu 
alçıtaşı biriminin rol oynadığı düşünülmektedir. 
İnceleme alanının büyük bölümü 0.38 ile 0.76 
mek/l değerleri arasında değişen sülfat değerlerine 
sahiptir. Şekil 7, veri bankasında yer alan sülfat 
değerleri kullanılarak elde edilmiş eş sülfat 
haritasını göstermektedir. 
 
Adana ili kent merkezinden özellikle batıya doğru 
gidildiğinde sülfat değerlerinde belirgin ve tedrici 
bir artışın olduğu görülmektedir. Bu, kısmen 
tarımsal faaliyetlerle olabileceği gibi yeraltı suyu 
akışı ile ilgili de olabilir.  
 
6. SULARIN KULLANILABİLME 
ÖZELLİKLERİ 

 
Suların sıcaklığı, debisi, iyon derişimi, kimyasal ve 
bakteriyolojik özellikleri kullanım alanlarını 
belirleyen etkenlerdir. Bu bölümde inceleme 
alanındaki suların içme, sulama ve endüstride 
kullanılabilme özelliklerinden söz edilmiştir. 

 
6.1. İnceleme Alanı Yeraltı Sularının İçme 
Suyu Olarak Kullanılabilme Özellikleri 
 
Schoeller, EC (elektriksel iletkenlik), FS, Na (mg/l), 
Cl (mg/l) ve SO4 (mg/l) değerlerini kullanarak suları 
içilebilme özelliklerine göre sınıflamıştır [4]. Suların 
geneli “orta – iyi” ve “çok iyi” kaliteli sular grubunda 
yer almaktadırlar. Şekil 8’de çizilmiş olan grafik 
suların içilebilirlik açısından sınıflarını 
göstermektedir. Grafikler üzerindeki sayılar Tablo 
3’deki su kuyusu verilerine ait sıra numaralarını 
göstermektedir. 
 
TSE 266’ya [5] göre de sular içilebilirlik açısından 
çeşitli kriterler gözetilerek değerlendirilmektedirler. 
Kimyasal özellikleri açısından yapılan değerlendirme 
Tablo 3’de gösterilen sonuçları ortaya koymuştur. pH, 
EC, Cl ve Mg değerleri açısından tüm suların 
standarda uygun olduğu görülmektedir. Fransız 
sertliği (FS) açısından yapılan değerlendirme 1, 2, 7, 
11, 12, 24, 25, 30, 37 ve 38 veri numaralı noktaların 
kabul edilenlerin üzerinde olduğunu ortaya 
koymaktadır. SO4 değeri açısından ise sadece 41 veri 
numaralı veri yeri standarda uygun olmayan değere 
sahip çıkmaktadır. 
 
6.2. İnceleme Alanı Yeraltı Sularının 
Sulamada Kullanılabilme Özellikleri 
 
Sulama sularını sınıflamak için değişik diyagram ve 
sınır değerler önerilmiştir. Bunlardan yararlanılarak 
inceleme alanındaki yeraltı sularının sulamaya 
uygunluğu incelenmiştir. 

 
6.2.1. Artıksal Sodyum Karbonat (RSC) 
 
Yüksek RSC değerine sahip su, toprakta 
sodikleşmeye yani tuzluluğun artmasına yol 
açtığından sulama suyunda istenmeyen bir değerdir. 
Sodikleşme ile toprağın fiziksel ve kimyasal 
özellikleri de değişiklik gösterebilir. Bu tür 
topraklarda sodyum oranı yükseldikçe toprağın 
geçirgenliği azalır ve toprağın havalanması güçleşir. 
Böyle bir durumda toprak ıslanınca yapışkan, 
kuruyunca çatlaklı ve kabuklu bir yapı kazanır. 
Toprağın sodikleşmesi ile etkisini gösteren suyun 
kimyasal özellik tanımı RSC kavramı ile ifade 
edilmektedir. 
RSC şu formülle hesaplanır [3]; 
RSC = r(CO3 + HCO3) - r(Ca + Mg)  
    



 
 
 

 

  Şekil 6. İnceleme alanı için oluşturulmuş yeraltı suyu eş sertlik haritası. 

 
  Şekil 7. İnceleme alanı için oluşturulmuş yeraltı suyu eş sülfat (mek/l) haritası. 



 
 
 

     Tablo 3. İncelenen suların TSE 266 (1966)’ya göre kimyasal açıdan değerlendirilmesi. 
TSE 266, (1966) Kriterleri Değerleri  

Lokasyon Adı 
Veri 
No pH EC FS Cl Mg SO4

Ruh Sağlığı 1 √ √ X √ √ √ 
Arslandamı 2 √ √ X √ √ √ 
Cumhuriyet Mah. 3 √ √ √ √ √ √ 
Adana Demirspor 4 √ √ √ √ √ √ 
Karataş Yolu 5 √ √ X √ √ √ 
Aziz Otomotiv, E-5 6 √ √ √ √ √ √ 
Kireçocağı-I 7 √ √ X √ √ √ 
Kireçocağı-II 8 √ √ √ √ √ √ 
Sülüklü Pınarı 9 √ √ √ √ √ √ 
İsmetpaşa Mah. 10 √ √ √ √ √ √ 
Gürselpaşa Mah.-I 11 √ √ X √ √ √ 
Gürselpaşa Mah.-II 12 √ √ X √ √ √ 
Sebze Hali 13 √ √ √ √ √ √ 
Ç.Ü.MYO 14 √ √ √ √ √ √ 
K-7165 15 √ √ √ √ √ √ 
Döşeme Mah. 16 √ √ √ √ √ √ 
Çukurova Üniversitesi 17 √ √ √ √ √ √ 
K. Karabekir Mah. 18 √ √ √ √ √ √ 
Sarıçam Mah. 19 √ √ √ √ √ √ 
Yamaçlı Mah. 20 √ √ √ √ √ √ 
Kanara 21 √ √ √ √ √ √ 
Ziraat Fak. Çiftliği 22 √ √ √ √ √ √ 
Yavuzlar  Mah. 23 √ √ √ √ √ √ 
19 Mayıs Mah. 24 √ √ X √ √ √ 
Kiremithane Mah. 25 √ √ X √ √ √ 
Polis Lojmanları 26 √ √ √ √ √ √ 
DSİ Fabrikası 27 √ √ √ √ √ √ 
Köprüköyü 28 √ √ √ √ √ √ 
Kışla Mah. 29 √ √ √ √ √ √ 
Üniversite Sahası 30 √ √ X √ √ √ 
PTT Evleri 31 √ √ √ √ √ √ 
Teknik Lise 32 √ √ √ √ √ √ 
Hacı Murat 33 √ √ √ √ √ √ 
Yüreğir Belediyesi 34 √ √ √ √ √ √ 
Yamaçlı Zabıta 35 √ √ √ √ √ √ 
Asri Mezarlık 36 √ √ √ √ √ √ 
Yenidoğan Mah. 37 √ √ X √ √ √ 
Levent Mah. 38 √ √ X √ √ √ 
TemSA 39 √ √ √ √ √ √ 
Ç.Ü. Seraları 40 √ √ √ √ √ √ 



 
 
 

Tablo 3. devamı 

TSE 266, (1966) Kriterleri Değerleri  
Lokasyon Adı 

Veri 
No pH EC FS Cl Mg SO4

Selçuk Ecza Deposu 41 √ √ √ √ √ X 
Sarıhuğlar 42 √ √ √ √ √ √ 
Dilberler Sek. Doğusu 43 √ √ √ √ √ √ 
Hükümet Konağı 44 √ √ √ √ √ √ 

 
 

 Şekil 8. İnceleme alanındaki suların Schoeller diyagramına göre sınıflandırılması. 



 
 
 

Hesaplanan RSC değerine göre sulamaya uygunluk 
açısından suların sınıflandırılması Tablo 4’de 
gösterilmiştir. 
 
Tablo 4. RSC değerlerine göre ulamaya uygunluk 
sınıflaması [3]. 

Sınıflamaya Uygunluk RSC 
Sınıf 1: iyi < 1.25 

Sınıf 2 : limite yakın (kritik) 1-25 – 2.5 
Sınıf 3 : kesinlikle kullanılamaz > 2.5 

  
Çalışma alanındaki suların tümü < 1.25 RSC değeri 
vermektedirler. Bu bakımdan da iyi sulama suyu 
sınıfına girmektedirler. 
 
6.2.2. Sodyum Absorpsiyon Oranı (SAR) 
 
Özellikle sulama amaçlı su sınıflarının bir kısmı 
SAR olarak ifade edilen ve suyun toprakta meydana 
getireceği tuzlulaşma miktarını ifade eden bir 
değeri kullanır. Sodyum adsorpsiyon oranı şu 
formülle hesaplanır [4];  

2
rMgrCa

rNaSAR
+

=     

SAR değeri hesaplamalarında Na, Ca ve Mg 
iyonlarının mek/l cinsinden miktarları 
kullanılmaktadır. SAR değerlerinin sulama suyu 
kullanımı açısından sınıflandırması Tablo 5’de 
gösterilmiştir. 

 
Tablo 5. SAR değerlerine göre sulama suyu sınıfları 
[3]. 

SAR Sulama Suyu Sınıfı 

< 10 Çok iyi özellikte sulama suyu 

10 - 18 İyi özellikte sulama suyu 

18 - 26 Orta özellikte sulama suyu 

> 26 Fena özellikte sulama suyu 

 
İnceleme alanı içerisinde en yüksek SAR değeri 
2.69 ile Ruh sağlığı hastanesi lokasyonuna aittir. Bu 
lokasyona ait değer de dahil olmak üzere SAR 
değerine göre inceleme alanı sularının tamamı 
“Çok iyi özellikte sulama suları” sınıfına girer 
(Tablo 6). 

 
6.2.3. Wilcox ve ABD Tuzluluk 
Laboratuvarı Su Sınıflamaları 
 
Wilcox sınıflaması, suları sodyum yüzdesi ve 
elektriksel iletkenlik değerlerine göre sınıflandırır. 
Bu sınıflamada sular beş sınıfa ayrılmıştır. Bunlar; 

• Çok iyi – iyi sular 
• İyi – kullanılabilir 
• Şüpheli – kullanılabilir 
• Şüpheli – kullanılamaz 
• Sulamaya uygun değil 

 
ABD Tuzluluk Laboratuarı sınıflamasında ise sular 
SAR ve EC değerlerine göre 16 sınıfa ayrılmıştır. Bu 
sınıflamaya göre inceleme alanındaki sular iki alanda 
yoğunlaşmaktadır. İlk grup sular C3-S1 alanına 
düşmektedir. Bu sular tuzlu ve az sodyumlu sulardır. 
Diğer grup sular ise C2-S1 alanına düşen sulardır. Bu 
sular orta tuzlu ve az sodyumlu sulardır. Özellikle C3-
S1 alanına düşen sular tuzluluk yönünden akaçlaması 
kötü olan arazilerde, sulamada kullanılamazlar. 
Böylesi durumlarda zemindeki tuz miktarının 
gözlenmesi gerekebilir. Bu özellikteki suların 
kullanılması gerektiğinde tuza dayanıklı bitkiler 
seçilmelidir. Ancak inceleme alanındaki yeraltı suları 
az sodyumlu sular ve zeminin akaçlaması iyi olduğu 
için sodyum tehlikesi yaratmadan kullanılabilirler. 
Tablo 6, farklı sulama suyu değerlendirmeleri için su 
sınıflarını göstermektedir. 
 
7. SONUÇLAR 
 
Coğrafi Bilgi Sistemleri farklı birçok alanda olduğu 
gibi jeolojik ve hidrojeolojik çalışmalarda da yaygın 
bir şekilde ve efektif olarak kullanılabilmektedir. Elde 
edilen verilerin güncellenebilir olması, yeni bilgilerin 
de sistemlere eklenerek değerlendirilebilmesine 
olanak tanımaktadır. 
 
İnceleme alanında yeraltı su seviyeleri mevsimsel 
farklılıklara da bağlı olarak 2 ile 40 m arasında 
değişmektedir. Yeraltı su seviyeleri hem kuzeyden 
güneye ve hem de doğudan batıya doğru yüzeye 
yaklaşmaktadır. Yeraltı sularının pH değerleri 6.8 ile 
8.1, EC değerleri 370 ile 1773 µmho/cm, FS 
cinsinden sertlik değerleri 17.0 ile 67.2 arasında 
değişmektedir. Suların büyük çoğunluğunda 
İncelenen bölgede, yeraltı sularındaki sülfat değerleri 
0.18 ile 3.81 mek/l değerleri arasında yer almaktadır. 
İçilebilirlikleri açısından suların büyük çoğunluğunun 
TS 266 kriterlerini sağladıkları görülmektedir. Sulama 
suyu sınıflandırmaları açısından da suların 
kullanılabilir nitelikte oldukları tespit edilmiştir. 
 
8. KATKI BELİRTME 
 
Bu çalışma TÜBİTAK ÇYDABAG 103Y004 no’lu ve 
Çukurova Üniversitesi Araştırma Fonu 
FBE2002D183 no’lu projeler kapsamında maddi 
olarak desteklenmiştir. Desteklerinden ötürü adı geçen 
kurumlara teşekkürü borç biliriz. Ayrıca, su kuyuları 
ile ilgili arazi incelemeleri sırasında araç temin eden 
ve daha önce yapılmış çalışmalara ait su kimyasal 



 
 
 

analiz verilerini kullanımımıza açan ASKİ Su 
İşletme Müdürlüğü’ne teşekkür ederiz. 
 

 

 Tablo 6. Suların Wilcox, ABD Tuzluluk ve SAR sınıflarına göre değerlendirilmesi. 
SULAMA SUYU SINIFI  

Kuyu İsmi 

 
Veri 
No Wilcox ABD Tuzluluk Lab. SAR 

Ruh Sağlığı 1 İyi - kullanılabilir C3S1 Çok iyi 
Arslandamı 2 İyi – kullanılabilir C3S1 Çok iyi 
Cumhuriyet Mah. 3 İyi – kullanılabilir C3S1 Çok iyi 
Adana Demirspor 4 Çok iyi – iyi C2S1 Çok iyi 
Karataş Yolu 5 İyi – kullanılabilir C3S1 Çok iyi 
Aziz Otomotiv, E-5 6 Çok iyi – iyi C2S1 Çok iyi 
Kireçocağı-I 7 İyi – kullanılabilir C3S1 Çok iyi 
Kireçocağı-II 8 İyi – kullanılabilir C3S1 Çok iyi 
Sülüklü Pınarı 9 Çok iyi – iyi C2S1 Çok iyi 
İsmetpaşa Mah. 10 Çok iyi – iyi C2S1 Çok iyi 
Gürselpaşa Mah.-I 11 İyi – kullanılabilir C3S1 Çok iyi 
Gürselpaşa Mah.-II 12 İyi – kullanılabilir C3S1 Çok iyi 
Sebze Hali 13 İyi - kullanılabilir C3S1 Çok iyi 
Ç.Ü.MYO 14 Çok iyi – iyi C2S1 Çok iyi 
K-7165 15 İyi – kullanılabilir C3S1 Çok iyi 
Döşeme Mah. 16 Çok iyi – iyi C2S1 Çok iyi 
Çukurova Üniversitesi 17 Çok iyi – iyi C2S1 Çok iyi 
K. Karabekir Mah. 18 Çok iyi – iyi C2S1 Çok iyi 
Sarıçam Mah. 19 Çok iyi – iyi C2S1 Çok iyi 
Yamaçlı Mah. 20 Çok iyi – iyi C2S1 Çok iyi 
Kanara 21 Çok iyi – iyi C2S1 Çok iyi 
Ziraat Fak. Çiftliği 22 İyi – kullanılabilir C3S1 Çok iyi 
Yavuzlar  Mah. 23 Çok iyi – iyi C2S1 Çok iyi 
19 Mayıs Mah. 24 İyi – kullanılabilir C3S1 Çok iyi 
Kiremithane Mah. 25 İyi – kullanılabilir C3S1 Çok iyi 
Polis Lojmanları 26 İyi – kullanılabilir C3S1 Çok iyi 
DSİ Fabrikası 27 Çok iyi – iyi C2S1 Çok iyi 
Köprüköyü 28 Çok iyi – iyi C2S1 Çok iyi 
Kışla Mah. 29 Çok iyi – iyi C2S1 Çok iyi 
Üniversite Sahası 30 İyi – kullanılabilir C3S1 Çok iyi 
PTT Evleri 31 Çok iyi – iyi C2S1 Çok iyi 
Teknik Lise 32 Çok iyi – iyi C2S1 Çok iyi 
Hacı Murat 33 İyi - kullanılabilir C3S1 Çok iyi 
Yüreğir Belediyesi 34 Çok iyi – iyi C2S1 Çok iyi 
Yamaçlı Zabıta 35 Çok iyi – iyi C2S1 Çok iyi 
Asri Mezarlık 36 Çok iyi – iyi C2S1 Çok iyi 
Yenidoğan Mah. 37 İyi – kullanılabilir C3S1 Çok iyi 



 
 
 

Tablo 6. devamı 

SULAMA SUYU SINIFI  
Kuyu İsmi 

Veri 
No Wilcox ABD Tuzluluk Lab. SAR 

Levent Mah. 38 İyi – kullanılabilir C3S1 Çok iyi 
TemSA 39 İyi – kullanılabilir C3S1 Çok iyi 
Ç.Ü. Seraları 40 İyi – kullanılabilir C3S1 Çok iyi 
Selçuk Ecza Deposu 41 İyi – kullanılabilir C3S1 Çok iyi 
Sarıhuğlar 42 Çok iyi – iyi C2S1 Çok iyi 
Dilberler Sek. Doğusu 43 Çok iyi – iyi C2S1 Çok iyi 
Hükümet Konağı 44 Çok iyi – iyi C2S1 Çok iyi 
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