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ÖZET: Bu çalışmada, Konya kentsel yeraltısuyunun kirlilik ve kirlenebilirlilik 
durumları incelenmiştir. Đnceleme alanında endüstriyel alanlardan, katı atık sahasından ve 
litolojik özelliklerden kaynaklanan kirlilikler yeraltı su kalitesi etkilemektedir. Yine bu 
çalışmada Kentsel alandaki akiferin hidrojeolojik özellikleri belirlenmiş ve kirliliğe karşı 
hassasiyeti ortaya konulmuştur. Ayrıca Konya’daki mevcut kirleticiler tarafından tehdit 
altındaki yeraltısuyunun kirlenebilirlik potansiyeli hidrojeolojik modellemeyle belirlenmiştir. 
Sonuçta çalışma alanında yeraltısuyunun kirlilik potansiyelinin bulunduğu ve akiferin 
kirlenebilirliğinin Karatay bölgesinde çok riskli, Selçuklu bölgesinde ise az riskli olduğu 
tespit edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Yeraltısuyu, kirlilik, kirlenebilirlik, Konya 

GROUNDWATER CONTAMINATION POSITION AND VULNERABILITY 
POTANTIAL OF KONYA SETTLEMENT AREA 

ABSTRACT: In this study, contamination of groundwater in Konya settlement area 
were investigated. The groundwater quality within the study area has been affected adversely 
due to industrial areas, solid waste disposal site, and lithological properties. In this study, 
hydrogeological properties of aquifer in the settlement area and its vulnerability to pollution 
were also determined. The vulnerability potantial of groundwater in danger by the pollutants 
in Konya were determined with a hydrogeological modelling. As a result it was determined 
that there is vulnerability potantial in the groundwater in the settlement area and vulnerability 
of aquifer in Karatay is very high dangerous and less dangerous in Selçuklu. 

Key words: Groundwater, contamination, vulnerability, Konya 

GĐRĐŞ 

Konya kent alanını içeren araştırma sahası yaklaşık 500 km2’lik bir alana sahiptir. 
Kentteki içme, kullanma, endüstriyel ve sulama amaçlı su gereksiniminin tamamına yakını bu 
alanda açılmış olan sondaj kuyuları aracılığı ile yeraltı suyundan sağlanmaktadır. Bu alanda 
resmi ve özel kuruluşlarca içme, kullanma ve sulama amaçlı olarak açılmış yaklaşık 1500 adet 
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su kuyusu bulunmaktadır. Bunlar aracılığıyla yeraltısuyundan yılda yaklaşık 100x106 m3 su 
çekilmektedir. Bu nedenle bölgedeki yeraltı suyunun kirlilik durumu ile kirlenebilirlik 
potansiyelinin ortaya konulması öncelikle halk sağlığı açısından son derecede önemlidir.  

HĐDROJEOLOJĐ 

Đnceleme alanında hidrojeolojik özellikleri ile ilgili olarak Gökçekuş (1984), 
Gökçekuş ve Karahanoğlu (1988), DSĐ (1975 ve 2000), Kahveci (2001) ve Nalbantçılar 
(2002a) tarafından yapılan çalışmalara göre, Tersiyer ve Kuvaterner yaşlı formasyonlar akiferi 
oluşturmakta olup; yüzeysel beslenimleri bakımından Dilekçi, Aslımyayla ve Karahüyük 
formasyonları zayıf, Sakyatan formasyonu iyi ve Konya ile Göçü formasyonları ise oldukça 
iyi olarak belirlenmiştir. Birimlerin geçirimlilikleri açısından Dilekçi, Karahüyük ve Göçü 
formasyonları geçirimli,  Konya formasyonu yarı geçirimli, Sakyatan formasyonu az geçirimli 
ve Aslımyayla formasyonu ise geçirimsizdir. Bu formasyonların depolama katsayıları 0,07 ile 
0,11 arasında ve genellikle serbest akifer türündedir (Nalbantçılar, 2002a). Hidrolik eğim 
inceleme alanının doğu kesiminde 0,01 dolaylarına kadar düşmektedir.  

Đnceleme alanının yeraltı su tablası haritası ve yeraltı suyu akım yönleri Şekil 1’de 
verilmiştir. Buna göre yeraltısuyu hareketi genel olarak batıdan doğuya doğru olmakla 
birlikte, kuzeyde, doğu kesimlerde ve güneyde bu su akımı yön değiştirmektedir. Bunun 
sonucunda Konya yerleşim alanında yeraltı suyu akımı tüm yönlerden Kent merkezine 
doğrudur (Şekil 1) (Nalbantçılar 2002a ve 2002b). Bunun en önemli nedenlerinden biri kent 
merkezinde yeraltısuyundan pompajla önemli miktarda su çekilmesi buraya doğru yeraltısuyu 
akımını oluşturmaktadır.   
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Şekil 1. Çalışma alanının hidrojeoloji haritası (Jeolojik veriler Eren 2001 ve 
Hakyemez ve diğ. 1992’den alınmıştır). Açıklamalar: 1-Formasyon sınırı, 2-Fay, 3-Otoyol, 4-
Kuyular,  5-Yeraltı su tablası, 6-Yeraltısuyu akım yönü, 7-Karahüyük formasyonu, 8-
Aslımyayla formasyonu, 9-Göçü formasyonu, 10-Sakyatan formasyonu, 11-Konya 
formasyonu, 12-Dilekçi formasyonu 

YERALTI SUYU KĐRLĐLĐK DURUMU 

Đnceleme alanında yeraltısuyunda kirlilik oluşturabilecek olasılı kaynaklar; 
Yerleşimle içiçe durumdaki fabrikalar ve sanayi alanları, Karatay bölgesindeki 300.000 m2’lik 
alana ve 2.000.000 m3’lük atık hacmi bulunduran katı atık sahası, çok eski medeniyetlere 
tanık olmasının bir sonucu olarak farklı bölgelere yayılmış çok sayıdaki mezarlıklar, özellikle 
Meram ve Karatay ilçelerinde yaygın olan tarımsal ve hayvansal faaliyetlerin yoğun olarak 
yapıldığı alanlardır (Şekil 2) (Nalbantçılar 2002a, Nalbantcilar ve Güzel, 2006). Ayrıca 
inceleme alanının doğu kesiminde yaygın olarak yüzlek veren Sakyatan ve Aslımyayla 
formasyonu (Şekil 1) içerisindeki jips ara seviyeli litolojilerin yeraltısuyunun bileşimi 
olumsuz yönde değiştirmektedir. Alınan su örneklerinin analiz sonuçları TS 266’ya (1997) 
göre değerlendirilmiştir. 
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Şekil 2. Çalışma alanındaki kirleticileri gösterir harita. 

 

Yeraltısuyu Kalitesinin Değerlendirilmesi 

Yeraltısuyunun kalitesini belirlemek amacıyla inceleme alanına yayılmış 100 adet 
sondaj kuyusundan 2001 ve 2002’de yeraltısuyu örneklenmesi yapılmış ve suların elektriksel 
iletkenlik (EC), sertlik (Fr), sülfat (SO4) ve klorür (Cl) konsantrasyonlarına (mg/lt) ait dağılım 
haritaları Şekil 3’de verilmiştir. Analizi yapılmış örneklerden EC değerleri 44–2132 
µmhos/cm arasında değişmektedir. Fransız sertlik derecesine göre su örneklerinin sertlikleri 
17–100 arasında olduğu belirlenmiştir. Bu analizlere göre suların sertlikleri “az yumuşak”tan 
“çok sert”e kadar değişim göstermekte olup, çoğunlukla da “sert su” özelliğindedir.  
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Şekil 3. EC (a), Sertlik (b), SO4 (c), Cl (d) konsantrasyon (mg/lt) dağılım haritaları. 

 

Cl içeriği 13–155 mg/lt arasında değişim göstermekte olup, tavsiye edilen değerler 
içerisindedir. Bir örnekteki klorür fazlalığı Aslımyayla formasyonundan kaynaklanmaktadır. 
SO4 15–400 mg/lt arasında ölçülmüştür. 3 örnekteki sülfat konsantrasyonu maksimum 
müsaade edilebilecek değeri aşmaktadır. Buna Sakyatan formasyonu içerisindeki jipsli 
seviyeler yeraltısuyunun sülfatça zenginleşmesi neden olmaktadır.  

Yeraltısuyu Kirliliğinin Değerlendirilmesi 
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Đnceleme alanındaki olasılı bir kirliliği ortaya koyabilmek amacıyla, belirtilen 
kirleticilere yakın noktalardan ve bunların dışındaki alanlara olabildiğince homojen olarak 
dağılmış kuyular (Şekil 2) esas alınarak yeraltısuyu örneklemesi yapılmıştır. Alınan su 
örneklerine ait arsenik (As), kadmiyum (Cd), krom (Cr) ve bakır (Cu) konsantrasyon (mg/lt) 
dağılım haritaları Şekil 4’te ve demir (Fe), nikel (Ni), kurşun (Pb) ve çinko (Zn) 
konsantrasyon (mg/lt) dağılım haritaları Şekil 5’de verilmiştir.  

 

Şekil 4. As (a), Cd (b), Cr (c) ve Cu (d) konsantrasyon (mg/lt) dağılım haritaları. 
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Şekil 5. Fe (e), Ni (f), Pb (g) ve Zn (h) konsantrasyon (mg/lt) dağılım haritaları. 

 

Đnceleme alanında sadece bir kuyu suyunda As (0,0092 mg/lt) belirlenmiş olup, 
müsaade edilebilecek maksimum değerin altındadır. Bu kuyudaki arsenik varlığı olasılıkla 
kuyunun katı atık sahasına yakın olmasından kaynaklanmaktadır. Zn, örneklerde 0,001248 ile 
0,05613 mg/lt arasında bulunmaktadır. Bazı kuyulardaki yüksek Zn değeri sanayi merkezine 
yakınlıktan ve tarımsal aktivitelerde kullanılan gübre ve zirai ilaçlardan etkilenme olasılığı 
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vardır. Pb, inceleme alanında sadece iki örnekte 0,0024 ve 0,0028 mg/lt değerinde 
bulunmaktadır. Her iki konsantrasyon tavsiye edilen değeri aşmaktadır. Bu iki su noktada 
kurşunun belirlenmesi, bunların katı atık sahasına yakın olması neden olmuştur.  Örneklerde 
Ni, 0 ile 0,012277 mg/lt arasında değişen içerikte olup, 7 örnekte tavsiye edilen değeri 
aşmaktadır. Örnekleme kuyusunun sanayide yer alması nedeniyle fazla Ni konsantrasyonuna 
neden olmuştur. Örneklerin Fe konsantrasyonu 0,002 ile 0,30 mg/lt arasındadır. Bir kuyuda 
0,30 mg/lt olarak belirlenmiş olup, müsaade edilebilecek maksimum değeri aşmaktadır. Bu su 
noktasında demirin artışı katı atık sahasına yakınlıkla ilişkilidir. Cu 0,000121-0,035797 mg/lt 
arasında olup, tüm örneklerdeki konsantrasyon tavsiye edilen miktarı aşmamaktadır. Cu 
varlığı bazı kuyu sularının endüstriyel sahalardan etkilenmesi nedeniyledir. Örneklerdeki Cr 
konsantrasyonu 0,001536 mg/lt ile 0,025524 mg/lt arasında olup, müsaade edilebilecek 
maksimum değeri aşmamaktadır. Bazı kuyulardaki Cr içeriği, katı atık sahasından 
kaynaklanmaktadır. Örneklerde Cd 0,000089-0,00277 mg/lt arasındadır. Cd varlığı su 
örneğinin endüstriyel faaliyetlerden ve katı atık sahasından etkilenmesiyle açıklanabilinir.  

KĐRLENEBĐLĐRLĐK POTANSĐYELĐ 

Konya Kentsel akiferinin kirlenebilirliğini belirlemek için hidrojeolojik özellikler 
kullanılarak US-EPA (Amerika Çevre Koruma Ajansı) ve NWWA (Ulusal Su Kuyuları 
Derneği) ile Aller ve diğ. (1987) tarafından geliştirilmiş DRASTIC modeli uygulanmıştır. 
DRASTIC modelde; D: Su derinliği,  R: Net beslenme, A: Akifer ortamı,  S: Toprak ortamı, 
T: Topağrafya, I: Vadoz zonun etkisi ve C: Akiferin hidrolik iletkenliği tanımlamaktadır. Her 
bir harita farklı hidrojeolojik özellikleri tanımlayan tabakalardan oluşmakta olup D, R, A, S, 
T, I ve C için ayrı ayrı hazırlanır. Bu 7 adet katmanın her birine ait oranlar ve ağırlıkları ile 
çarpılarak elde edilen veri, her bir katmanın poligonlarının birbirleriyle çakışan alanlarından 
DRASTIC katmanı olarak tanımlanan tek bir harita çizilmiştir (Şekil 6) (Nalbantçılar 2002a, 
Nalbantcilar 2008, Nalbantcilar ve diğ. 2009). Bu haritada akiferin kirlenebilirlik seviyesi 
lejantta 1–2 olarak belirlenmiş alanlar için en az riskli/risksiz, 9–10 olarak belirtilenmiş 
alanlar ise çok risklidir. Konya’nın yüksek kirlenme potansiyeli olan alanları Çandır dolayları, 
Alakova ve kuzeyi, Karaaslanaybahçe, Yaylapınarkaş, Yaylapınarsüleymaniye, Kumköprü, 
Mengene, Çimenlik, Yanıkcami, Küçükkovanağzı’nın doğu kesimleri, Uzunharmanlar, Bedir 
ile Musallabağları’nda yer alır.  
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Şekil 6. Đnceleme alanına ait DRASTIC haritası. 

 

SONUÇLAR VE ÖNERĐLER 

Bu çalışma Konya Kentsel yeraltısuyunun kirlilik durumu hakkında önemli veriler 
sağlamıştır. Bunlar aşağıda belirtilmiştir. 

• Đnceleme alanındaki yeraltısuyu TSE Đçme Suyu Standartları’na (1997) göre 
suların değerlendirilmesinden bazı sularda EC, As, Cd, Cl, Cu, Ni ve Pb miktarlarının tavsiye 
edilen değeri aştığı belirlenmiştir. Bazı kuyularda ise Cr, Fe ve SO4 konsantrasyonları 
maksimum müsaade edilebilecek değeri aştığı tespit edilmiştir.  

• Katı atık sahasının yeraltısuyu kalitesini düşürdüğü ve kirlilik oluşturduğu 
belirlenmiştir. Ayrıca Selçuklu ilçesindeki sanayiler, kurum atölyeleri ve fabrikalar ile Meram 
ve Karatay ilçelerindeki sanayi alanları ile tarımsal faaliyetler yeraltısuyu için kirlilik riski 
taşımaktadır.  
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• Yeraltısuyundan pompajla önemli miktarda su çekilmesi kent merkezine doğru 
yeraltısuyu akımını oluşturmakta ve bu durumun sürmesi halinde Kentin özellikle doğu ve 
güney kesimindeki alanlardaki kirleticilerden kaynaklanacak kirliliklerin yerleşim merkezine 
doğru akımı sürecektir.    

• DRASTIC haritası verilerine göre kirlenebilirlilik bakımından en riskli 
alanların Konya’nın güneydoğu ve güney kesiminde yaygın olmakla beraber, kuzey ve doğu 
kesiminde lokal alanlarda yer aldığı belirlenmiştir. Bu alanlara ait su analizlerinde de kirlilik 
izlerine rastlanılmaktadır. 

Yukarıdaki sonuçlar çerçevesinde aşağıdaki önerilerin dikkate alınması 
gerekmektedir: 

• Kentsel alan içerisindeki tarımsal faaliyetlerde zararlılara karşı ilaç ve gübre 
kullanımı sınırlandırılmalıdır.  

• Katı atık sahasından kaynaklı kirliliğin önlenmesi gerekmektedir.  

• Yeraltısuyundan yararlanmak için Kentin batı ve güneybatı kesimlerindeki 
akiferler ile havza dışından su temini yoluna gidilmelidir. 

• Konya’da yeraltısuyu için kirlilik riski taşıyan her türlü faaliyete izin 
verilmeden önce DRASTIC modeline göre uygunluğun araştırılması gerekmektedir. 
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