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Öz: Ortalama yağış yüksekliği 1300 mm olan Doğu Karadeniz Havzası ülkemizin en fazla yağış alan bölgesidir. 
Ancak bu bölge, topoğrafyasının aşırı derecede eğimli, havzada yüzeylenen kayaçların geçirimsiz-az geçirimli 
olmasına bağlı olarak kaynak ve yeraltısuyu potansiyeli açısından ülkemizin en fakir bölgeleri arasında yer alır. Doğu 
Karadeniz kıyı şeridi boyunca kuzeyden güneye doğru derin vadiler oluşturarak akan akarsuların taşıdığı alüvyonlar 
denize yakın kısımlarda yeraltısuyu bakımından önem taşımaktadır. Kalınlıkları ve genişlikleri kuzeyden güneye 
gidildikçe azalan alüvyonların uzunlukları 1 km ile 16 km ve genişlikleri ise 50 m ile 1500 m arasında değişmektedir. 
Kalınlıkları en fazla 60 m olan bu alüvyonlarda açılmış olan kuyulardan içme-kullanma suyu sağlanmaktadır. DSİ 
(2015) verilerine göre statik su seviyesi 0,3 m ile 1 m, dinamik su seviyesi 5 m ile 15 m arasında değişmektedir. Doğu 
Karadeniz Havzası kıyı akiferlerinde depolanan su hacmi 238 hm3’tür. Bu akiferlerin bir kısmı geçmişte bir kısmı 
ise halen içme-kullanma suyu kaynağı olarak kullanılmaktadır. Ancak dar vadiler arasındaki kısmen düz alanları 
oluşturan bu akiferler üzerinde son yıllarda sanayi siteleri, kum-mıcır gibi taş ocakları ürünleri, kömür depolama 
ve paketleme tesisleri, depolar ve bazı kamu kurum ve kuruluşlarının binaları gibi yapılaşmalar artmaktadır. Bu 
çalışmada bu yapıların akiferler üzerinde kapladığı alanlar tespit edilmiş ve akiferlerin tamamında yapılaşmanın 
olduğu, çoğunluğunda çeşitli depolama faaliyetlerinin, yarısında ise sanayi sitelerinin yer aldığı, bir kısmında da 
beton üretim faaliyetlerinin olduğu belirlenmiştir. Havzadaki akiferler havzanın en önemli yeraltısuyu kaynaklarıdır 
ve 4 ilin içme-kullanma suyunu karşılamak amacıyla kullanılmaktadır. Geçmişte içme-kullanma suyu sağlayan 
Değirmendere ve Taşlıdere akiferleri tamamen kentleşme baskısı altında kalmış ve yeraltısuyu kullanımı sonlanmıştır. 
Yerleşim yeri içerisinde kalan Melet, Civil, Pazarsuyu (Ordu) ve Batlama ve Keşap (Giresun) akiferlerinde kentsel 
faaliyetler artarak devam etmektedir. Havzada birçok kuyu yerleşim yeri içerisinde kalması sebebiyle, Giresun 
Pazarsuyu akiferinde ise mangan konsantrasyonun fazla olması nedeniyle kullanım dışı bırakılmıştır. Yeraltısuyu 
bulundurma kapasiteleri diğerlerine göre fazla olan Curi, Yağlıdere, İyidere ve Fırtına akiferleri kentleşmenin 
etkilerinin en az olduğu akiferlerdir. Daha uzun yıllar kullanılabilmesi için Doğu Karadeniz kıyı akiferlerinin kalite 
ve beslenme açısından korunması kaçınılmazdır. 

Anahtar Kelimeler: Kıyı akiferleri, Doğu Karadeniz Havzası, kentsel faaliyetler.

Abstract: The Eastern Black Sea Basin is the highest rainfall area in Turkey with an average rainfall of 1300 
mm. However, this region is one of the poorest regions in terms of spring and groundwater potential due to its 
topography having extremely high slopes, and impermeable-less permeable rocks exposed in the basin. Alluvium, 
which is carried by streams flowing from north to south along the Eastern Black Sea coastline, are important in 
terms of groundwater. Alluvium, of which thickness and width decrease from north to south, has a length of 1-16 km 
and a width of 50-1500 m. Water is provided from wells that are drilled in alluvium with a thickness of up to 40 m. 
According to DSI (2015) data, the static water level is between 0.3 and 1 m, while the dynamic water level is between 
5 and 15 m. The volume of water stored in the coastal aquifers of the Eastern Black Sea Basin is 238 hm3. Some of 
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these aquifers are still used and some were used in the past as drinking water sources. However, in recent years, 
construction such as industrial sites, quarries, coal storage and packaging facilities, warehouses and buildings of 
some public institutions and organizations has been increasing on these aquifers, which form partially flat areas 
between narrow valleys. This construction adversely affects both the quantity and quality of shallow groundwater 
stored in alluvium. The aquifers are the most important groundwater sources in the basin and are used to supply 
drinking and potable water for 4 cities. Değirmendere and Taşlıdere aquifers, which provided drinking-potable 
water in the past, were completely under stress by urbanization and the use of groundwater was terminated. The 
urban activities on Melet, Civil, Pazarsuyu (Ordu) and Batlama and Keşap (Giresun) aquifers, which are located 
in the settlement area, continue to increase. The aquifers of Curi, Yağlıdere, Gelevera, Akhisar, Yanbolu, Baltacı, 
İyidere and Fırtına are less affected by urban activities. Among them, Curi, Yağlıdere, İyidere and Fırtına aquifers 
are aquifers with high groundwater capacities. In order to be able to use the Eastern Black Sea coastal aquifers for 
many years, it is necessary to protect them in terms of quality and recharging.

Keywords: Coastal aquifers, Eastern Black Sea Basin, urban activities.

GİRİŞ

Ülkemizde yerleşim birimlerinin su havzaları 
içerisinde dağınık bir şekilde bulunması en önemli 
sorunlardan biridir. Havzada bulunan yerleşim 
yerleri ve burada yaşayan nüfusun suyun miktarı ve 
kalitesi üzerinde pek çok olumsuz ve kalıcı etkileri 
vardır. Su kaynakları çevresinde bulunan yerleşim 
alanları ve buralardaki yapılaşma kaynakların 
etrafında yeterli koruma bantları oluşturulmasına 
engel olmaktadır. Geçmişten günümüze kadar 
su kaynaklarının etrafında ve su havzalarında 
iyi bir planlama yapılmadığı için artan nüfusun 
havzalardaki su kaynakları üzerinde oluşturduğu 
baskılar da artarak devam etmektedir (Yüksek, 
2004). Kentsel alanların genişlemesi su kaynakları 
gibi doğal kaynaklar, hidrolojik dinamikler ve 
çevresel kalite üzerinde istenmeyen baskılar 
oluşturmuştur. Kentsel faaliyetler beslenme 
miktarını ve beslenme kanallarını değiştirerek, 
yeni drenaj kanalları oluşturarak yeraltı suyunun 
miktarını ve kalitesini etkilemektedir (Foster 
vd., 1998). Birçok büyük kentin su ihtiyacının 
yeraltısuları ile karşılandığının ve kentsel 
aktivitelerin bu akiferler üzerindeki etkilerinin 
incelendiği çok sayıda çalışma bulunmaktadır. 
Bunların çoğunluğunu yeraltısularının kalitesinin 
bozulması üzerine yapılan çalışmalar (Long ve 
Saleem, 1974; Fusillo vd., 1985; Nazari vd., 1993; 
Diaz-Fierros vd., 2002; Choi vd., 2005; McGrane 
vd., 2014) oluşturur. Yeraltısuyu seviyesinin 

değişmesi ile ilgili çalışmalar (Brassington ve 
Rushton, 1987; Knipe vd., 1993; Trivedi vd., 2001) 
ve kentsel alanların hidrolojik süreçlere etkilerinin 
incelendiği çalışmalar da (Niemczynowicz 1999; 
Vörösmarty vd., 2000; Naik vd., 2008; Hayashi 
vd., 2009; Fletcher vd., 2013; McGrane, 2016) 
giderek önem kazanmaktadır. 

Kentlerde nüfusun artışı, su kaynakları 
üzerindeki baskıyı artırırken su gereksiniminin 
artmasını ve yeni su kaynaklarının aranmasını da 
gündeme getirmiştir. Doğu Karadeniz’deki şehir 
ve ilçe merkezlerinin tamamı 2000’li yıllara kadar 
içme-kullanma suyu gereksinimlerini etrafında 
yerleştikleri nehir veya dere alüvyonlarından 
karşılamıştır. İlçe merkezlerinin tamamına 
yakını halen yeraltı suyunu kullanmaktayken 
bazı şehir merkezleri ve ilçeler arıtılmış yüzey 
sularını kullanmaya başlamıştır. Rize’de Poşut, 
Çağırankaya ve Ilıca Derelerinden alınan su Andon 
İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde arıtıldıktan sonra 
içme-kullanma suyu olarak kullanılmaktadır. 
Trabzon ilinin içme-kullanma suyu ilin 17 km 
güneyinde, Değirmendere’nin bir kolu olan 
Galyan Deresi üzerinde yer alan Atasu Barajı'ndan 
sağlanmaktadır. Giresun ili içme-kullanma 
suyunun tamamını, Ordu ili ise büyük bir kısmını 
yeraltısularından elde etmektedir (DSİ, 2015). 

Ancak Doğu Karadeniz Havzası’nda halen 
birçok yerleşim yerine içme-kullanma suyu 
sağlayan alüvyon akiferler yerleşim alanları 
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içerisindedir ve kentleşmenin etkisi altında 
kalmaktadır. Yerleşim yerlerinin tamamında 
genişlikleri en fazla bir kilometre uzunlukları 
birkaç kilometre olan bu alüvyon yüzeylenmeler 
üzerinde sanayi siteleri, çeşitli depolama 
işlemleri, ulaşım faaliyetleri, mıcır-kum gibi 
malzeme üretim alanları gibi yapılaşmalar 
giderek artmaktadır. Bu faaliyetler alüvyon 
akiferlerde alan ve hacim kaybına neden olarak 
yeraltısuyu miktarına, üzerindeki faaliyetlerin 
yeraltısuyuna kısa sürede ulaşması sonucunda 
da kalitesinin bozulmasına neden olmaktadır. Bu 
alüvyon akiferlerle ilgili çalışmalar çoğunlukla 
kuyu açılmasına ilişkin İller Bankası veya DSİ 
raporları şeklindedir. Bunların dışında kıyı şeridi 
boyunca Trabzon ili ve doğusundaki alüvyonların 
yeraltısuyu olanakları (Dilek, 1979), Aksu Deresi 
(Somel, 1988) ve Curi Irmağı (Yanbay, 1995) 
Alüvyonlarının hidrojeolojisi, Trabzon ili yeraltı 
ve yerüstü sularının kalitesi (Celep, 2009) gibi az 
sayıda akademik çalışma mevcuttur. Bu çalışmada 
bu tür kentsel faaliyetlerin Doğu Karadeniz kıyı 
akiferlerine geçmişten günümüze olumsuz etkileri 
araştırılmıştır.

ÇALIŞMA ALANI

Türkiye’nin kuzeydoğu kesiminde yer alan 
Doğu Karadeniz Havzası; kuzeyde Karadeniz, 
batıda Yeşilırmak ve doğuda Çoruh Havzaları 
ile çevrelenmiştir. Havza, Ünye’den başlayarak 
Hopa’ya kadar uzanan ve Doğu Karadeniz Dağları 
ile sınırlandırılmış bir kuşağı kapsamaktadır 
(Şekil 1). Doğu Karadeniz Havzası Artvin (Hopa 
ve Arhavi ilçeleri), Rize, Trabzon, Gümüşhane 
(Torul ve Kürtün ilçeleri), Giresun ve Ordu 
illerini içerisine almaktadır. Toplam yağış alanı 
22844 km2 (İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına 
Etkisi Projesi, 2016) olan Doğu Karadeniz 
Havzası’nın yıllık ortalama yağış yüksekliği 1300 
mm’dir. Havzanın en önemli akarsuyu 160 km 
uzunluğunda olan Harşit Çayı’dır. Diğer en önemli 
akarsular Curi Irmağı, Melet Irmağı, Bolaman 
Çayı, Elekçi Deresi, Turnasuyu, Pazarsuyu, Aksu 
Çayı, Yağlı Dere, Fol Deresi, Değirmendere 
(Maçka Deresi), Yanbolu Deresi, Manahoz Deresi 
(Gürçay), Solaklı Deresi, İyidere, Fırtına Deresi ve 
Kabisre Deresi’dir. Güney-kuzey yönünde uzanan 
akarsuların çoğu birbirinden bağımsız olarak 
kuzey yönünde Karadeniz’de sonlanmaktadır.

Şekil 1. Doğu Karadeniz Havzası’nın konumu
Figure 1. Location map of the Eastern Black Sea Basin
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Doğu Karadeniz Havzası, yıllık yağış 
miktarının Türkiye ortalamasının (623 mm) 
üzerinde olması, yüksek eğime sahip olması, 
akarsuların kısa mesafede yüksek düşümlere 
olanak vermesi, irili ufaklı birçok küçük 
akarsuyun, birbirinden bağımsız olarak 
Karadeniz’e boşalması, yaygın olarak volkanik 
birimlerin yüzeylenmesi gibi özellikleri ile kendine 
özgü karaktere sahiptir. Jeolojik ve topografik 
yapıya bağlı olarak, derelerin Karadeniz’e 
boşalım noktasına yakın bölgelerde, taşınan 
malzemelerin çökelmesi ile çok sayıda alüvyon 
akifer gelişmiştir. Akarsu vadilerinin genişlediği 
ve akışın yavaşladığı yerlerde silt, kum, çakıl ve 
küçük blok boyutunda malzemelerden oluşan 
alüvyon çökelleri oluşmuştur. Akışın hızlı olduğu 
vadilerin dar kesimlerinde ve vadi tabanında iri 
çakıl, blok ve büyük bloklardan oluşan malzemeler 
depolanmaktadır. Ayrıca bütün akarsulara yan 
kolların katıldığı kesimlerde ince kum, silt ve 
kil gibi ince malzeme birikimi olmaktadır. Doğu 
Karadeniz Havzası’nda DSİ tarafından rasatları 
devamlı yapılan kaynak suyu bulunmamaktadır. 

Ancak özellikle volkanik kayaçların kırık ve 
çatlaklarından süzülen sulardan beslenen çok 
fazla küçük debili kaynaklar bulunmaktadır. Bu 
kaynaklar sürekli akan dereleri oluşturmakta ve 
beslemektedir.

Jeolojik ve Hidrojeolojik Özellikler

Doğu Karadeniz Havzası’nın kuzey kesimlerinde 
çoğunlukla bazalt, andezit, bazaltik- andezitik 
tüf ve aglomeralar, dasit ve riyodasit gibi 
volkanik kayaçlar yüzeylenmektedir. Bu volkanik 
kayaçlar yer yer kumtaşı, kumlu kireçtaşı, marn, 
kireçtaşı gibi ara katkılar içermektedir. Güney 
kesimlerinde ise dağ silsilesini oluşturan granit, 
diyorit, granodiyorit gibi magmatik kayaçların 
oluşturduğu granitoyidler ile kireçtaşı ve fliş 
özelliğinde olan tortul kayaçlar yüzeylenir. Akarsu 
aşındırması ve tektonik etkinliğe bağlı olarak 
gelişmiş yaklaşık kuzey-güney uzanımlı vadilerin 
denize yakın kısımlarında taşıdıkları alüvyon 
malzemeler yüzeylenmektedir (Şekil 2).

Şekil 2. Doğu Karadeniz Havzası’nın jeoloji haritası (Güven, 1993; Arslan vd., 2013; Yücel, 2013 ve Temizel vd., 
2016’dan sadeleştirilerek)
Figure 2. Geological map of the Eastern Black Sea basin (Simplified from Güven, 1993; Arslan et al., 2013; Yücel, 
2013 and Temizel et al., 2016)
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Karadeniz kıyı şeridi gerisinde tortul ara 
katkılı volkanik kayaçlar geniş yüzeylekler verir. 
Genellikle bazalt, andezit ve bazaltik, andezitik 
aglomeralar şeklinde bulunan volkanik kayaçlar 
yersel olarak farklı hidrojeolojik özelliklere 
sahiptir. Volkanik kayaçlarda yüzeyde çabuk 
soğuma ve gaz kaçışı soğuma çatlaklarının ve 
kabarcık şeklinde gözeneklerin oluşmasına 
sebep olmaktadır. Lav akıntıları sonucu oluşan 
volkanik kayaçlar çoğunlukla bloklu kaya kütlesi 
oluştururlar ve bu tür bazaltlarda çok yüksek bir 
yığınsal geçirgenlik oluşur (Freeze ve Cherry, 
1979). Kül katmanları ve sokulum daykları gibi 
volkanik kayaçlarda ise hidrolik iletkenlik çok 
düşüktür (Fetter, 2001). Doğu Karadeniz kıyı 
şeridinde yüzeylenen volkanik kayaçlar litolojik 
olarak farklılık göstermesine rağmen çoğunlukla 
lav akıntıları sonucu oluşmuş bazaltlar, bazaltik 
aglomera ve tüfler şeklindedir. Bu volkanik 
kayaçların gözeneklilikleri tüflerde %4-5 (Ersoy 
vd., 2014); bazaltlarda %2-3 (Çevik, 2012) 
arasında değişir. 

Kıyı şeridinin daha güneyinde ve sarp 
topoğrafya ile yüzeylenen magmatik kayaçları 
genellikle granit, granodiyorit, diyorit ve 
monzonitler oluşturur. Çatlaksız olduklarında 
poroziteleri nadiren %2’nin üzerinde (Freeze 
ve Cherry, 1979) olan bu tür magmatik kayaçlar 
çatlaklı olduklarında yüksek porozite değerlerine 
sahip olurlar. Çalışma alanında yüzeylenen 
magmatik kayaçlardan granit ve granodiyoritlerin 
poroziteleri %0,6-1,2 arasındadır (Acar, 2015). 
Gözenek boyutlarının küçük ve gözeneklerin 
birbiri ile bağlantısız olmasından dolayı bu 
kayaların birincil geçirgenlikleri son derece 
düşüktür. Bu tür kaya örneklerinde yapılan 
ölçümler birincil geçirgenlik değerlerinin 10-11-10-

13 m/s arasında olduğunu göstermiştir (Freeze ve 
Cherry, 1979). Bu tür kayaçlarda yeraltısuyunun 
depolanabilmesi için çatlaklanma, faylanma veya 
ayrışma yoluyla gelişmiş açıklıkların bulunması 
gereklidir. Plütonik kayaçlarda yüzeyden itibaren 
birkaç on metrelik bazen yüz metrelik kısımda 

gelişen çatlaklılık durumlarından dolayı yüksek 
geçirgenlik gelişebilmektedir. Bu geçirgenlik 
artan derinliğe bağlı olarak azalmaktadır. Çatlaklı 
ve çatlakların birbirleriyle ilişkili oldukları 
alanlarda yeraltısuyu bulunduran volkanik 
kayaçlar çatlaksız oldukları alanlarda geçirimsiz 
özelliktedir. Bu ortamlardan yeraltısuyu elde 
edilmesi açılacak sondajın çatlakları kesmesi ile 
ilişkilidir Alüvyon akiferlerin beslenimi büyük 
çoğunlukla akıştan ve kısmen de çevresinde 
yüzeylenen volkanik kayaçlardan süzülme veya 
bu kayaçların üzerinde ayrışma ürünü olarak 
bulunan geçirimli kısımdaki yüzey altı akışından 
olmaktadır (Şekil 3). Alüvyonlardaki yeraltısuyu 
seviyesi genellikle akarsu seviyesinde veya çok 
sığ (0,3-1 m) derinliklerde olup, yeraltısuyu akımı 
yüzey suyuna benzer şekilde yaklaşık güneyden 
kuzeye doğrudur. 

Şekil 3. Doğu Karadeniz kıyı akiferlerinin enine kesiti.
Figure 3. Cross section of the Eastern Black Sea 
coastal aquifers.

Alüvyon Akiferler

Doğu Karadeniz kıyı şeridi boyunca Hopa’dan 
başlayarak Samsun il sınırına kadar uzanan alanda 
yeraltısuyu bakımından önem taşıyan birimler 
akarsu alüvyonlarıdır. Bu bölgede her mevsim 
su taşıyan ancak debileri yıl içersinde değişiklik 
gösteren yaklaşık 100 civarında akarsu mevcuttur. 
Akarsuların taşıdığı alüvyon malzemeler yatak 
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eğimlerinin düştüğü denize yakın kısımlarda vadi 
içerisinde depolanmıştır. Bu alüvyon malzemelerin 
kalınlıkları ve yayılımları da farklılık gösterir. 
Yayılımları ve kalınlıkları fazla olan alüvyonlar 
yeraltısuyu rezervi bakımından önem taşırken bir 
kısmı çok dar şeritler şeklinde yüzeylendiği ve 
kalınlıkları 1-3 m gibi az olduğu için ekonomik 
miktarda yeraltısuyu içermezler. Doğu Karadeniz 
Havzası’nda yer alan ve yeraltısuyu bakımından 
önemli olan alüvyonlar ve değişik kaynaklardan 
derlenen özellikleri Çizelge 1’de verilmiştir. 
Alüvyonların genişlikleri ve kalınlıkları kuzeyde 
deniz kıyısında en yüksek değerde iken güneye 
doğru gidildikçe azalmaktadır. Kıyı akiferlerinin 
herbiri için en düşük ve en yüksek kalınlık 
ve genişlik değerleri Çizelge 1’de verilmiştir. 
Uzunlukları 1 km ile 16,5 km arasında değişen 
alüvyonların genişlikleri 50 m ile 1500 m, 
kalınlıkları 10 m ile 60 m arasındadır. Kil, silt, 
kum, çakıl ve blok karmaşığından oluşan heterojen 
yapılı alüvyonlar kısa aralıklarla yanal ve düşey 
yönlerde yapısal değişiklikler gösterir (Yavuz, 
2004). Özellikle akarsuların yan kollarla birleşme 
yerlerinin yakınlarında silt ve kil gibi geçirimsiz 
özellikte olan ince malzeme birikimi akarsuyun 
diğer kesimlerine göre daha fazladır. Serbest 
akifer özelliğinde olan akarsu kıyı akiferlerinin 
bazılarında bantlar ve mercekler şeklinde biriken 
bu geçirimsiz malzemelerin kalınlıkları 1-10 m 
arasında değişmektedir. 

Trabzon, Rize ve Artvin sınırları içerisinde 
kalan kıyı akiferlerini oluşturan alüvyon 
malzemelerin laboratuvarda hesaplanan porozite 
değerleri (n) %18,6-27, geçirgenlik katsayıları 
(K) 10-3-10-5 m/s arasındadır (Dilek, 1979). 
Havzada kil, silt, kum, çakıl ve blok karışımından 
oluşan 40-50 adet kıyı akiferinde depolanan 
su hacmi porozite değerleri %25 alınıp ve 
akifer geometrisinden yararlanarak DSİ (2015) 
tarafından hesaplanmıştır. Bu hesaplamalara 
göre kıyı akiferlerinde depolanan su hacmi 0,5-
24,45 hm3 arasında değişmekte olup, toplam 238 
hm3’tür. Havzada alüvyon akiferlerde açılan DSİ 

tarafından ruhsatlı toplam kuyu sayısı yaklaşık 
660 adettir. Geçmiş yıllarda bu kıyı akiferlerinin 
bir kısmında, yerleşim alanlarının içme ve 
kullanma suyu ihtiyaçlarını karşılamak üzere 56 
adet keson su kuyusu açılmıştır. Açılan keson su 
kuyularının derinlikleri 4-12 m; verimleri 5-57 
l/s arasında değişmektedir (Yavuz, 2004). Zaman 
içinde akarsu akiferlerinin mansap kesimlerinde 
su sondaj kuyularının açılması sonucu keson 
kuyuların birçoğu terk edilmiştir. Sondaj 
kuyularında ölçülen statik su seviyeleri 1-10 m, 
dinamik su seviyeleri 4-30 m, kuyu verimleri ise 
2-75 l/s arasında değişir (DSİ, 2015). 

Yeraltısuyu Kimyası

Doğu Karadeniz Havzası alüvyon akiferlerinin 
tamamının su kimyası ve kalitesine yönelik 
ayrıntılı çalışmalar bulunmamaktadır. Ancak 
2000 yılına kadar açılmış bazı kuyular için DSİ 
Genel Müdürlüğü’nün verileri ile kimyasal 
açıdan bir sınıflama yapılmıştır (DSİ, 2015). 
Yapılan sınıflamaya göre Ordu (Curi, Bolaman, 
Melet, Turnasuyu, Civil), Giresun (Aksu, 
Harşit Çayı), Trabzon (Fol, Değirmendere, 
Yomra, Şana) alüvyon akiferlerinde açılan kuyu 
sularının genel olarak kimyasal açıdan CaHCO3 
tipinde, tuzluluk açısından C2S1 sınıfında 
olduğu belirtilmiştir. 2000’li yıllarda Trabzon 
Değirmendere akiferinde yapılan çalışmalarda 
yeraltısuyunun sertlik değerinin yüksek olduğu 
(33°F), Cr konsantrasyonunun içme kullanma 
suyu yönetmeliğinde önerilen değerin üzerinde 
olduğu belirtilmiştir (Gültekin vd., 2005). Celep 
(2009) tarafından Trabzon il sınırları içerisinde 
kalan kıyı akiferlerinde su kalitesinin belirlenmesi 
amacıyla yapılan çalışmada, Kıtaiçi Yerüstü 
Su Kaynaklarının Sınıflarına (2004)’e göre 
yeraltısularının Cu, Pb, Mn ve Ni iz elementleri 
açısından II. sınıf (az kirlenmiş su), PO4

-3, NO2
- ve 

Cl- açısından III. sınıf (kirlenmiş su) ve IV. sınıf 
(çok kirlenmiş su) olduğu belirlenmiştir.
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Çizelge 1. Doğu Karadeniz Havzası kıyı akiferlerine ait bilgiler.
Table 1. Information about the coastal aquifers of the Eastern Black Sea Basin. 

Alüvyon malzemenin

Kuyu
Adedid

St. Su Sevd.
(m)

Din. Su 
Sevd.
(m)

Kuyu 
Verimi

(l/s)
Su Dep.Hacd.

(hm3)Uzunluğu
(km)

Genişliği
(m)

Kalınlığı
(m)

Porozitesi
n

(%)

Permeabilitesi
K

(m/sn)min. mak. min. mak. min. mak. min. mak. min. mak.

O
rd

u

Curi I. 7,5 100c 500 10 30 26c 2,46x10-4c 20 3 5 7 15c 30 4,9
Ceviz D. 8,2 250 300 20 50 16 17,81
Elekçi D. 3,2 150 450 35 14 4,9
Bolaman Ç. 16,5 180 500 25d 32 23,08
Civil I. 6,5 200 400 12 9,75
Melet Ç. 12 100 900 25 60 25d 32 3 5 6  16 13 50 24,45
Turnasuyu 3 100 200 1 2,25

G
ir

es
un

Pazarsuyu 4 200 1000 20 40 10 2-5 10 6 11,2 40 55 6,88
Batlama D. 9 250 700 15 30 6 3 5 8 11 12 22 4,5
Aksu Ç. 12 250 1000 20 50 25b 3,38x10-4b 32 5 10 9 16 60 74 10,5
Keşap Ç. 2,5 75 300 15 20 --- 1,56
Yağlı D. 8 200 1000 20 32 11 3,4 8,5 6,5 11 15 35 7,88
Harşit Ç. 6 300 1000 22 50 25d 3 2,5 3,5 4,6 8 50 50 15,31
Gelevera D. 3,5 200 1000 24 32 --- 3 4,5 30 3,75
Görele Ç. 3 70 250 18 26 ---- 4 15 1,5

Tr
ab

zo
n

Akhisar D. 3 250 350 10 40a 27 18 3,2 12,5 15,2 20,2 10 20 2,34
Fol D. 5 150 250 17 32 25d 1,3x10-4d 18 1,4 2,5 6 18 15 45 3
İskefiye D. 5 100 300 16 34 0,9x10-5d 18 1,3 2 15 24 4 7 2,19
Söğütlü D. 14 50 500 12 42 25a 0,3x10-4d-9,8x10-5a 20 2 4,3 13 21 10 40 3,47
D.Dere (K)
D.Dere (G)

1 300 1000 25 40 4,2x10-4d 50 3,5 8,54 5,1 29,7 5 63
3 300 600 14 20 28 1,06 5,15 12,85 18,8 8 38

Şana D. 1,5 150 200 6 11a 24a 1,4x10-4a 5 0,3 1,5a 4,5 5,5a 2 8a 0,53
Yomra D. 3,5 50 200 16 22 23,6a 3x10-3 a 1 2,4 4,2 11 17 9 11 1,13
Yanbolu D. 7 60 250 13 28 3x10-4 11 0,9 4,35 4,55 12 29 34 3,38
Karadere 7 250 750 20 34 22,4a 5,4x10-4a 25 2,9 4,5 8,27 10,5 15 51 5,63
Sürmene D. 3 100 250 10 24 21,5a 4,7x10-4a 5 2,3 4,2 6,5 7,4 12 18 1,25
Solaklı D. 6,5 250 400 22 44 23,4a 4x10-5a 11 2,8 4,8 4,9 6,05 45 50 6,88
Baltacı D. 4 200 300 18 35 5 3 4,6 5,1 7,2 22 26 2,73

R
iz

e

İyidere 9 500 800 24 45 23a 4x10-4a 28 2,4 3,5 5,4 6,5 33 45 20,25
Taşlı D. 8 25 700 20 24 20a 2,4x10-4 9 5,4 6,7 1,5 12,7 10 20 7,5
Büyük D. 6 150 300 10 34 18,6a 1,4x10-4a 17 3,45 4,25 8,4 18,2 30 53 6,75
Hemşin D. 5 200 1500 12 24 23,7a 4,2x10-3 11 2,8 3,6 13 17,9 6 21 2,5
Fırtına D. 6 300 1500 22 34 25 2,4x10-4-8,3x10-5a 12 3,2 5,1 11,2 13,65 36 51 18
Çağlayan D. 6 300 400 15 20 27a 5,5x10-4a 2 9

A
rt

vi
n Kapisre D. 6 250 1500 18 33c 20,6a 2,3x10-4 1 3,8 4,3 6,15 7,2 36 48 11,25

Hopa Ç. 3 130 600 25 a 25a 1 3,61

a: Dilek, 1979; b: Somel, 1988; c: Yanbay, 1995, d: DSİ, 2015

KENTSEL FAALİYETLER

Kırsal kesimden kentlere göçün artması kentlerde 
nüfus artışına neden olmuş ve imar alanları da 
genişlemiştir. Engebeli topoğrafyanın hakim 
olduğu Doğu Karadeniz Havzası’nda vadi içlerinde 
düz alanları oluşturan alüvyonlar, okul, yol, 
otopark, spor alanları gibi genel hizmet alanlarına, 

çeşitli depolama faaliyetleri, konaklama tesisleri, 
düğün salonları gibi konut dışı kentsel çalışma 
alanlarına ve sanayi siteleri gibi ticari faaliyet 
alanlarına ayrılmıştır.  Engebeli bir topoğrafyaya 
sahip Doğu Karadeniz Havzası’nda sahilden 
iç kesimlere ulaşım çoğunlukla dere yatakları 
boyunca inşa edilen yollarla sağlanmaktadır. 
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Vadilerin oldukça eğimli yamaçları yol inşaatını 
zorlaştırmakta, süresini uzatmakta ve maliyetini 
artırmaktadır. İlgili kurumlar için en uygun yol 
güzergâhı vadiler boyunca uzanan alüvyonların 
oluşturduğu az eğimli arazilerdir. 1990'lı yıllara 
kadar taşkından etkilenmemek için kara yolları 
genellikle vadi yamaçlarında yapılan küçük 
kazılarla yamaca bitişik olarak inşa edilmiştir. 
Nüfusun ve trafikteki araç sayısının artması 
mevcut yolların genişlemesini gerektirmiş, dere 
kenarlarına taşkın koruma amaçlı beton-betonarme 
duvarlar inşa edilerek yollar alüvyonlar üzerinde 
genişletilmiştir. 

Kırsal kesimden göçün etkisi ulaşımın kolay 
olabileceği alanlarda bölge okullarının inşasını 
gerektirmiş, bu okullar için çoğunlukla vadi 
tabanlarındaki alüvyon alanlar kullanılmıştır. 
Benzer şekilde konaklama tesisleri ve çeşitli 
toplantı faaliyetlerinin gerçekleştirileceği konut 
dışı yapılar da ulaşım rahatlığı nedeniyle alüvyon 

akiferler üzerine inşa edilmiştir. Özellikle 1990'lı 
yıllarda konutlarda kömür kullanımının artışı 
kentlerde kömür kırma eleme ve depolama 
tesislerinin artmasına neden olmuştur. Bu tür 
tesisler de alüvyon akiferler üzerinde inşa 
edilmiştir (Şekil 4). Kentlerde nüfusun hızlı 
artışı her türlü yapılaşmanın artmasına neden 
olmuştur. Özellikle inşaat sektöründeki artış beton 
santrallerinin çoğalmasına, beton için gerekli 
malzemenin üretiminin artmasına neden olmuş 
ve ulaşım rahatlığı nedeniyle beton santralleri de 
alüvyon akiferler üzerinde yerini almıştır. Vadi 
yamaçlarında açılan taş ocaklarından üretilen 
çakıl, kum gibi malzemeler de yine alüvyon 
akiferler üzerine depolanmaktadır. Kentlerde 
sanayileşmenin artması yeni sanayi sitelerinin 
oluşturulmasını gerektirmiştir. Sanayi siteleri 
için geçmişten günümüze akarsu yatakları 
kullanılmaktadır. İl ve ilçe bazındaki tüm yerleşim 
yerlerinin sanayi siteleri alüvyon akiferler üzerinde 
yer almaktadır.

Şekil 4. Kıyı akiferleri üzerinde yer alan kentsel faaliyetler.
Figure 4. Urban activities on the coastal aquifers.
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İl merkezlerinin yer aldığı vadilerdeki 
akiferler kentleşmenin yoğun baskısı altındadır. 
Ordu il merkezinin yerleşim alanında yer 
alan Melet ve Civil alüvyonlarının büyük bir 
kısmı çok yoğun yapılaşmaya maruz kalmıştır. 
Benzer şekilde Giresun ili yerleşim alanında 
kalan Batlama, Aksu ve Keşap alüvyonları da 
kentleşmenin yoğun olduğu akiferlerdir. Trabzon 
il yerleşim alanı içerisinde kalan ve 1992 yılına 
kadar Trabzon ilinin içme ve kullanma suyunu 
sağlayan Değirmendere alüvyonları ise tamamen 
kentleşmenin etkisi altında kalmış ve yeraltısuyu 
sağlayan kuyular terk edilmiştir. Diğer alüvyon 
akiferlerin de çoğunluğu ilçe merkezlerinin 
yerleşim alanı içerisinde kalmakta ve akiferler 
üzerindeki kentsel baskılar giderek artmaktadır. 
Kentleşmenin etkilerinin en az olduğu akiferler 
Curi, Yağlıdere, Gelevera, Akhisar, Yanbolu, 
Baltacı, İyidere ve Fırtına akiferleridir. Bunlardan 
Curi, Yağlıdere, İyidere ve Fırtına akiferlerinin 
yeraltısuyu bulundurma kapasiteleri diğerlerine 
göre fazladır. 

SONUÇLAR VE TARTIŞMA

Doğu Karadeniz Havzası’nda akarsu vadileri 
boyunca yüzeylenen alüvyonlar havzanın 
yeraltısuyu taşıyan tek akiferleridir. Genişlikleri 
50-1500 m, uzunlukları 3-16,5 km ve kalınlıkları 
10-50 m arasındadır. Porozite değerleri %19 ile 
%27, geçirgenlik katsayıları 10-3-10-5 m/s arasında 
olan akiferlerde depolanan toplam su hacmi 
minimum 238 hm3’tür. Yayılımları ve kalınlıkları 
kuzeyden güneye doğru azalan bu akiferlerin 
beslenimi büyük çoğunlukla üzerlerinden akan 
akarsulardan süzülme ile gerçekleşir ve yeraltısuyu 
akımı akarsuya uyumlu olarak yaklaşık güneyden 
kuzeye doğrudur. 

Havzada alüvyon akiferler vadileri drene 
eden akarsuların etrafında dar şeritler şeklinde 
yüzeylenmektedir. Ünye’den Hopa’ya kadar 
uzanan kıyı şeridi boyunca hemen hemen her 
vadi boyunca bir yerleşim yeri bulunmaktadır. 

Bu yerleşim yerleri iç kesimlere ulaşım için 
vadileri kullanmaktadır. Ulaşım ağlarını oluşturan 
karayollarının bir kısmı her bir vadide alüvyon 
akiferler üzerinde yer almaktadır. Ortalama yol 
genişliği ve akifer üzerindeki uzunlukları dikkate 
alındığında bu ulaşım ağının akiferler üzerinde 
yaklaşık %10-25’lik alan kapladığı görülmektedir. 
Karayollarının üzerinden geçtiği birimlerin 
taşıdığı yeraltısularına etkileri olabileceği gibi 
yeraltısularının da karayollarına etkileri olmaktadır 
(Brencic, 2006). Karayolları geçirimsiz yüzey 
oluşturarak akiferin beslenmesini engellediği 
gibi yol inşasında ve trafikte araçlardan çevreye 
yayılan ağır metal, petrol türevleri, çeşitli organik 
maddeler ve tuzlar aracılığıyla da yeraltısuyu 
kirlenmesine neden olmaktadır (Choi vd., 2005; 
Leitao, 2005; McGrane vd., 2014). Karayollarının 
inşası esnasında yapılan kazılar ve beton perde 
gibi inşaatlar yeraltısuyu beslenmesini ve 
hareketini engellemekte, yol için kullanılan 
malzeme ek yük oluşturarak akifer basıncını 
azaltacak şekilde etki etmektedir. Doğu Karadeniz 
Havzası kıyı akiferleri akarsudan, yağıştan 
ve yamaçlardan süzülen yüzey ve yüzeyaltı 
suları ile beslenmektedir. Yamaca bitişik inşa 
edilen karayolları akifer üzerinde geçirimsiz 
zon oluşturarak yağış yoluyla yüzeyden ve 
yamaçlardan beslenmeyi engellemektedir. Ayrıca 
geçirimsiz yüzey oluşturan karayolları havzanın 
üst kesimlerinde meydana gelen yağışların hızlı bir 
şekilde akarsuya ulaşmasını sağlayarak havzanın 
aşağı kesimlerinde oluşacak taşkınlara katkıda 
bulunmaktadır. Akarsuyun rejimi bozulduğu için 
havzanın iç kesimlerinde alüvyon birikiminin 
azalmasına veya yok olmasına neden olmaktadır. 

Havzadaki alüvyon akiferler havzanın en 
önemli yeraltısuyu kaynaklarıdır. Arıtılmış yüzey 
suyunu kullanan Rize ve Trabzon il merkezleri 
dışındaki tüm il ve ilçeler su gereksinimini 
karşılamak amacıyla yeraltısuyunu kullanmaktadır. 
Ancak şehir merkezlerindeki nüfus artışı yerleşim 
alanlarının alüvyonlar üzerinde genişlemesine 
neden olmaktadır. Havzada yer alan alüvyon 
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akiferlerin tamamında son yıllarda özel ve 
kamuya ait konut artışı olduğu görülmektedir. 
Kent merkezinden kısmen uzaklaştıkça sanayi 
siteleri ve malzeme depolama alanları da 
alüvyonlar üzerinde yer almaktadır. Özellikle 
kömür kırma-eleme-paketleme işlemi yapan 
tesislerin gözenekliliği yüksek olan bu alüvyon 
akiferler üzerinde yer alması su kalitesini de tehdit 
etmektedir. Yayılımları ve derinlikleri küçük 
olan bu alüvyon akiferlerin üzerine yapılacak 
her türlü yapı akiferde alan ve hacim kaybına 
neden olmakta, yeraltısuyu beslenmesini olumsuz 
etkilemekte ve akifer rezervinde azalmalara neden 
olmaktadır.

Eski yıllara ait haritalar ve fotoğraflar 
incelendiğinde alüvyon akiferler üzerine inşa 
edilen konut dışı yapıların sayısının gün geçtikçe 
arttığı görülmektedir. Uydu fotoğraflarından 
yararlanarak bu tür yapıların alüvyon akiferler 
üzerinde kapladıkları alanlar yaklaşık olarak 
belirlenmeye çalışılmıştır. Her bir havzada farklılık 
göstermekle birlikte akifer alanının yaklaşık %10-
30’unu bu tür yapıların kapladığı belirlenmiştir. 
Bu tür yapılaşmalar kazı gerektirdiği için 
alüvyonda hacim azalmasına ek yük oluşturarak 
gözenekliliğin düşmesine neden olmaktadır. 

Havzada bazı vadilerde bulunan kömür 
depolama alanlarının da bulunduğu havzalarda 
yaklaşık %3-5’lik bir alan kapladığı belirlenmiştir. 
Alüvyon malzeme üzerinde ek yük oluşturan bu 
tür yapılar alüvyon malzemenin gözenekliliğini 
azaltarak depolanan yeraltısuyu miktarını 
olumsuz etkilemektedir. Bu alanlardan akiferlere 
ulaşan sızıntı suyunun yeraltısuyunun kalitesi 
üzerine nasıl bir etkisi olduğu yönünde 
çalışmalar bulunmamaktadır. Ancak akiferlerin 
porozitelerinin yüksek ve yeraltısuyunun çok 
sığ olduğu dikkate alınırsa su kalitesi üzerine 
de olumsuz etkilerinin olabileceği göz ardı 
edilmemelidir. Ayrıca akarsu yataklarında veya 
yakınlarında inşa edilen her türlü yapının akiferlere 
dolaylı etkileri bulunmaktadır. Taşkından 
korunmak amaçlı yapılan beton duvarlar jeolojik 

tarihçe boyunca devam eden alüvyon birikimi 
sürecini kesintiye uğratmaktadır. 

Doğu Karadeniz kıyı akiferlerinde 
mevcut kentsel faaliyetler incelendiğinde 
akiferlerin tamamında yapılaşmanın olduğu, 
çoğunluğunda çeşitli depolama faaliyetlerinin, 
yarısında ise sanayi sitelerinin yer aldığı, bir 
kısmında da beton üretim faaliyetlerinin olduğu 
görülmektedir (Çizelge 2). Kentleşmenin 
getirdiği bu tür baskılar giderek artmakta ve 
akiferlerin sürdürülebilir kullanımını olumsuz 
yönde etkilemektedir. Bu etkilerin sonuçları ne 
yazık ki Trabzon ve Rize il merkezlerinin içme-
kullanma suyunu sağlayan Değirmendere ve 
Taşlıdere akiferlerinde yeraltısuyu kullanımını 
sonlandırmıştır. Yeraltısuyu kullanımı devam 
eden diğer akiferlerde, akiferin beslenmesini ve su 
kalitesini etkileyecek faaliyetlerin artarak devam 
ettiği görülmektedir. Yıllık yağış miktarının ve 
akarsudan beslenmenin fazla olması ve yağışın kısa 
sürede akifere ulaşması nedeniyle henüz kimyasal 
açıdan önemli bir kirlilik görülmemektedir. Ancak 
birçok kuyunun yerleşim yeri içerisinde kalması 
sebebiyle, Giresun Pazarsuyu akiferinde ise 
mangan konsantrasyonun fazla olması nedeniyle 
kuyuların kullanım dışı bırakıldığı DSİ 22. Bölge 
Müdürlüğü elemanlarınca belirtilmiştir. Akiferler 
üzerindeki bu tür faaliyetler devam ettikçe ileriki 
yıllarda yeraltısuyu kirliliği de dikkat çekecek 
boyutlara ulaşacaktır. Kentleşmenin etkisi altında 
kalan Melet, Civil ve Pazarsuyu (Ordu), Batlama 
ve Keşap (Giresun) akiferlerinin sürdürülebilir 
kullanımı için kentsel faaliyetlerin etkilerinden 
korunmaları önemlidir. Temiz suya olan 
gereksinimin gün geçtikçe arttığı dikkate alınırsa 
Doğu Karadeniz havzasındaki bu kısıtlı akiferlerin 
sürdürülebilir kullanımı için kentleşmenin 
getirdiği bu tür baskıların önlenmesi ve/veya 
kontrol altına alınması gereklidir. Gerektiği 
gibi korunup takip edilmezse ileride kullanacak 
temiz ve kaliteli suya sahip olmak oldukça zor 
veya pahalı olacaktır. Ayrıca akarsuların akış 
rejimine yapılacak herhangi bir müdahalenin 
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büyük oranda akarsu akışından beslenen alüvyon 
akiferlerin beslenmesine olumsuz etki yapacağı da 
unutulmamalıdır.

Havzadaki yerel yönetimler kent 
merkezlerindeki artan nüfusun su gereksiniminin 
gelecek yıllarda bu alüvyonlarda depolanan 
yeraltı sularıyla karşılanamayacağını düşünerek 
ileriki yıllar için yüzey sularının depolanıp 
arıtılarak kullanılması yönünde planlamalar 
yapmaktadırlar. Ancak akarsuların debi ve kalite 
bakımından mevsimsel değişiklik göstermeleri ve 
her türlü kirlenmeye açık oldukları dikkate alınırsa 
alüvyon akiferlerin ve mevcut kuyuların gerekli 
durumlarda kullanılabilmeleri için korunmaları 
son derece önemlidir. 

EXTENDED SUMMARY

All living organisms need water from the 
hydrological cycle for their living activities. 
However, the amount of water per capita will 
be reduced in future years, since water demands 
of the growing population will be met by the 
constant amount of water in the cycle. Fresh water 
resources, with a ratio of about 3% in the water 
cycle, are increasingly polluted and the amount 
of water available is reduced over time. As a 
result of the rapid growth of the world population, 
industrialization and expansion of water use, 
water consumption in the world is increasing 
rapidly.

Çizelge 2. Doğu Karadeniz kıyı akiferlerini etkileyen kentsel faaliyetler.
Table 2. Urban activities affecting the Eastern Black Sea coastal aquifers.

Akifer adı Ulaşım
Konutlaşma Sanayi

siteleri
Kömür
işleme

Beton
üretimi

Malzeme 
depolanmasıÖzel Kamu

O
rd

u

Curi x x x
Ceviz x x x x
Elekçi x x x
Bolaman x x x
Civil x x x
Melet x x x x x
Turnasuyu x x

G
ir

es
un

Pazarsuyu x x
Batlama  x x x x x
Aksu x x x x
Keşap x x x
Yağlı x x x
Gelevera x x x x
Harşit x x x x
Görele x x x

Tr
ab

zo
n

Akhisar x x
Fol x x x
İskefiye x x
Söğütlü x x x x x
D. Dere(Kuzey)
D. Dere(Güney)

x x x x
x x x x x

Şana x x x
Yomra x x x
Yanbolu x x
Karadere x x x x x
Sürmene x x x x x
Solaklı x x x x x
Baltacı x x

R
iz

e

İyidere x x x x x
Taşlı x x x x x x x
Büyük x x x x x
Hemşin x x x x
Fırtına x x x
Çağlayan x x x

A
rt

vi
n Kapisre x x x x

Hopa x x x x x
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Alluvial materials deposited in almost every 
valley along the coastline from Ünye to Hopa have 
different widths and thicknesses. While the width 
and thickness of alluvium deposits are highest in 
the north along coast line, they decrease towards 
the south. Alluvium aquifers vary in length from 
1 km to 16.5 km and have widths of 50 - 1500 m 
and thicknesses of 10 - 60 m. The volume of water 
stored in these coastal aquifers ranges from 0.5 
to 24.45 hm3, with a total of 238 hm3 (Table 1). 
The city and town centers in the Eastern Black 
Sea region obtain all of their drinking and potable 
water requirements from the aquifers formed by 
alluvium. Almost all of the town centers still use 
groundwater, while Rize and Trabzon cities have 
started to use treated surface water. Giresun city 
obtains all of its water from groundwater, whereas 
Ordu city obtains a large part of its drinking water 
from groundwater (DSİ, 2015).

The increase in migration from rural to urban 
areas has caused population growth in cities and 
necessitated expansion of urban areas. Alluvium 
that forms flat areas inside valleys in the Eastern 
Black Sea basin, which has rugged topography, 
are divided into general service areas such as 
schools, roads, car parks, sports fields, various 
storage activities, accommodation facilities, 
urban facility areas such as wedding halls and 
commercial areas such as industrial sites. Growth 
of cities creates undesirable stress on natural 
resources such as water resources, hydrological 
dynamics and environmental quality. Numerous 
studies have examined the impact of urban 
activities on aquifers, where the water needs of 
many large cities are supplied by groundwater. 
Most of these studies were conducted on the 
deterioration of groundwater quality (Long and 
Saleem, 1974; Fusillo et al., 1985; Nazari et al. 
1993; Diaz-Fierros et al., 2002; Choi et al., 2005; 
McGrane et al., 2014). Studies about the change 
in groundwater level (Brassington and Rushton, 
1987; Knipe et al., 1993; Trivedi et al., 2001) 
and the effects of urban areas on hydrological 

processes (Niemczynowicz 1999; Vörösmarty 
et al., 2000; Naik et al., 2008; Hayashi et al., 
2009; Fletcher et al., 2013; McGrane, 2016) are 
becoming increasingly important.

Construction is observed on all of the Eastern 
Black Sea coastal aquifers, including the majority 
of various storage activities, half of the industrial 
sites and some concrete production activities 
(Table 2). Such stresses arising from urbanization 
are increasing and adversely affect the sustainable 
use of aquifers. The results of these effects 
unfortunately ended the use of groundwater from 
the Değirmendere and Taşlıdere aquifers. In other 
aquifers where groundwater usage is continuing, 
activities that will affect the recharging of the 
aquifer and water quality continue to increase. 
Melet, Civil, Pazarsuyu (Ordu), Batlama and 
Keşap (Giresun) aquifers, which are all located 
within the settlement area, are mostly influenced by 
urban activities. The aquifers of Curi, Yağlıdere, 
Gelevera, Akhisar, Yanbolu, Baltacı, İyidere 
and Fırtına are less affected by urban activities. 
Among them, Curi, Yağlıdere, İyidere and Fırtına 
are aquifers with high groundwater capacities. 
Considering that the need for fresh water is 
increasing day by day, such stresses caused by 
urbanization should therefore be prevented and/
or controlled to ensure the sustainable use of these 
aquifers in the Eastern Black Sea Basin.
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