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ÖZ
Mersin-Tarsus Akiferleri kavramsal hidrojeolojik modelinin test edilmesi ve bölgesel
yeraltısuyu akım sisteminin daha iyi anlaşılabilmesi için yeraltısuyu akımı sayısal bir model
aracılığı ile benzeştirilmiştir. Benzeştirme için USGS (United States Geological Survey)
tarafından geliştirilen modüler üç boyutlu sonlu farklar yeraltısuyu akım modeli MODFLO~
kullanılmıştır. Bölgede yeraltısuyu sistemi Mersin kıyısında yüksek verimliliğe sahip Kıyı
Akiferi ve Toros Dağlarının yamaçlarında düşük verimliliğe sahip Yamaç Akiferi tarafından
temsil edilmekte olup, Kıyı Akiferi alüvyon malzemeden ve Yamaç Akiferi ise genelolarak
sedimanter kayaçlardan oluşmaktadır. Yükseltinin deniz seviyesinden 600 m'nin üzerine
çıktığı model alanını doğu ve batıda sırasıyla Berdan ve Karakuz Akarsuları sınırlamaktadır.
MODFLOW içinde dört katman kullanılarak yapılan yeraltısuyu benzeşiminde birinci, ikinci
ve üçüncü katmanlar Kıyı Akiferi ve Yamaç Akiferini, dördüncü katman ise sadece Yamaç
Akiferini temsil etmektedir. Birinci katman serbest ve diğer katmanlar ise serbest-basınçlı
katman olarak tanımlanmıştır. Yeraltısuyu akım modelinde kullanılan sonlu farklar gridi,
500 m'lik 120 sütun ve 80 satı rdan oluşan kare hücreler içermektedir. Modellenen alan
784,5 km2'yi kapsamakta ve herbir katmanda 3138 aktif hücre bulunmaktadır. Hidrolik
özelliklerin dağılımı modellenen alanda bulunan 194 kuyu loguna ait litolojik tanımlamalara
dayanan jeoistatistik yöntemler kullanılarak yapılmıştır. Dengeli akım koşullarında çalıştırılan
model 2000-2001 dönemine ait ortalama hidrolik yük ve yeraltısuyu akım koşullarını temsil
etmektedir. Kalibrasyon sonucunda modellenen alanda bulunan 111 gözlem kuyusunda,
gözlenen hidrolik yükler ile hesaplanan hidrolik yükler arasında iyi bir uyum elde edilmiştir.
Hesaplanan hidrolik yükler ile gözlenen hidrolik yükler arasındaki farkların histogramı, 8.8
m standart sapma ve hesaplanan yüklerde küçük bir pozitif sapmayı belirleyen 0.2 m
ortalama hataya sahip normal dağılım göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Yeraltısuyu modeli, kalibrasyon, Mersin, kıyı akiferi, sayısal model

ABSTRACT
A numerical model of the Mersin-Tarsus Aquifers was developed to test the conceptual hydrogeologic
model ofthese aquifers and obtain a better understanding of the regional groundwater flow system.
The U.S. Geological Survey modular three-dimensionalfinitedifference groundwater flow model
MODFLOW was used for this simulation. These aquifers, the productive Coastal Aquifer and the
less productive Hillside Aquifer, represent the groundwater system along the seacoast at Mersin
and the adjacent hillside of the Taurus Mountains, respectively. The Coastal Aquifer is comprised
of alluvial material, and the Hillside Aquifer is comprised mainly of sedimentary rocks. The
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Berdan and Karakur rivers form the east and west boundaries of the model, respectively. The landsurface altitude increases from sea level to more than 600 m in the modeled area. The groundwater
flow system was simulated using four layers in MODFLOW. Layers one, two, and three were used
to represent both the Hillside and Coastal aquifers, and layer four was used to represent only the
Hillside Aquifer. Layer one was modeled as an unconfined layer, and the other layers were modeled
as confined-unconfined layers. The finite-difference grid used for the groundwater flow model was
uniformly comprised of SOO-msquare cells with 120 columns and 80 rows. The modeled area totals
784.5 km2, with 3,138 active cells in each layer. A geostatistical methodology was utilized to
estimate the distribution of hydraulic properties based on lithologic descriptions obtained from
194 welllogsfrom the modeled area. The model, which is run as a steady-state simulation, represents
average hydraulic heads and groundwater flow conditionsfor the period 2000-2001. Reasonable
calibration results were obtained between simulated heads and heads measured in III observation
wells in the modeled area. The histogram of simulated heads minus observed heads has anormal
distribution with a standard deviation of 8.8;m and a mean error of 0.20 m, which indicates a small
positive bias in the simulated heads.
Keywords: Groundwater modeling, calibration, Mersin, coastal aquifers, numerical modeling
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