
HİDROJEOLOJİ – UYGULAMA 5 

Uygulamaya gelirken hesap makinesi, milimetrik kağıt ve cetvel getirmeyi unutmayınız! 

1) Taban kotu deniz seviyesine göre 180 m yükseklikte bulunan bir kuyudaki su seviyesi, kuyu tabanından 27 

m yüksekte bulunmaktadır. Referans düzeyi olarak deniz seviyesi alındığında kuyudaki hidrolik yük, kot 

yükü ve basınç yükü ne olur? 

2) A, B ve C piyezometreleri yatay bir düzlem üzerine sırasıyla 100’er m aralıklarla yerleştirilmiştir. 

Aşağıdaki tabloda verilen bilgilerden faydalanarak her bir piyezometredeki hidrolik yükü, basınç yükünü ve 

kot yükünü hesaplayınız. Ayrıca piyezometreler arasındaki hidrolik eğimi ve akım yönünü bulunuz. 

 A B C 

Yüzey kotu (deniz seviyesine göre) 225 225 225 

Piyezometre derinliği (m) 150 100 75 

Su tablası derinliği (m) 80 75 60 

3) A, B ve C piyezometrelerinde yapılan seviye ölçümleri ile piyezometre derinlikleri aşağıda verilmiştir. A 

ile B arasındaki mesafe 60 m, B ile C arasındaki mesafe ise 80 m, piyezometrelerin yerleştirildiği yüzeyin 

deniz seviyesinden olan yüksekliği ise 60 m’dir. Her bir piyezometre için kot yükünü, basınç yükünü ve 

hidrolik yükü hesaplayınız. Ayrıca A ile B ve B ile C piyezometreleri arasındaki hidrolik eğimi hesap ediniz 

ve yeraltısuyu akım yönünü belirleyiniz? 

Piyezometre Derinlik (m) Yerlatısuyu seviyesi (m) 

A 55 10 

B 45 15 

C 35 20 

4) Homojen bir akifer içine yerleştirilmiş olan üç adet piyezometreye ilişkin kordinatlar (x,y), deniz 

seviyesinden olan yükseklikler (z) ve yeraltısuyu seviye değerleri (d) aşağıdaki tabloda verilmiştir. Verilen 

bilgilerden faydalanarak hidrolik yük konturlarını çiziniz ve hidrolik eğimi hesaplayınız. Ayrıca yeraltısuyu 

akım doğrultusunu oluşturduğunuz şekil üzerinde gösteriniz. 

Piyezometre X (m) Y (m) Z (m) d (m) 

A 0 0 120 40 

B 0 400 110 10 

C 300 0 100 60 

5) Yatay bir arazide açılmış olan gözlem kuyularının 1/1000 ölçekli topoğrafik harita üzerindeki 

koordinatları ile her bir kuyuya ilişkin su tablası yüksekliği (referans düzelemine göre) aşağıdaki tabloda 

verilmiştir. Eş yeraltısuyu seviye eğrilerini (2 m aralıklarla) çizerek hidrolik eğimi hesaplayınız ve 

yeraltısuyu akım yönünü belirleyiniz? 

X (cm) Y (cm) Su tablası yüksekliği (m) 

1 4 984 

12 8 980 

8 14 976 

 


