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bilimine yapt›¤› katk›lardan
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alan›nda 2003 y›l›
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Ödülü’nü ald›.
Dr. Yavuz Çorapç›o¤lu, toprak, kayalar, yeralt›suyu akiferleri, petrol
rezervuarlar› gibi gözenekli ortamlarda ak›m ve taﬂ›ma kuramlar› üzerinde
çal›ﬂ›yor. Toprak yüzeyinin alt›nda, zemin boﬂluklar›n›n suyla dolu bulundu¤u bölgedeki suyu, yani yeralt› suyunu kirleten unsurlar›n taﬂ›nmas› konusunda kuramlar ortaya koyup, bu
kuramlar›n› matematik olarak modelliyor. Böylece, kirlenmenin tüm sistem
üzerindeki etkileri, kirlenmenin önlenmesi gibi konularda tahmini yöntemler geliﬂtiriyor.
Yer yüzeyinin çeﬂitli nedenlerle,
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özellikle kömür, tuz, alt›n su ya da
petrol gibi maddelerin ç›kar›lmas› iﬂlemleri sonucunda yer çökmesi ortaya
ç›k›yor. Çorapç›o¤lu da bu konuda çal›ﬂmalar yapt›. Cornell Üniversitesi’nde gerçekleﬂtirdi¤i doktora tezi çal›ﬂmalar› s›ras›nda, tez hocas›n›n,
“Florida’da yer çöküyormuﬂ, ﬂu konuya bir bak›ver” demesiyle kendisini bu
konunun içinde buluverdi. Araﬂt›rmas›yla, yeralt› suyu pompalanmas›n›n
yer yüzeyinde yaratt›¤› çökmelerin
matematik modellemesini ortaya koydu. Bu çal›ﬂma ona, uluslararas› alanda önemli olanaklar sa¤lad›. Çünkü

1970’li y›llarda, pek çok ülkede sanayileﬂmeyle birlikte suya olan gereksinim artm›ﬂt›. Bu su gereksinimini karﬂ›lamak için, aﬂ›r› denebilecek ölçüde
yeralt› suyu kullan›l›yordu. Bu da beraberinde yer çökmesi sorununu getiriyordu. Çorapç›o¤lu araﬂt›rmalar› sonucunda, yer çökmelerinin yaln›zca
dikey yönde olmad›¤›n›, yatay yönde
de bir bileﬂeni oldu¤unu gösterdi. Bu
yatay deformasyonun pompalama yap›lan yeralt› kuyusundan belli bir
uzakl›kta en üst seviyeye ulaﬂt›¤›n› da
kuramsal olarak kan›tlad›. Sonras›nda, Çorapç›o¤lu’nun bulgular›n› farkl›

araﬂt›rmac›lar arazi ölçümleriyle de
onaylad›lar.
Yeralt› suyu pompalanmas›n›n ortaya ç›kard›¤› yer çökmeleri konusunu
bir dinamik problemi olarak da ele
alan Çorapç›o¤lu, çok fazl› gözenekli
ortamlarda oluﬂan yeni bas›nç dalgalar›n›n varl›¤›n› da kan›tlad›. Bu çal›ﬂmalar› gerçekleﬂtirdi¤i y›llarda yeralt› suyu konusundaki araﬂt›rmalar, genellikle suyun bulunmas›na yönelikti. Bu
da, suyu içinde bar›nd›ran ve karmaﬂ›k
bir sistem olan yeralt› suyu akiferlerinde hidrolik problemlerin çözümü demekti. Süreç içinde yer alt› suyunun
kullan›m›n›n iyice önem kazanmas›yla,
su kayna¤›n›n kalitesine daha çok
önem verilmesini gündeme getirdi. Yani art›k yer alt› suyunun hidroli¤ine
de¤il, kalitesine yönelik çal›ﬂmalar
a¤›rl›k kazanmaya baﬂlad›. Yap›lan
araﬂt›rmalarsa, akaryak›t, mazot gibi
petrol ürünlerinin at›klar›yla yer alt›
suyunun kirletildi¤ini ortaya ç›kar›yordu. Çorapç›o¤lu, bu konuda da çal›ﬂmalarda bulundu. Petrol ürünleri gibi
maddelerin yer alt› kirlenme modellerinde çok fazl› ve çok bileﬂenli maddeler olarak modellenebilece¤ini gösterdi. Bu yöntemle çeﬂitli bileﬂenler aras›ndaki kimyasal reaksiyonlar›n çok
büyük bir etkisi oldu¤unu kan›tlad›.
At›k ya da do¤al sularda ar›t›lmas›
istenen maddelerin çok büyük bir k›sm›n› as›l› maddeler oluﬂturur. Bu
maddelerin büyüklükleri 1 mikrometre ile 0.1 mikrometre aras›ndad›r ve
yeralt› suyunu kirleten unsurlar›n en
önemlilerindendir. Çorapç›o¤lu as›l›
maddeler konusunda da modeller ortaya koydu. Mikroorganizmalar ve
benzeri as›l› parçac›klar›n, toprak ve
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yeralt› suyu akiferleri gibi gözenekli
ortamlarda taﬂ›narak, yeralt› suyunu
nas›l kirletti¤ine aç›kl›k getirdi. Bu konuda modelleme teknikleri geliﬂtirdi.
O bu araﬂt›rmas›na baﬂlad›¤› s›ralarda,
bakteri, virüs gibi as›l› parçac›klar›n
gözenekli ortamlardaki su ak›m›yla taﬂ›nmad›¤›, bu nedenle bu tip mikroorganizmalar›n sudan insana bulaﬂmayaca¤› görüﬂü hakimdi. Çorapç›o¤lu
ise, model çal›ﬂmalar› ve bilgisayar
programlar› sayesinde yapt›¤› tahminlerle, örne¤in yeralt› suyuna septik çukurlardan s›zan su kar›ﬂt›¤›nda, o suda bulunan mikroorganizmalar›n özellikle de bakterilerin oldukça uzun mesafelere taﬂ›nabilece¤ini, dolay›s›yla
bu yolla yeralt› suyuna mikroorganizmalar›n bulaﬂabilece¤ini matematiksel
modellerle tahmini olarak gösterdi.
Onun bu kuramsal öngörüsü, yine
sonras›nda yap›lan arazi çal›ﬂmalar›y-

‹çlerine suyun serbestçe girebilece¤i ya da hareket edebilece¤i boyutlarda, birbiriyle ba¤lant›l› boﬂluk
içeren kayaçlardan oluﬂmuﬂ geçirimli kesimlere akifer denir.

Akifer

kiye’ye döndü ve ODTÜ Mühendislik Fakültesi’nde ö¤retim üyesi olarak çal›ﬂmaya baﬂlad›.
Çorapç›o¤lu’nun, 2003 Ocak ay› itibar›yla Uluslararas› Science Citation Index’ce taranan hakemli dergilerde ç›km›ﬂ 91 yay›n› var ve bu yay›nlara 853 at›f yap›lm›ﬂ.

la kan›tland›. Bu çal›ﬂmalar sonucunda, Amerikan Çevre Bakanl›¤› bir içme suyu kuyusuyla, bir septik aras›nda en az 100 m mesafenin bulunmas›
standard›n› getirdi.
Yeralt› suyu akiferlerine kirleticileri,
do¤al olarak ortamda bulunan ergimiﬂ
organik maddelerin ya da kil gibi as›l›
taneciklerle de bulaﬂabilir. Bu maddeler gözenekli ortamdaki ak›mla taﬂ›n›r.
Taﬂ›nma s›ras›nda emdikleri kirletici
maddeleri de taﬂ›rlar. Bu ikincil taﬂ›ma
mekanizmas›n›n, suda erimiﬂ olarak taﬂ›nan kirletici maddenin miktar›n› ve
taﬂ›nma mesafesini daha da art›rd›¤›n›
gösteren Çorapç›o¤lu, geliﬂtirdi¤i matematik modellerle, kirletici maddelerin
as›l› maddelerin bulundu¤u ortamda
bulunmas› halinde, daha uzak ortamlara taﬂ›nabilece¤ini kan›tlad›. Çorapç›o¤lu ayr›ca, kirlenen toprak ve yeralt›
sular›n›n temizlenmesinde yeni yöntemler ortaya koydu. Belli otlar›n toprakta bulunan ve çeﬂitli alanlarda temizleyici olarak kullan›lan ancak kansorejen olduklar› bilimsel olarak kan›tlanm›ﬂ maddeleri temizlediklerini gösterdi. Fabrikalardan ve maden iﬂletmelerinden ç›kan s›v› at›klar›n depolanmas›nda kullan›lan taban› jeofabrik kapl›
biriktirme ortamlar›n›n s›zmas› halinde, depoyu boﬂaltmadan onar›lmas›na
yönelik çal›ﬂmalar yapt›. Farkl› alanlardaki araﬂt›r›c›larla ortak olarak çal›ﬂt›¤›
bu konu, 1999’da ABD’de çevre mühendisli¤i alan›nda yap›lan en iyi yay›n
ödülünü de ald›.
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