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ÖNSÖZ

10-12 Eylül 2014 tarihleri arasında, Çankırı
Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi, Havza
Yönetimi Anabilim Dalı ev sahipliğinde Uluyazı
Kampüsünde I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu’nu gerçekleştirdik.

Havza Yönetiminde Modelleme ve Yeni Yaklaşımlar, Havza Yönetiminde İzleme ve Değerlendirme, Havza Koruma Eylem Planları ve Uygulamaları, İklim değişikliği: Uyum ve Örnek
Çalışmalar, Çölleşme ve Arazi Bozulumu, Kuraklık ve Risk Yönetimi, Toprak ve Su Koruma, Arazi ve Su Yönetimi, Mera Yönetimi, Sel, Taşkın,
Heyelan ve Çığ, Su Kalitesi ve Ekolojik İzleme
Çalışmaları, Havza Yönetiminde UA/CBS konularında yapılan araştırmalar,
300’e yakın bilim insanı tarafından hazırlanan 67’si sözlü, 15’i poster olmak
üzere 87 bildiri Fen fakültesi binasındaki 2 salonda 2 gün boyunca toplam 14
oturumda sunuldu.
Sempozyuma Amerika Birleşik Devletleri Massachusetts Üniversitesi’nden
Doç. Dr. Timothy O.Randhir ve Orta Doğu Teknik üniversitesinden Prof. Dr.
Murat Türkeş Davetli Konuşmacı olarak katıldılar.
Konularında uzman bilim insanları, bakanlık yetkilileri, kamu ve özel sektör
temsilcileri ile STK’ları temsilcilerinden oluşan 150’ye yakın katılımcı, havza
yönetimi ile ilgili konularda fikir alışverişi yapma fırsatı buldu.

Sempozyumun birinci günü Yöresel Yaren Gecesi düzenlenmiştir. Sempozyum
ÇEM Genel Müdürü Hanifi Avcı ve Rektörü Prof. Dr. Ali İbrahim Savaş ve diğer
katılımcılarla beraber Koç Otel’de düzenlenen Gala Yemeği ile devam ettikten
sonra sempozyum üçüncü yapılan Çankırı Tarihi ve Kültürel Yerler Gezisi ile
sonlandırılmıştır.
Sempozyum süresince gösterdiği sabır ve destekten dolayı eşim Öğretim
Görevlisi İlknur Göl ve gözümün nuru oğlum Toprak Göl’e minnetlerimi sunarım.
Birinci Havza Yönetimi Sempozyumu’nun doğal kaynak yönetimi sorunlarının
çözümü için yeni bir kilometre taşı olmasını diler, konu uzmanlarına ve genç
araştırmacılara ışık tutmasını temenni ederiz.

Sempozyum Düzenleme Kurulu Adına
Doç. Dr. Ceyhun GÖL
Sempozyum Başkanı
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TEŞEKKÜR
Sempozyumumuzda bizi destekleyen Orman Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Çankırı Valiliği ile
Çankırı Belediyesine, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne ve
Daire Başkanlıklarına teşekkür ederiz
Sempozyumumuza çağrılı bildirileri ile katılan Prof. Dr. Murat TÜRKEŞ ile Doç. Dr. Timothy O. RANDHİR’e ve bilimsel katkıları ile
katılım sağlayan siz çok değerli katılımcılara teşekkür ederiz.
Sempozyumumuza ev sahipliği yapan Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
İbrahim DEMİRTAŞ, Fakülte Sekreteri Serpil TİMUREL ile akademik
ve idari personeline teşekkürlerimizi sunarız.
Sempozyum hazırlık aşaması ve sonrasında değerli katkılarıyla bize
destek sağlayan fakültemiz akademik personeline, Dekanımız Sayın
Prof. Dr. Sabit ERŞAHİN’e, Fakültemiz Sekreteri Songül DURMAZ
ve idari personelimize, bizimle birlikte çalışan tüm öğrencilerimize teşekkür ederiz.
Sponsorlarımız Çukurova Holding, Sanko Holding ve Başarsoft’a çok
teşekkür ederiz.
Ayrıca Ankara Orman İşletme Müdürlüğü, Çankırı Orman İşletme
Müdürlüğü ve Fidanlık Müdürlüklerine teşekkür ederiz.
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sempozyumda, 300’e yakın bilim insanı tarafından hazırlanan 67’si sözlü, 15’i poster olmak
üzere 87 bildiri sunulmuştur. Massachusetts Üniversitesinden Doç. Dr. Timothy O.Randhir ve
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edilmiştir. Sempozyum süresince bakanlık yetkilileri, akademisyenler, kamu kurum temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve diğer konu uzmanları havza yönetimi ile ilgili konularda fikir
alışverişi yapma fırsatı bulmuştur.
Sempozyumun Amacı
Ulusal ve uluslararası havza yönetim deneyimlerine bakıldığında, elde edilen sonuçları değerlendirme ve geleceğe yönelik kalkınma hedeflerini belirlemeye yardımcı olabilecek çıktılar
dikkatle el alınmalıdır. Bu amaçla, I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu durum değerlendirmesi ve ileriye bakma sürecine bir katkı olarak hazırlanmıştır.
Sempozyumun amacı, mevcut bilgi birikimini özetlemek, son yıllarda ülkemizin havza yönetim faaliyetlerine ilişkin deneyimlerini değerlendirmek ve dikkat çekici konuları ele almak,
bunlardan dersler çıkarmak ve gelecekteki muhtemel sorunlar için önlemleri tartışmaktır. Son
dönem akademik çalışmalar ile ulusal ve uluslararası uygulama projelerinden elde edilen çıktılara göre ortak akıl oluşturmaktır. Ülkemiz doğal kaynaklarının yönetimine hizmet veren kamu
kurumları, üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve yerel halkın bilgi paylaşımını sağlamak, toplumsal bilinç ve farkındalık artırmaktır.
Havza Yönetimi Nedir ve Neden Önemlidir?
Havza yönetiminin kökleri 19 uncu yüzyıla kadar gitse de yaklaşım ilk olarak gelişmekte olan
ülkelerde 1970’li yıllarda aşağı havza kaynaklarının yüksek arazilerdeki doğal kaynak yönetiminde yapılan iyileştirmeler yoluyla korunması için tasarlanan programlarda öne çıkmıştır.
Zaman içerisinde havza yönetim yaklaşımları kurak alanlarda da denenmiştir. 1990’ların başlarından itibaren yeni bir havza yönetim proje anlayışı ortaya çıkmıştır. Bu son dönem projeler
genel anlamda doğal kaynakların korunmasına ek olarak geçim kaynaklarının iyileştirilmesini
ve yoksulluğun azaltılmasını da hedeflemektedir.
Havza suyun ortak bir çıkış noktasına boşaldığı alandır. Arazi ve su planlamasında temel yapıtaşıdır. Son on yıllarda havza doğal kaynaklarının aşırı ve yanlış kullanımı, toprak ve su kaynaklarının kalitesinde ve miktarında uzun vadeli bir bozulmaya sebep olmuştur.
Havzalarda yaşanan sorunlar erozyon, yanlış tarım, suyun aşırı kullanımı, aşırı otlatma, orman
alanlarının azalması, çarpık kentleşme, sanayileşme, kirlilik ve küresel ısınma da dahil bir dizi
doğal ve insan kaynaklı etkenlerden meydana gelmektedir. Tüm Dünyada ve ülkemizde yaşa-
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nan ekolojik ve sosyo- ekonomik sorunlar bütünsel havza yönetimi anlayışının öne çıkarmasına
neden olmuştur. Havza yönetimi, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını hedefleyen bir
anlayışı benimsemektedir. Bütünsel bir toprak ve su yönetimi ihtiyacı, yukarı ve aşağı havza
arasındaki bağlantı, paydaşların çokluğu ve yüksek arazilerde kaynak tüketimi ve yoksulluk
arasındaki ilişki ile birlikte sürekli artan talep yönetim yaklaşımlarını yönlendiren temel özelliklerdir. Sürdürülebilir bir kalkınma ve gelecek nesiller temiz su, bugünden başlayarak etkin
bir planlamayı gerektirmektedir.
Havzalarımızda Yaşanan Temel Sorunlar
Türkiye 25 hidrolojik havzaya bölünmüş olup bu havzalardan elde edilen su ortalama yıllık 186
milyar m3 ’tür. Ülkemizin doğal kaynak dağılımı havzaların ekolojik, sosyal-ekonomik ve kaynak kullanım özelliklerine göre yatay ve dikey yönde büyük farklılıklar göstermektedir. Doğu,
kuzey ve güney bölgelerimizdeki havzalar daha fazla yükseltiye ve sarp topografyaya sahip
alanlarda yer alırken, orta ve batı Anadolu’daki havzalarda bu yapı daha yumuşaktır. Alpin
meralar ve ormanlar genelde yukarı havza alanlarında ve Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde
yoğunlaşırken tarım alanlarının büyük bölümü alt ve orta havza yörelerinde yer almaktadır. Üst
havzalarda ve Doğu bölgelerinde nüfus oranı genel olarak düşükken alt havzalarda ve batı bölgelerindeki havza alanlarında nüfus yoğunluğu yükselmektedir. Kırsal yoksulluk ve geçim için
doğal kaynaklara bağımlılık üst havza yöreleri ile doğu ve güneydoğu bölgelerinde, alt havza
alanlarına ve diğer bölgelere göre daha yaygındır. Üst havzalarda havza kaynakları daha çok
hayvan otlatması ve kendi ihtiyacı için küçük sahalarda tarım, küçük sulama, orman ürünlerinden ve ormancılık işlerinde istihdam amaçlı kullanılırken, orta ve alt havzalarda tarımsal faaliyetler ile tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik sulama altyapısı tesisleri ve kullanımı
giderek gelişmekte ve yaygınlaşmaktadır.
Ülkemizin Batı bölgelerinde bulunan havzalarımızda kentsel nüfus ve sanayi kuruluşları
kümelenmiş olup, buna bağlı olarak yerleşim alanları, su ve enerji talepleri yoğunlaşmıştır.
Bu bağlamda çevre kirliliği ile çarpık kentleşme ve plansız sanayileşme verimli toprak, su
ve orman gibi doğal kaynakları her geçen gün daha fazla tehdit etmektedir. Batı bölgelerinde
ve kentsel yörelerdeki havza alanlarında sanayi ve hizmet sektörleri ana istihdam ve geçim
kaynaklarını oluşturmakta, tarıma bağımlılık ve istihdam azalmaktadır. Tarımda kimyasal gübre
ve ilaç kullanımından kaynaklanan toprak ve su kirlenmesi alt havzalarda ve batı ve güneydeki
havza yörelerinde yoğunlaşmakta buna karşın üst havza yörelerinde tarım çoğunlukla organik
tarıma yakın koşullarda sürdürülmektedir.
Ülkemizin sahip olduğu 112 milyar m3 kullanılabilir yer üstü su kaynağının % 36’ etkin olarak
hizmete sunulmuştur. Kullanımda olan suyun % 74’ü sulama, % 11’i sanayi, % 15’i kentsel
tüketim hizmet etmektedir. Dünya’da bu oranlar sırasıyla % 70 tarım, % 22 sanayi, % 8 kentsel
tüketim olarak dağılım göstermektedir. Avrupa’da ise % 33 tarım, % 51 sanayi ve % 16 kentsel
tüketim dir. Bu durum ülkemizde doğal kaynak paylaşımında mevcut durumu ve gelecekte yaşanabilecek sorunları işaret etmektedir.
Geleceğe yönelik planlamalarda, kısa ve uzun vadeli çözüm önerileri paydaşlar arası işbirliği
ile ele alınmalı, koordineli çalışmalar yürütülmelidir.
Erozyon
Ülkemizin en temel ekolojik sorunlarından biri aşırı ve yanlış kaynak kullanımı sonucu ortaya
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çıkan toprak erozyonudur. Yanlış arazi kullanımı, ormanların alansal ve kalite azalışı, aşırı otlatma, yanlış tarım uygulamaları, çarpık kentleşme, atıklar, sanayileşme ve yanlış turizm faaliyetleri ülkemiz doğal kaynaklarının bozulumuna neden olan temel insani etkenlerdir. Bunun yanında
ülkemizin kurak bir ekosisteme sahip olması, küresel iklim değişikliği gibi doğal etkenlerde
eklendiğinde ülkemizde doğal afetler alansal, zamansal ve mekânsal artış göstermektedir.
Çölleşme (Arazi bozunumu), tarım, orman ve mera arazilerinde önemli zararlara neden kırsal
bölgelerde geçim kaynaklarını olumsuz etkileyerek bu bölgelerde yoksulluk oranlarının
artmasına yol açmıştır. Özellikle kuraklık tarımsal üretimde önemli azalışlara neden olmaktadır.
Aynı zamanda su kaynakların azalması kentsel su talebinin karşılanmasına ve barajlarımızın
dolmamasına neden olmaktadır. Doğal bitki örtüsündeki bozulma nehir akış rejimlerini
olumsuz etkilerken, sel ve taşkın afetlerini tetiklemiştir. Su akış rejimlerinin bozulması bazı
bölgelerimizde kuraklığa neden olurken, diğer bölgelerimizde sel, taşkın ve heyelan gibi doğal
afetleri ortaya çıkarmaktadır.
Son yıllarda kamu kurumları, üniversiteler, STK’lar ve kitle iletişim araçlarının katkısı ile toplumda ekolojik konularda bilgi birikimi ve farkındalık artışı sağlanmıştır. Havza çıktısı olarak
ortaya çıkan toprak ve su koruma, biyolojik çeşitlilik, yaban hayatı, üretim artışı, rekreasyon
gibi daha birçok katma değerin önemi daha iyi anlaşılmaya başlanmıştır. Havzaların üretim potansiyelini artırmak amacıyla yürütülen ağaçlandırma, rehabilitasyon, toprak koruma ve kırsal
kalkınmaya yönelik program ve uygulamalarda ciddi artışlar sağlanmıştır.
Su Politikamız
Su, tüm dünyada toplumsal yaşamda ve ülke kalkınmasında ne kadar önemli bir doğal kaynak
olduğu artık çok daha yüksek sesle dile getirilen bir gerçektir. Türkiye, yarı kurak ve kurak
bir ekosistemde, mevsimsel ve bölgesel yağış dağılımı düzensiz bir ülkedir. Bazı havzalarda
aşırı su sorunlara neden olurken ülke genelinde kuraklık üretimi kısıtlayan temel faktör olarak
ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda su miktarı yanında kalitesi bakımından da önemli bölgesel
farklılıklar görülmektedir. Bunun sonucu olarak üretimde azalma, kırsal yoksulluk, sağlıksız
su tüketimi ve daha birçok yaşamsal sorunlar gündeme gelmektedir. Geleceğe yönelik uzun
dönemli havza yönetim planları hazırlanırken doğal kaynaklarımızın sürdürülebilir kullanımı
için hedefler belirlenmelidir.
Nüfus artışına bağlı olarak artan su ihtiyacına karşın, uygun kaynak varlığının azlığı ve gün
geçtikçe gelişen sanayi ve tarımsal faaliyetlere paralel olarak ortaya çıkan aşırı kullanım ve
kirlilik oluşumu nedeniyle yaşanan sorunlar, özellikle havza bazında su kaynakları yönetiminin
önemini bir kat daha arttırmıştır. Buna paralel olarak sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınmanın sağlanabilmesi için su yönetim çalışmalarına da yer verilmelidir.
Avrupa Birliği’ne aday bir ülke olarak Türkiye, kendi mevzuatını Avrupa Birliği mevzuatı ile
uyumlaştırmalı, yerel çalışmalar yanında, bölgesel ve uluslararası projelere entegre olmalıdır.
Bu hususları göz önünde bulundurarak, Türkiye, kendi ihtiyaçları ve uluslararası standartları da
dikkate alarak su yönetim politikasını yeniden geliştirmelidir.
Türkiye “su stresi” yaşayan bir ülke olarak değerlendirilmelidir. 1970’lerde 2,3 milyon hektar
olan brüt sulanan alan 40 yıllık bir dönemde 2,4 kat artışla 2011 yılı sonu itibariyle 5,5 milyon
hektara ulaşmıştır. Tarımsal su ihtiyacı sürekli artış göstermektedir. Bu artışa paralel olarak
sanayi, kentsel su talebi de artış göstermektedir. Bu durum gelecek dönemde sektörler arası
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su paylaşım sorunlarına neden olacaktır. Havza planlamalarında tarım, sanayi, enerji, ulaşım,
yaban hayatı, rekreasyon ve yerleşim alanlarının belirlenmesinde, su kaynaklarını dikkate alan
bir stratejinin izlenmesi gerekmektedir.
Hidroelektrik potansiyelin enerjiye dönüştürülmesi ekohidrolojik havza yönetim modeli dikkatle ele alınmalıdır. Küresel iklim değişikliği ile mücadelede karbon stok alanlarının korunması ve geliştirilmesi hedeflenmelidir. Kırsal kalkınma amaçlı su yönetim planları oluşturulmalıdır. Düzensiz bölgesel su dağılımına paralel olarak, havzalar arası su transferinde ekohidrolojik
kriterler hassasiyetle el alınmalıdır.
Havza Yönetiminde Kurumsal Kapasite ve Mevzuat
Ülkemizde su havzalarının korunması ve geliştirilmesinde çok sayıda kuruluş görev ve
sorumluluk yüklenmiştir. Her kurum kendi ilgi ve sorumluk alanlarında çalışmalar gerçekleştirmektedir. Ancak farklı kurumlarca havzaların farklı alanlarında (üst ve alt havzalarda) yürütülen çalışmalar ve uygulanan projeler arasında eşgüdüm ve bütünsellik yanında ve paydaşların
katılımında sorunlar bulunmaktadır. Bu durum, iş gücü, kaynak ve zaman kaybına neden olurken, yatırımların etkinlik ve sürdürülebilirliğini olumsuz etkilemektedir. Havza yönetiminde
eşgüdüm ve koordinasyon kurumsal ve mevzuat düzeyde ivedilikle sağlanmalıdır.
Sonuç
I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu’nun ülke doğal kaynaklarının korunması ve geliştirilmesine, paydaşlar arasında bilgi ve deneyim paylaşımı yanında toplumsal bilinçlenme ve farkındalığın artırılmasına hizmet etmesi ümidiyle tüm katılımcılara ve konu uzmanlara yardımcı
olmasını dileriz.
Sempozyum süresince bilgi paylaşımı, ortak akıl ve olumlu bir sinerji ortamı sağlanmıştır. II.
Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Üniversiteler, STK’lar ve
ilgili tüm paydaşların katılımı ile 2016 yılında düzenlenmesi planlanmaktadır.
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AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE
Sümeyra IŞIK1, Ayhan USTA1
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Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü
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ÖZET
Hızlı nüfus artışı ve endüstriyel gelişime bağlı olarak çarpık kentleşme, atık
sular, tarım, küresel ısınma ve yanlış arazi kullanımından doğan sebepler dünyada içilebilir ve kullanılabilir kalitedeki suyun giderek azalmasına ve kirlenmesine sebep olmaktadır. Avrupa sularının ortak bir standarda göre korunmasına yönelik kapsamlı bir politika geliştirmek için Su Çerçeve Direktifi (SÇD)
çıkarılarak, “suyun ticari bir ürün olmayıp, tarihsel miras olarak korunması,
savunulması ve ele alınması gereken bir mirastır.” düşüncesinden hareketle
23 Ekim 2000 tarihli ve 2000/60/EC sayılı direktif olarak kabul edilmiş ve 22
Aralık 2000 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Direktifte, nehir havzalarının planlanması evresinde her nehir havza bölgesinin karakteristik özellikleri analiz
edilecek, bu bölgeler için tedbirleri içeren programlar hazırlanacak ve “Nehir
Havza Yönetim Planları” oluşturulacaktır. Ayrıca, entegre havza yönetimi bazında da çalışmalar yapılacaktır.
AB’ne üye olma yolunda ilerleyen Türkiye, su konusunu AB ile başlayan müzakereler kapsamında “Çevre” faslı altında ele almıştır. AB Uyum Programında Türkiye; SÇD’nin hükümlerine uyum sağlamak amacıyla birçok çalışma
yapmıştır.
SÇD kapsamında pilot uygulamalar yapılarak direktifin uygulanabilirliği araştırılmaktadır. Yapılan bu çalışmada, SÇD’nin içeriği, Türkiye için
uygulanabilirliği incelenmiş ve müzakereler kapsamında Türkiye›de yapılan
çalışmalar değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Su Çerçeve Direktifi, Nehir Havza Yönetim Planları, Türkiye
1. GİRİŞ
Su, ekosistemde sadece insanlar için değil tüm bitkiler ve hayvanlar için yaşamın devamlılığını
sağlayan vazgeçilmez ve yeri doldurulamaz bir ihtiyaçtır. Ekosistemdeki yeraltı ve yüzey sularından; tarım, taşıma, madencilik, endüstriden içme suyuna kadar, ekonomik amaçlar da dâhil
pek çok alanda faydalanılmaktadır. Ancak su kaynakları üzerinde hem insanların suyu bilinçsizce kullanması hem de doğada meydana gelen değişimler sebebiyle çift yönlü bir baskı vardır
(Orsam Su Araştırmaları Programı, 2013).
Özellikle su sıkıntısı yaşanan bölgelerde aşırı nüfus artışı, göç, gıda güvenliği, tarımsal, evsel,
sanayi kaynaklı atıklar ve küresel ısınma sebebiyle yağış rejimleri değişmektedir (Orsam Su
Araştırmaları Programı, 2013). Ekosistemde bir düzensizlik ortaya çıkmaktadır.
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Diğer taraftan, Dünya’daki toplam su miktarı yaklaşık 1.4 milyar km3 olup, bu suyun 1.3 milyar km3’ü (% 97.5) tuzlu su, 0.035 milyar km3’ü (% 2.5) ise tatlı su kaynaklarından ibarettir.
Yeryüzündeki tatlı suların % 97’si yer altı sularından oluşmaktadır. Göllerde, akarsularda, barajlarda ve göletlerde bulunan kullanılabilir ve içilebilir özellikte tatlı suların % 0.3 oranında
olması, tatlı su kaynaklarının % 90’ının ise kutuplarda ve yeraltında hapsedilmiş bulunması kolaylıkla yararlanılabilecek elverişli tatlı su miktarının çok az olduğunu göstermektedir
(DPT,2007). Buna karşılık dünya nüfusunun 2025 yılında 8.3 milyara, 2050 yılında ise 10-12
milyara yükselecektir (Aydoğdu, Yenigün, 2006). Bu yüzden su kaynaklarının dikkatli kullanılması gerekmektedir.
Bu konu o kadar önemlidir ki; 1993 yılında BM Genel Kurulu tarafından, hem kendi hem de
dünya ülkelerinin giderek büyüyen temiz su sorununa dikkat çekmek, içilebilir su kaynaklarının korunması ve çoğaltılması konusunda teşvik olması amacıyla 22 Mart günü “Dünya Su
Günü” ilan edilmiştir (URL 1).
FAO’ya göre, su kıtlığı ve su stresi yaşayan nüfusun dünya nüfusuna oranı 1995 yılında sırası
ile % 29 ve % 12 iken, bu oranlar 2025 yılında % 34 ve % 15’ e yükseleceği ifade edilmektedir
(URL 1).
ABD Çevre Koruma Ajansı (USEPA) Birleşik Devletler hükümetinin bir kuruluşudur. Başkan
Richard Nixon tarafından 2 Aralık 1970 tarihinde başlatılmıştır. ABD de havzaların yönetilmesi idaresi USEPA’ ya bırakılmıştır. Federal hükümete bağlı olarak faaliyet gösteren bu birimin
havzalarla ilgili alt bölümü 1996 yılında yapılanmış olup, “EPA Havza Çerçeve Yaklaşımı”
ilkeleri doğrultusunda faaliyet göstermekte ve havza yönetim planları hazırlanmaktadır (TÜSİAD, 2008).
Bir araştırmaya göre, Dünya’daki ve Avrupa’daki toplam su tüketiminin dağılımı sırasıyla tarım da % 70, % 33; sanayi de % 22, % 51; içme ve kullanma suyu için %8, %16 olduğu belirtilmiştir (URL 1).
Teknolojinin ilerlemesi ve buna bağlı olarak da sanayileşmenin artması “çevre kirliliği”ni özellikle “su kirliliği” ni gündeme getirmiştir. Su kirliliğinin giderek önemli boyutlara ulaşması
ülkeleri bu konuda önlemler almaya ve mevzuatlar oluşturmaya zorlamıştır (Akaya, Efeoğlu ve
Yeşil, 2006). Bu durumdan hareketle Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi, Avrupa Parlamentosu
ve Konseyi’nin “ suyun ticari bir ürün olmayıp, tarihsel bir miras olarak korunması, savunulması
ve ele alınması gereken bir mirastır.” düşüncesinden hareketle23 Ekim 2000 tarihli ve 2000/60/
EC sayılı direktif olarak kabul edilmiş ve 22 Aralık 2000 tarihinde yürürlüğe girmiştir (Turan
ve Bayhan 2009). AB Su Çerçeve Direktifi, AB çekirdek ülkelerinin (Hollanda, Almanya,
Fransa, Belçika gibi) su kaynakları geliştirme projelerini tamamıyla bitirmiş olmaları ve su
kaynakları yönetiminin bir diğer safhası olan “mevcut kaynakların daha etkin kullanılması:
talep yönetimi” ve “çevresel etkilerin giderilmesi” aşamalarına geçmiş olmaları, entegre su
kalitesi odaklıdır (Çiçek, Kararaslan, Aslan, Yaman ve Akça, 2008).
Bu çalışmada Su Çerçeve Direktifi’nin havza kirliliğini önleme amacı ile getirdiklerinin, nehir havza yönetimi, bütünleşik havza yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma kavramları da göz
önünde tutularak, incelenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca AB’ye aday durumundaki Türkiye’de nehir havza yönetimi konusunda yapılmış çalışmalar incelenerek nehir havza yönetiminin varolan
mevzuatla uyumu, sağlayacakları ve uygulanabilirliği araştırılmıştır (Abay, 2008).
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2. AVRUPA BİRLİĞİ SU POLİTİKALARININ TARİHİ GELİŞİMİ
Avrupa Birliğinin su politikaları tarihi gelişimi üç döneme ayrılmaktadır (Akkaya, Efeoğlu ve
Yeşil, 2006):
2.1. Birinci Dönem
Ana temanın “halk sağlığı” olduğu ve 1970-1980’li yılları kapsayan bu dönemde içme suyu kalitesi, yüzme suyu kalitesi ile su ürünleri üretim alanlarındaki su kalitesi ile ilgili düzenlemeler
getirilmiştir.
2.2. İkinci Dönem
1990’lı yıllarda esas olarak “kirliliğin azaltılması” amaçlanmış ve su kaynaklarıyla ilgili en
büyük yasal düzenlemelerden olan kentsel atıksu arıtma ve nitrat direktifleri kabul edilmiştir.
2.3. Üçüncü Dönem
2000’li yıllar ve sonrası için ana tema “bütünleşik yönetim ve sürdürülebilir kullanım”, yasal
düzenlemeler ise Su Çerçeve Direktifi ve bu temel direktifle içme ve yüzme suyu direktiflerinin
entegrasyonu olarak öngörülmektedir.
3. AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ
Avrupa Birliği 28 üye ülkeden oluşan ve toprakları büyük ölçüde Avrupa kıtasında bulunan
ekonomik ve siyasi bir örgütlenmedir. Bu ülkeler Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs, Çek
Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, Hırvatistan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz,
Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, Birleşik Krallık’tır (URL 2).
Avrupa Birliğinin içme suyu, kuraklık ve su taşkınları gibi konularda ciddi su problemleri yoktur. Ama su kalitesi ve su yönetimi iyi değildir. Çünkü Avrupa şehirlerinin % 60’ı kendi yeraltı
sularını aşırı kullanmaktadır, yeraltı su kaynaklarının % 65’i içme suyu amaçlı kullanmaktadır,
yüzey sularının % 20’si kirlilik tehdidi altındadır ve sulak alanların % 50’si tehlike altındadır
(Arat, 1988).
Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifinin yürürlüğe girmesiyle beraber Avrupa Birliğinin tüm
sularının korunması ve durumlarının iyileştirilmesi ve böylece 2015 yılı itibariyle AB içindeki
tüm yeraltı ve yerüstü sularını “iyi durum” (good statue) seviyesine getirilmesi amaçlanmıştır.
Ama bu tarih 2027’ye ertelenmiştir (Orsam Su Araştırmaları Programı, 2013).
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Tablo 1. Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifinin içeriği (Orsam Su Araştırmaları Programı, 2013).
Madde Nosu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

İçeriği
Amaç
Tanımlar
İdari düzenlemeler
Hedefler ve Muafiyetler
Çevresel ve ekonomik analizler
Korunan Alanlar
İçme suyu çıkarımı
İzleme programları
Suyun ücretlendirilmesi
Kombine yaklaşım
Önlemler programı
Üye Devlet Düzeyinde Ele Alınamayacak Sorunlar
Nehir Havzası Yönetim Planları
Halk katılımı
Raporlama
Yüzey suyu kirliliği
Yer altı suyu kirliliği
Komisyon Raporları
Komite prosedürleri
Direktifin teknik adaptasyonları
Düzenleyici Komite
Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat ve Geçiş Hükümleri
Cezalar
Uygulama
Yürürlüğe girme
Kapsam

3.1. Amacı
İç yüzey suların, geçiş sularının, kıyı sularının ve yeraltı sularının korunması için aşağıdaki
işlevleri gören bir çerçeve oluşturmaktır(Akkaya, Efeoğlu ve Yeşil, 2006):
•

Su ekosistemlerinin ve su gereksinimlerine ilişkin olarak, karasal ekosistemlerin ve su
ekosistemlerine doğrudan bağımlı olan bataklık alanlarının statüsünün daha fazla bozulmasını önleyen, koruyan ve genişleten

•

Mevcut su kaynaklarının uzun dönem korunmasına dayalı sürdürülebilir su kullanımını
teşvik eden,

•

Yeraltı sularının kirlenmesinin zaman içinde azaltılmasını sağlayan ve daha fazla kirlenmesini önleyen,

•

Sellerin ve kuraklıkların etkilerinin yumuşatılmasına katkıda bulunan,

•

Yeraltı suyunun kirlenmesinde önemli azalma.
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3.2. Yaklaşımı
AB Su Çerçeve Direktifi, ana özellikleri ile yeni bir yaklaşım getirmiştir(Akkaya, Efeoğlu ve
Yeşil, 2006):
•

Tüm su kütlelerinin 2015 yılına kadar “iyi durum” da olması gibi kesin bir hedef koymuştur.

•

Su sistemlerinin politik sınırlarla sınırlanmadığı nehir havzaları bazında yönetim gerektirmektedir.

•

Nehirler, göller, kıyı suları ve yeraltı suları gibi tüm suları korumak amaçlanmıştır.

•

Tarım, endüstri, evsel ve diğer tüm kirlilik kaynaklarının azaltılması ve kontrolünü gerektirmektedir.

•

Suyun mantıklı bir şekilde kullanması için doğru fiyatlandırılması gerekir.

•

Bütün paydaşların su yönetimine katılması; çevre ile yararlananların çıkarlarının dengelenmesi gerekir.

3.3. Bu Direktif Kapsamındaki Sözleşmeler (Orsam Su Araştırmaları Programı, 2013)
•

Kuzeydoğu Atlantik Deniz Çevresinin Korunması Hakkında Sözleşme

•

Akdeniz’in Kara Kökenli Kirleticilerden Korunmasına Yönelik Protokolü Barselona
Sözleşmesi

•

Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi

3.4. Bu Direktif Kapsamındaki Diğer Direktifler
Bu direktifin kardeş direktifleri:
•

Nitrat direktifi: Nitrat Direktifinin amacı, yer altı, yer üstü sularında, kirliliğe neden
olan tarımsal kaynaklı azot ve azot bileşiklerinin belirlenmesi, kontrolü ve kirliliğinin
önlenmesidir (Avrupa Topluluğu Konseyi, 1991).

•

Kentsel Atıksu Arıtımı Direktifi: Amacı, 8/1/2006 tarihli ve 26047 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği uyarınca hassas su alanları ve az
hassas su alanlarının tespiti, izlenmesi ile bu alanlara yapılacak kentsel atıksu deşarjlarının tabi olacağı usul ve esasları belirlemektir (Çevre ve Orman Bakanlığı, 2009).

•

Entegre Kirlilik Koruma ve Kontrol Direktifi: Amacı endüstriyel faaliyetlerden kaynaklı kirliliğin entegre biçimde önlenmesinin ve kontrolüne ilişkin kurallarını ortaya
koymaktadır (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2012).

4. AVRUPA BİRLİĞİNİN SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ DIŞINDA SUYU KORUMA
ÖNLEMLERİ
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•

Kentlerde atık su toplama sistemlerinin oluşturulması (Açık Toplum Vakfı, 2013).

•

Tarım ilaçlarının yeraltı sularına karışmasının neden olduğu kirliliğe karşı su kaynaklarının korunması (Açık Toplum Vakfı, 2013).
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5. NEHİR HAVZALARI YÖNETİM PLANLARI (NHYP)
Nehir havzalarının kirliliği birçok ülkede sorunlardan biridir. Gün geçtikçe artan su kirliliği,
içme ve kullanma suyunun teminini ve miktarını da zorlaştırmaktadır. Nehir havzalarında kirliliğin nedenleri arasında evsel, endüstriyel, tarımsal ve madencilik faaliyetleri vs. sayılabilir.
Bu nedenle su havzalarında yönetim planı hazırlanması havzalarda yapılacak öncelikli yatırımları belirlemek, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımını sağlamak ve su kaynakları koruma
politikaları geliştirerek tüketici açısından halk sağlığı riskini en aza indirmek için gereklidir
(Gündoğdu, 2003)
Su Çerçeve Direktifi Madde 2 ve Madde 13’te nehir havza yönetimiyle ilgili şu tanımlar yapılmıştır (Abay, 2008):
Nehir havzası: Bir dizi yüzeysel su dereleri, nehirleri ve olasılıkla göller aracılığıyla yüzeydeki
bütün akıntıların su geçkisindeki belli bir noktadan tek bir nehir ağzı, haliç veya delta aracılığıyla denize aktığı bir yüzey alanıdır.
Nehir havza bölgesi: Nehir havzaları yönetimi için ana birim olarak tanımlanan; bir veya daha
fazla komşu nehir havzalarının ilgili yeraltı suları ve kıyı suları ile birlikte oluşturduğu kara ve
deniz alanıdır.
Nehir havzası yönetim planı: SÇD doğrultusunda, havzada tüm çözümleme ve önlemlerin
yer aldığı plandır.
Direktif hedefe ulaşmak için havza bazında yönetim esasını benimsemiştir. Üye ülkeler NHYP
çerçevesinde (Gök, Orman ve Su İşleri Bakanlığı):
•

İzleme ağı oluşturmak,

•

Su kütlelerinin mevcut durumunu belirlemek ve önlemler almak,

•

İzleme sonuçlarına göre mevcut su kütlelerinin durumunun gösterildiği bir harita
hazırlamak,

zorundadırlar.
Plan, akarsu havzalarının karakteristliklerine, toplumsal etkinliklerin sözkonusu havzadaki sular üzerindeki etkisi ile ilgili durum belirlemesine, yetersizliklerin veya boşlukların doldurulmasına yönelik çalışmaları da içermektedir. Nehir havza yönetiminin diğer önemli özellikleri
şu biçimde sıralanabilir (Dalkılıç, Harmancıoğlu, 2008):
1. Yönetimin havza bazında yapılması,
2. Farklı tür ve biçimdeki suların bütünleşik değerlendirilmesi,
3. Arazi ve su kaynakları ilişkisinin dikkate alınması,
4. Sosyal kısıtların, toplumsal ve ekonomik ihtiyaçların, siyasal ve yönetsel süreçlerin bütünleşmesi (entegrasyonu),
5. Nehirlerin ve havzaların şimdiki ve gelecek kuşaklar için çok yönlü kullanımının devam
ettirilmesi (sürdürülebilirlik).
Bütünleşik entegre bir havza Yönetim Planı oluşturabilmek için havzanın konumu, ekolojik, biyolojik, sosyo-kültürel vs. tüm yönlerden tanımlanması ve özelliklerinin ortaya konması gerek-
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lidir. Daha sonra tüm bu özellikler değerlendirilerek havzaya yönelik uzun, orta ve kısa dönem
hedefler ortaya konulmalıdır (Gündoğdu, 2003).
6. SINIR AŞAN VE SINIR OLUŞTURAN SULAR
AB Konseyi tarafından 14 Nisan 2003 tarihinde kabul edilen “Türkiye Katılım Ortaklığı Belgesi”nde sınıraşan sular konusuna da yer verilmiştir (Orsam Su Araştırmaları Programı, 2013).
Bu bağlamda toplam 261 sınır aşan ve 214 tane de sınır oluşturan su havzası vardır (DPT,2007).
Ülkemizde sınır aşan ve sınır oluşturan sular olarak Meriç-Ergene havzası, Çoruh havzası, Aras
havzası, Fırat-Dicle, Asi havzaları örnektir (Aydoğdu, Yenigün, 2006).
7. AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNİN SINIRAŞAN NEHİR HAVZALARINDA SÇD’NİN
UYGULANMASINA İLİŞKİN ÖRNEK ÇALIŞMALAR
7.1. Tuna Nehir Havzası
Avrupa Birliği’nin en büyük nehir havzası bölgesidir. 14 ülkenin katılımıyla “Tuna Nehri Koruma Sözleşmesi” 1994 yılında imzalanmış, nehir havzasının korunması ve sürdürülebilir kullanımı hedeflenmiştir. 2000 yılında ülkeler SÇD’ne ilişkin faaliyetlerini bu Sözleşme ile sürdürmeye karar vermişlerdir (Orsam Su Araştırmaları Programı, 2013).
7.2. Ren Nehir Havzası
Havzayı 9 ülke paylaşmaktadır: İsviçre, Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, Avusturya, Lihtenştayn, Lüksemburg, Belçika. Bu havza sadece nehir bazında başlayan işbirliğinin havza bazına
genişletilmesinin iyi bir örneğidir (Orsam Su Araştırmaları Programı, 2013).
8. TÜRKİYE’NİN AB SU ÇERÇEVE DİREKTİFİNE BAKIŞ AÇISI VE ÖRNEK
ÇALIŞMALAR
8.1. Türkiye’de Su Yönetimi
Ülkemiz dünyanın yarı kurak bölgesinde yer alır. Türkiye’de yıllık ortalama yağış miktarı
643 mm olup, bu yağış miktarı yılda ortalama 501 milyar m3 suya karşılık gelmektedir
(Akın,Akın,2007). Dünya yüzüne düşen yağış ortalaması 800 mm civarında iken bu değer
Türkiye’de yılda ortalama 643 mm’dir. Ülkemizde bölgeler arasında da büyük farklılıklar
görülmekte, yağışlar bazı yörelerde yılda 3000 mm’yi aşarken bazı bölgelerimizde ise 250
mm’nin altına düşmektedir. Bu yüzden, ülkemiz açısından su kaynakları planlama ve geliştirme
çalışmaları geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de daha büyük önem ve değer kazanarak
devam etmek zorundadır (Akkaya, Efeoğlu, Yeşil,2006).
Su zengini olmayan Türkiye’de, kişi başına düşen yenilenebilir su potansiyeli, 2000 yılında belirlenen nüfusumuz göz önüne alındığında yaklaşık 3500 m3’tür. Dünya ortalaması olan 7600
m3’ün yaklaşık yarısına karşılık gelen bu değer nedeniyle Türkiye, su fakiri olmamakla birlikte, su kısıtı bulunan ülkeler arasında gösterilmektedir (Akın, Akın, 2007).
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8.2. Türkiye’de Su İhtiyacı
Yarı kurak rejim yaşayan ülkelerde (Türkiye vs.), geçmişte suyun sulamaya tahsisi öncelikli
iken, hızlı nüfus artışı ve endüstriyel gelişimin yanında içme ve kullanma suyu ile endüstriyel
su ihtiyacı giderek artmaktadır (Harmancıoğlu, Gül, 2002/3).
Ülkemizde şimdi ve gelecekte su ihtiyacı içme ve kullanma suyu % 16, % 52; sanayi % 12, %
37; tarımsal sulama % 72, % 11 olarak hesaplanmıştır. Bu verilere göre gelecekte en çok içme
ve kullanma suyuna ve sanayi faaliyetlerine olan suya ihtiyacı artacaktır(Tutar, Kılıç, Aytekin,
2012).

Şekil 1. Su Kulanımının Yıllara Göre Dağılımı (Harmancıoğlu, Gül, 2002/3)

8.3. Türkiye’de Suyun Korunmasına Yönelik Alınan Tedbirler
8.3.1. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
1988 yılında yürürlüğe giren ve 31.12.2004 yılında değiştirilen bir yönetmeliktir (Çevre ve
Orman Bakanlığı, 2004).
Amacı ve Kapsamı
Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin yeraltı ve yerüstü su kaynakları potansiyelinin
korunması ve en iyi bir biçimde kullanımının sağlanması için, su kirlenmesinin önlenmesini
sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde gerçekleştirmek üzere gerekli olan hukuki ve teknik esasları belirlemektir (Çevre ve Orman Bakanlığı, 2004).
Bu Yönetmelik su ortamlarının kalite sınıflandırmaları ve kullanım amaçlarını, su kalitesinin
korunmasına ilişkin planlama esasları ve yasaklarını, atıksuların boşaltım ilkelerini ve boşaltım
izni esaslarını, atıksu altyapı tesisleri ile ilgili esasları ve su kirliliğinin önlenmesi amacıyla
yapılacak izleme ve denetleme usul ve esaslarını kapsar (Çevre ve Orman Bakanlığı, 2004).
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Su Kirliliğini Önlemek İçin Neler Yapılmalı?
Sanayi tesisleri yerleşimden uzak bölgelere kurulmalı, su kaynakları dışarıdan insanların ve
hayvanların giremeyeceği şekilde korunmalı, sanayide kullanılan ambalajlar, cam ve karton
gibi yeniden kullanılabilir maddelerden yapılmalı, sanayi tesisleri hava ve su kirliliğini önlemek için arıtma tesisleri kurulmalıdır (URL 3)
8.3.2. Su Kaynakları Korunması Yönetmeliği
İçme kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan yüzeysel su kaynaklarının evsel, endüstriyel,
tarımsal ve her türlü hayvancılık faaliyetlerinden kaynaklanan atıklar ile kirlenmesini önlemek
için mutlak, kısa ve uzun mesafeli korunma alanları teşkil ederek alınacak tedbirler ile toplum
sağlığının korunmasını amaçlar (URL 4).
8.3.3. Su Kaynakları Yönetimi
Suyun hem doğal kaynak hem de kalite ve miktarına bağlı olarak kullanım amacı değişebilen
bir madde olarak kabul edildiği bir yaklaşımdır.
Temel amaç, kaynak üzerinde kalıcı zararlar oluşturmadan, hidrolojik sistemin işleyişini değiştirmeyecek ama gereksinimlerini da gözetecek bir sürdürülebilir potansiyelin belirlenmesi
olmalıdır (Meriç, 2004).
8.3.4. Entegre Su Kaynakları Yönetimi
Su kaynaklarının entegre yönetimini gerektiren üç temel neden mevcuttur
(Harmancıoğlu, Gül, Fıstıkoğlu, 2002/3):
•

Her türlü gelişim planlarının “sürdürülebilir kalkınma” felsefesi içinde gerçekleştirilme
zorunluluğu,

•

Çevrenin tüm doğal kaynaklarıyla bir bütün oluşturması,

•

Küresel ısınma etkileri

8.4. Türkiye’de Suyla İlgili Diğer Yönetmelikler
Ülkemiz de AB çalışmaları kapsamında kirliliğin önlenmesine yönelik Çevre ve Orman
Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Su Çerçeve Direktifinin
kardeş direktifleri önemli oranda mevzuatımıza aktarılmıştır (Çiçek, Kararaslan, Aslan,
Yaman, Akça, 2008):
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•

İçme suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine
Dair Yönetmelik (20/11/2005)

•

Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği (08.01.2005)

•

Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğini Karşı Suların Korunması Yönetmeliği (18.02.2004)

•

Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği
(26.11.2005)

•

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik (17.02.2005)
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Ayrıca kurumlara ortak bir anlayış geliştirme adına ülkemizde de eşgüdümün sağlanabilmesi
için Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından AB komisyonu ile paralel Su Çerçeve Direktifi çalışma grupları oluşturulmaktadır (Çiçek, Kararaslan, Aslan, Yaman, Akça, 2008).
8.5. AB Su Çerçeve Direktifi’nin Türkiye’de Uygulanmasına Yönelik Çalışmalar
Avrupa Birliği üyeliğine aday olan ülkemizde, “Avrupa Birliği Müktesabatının Üstlenilmesine İlişkin Ulusal Program”ın “Çevre” başlıklı 22. Bölümünde belirtilen yükümlülükler
çerçevesinde ülkemiz çevre mevzuatının Avrupa Birliği çevre mevzuatının uyumlaştırılması
kapsamında ilgili tüm kurum ve kuruluşların katılımıyla çalışmalar Çevre ve Orman
Bakanlığı koordinasyonunda sürdürülmektedir (Çiçek, Kararaslan, Aslan, Yaman, Akça,
2008).
AB Uyum Programında Türkiye; SÇD’nin hükümlerine uyum sağlamak amacıyla 20092013 yılları arasında Çerçeve Su Kanunu çıkarmıştır (Orsam, 2012).
SÇD kapsamında ilk proje Çevre ve Orman Bakanlığı önerisiyle, Hollanda hükümeti MATRA
programının finansal desteği ile 2002 yılında başlatılan “SÇD’nin Türkiye’de Uygulanması
Projesi”nin teknik çalışmaları tamamlanmış fakat proje raporları henüz onaylanmamıştır. Bu
proje kapsamında ilgili tüm kurum ve kuruluşların katılımıyla oluşturulan “Ulusal Platform”
marifetiyle SÇD incelenmiş, kurum temsilcileri bu direktifin uygulanmasına yönelik hem Hollanda ‘da hem de Türkiye’de eğitim programlarına katılmışlardır. Bu projenin çıktılarından
ve önerilerinden faydalanılarak yine Çevre ve Orman Bakanlığının önerisi ile “Türkiye’de
Su Sektörü İçin kapasite Geliştirilmesi Projesi” 2006 Yılı Mali İşbirliği Programından kabul
görmüştür. Proje 27 süreli olup, Hollanda-İngiltere-Slovakya konsorsiyonu tarafından yürütülmektedir. Projenin amacı AB Su Mevzuatına uygun olarak, özellikle SÇD ile alt direktiflerin
Türkiye’nin AB’ye katılım tarihinde AB Su Müktesebatının tam olarak uygulanması için Türkiye’ye su yönetiminde yardımcı olmaktır (Çiçek, Kararaslan, Aslan, Yaman, Akça, 2008). Bu
proje kapsamında, Aralık 2003’te “Uygulama El Kitabı Su Çerçeve Direktifi’nin Türkiye’de
Uygulanması” başlığıyla bir çalışma yayınlanmıştır (Güneş, 2010).
“Nehir Havzası Çalışma Grubu” tarafından taslak bir “Büyük Menderes Havzası Entegre Yönetim Planı” hazırlanmıştır. SÇD’ne uyum kapsamında yapılması gereken işlerden biri olan
su yönetimiyle ilgili mevcut mevzuatın gözden geçirilmesi, çakışan noktaların giderilmesi bu
amaçla gerekli düzenlemelerin yapılmasıdır. Bu plan kirlilik önlemleri ve iyi su kalitesine ulaşma gibi hedefleri kapsar (Çiçek, Kararaslan, Aslan, Yaman, Akça, 2008).
Havza Koruma Eylem Planlarından bir diğeri Meriç Havzasında yapılmıştır. Bu proje, su yönetimi konusunda sorumluluğu olan kurumlar arasında işbirliğini güçlendirmek ve su yönetimi
planlamasında katılımcı yaklaşımı geliştirmeyi amaçlamaktadır (Orsam, 2011).
OGM tarafından 2012 Yatırım Programında yer alan “Havza İzleme ve Referans Noktalarının
Belirlenmesi Projesi” bu direktif kapsamında Meriç-Ergene havzası, Susurluk havzası, Gediz
havzası, Sakarya havzası, Akarçay havzası gibi 5 havzaya dahil 16 il ve 147 noktada su kalitesi
izleme çalışması başlatıldı. Meriç-Ergene Havzası Edirne, Kırklareli, Tekirdağ’da 18 noktada;
Sakarya havzası Sakarya, Eskişehir, Ankara, Bilecik, Kütahya, Konya, Afyonkarahisar, Bolu,
Bursa’da 50 noktada; Akarçay havzası Afyonkarahisar ve Konya’da 27 noktada; Gediz havzası
Manisa, Uşak, İzmir, Kütahya’da 17 noktada; Susurluk havzası Balıkesir, Bursa, Kütahya’da
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35 noktada çalışmalar devam etmektedir (Erdemli, 2013). Bu projede amaç su kütlelerinin fiziko-kimyasal, kimyasal, biyolojik ve hidromorfolojik kalite unsurlarının gözetimsel ve operasyonel olarak izlenmesidir. 2012 yılı itibarı ile 5 havzada sürdürülecek çalışma ilerde 5+10
havza ve 15+10 havza şeklinde 25 havzayı kapsayacak şekilde sürdürülmesidir (Anul, 2013).
9. SONUÇ
Hızlı nüfus artışına bağlı olarak çarpık kentleşme, atık sular, tarım, küresel ısınma ve yanlış arazi kullanımının artması su kaynakları üzerinde olumsuz etki yapmaktadır. Su kaynaklarımızın
planlı, ekonomik ve bilinçli kullanılmaması, su veya suya bağlı ekosistemlerin korunmaması
gibi sebepler su kaynaklarının azalmasına sebep olmaktadır (Çiçek, Kararaslan, Aslan, Yaman,
Akça, 2008). AB’nin su kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi yönünde yapılan çalışmalarından biride Su Çerçeve Direktifi’dir.
AB Su Çerçeve Direktifi kapsamında Nehir Havzaları için Nehir Havzaları Yönetim Planları
hazırlanacaktır. Böylelikle havzayı bir bütün olarak inceleyip, yapılacak çalışmalar bu yönde
yapılacaktır.
Ülkemizde SÇD için teknik çalışmaları yürüten kuruluşlarla önemli bilgi birikimi olmasına
rağmen Direktifin bu havzada nasıl uygulanacağı bilinmemektedir. Bütünleşik havza yönetiminin ülkemizde yerleştirilmesi için yapılan çalışmaların, farklı kurumların aynı konuda yetkilendirilmiş olması, değişik amaçlarla çıkarılmış çok sayıda yasa bulunması, tanımların belirsizliği,
altyapı eksiklikleri gibi nedenlerle, yavaş ilerlemektedir. Bütünleşik havza yönetiminin Türkiye’de uygulanması sağlanmalıdır (Abay, 2008).
Türkiye’de de SÇD’ne uyum sürecinin 2009-2013 yılları arasında tamamlanarak Çerçeve Su
Kanunu’nun çıkarılması hedeflenmektedir. Esas olarak ülkemizde su yönetimini düzenleyen
yasaların pek çoğu eski tarihli olup, çeşitli kanunlar içerisinde dağınık şekilde yer almaktadır.
Başka bir deyişle, ülkemizde bütünleyici bir su yasası mevcut değildir ve bu eksiklik üzerine
son yıllarda çeşitli çalışmalar yapılmış, ancak sonuçlandırılamamıştır (Dalkılıç, Harmancıoğlu,
2008).
AB’ye üye olma yolunda ilerleyen Türkiye’de, suyun korunmasına ve geliştirilmesine yönelik
birçok yönetmelik ve kanun vardır. Bu SÇD kapsamında Büyük Menderes, Meriç, Akarçay, Sakarya, Gediz ve Susurluk havzalarında pilot uygulamalar yapmıştır (Güneş, 2010). Çalışmalar
devam etmektedir.
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ÖZET
Yapımına ilk olarak 1999 yılında başlanan ve halen inşaatı devam eden Bartın-Kirazlıköprü Barajı, yaklaşık 865 km2’lik havzanın suyunu toplamayı
hedeflemektedir. Tüm Bartın Çayı havzasının hemen hemen yarısını oluşturan baraj havzası, Ulus Çayı’nın büyük bir kısmı ile Abdipaşa Beldesi’nde bu
çaya dâhil olan Ovacuma ana çayı ve kollarını içermektedir. Yaklaşık yarısı orman, üçte birinden fazlası ziraat alanları ile kaplı havzanın geriye kalan
kısımları sırasıyla köy yerleşimleri, ormansız orman toprağı, kumul, tesis ve
kayalıklardan oluşmaktadır. Bu çalışmada havzadaki arazi kullanımları, baraj su planlamasına esas teşkil etmesi açısından irdelenmiştir. Bu kapsamda,
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) tekniği kullanılarak, yükseltisi 60 ile 1600 m
arasında değişmekte olan havza, 100 m’lik yükselti kuşaklarına ayrılmış, her
kuşakta ağırlıklı ortalamaları ile arazi kullanımları tespit edilmiş ve Thornthwaite metodu ile her kuşağın su bilançosu ortaya konulmuştur. Çalışma sonuçlarına göre, ilk 600 m’lik yükselti kuşaklarında ortalama %46 civarında yer
kaplayan ziraat alanları, her 100 m’de yaklaşık %10 azalarak 900 m’de %17’ye
düşmektedir. Köy yerleşimleri ise ziraat alanlarının çevresinde %5’i geçmeyen
oranda yer kaplamaktadır. Bununla birlikte, orman alanlarının oranı, ilk 200
m’de ortalama %28 olup, ağırlıklı olarak yaprak döken ormandır. 200 ile 600 m
arasında ortalama %50 olan orman alanının oranı her 100 m’de yaklaşık %10
artarak 1000 m’de %90’a varmıştır. Bu yükseltide geri kalan %10’luk dilimi ise
ziraat alanları kaplamaktadır. 1200 m’ye kadar, oran olarak ağırlığını koruyan
yaprak döken türler, bu ağırlığı daha sonra karışık türlere bırakmıştır. 1000 ile
1100 m arasında ise ziraat alanlarının oranı %3’e düşmekte, sonrasında 1600
m’ye kadar hemen hemen görülmemektedir. 1100 m’den en yüksek seviye
olan 1600 m’ye kadar hemen hemen tamamen orman alanının hâkim olduğu
kuşaklar yer alır. Havzada yükseltinin artmasıyla birlikte, sıcaklığın azalması
ve yağışın artması dolayısıyla evapotranspirasyon oranı yaklaşık yarı yarıya
azalmıştır. Öte yandan arazi kullanımı dikkate alınarak yapılan hesaplama,
ham hesaplamaya nispeten evapotranspirasyon oranının %5 civarında daha
yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Bunda yüksekliğin artmasıyla birlikte orman örtüsünün ağırlık kazanması rol oynamaktadır. Su döngüsü ve bi-
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lançosu açısından oldukça önemli olan arazi kullanımının, orta ölçekli bir
baraj havzasında güncel durumunun tespit edildiği bu çalışma, sürdürülebilir
bir baraj havzası planlaması için ışık tutabilecek niteliktedir.

Anahtar Kelimeler: Baraj havzası, Arazi kullanımı, Yükselti kuşakları, Su bilançosu.

1. GİRİŞ
Barajlar su depolayan yapılardır (Usul, 2001). Barajların, yalnızca su depolama ve enerji üretimi gibi vazifeleri olmayıp, aynı zamanda suyun akış rejimini düzenleme, sel ve rusubat kontrolü gibi önemli hizmetleri de söz konusudur. Barajların bu olumlu etkilerinin yanı sıra, akan suyu
durgun su haline getirip kirlenmesine sebep olma, mansap kısmında kalan suya bağlı hayatların
ve biyoçeşitliliğin sekteye uğratılması gibi bazı olumsuz tesirlerinin olabileceğini de bilmek
gerekmektedir. Bu olumsuz tesirler barajın kendisinden ve göl alanından kaynaklanabileceği
gibi, erozyona bağlı aşırı rusubat birikimi gibi barajın su toplama havzasından da kaynaklanabilir. Su toplama havzalarındaki arazi kullanımlarının, baraj su kalitesinin fiziksel ve kimyasal
değişimine etkileri olduğu gibi asıl etkileri su verimi üzerindedir (Çepel, 1986).
Bir havzadaki arazi kullanımı, düşen yağışın evapotranspirasyonla kaybedilen kısmı ve yüzeysel akış ile dere akımına geçen kısmı üzerinde belirleyici role sahiptir. Şöyle ki; nispeten
daha geçirimsiz olan yerleşim alanlarında hem buharlaşma ile hem de yüzeysel akış ile daha
fazla su kaybı olduğu bilinmektedir (Marsh, 2010). Öte yandan, tarım ve orman alanlarında
evapotranspirasyon ile yüzeysel akışın oranı mevcut bitki örtüsünün türüne ve tarımsal ürünün
çeşidine göre değişiklik göstermektedir. Hidrolojik açıdan, arazi kullanımı sahip olduğu bitki
örtüsüne göre önem kazanır (Waring ve Running, 2007). Bitki örtüsü bilhassa yaprak yapısına
bağlı olarak birbirinden farklı hidrolojik özellikler göstermektedir (Chang, 2006). Bitki örtüsü,
yaprak döken veya herdem yeşil olması, ibreli, geniş veya küçük yapraklı olması, sık veya seyrek yapraklı olması gibi özelliklerine göre intersepsiyon, buharlaşma (evaporasyon), terleme
(transpirasyon) ve topraktan su tüketimi açısından birbirinden değişik hidrolojik yansımalar
sergiler (Çepel, 1993; Bonan, 2008).
Bu çalışmanın amacı, Bartın-Kirazlıköprü baraj havzasındaki arazi kullanımlarının bilhassa
ziraat alanlarının ve değişik kapalılıklara sahip orman meşcere gruplarının su bütçesinin temel
iki unsuru olan evapotranspirayon ve yüzeysel akış oranları üzerindeki etkisini tespit etmektir.
Böyle bir çalışmanın sonuçları, güncel durumun anlaşılıp geleceğe ışık tutabilecek yaklaşım,
plan ve yönetim seçeneklerinin ortaya konulması açısından değerlidir.
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Şekil 1. Kirazlıköprü Baraj Havzasının, Bartın Çayı Havzası içerisindeki ve Türkiye’deki konumu.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1. Havzanın Özellikleri
Yapımına 1999 yılında başlanmış olan Bartın-Kirazlıköprü Barajının suyunun toplanmasının
hedeflendiği havzanın yaklaşık alanı 865 km2’dir. Toplam havza alanı yaklaşık 1943 km2 olan
Bartın Çayı’nın en uzun kolu olan Gökırmak Çayı (Ulus ve Ovacuma Çaylarını içerir) havzasının büyük bir kısmını oluşturan Kirazlıköprü Baraj havzasının yükseltisi 60 ile 1600 m arasında geniş bir kuşakta değişiklik göstermektedir (Şekil 1). Bununla birlikte, havzanın yaklaşık
yarısı 300 ile 700 m arasındaki kuşakta ve yaklaşık 1/3’ü ise 700 ile 1100 m arasındaki kuşakta yer almaktadır. Havzanın ortalama eğimi %15 olup, %0-5 arasındaki eğime sahip hemen
hemen düz araziler daha çok havzanın aşağı kısımlarında yaklaşık %11’lik bir yüzölçümünü
kapsamaktadır. Havzadaki yamaçların bakısı her dört yöne de hemen hemen eşit dağılmışken
batıya bakan yamaçlar ağırlıktadır. Havzanın bu jeomorfolojik yapısının, havzanın yaklaşık
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15 km aşağısında yer alan Bartın şehir merkezindeki seller üzerinde etkisi olduğu Turoğlu ve
Özdemir (2005) tarafından vurgulanmıştır. Havzanın yaklaşık 3/4’ünü kaplayan kireçtaşı-çamurtaşı jeolojik formasyonu (MTA, 2007) üzerinde ağırlıklı olarak gri-kahverengi podzolik
topraklar oluşmuştur ve bunlar daha çok derinliği yarım metreyi geçmeyen sığ topraklardır
(GTHB, 2005). Bartın Meteoroloji istasyonunun 1982 ile 2011 yılları arasını kapsayan 30 yıllık
meteoroloji verilerine göre, yıllık ortalama sıcaklık 12.6°C, yıllık toplam yağış 1033 mm’dir
(MGM, 2013). Bölge nemli mezotermal iklim rejimi içerisine dâhildir. (Atalay, 2011). En sıcak
ay, 22.2°C ortalama sıcaklığa sahip olan Temmuz ve en soğuk ay ise 4.1°C ortalama sıcaklığa
sahip olan Ocak’tır. Ortalama 123 mm yağış ile en nemli ay Ekim ve ortalama 49 mm yağış
ile en kurak ay Mayıs’tır. Esme süresine bağlı olarak, hâkim rüzgâr yönleri Karadeniz’in yer
aldığı batı-kuzeybatı ve kuzey-kuzeydoğudandır. Havzanın nispeten alçak ve orta kesimlerinde
ekseriyetle ibreli ağaçlardan Karaçam (Pinus nigra), yaprak döken ağaçlardan Doğu Kayını
(Fagus orientalis L.), Avrupa Gürgeni (Carpinus betulus L.) ve Meşe türlerinden (Quercus sp.)
oluşan meşcereler, yüksek kesimlerde yerlerini yine ibreli ağaçlardan Uludağ Göknarı (Abies
bornmüllerina) ile Doğu Kayını (Fagus orientalis L.) karışık meşcerelerine terk ederler (OGM,
2011). Irmak kenarlarında ise Doğu Çınarı (Platanus orientalis L.) yoğunluktadır.
2.2. Yöntem
Baraj havzasındaki arazi kullanımları, bilhassa yükseltiye bağlı olarak değişkenlik gösterdiğinden dolayı, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) tekniği kullanılarak, havza 100 m’lik yükselti
kuşaklarına ayrılmıştır. Her bir yükselti kuşağında yer alan arazi kullanımları böylece tespit
edilmiştir. Ormanlık arazilerde, meşcereler çok çeşitli ağaç türlerinden oluştuğundan bu arazi
kullanımını sadece “orman” olarak nitelendirmek doğru olmayacağından dolayı bir sınıflandırmaya tabii tutmak gerekli görülmüştür. Bu çerçevede, orman meşcereleri öncelikle, ibreli,
yaprak döken ve karışık olmak üzere üç ana gruba ayrılmıştır. Hidrolojik döngüde önemli yer
tutan ve su bilançosunun hesaplanmasında esas teşkil eden evapotranspirasyon üzerinde meşcerelerin yaprak yapısı kadar kapalılığı da etkilidir (Perry et al., 2008). Dolayısıyla, meşcerelerin
orman amenajman planlarında yer alan kapalılık sınıfları da (0, 1, 2, 3) orman meşcerelerinin
sınıflandırmasına dâhil edilmiştir.
Bartın meteoroloji istasyonunun 30 yıllık verilerine dayalı olarak, aylık ortalama sıcaklık ve aylık toplam yağış verileri hesaplanmıştır. Bu aylık ortalama sıcaklık ve aylık toplam yağış verileri esas alınarak Thornthwaite su bilançosu (Thornthwaite, 1948) ortaya konulmuştur. Havzanın
yükseltisi 60 ile 1600 m gibi geniş bir aralıkta değişiklik gösterdiğinden dolayı, havzanın tamamı için düşük yükseltideki meteoroloji istasyonunun verilerine bağlı tek bir su bilançosu tüm
havzayı tutarlı bir şekilde yansıtmayacağından, her 100 m’lik yükselti kuşağı için su bilançosu
oluşturulmuştur. Yükseltiye bağlı değişen bu su bilançolarında yükseltiye bağlı sıcaklık ve
yağış değişimi prensipleri esas alınmıştır. Şöyle ki; her 100 m’lik yükselti artışında ortalama
hava sıcaklığının 0.5°C azaldığı (yani düşey sıcaklık gradyanının 0.5°C olduğu), yıllık toplam
yağışın da 54 mm arttığı kabul edilmiştir (Barry, 2008).
Elde edilen su bilançoları üzerinde arazi kullanımının etkisini ortaya koyabilmek için Gökırmak Çayının bir kolu olan Ovacuma Irmağı havzasında yapılmış bir çalışmanın hidrolojik verilerinden faydalanılmıştır (Öztürk, 2009). Kirazlıköprü Baraj havzasının bir kısmını teşkil eden
Ovacuma Irmağı havzası için arazi kullanımını dikkate alan bütünleşik hidrolojik model ile
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yapılan hassasiyet analizinde, sırasıyla havzanın tamamının ziraat, tam kapalı (3 kapalı) ibreli,
yaprak döken ve karışık meşcereler ile kaplı olduğu farz edilmiştir. Hassasiyet analizi neticesinde ziraat, ibreli, yaprak döken ve karışık meşcereler için evapotranspirasyonun yağışa oranları sırasıyla %62.8, %72.9, %75.6 ve %74.4 olarak bulunmuştur (Öztürk, 2009; Öztürk vd.,
2013b). İlgili çalışmada, hidrolojik modelde meşcere kapalılığı, dolayısıyla arazi kullanım göstergesi olarak kullanılan Yaprak Alan İndisi (YAİ) parametresi, tüm kapalılık derecelerindeki
(0, 1, 2, 3) ibreli, yaprak döken ve karışık türler için tespit edilmiştir (Öztürk, 2009; Öztürk vd.,
2013a). Buna göre, her bir kapalılık derecesindeki ibreli, yaprak döken ve karışık meşcereler
için tekabül eden ortalama YAİ’ler ortaya konulmuştur. Diğer bir hassasiyet analizinde de havzanın tamamında YAİ’nin sırasıyla 1 ve 2 olduğu kabul edilip, denenmiş ve 1’den 2’ye evapotranspirasyon oranının yaklaşık %5 arttığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla YAİ’nin 1 puanlık artışının evapotranspirasyon oranında %5 artışa sebep olduğu öngörüsünden hareketle tüm kapalılık
derecelerindeki orman gruplarına ait evapotranspirasyon oranları hesaplanmıştır. Neticede elde
edilen bu değerlerin orman meşcere sınıflarına göre dağılımı Çizelge 1’de gösterilmiştir.

Çizelge 1. Orman meşcere sınıflarına ve ziraat alanlarına ait evapotranspirasyon ve yüzeysel
akış oranları.
Orman
Grubu
İbreli
İbreli
İbreli
İbreli
Yaprak Döken
Yaprak Döken
Yaprak Döken
Yaprak Döken
Karışık
Karışık
Karışık
Ziraat

Kapalılık
Derecesi
0
1
2
3
0
1
2
3
1
2
3

Evapotranspirasyon

Yüzeysel Akış

(%)
65.4
67.9
70.4
72.9
68.1
70.6
73.1
75.6
71.9
73.2
74.4
62.8

(%)
34.6
32.1
29.6
27.1
31.9
29.4
26.9
24.4
28.1
26.8
25.6
37.2

Sonrasında Kirazlıköprü Baraj havzasındaki her bir yükselti kuşağındaki orman meşcere
sınıflarının ağırlıklı ortalamaları ve oranları hesap edilmiştir. Her bir orman meşcere sınıfının
ilgili yükselti kuşağındaki oranı ile o sınıfa tekabül eden evapotranspirasyon oranının çarpılması neticesinde her bir yükselti kuşağı için yıllık yağışın evapotranspirasyon ile kaybedilen ve
buna bağlı yüzeysel akışa geçen kısmı yeniden hesaplanmıştır.
3. BULGULAR
Havzada yer alan yerleşim, tesis, kayalık gibi alanlar geçirimsiz yüzeyler olarak düşünülmüş
ve dolayısıyla bu yüzeylerden, yağışın %50’si buharlaştığı, %50’sinin de yüzeysel akışa geçtiği
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kabul edilmiştir. Öte yandan, kumul ve ormansız orman toprağı alanlarının ise ziraat alanlarıyla
aynı evapotranspirasyon ve yüzeysel akış oranlarına sahip oldukları kabul edilmiştir. Ormanlık,
ziraat ve varsa kumul arazilerin, bunlara bağlı olarak evapotranspirasyon ve yüzeysel akış oranlarının yükseltinin artışı ile birlikte nasıl bir değişim gösterdiği Çizelge 2’de ifade edilmiştir.
Havzanın ilk 200 m’lik yükselti kuşaklarında bulunan kumul alanlar, yukarı kesimlerden
erozyonla sıyrılıp, ırmak içerisinde taşınıp, aşağı kesimlerde biriktirilen alüvyon materyalin
yayıldığı alanlardır. Yine ilk kuşakta yer alan Bartın İli’ne bağlı Abdipaşa Beldesi ve ikinci kuşakta yer alan Bartın İli’nin Ulus İlçesi, havzadaki en büyük iki yerleşim alanıdır. Havzanın ilk
600 m’lik yükselti kuşaklarında ziraat alanları, kuşağın yaklaşık yarısını kaplamaktadır. Bu ilk
600 m’lik yükselti kuşaklarında ormanları, ekseriyetle yaprak döken türler temsil etmektedir.
Nitekim bu yaprak döken türlerin 1100 ile 1200 m yükselti kuşağı içerisindeki oranı %50’yi
geçmiştir. Bu kuşaktan sonra ziraat alanları hemen hemen görülmemekle birlikte sadece 1500
ile 1600 m arasında yaklaşık %5 oranında yaylalar şeklinde görülmektedir. 1200 m yükseltiden
sonra tamamen orman alanlarının hâkim olmuştur. Bu yükselti kuşaklarında artık yaprak döken
türler ağırlığını kaybetmeye başlamış, yerlerini ibreli ve karışık türlere bırakmıştır. Havzada
1500 m’lik yükselti farkı, evapotranspirasyon oranının yaklaşık yarı yarıya azalmasına, yüzeysel akış oranının da o nispette artışına sebep olmuştur. Bununla birlikte, yükseltinin artmasıyla
birlikte yavaş yavaş orman alanlarının hâkim duruma geçmesi, arazi kullanımına dayalı su
bütçesi hesabının, sadece yükseltiyi dikkate alan ham su bütçesi hesabına nazaran evapotranspirasyon lehinde %5 artış vermesine sebep olmuştur.
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Çizelge 2. Sadece yükseltiyi dikkate alan evapotranspirasyon ve yüzeysel akış oranları (yükseltinin solunda kalan sütunlar) ile arazi kullanımlarını da dikkate alan evapotranspirayon ve
yüzeysel akış oranları (arazi kullanımının sağında kalan sütunlar).
Evapotranspirasyon
(%)

Yükselti
(m)

Arazi
Kullanımı

%

Evapotranspirasyon
(%)

Yüzeysel
Akış (%)

48.7
25.9
16.4
6.2

61.3

38.7

61.0

39.0

60-100

Ziraat
Kumul
Yaprak Döken
Yerleşim

58.9

41.1

100-200

Ziraat
Yaprak Döken
Yerleşim
Kumul

46.4
25.0
12.9
8.9

60.2

39.8

57.2

42.8

200-300

Ziraat
Yaprak Döken
İbreli
Karışık

47.6
33.6
6.6
6.1

61.5

38.5

43.1
38.7
8.2
5.2

60.8

39.2

55.8

44.2

300-400

Ziraat
Yaprak Döken
İbreli
Karışık

51.9

48.1

400-500

Ziraat
Yaprak Döken
İbreli
Karışık

45.8
34.6
9.3
4.9

56.0

44.0

49.2

50.8

500-600

Ziraat
Yaprak Döken
İbreli
Karışık

45.4
34.2
10.8
5.8

53.3

46.7

600-700

Yaprak Döken
Ziraat
İbreli
Karışık

40.2
36.8
9.9
8.5

55.5

44.5

43.6
27.5
14.2
10.2

48.8

51.2

50.5
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Yüzeysel
Akış (%)

49.5

43.7

56.3

700-800

Yaprak Döken
Ziraat
Karışık
İbreli

42.3

57.7

800-900

Yaprak Döken
Karışık
Ziraat
İbreli

44.4
24.2
16.9
8.0

48.1

51.9

36.0

64.0

900-1000

Yaprak Döken
Karışık
İbreli
Ziraat

42.9
28.0
17.4
10.3

41.5

58.5

37.3

62.7

1000-1100

Yaprak Döken
Karışık
İbreli

40.6
33.3
17.7

43.6

56.4

34.9

65.1

1100-1200

Yaprak Döken
Karışık
İbreli

50.4
37.0
12.2

41.2

58.8

33.0

67.0

1200-1300

Karışık
Yaprak Döken
İbreli

57.5
30.5
11.8

38.6

61.4

32.0

68.0

1300-1400

Karışık
Yaprak Döken
İbreli

74.4
16.6
9.0

37.8

62.2

30.6

69.4

1400-1500

Karışık
İbreli
Yaprak Döken

77.2
17.3
5.4

36.0

64.0

28.1

71.9

1500-1600

İbreli
Karışık

56.1
38.7

32.7

67.3
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4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Arazi kullanımının bilhassa evapotranspirasyonu ve yüzeysel akışı önemli ölçüde değiştirmek
gibi hidrolojik döngü ve dolayısıyla havzadaki su bütçesi üzerindeki etkileri belirgindir. Sahip olduğu tepe çatısı tarafından intersepsiyonla yağışın büyük bir kısmının tutup yavaşlatan,
böylece yağmur damlalarının doğrudan yüzeye çarpıp erozyona yol açmasına engel olan, aynı
zamanda yüzeysel akıştan ziyade yeraltı sularını besleyen bir orman örtüsü, barajların ömrü ve
su kalitesi açısından oldukça değerlidir. Çünkü şiddetli erozyonla meydana gelen aşırı rusubatın barajların arkasında hızlıca birikmesine ve orayı doldurmasına engel olurlar. Aynı zamanda
kirlenmeye müsait olan yüzey sularından ziyade daha kaliteli ve uzun vadeli yeraltı sularına
katkıda bulunurlar.
Bu çalışmada da arazi kullanımının baraj havzasının su bütçesi üzerindeki etkileri vurgulanmıştır. Bununla birlikte, havzadaki güncel ve değişken arazi kullanımları ile bunların ekolojik
bileşenlerinin dikkate alındığı yersel ve zamansal dinamikleri olan bir ekolojik arazi kullanım
modelinin, intersepsiyon, evapotranspirasyon, yüzeysel akış, kanal akışı ve yeraltı suyu akışı
gibi su döngüsünün ana bileşenlerinin koordineli bir şekilde yer aldığı hidrolojik bir model ile
bütünleştirilmesi ve uygulanmasına ihtiyaç vardır. Bütünleşik ve dinamik bir ekolojik arazi
kullanım-hidrolojik modeli, iklim değişikliği gibi küresel bir olgu ile karşı karşıya kalabilecek
baraj havzalarının sürdürülebilir planlaması ve yönetimi için de son derece önemlidir.
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HİDROLOJİK FONKSİYONLU HAVZALARDA FİZYOGRAFİK
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ÖZET
Toprak oluşum açısından kendisini oluşturan anakaya kadar birçok çevresel
faktörlerle de etkileşim içerisindedir. Bunların başında yükseklik, eğim ve
bakı gibi fizyografik karakteristikler gelmektedir. Bu özellikler toprakların
bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerini doğrudan etkilemektedir. Bu çalışmanın
amacı, fizyografik karakteristiklerin toprağın önemli bazı fiziksel ve kimyasal
özellikleri üzerine etkilerini ortaya koymaktır. Araştırma, Erzurum Kuzgun
Baraj Gölü çevresinde yürütülmüştür. Araştırma alanının fizyografik karakteristikleri CBS ortamında belirlenmiş ve arazi kullanım durumuna göre 80
adet bozulmuş yüzey toprak örnekleri üzerinde fiziksel ve kimyasal analizler
yapılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS paket programı kullanılmıştır. Arazinin ortalama yüksekliği 2100-2400 m arasında değişmektedir.
Yükseklik grupları ile toprak özellikleri arasında, rakım arttıkça kil içeriği,
organik madde içeriği ve agregat stabilitesi oranında azalış, kum, pH, fosfor
ve K faktörü değerlerinde ise artışlar meydana gelmiştir. Alan genel olarak
dik eğimli bir yapıya sahiptir. Bu eğim grubu mevcut bitki çeşitliliğinde kısıtlamalara neden olduğu gibi toprak aşınım oranını da olumsuz yönde etkilemektedir. Eğimin yüksek olduğu alanlar genelde güney bakılı alanlardır. Bu
alanlarda yükselti ve eğimin olumsuz etkileri kombine bir şekilde toprak özelliklerine de yansımıştır. Eğim oranı arttıkça kil oranında, organik madde ve
agregat stabilitesinde azalma, kum oranında ve K faktöründe ise artma eğilimi
tespit edilmiştir. Güney bakılarda kum oranında ve K faktöründe istatistiksel
anlamda önemli bir artış tespit edilmiştir. Arazi kullanımına bağlı olarak, organik madde içeriği, K faktörü, agregat stabilitesi, kum, silt ve kil oranlarında farklılıklar, özellikle fizyografik faktörlerinde etkisiyle daha belirleyici olmuştur. Sonuç olarak, fizyografik karakteristikler verimliliğin sağlanmasında
da önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle özellikle su üretimi gibi önemli
fonksiyonlara sahip havzalarda sürdürülebilir arazi kullanımı için fizyografik
faktörlerin olumsuz olduğu alanlara yönelik toprak koruma ve ıslah projelerine öncelik verilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Toprak Özellikleri, Fizyografya, Arazi Kullanımı
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1. GİRİŞ
Yeryüzündeki yaşam kaynaklarının başında gelen toprak, oluşumu uzun yıllar sonucu meydana
gelmektedir. Bu nedenle verimli toprakları koruyarak ve verimsiz toprakları ıslah ederek sürdürülebilir bir şekilde insanlığın hizmetine sunmak için doğal toprak karakteristiklerinin neden
olduğu potansiyel verim gücünün belirlenmesi gerekmektedir.
Toprağı oluşturan özelliklerden birisi olan fizyografik faktörler, oluşumdan başlayarak, toprağın gelişim sürecini ve diğer ekolojik faktörleri de dolaylı olarak etkileyen özelliklere sahip
önemli bir faktördür (Çepel, 1996; Kantarcı, 2000). Bu etkiler toprağın fiziksel ve kimyasal
özelliklerine de yansımaktadır. Toprağın gelişiminde ana kayanın mineralojik özellikleri belirleyici rol oynasa da fizyografik koşullar toprak oluş faktörlerini etkileyerek oluşum sürecini
de olumlu yada olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Topraklar açık, dinamik ve doğal sistemler
olduklarından dolayı fiziksel ve kimyasal özelliklerinin birbirleriyle yakın bir ilişkisi olduğu
Irmak (1970), Çepel ve Zech (1972), Çepel vd. (1977), Kantarcı (1980), Altun (1995), Özkan
(1997) tarafından yapılan araştırmalarda ortaya konulmuştur.
Özellikle eğim ve bakı toprak özellikleri üzerinde önemli etkilere sahiptir. Eğim, arazinin
pozisyonuna bağlı olarak engebelilik derecesini ifade etmektedir. Arazi eğimi toprak derinliği,
erozyon, toprağın tekstürü, strüktürü, yüzey akışı, sıcaklık, nem ve yağış gibi bazı iklim
faktörlerini yakından etkilemektedir. Arazi kullanım kabiliyet sınıflarının belirlenmesinde
kullanılan en önemli kıstasların başında gelmektedir. Bakı ise arazinin yöneyini ifade eder.
dört ana yön ve dört ara yönden oluşmaktadır. Arazinin bakısı, o yerin özellikle sıcaklık ve
yağış rejimini etkiler. Bu faktörlerdeki değişim bitki formasyonundaki çeşitliliği, dağılımı ve
yoğunluğunu da etkilemektedir (Çepel, 1995). Toprakların fiziksel ve kimyasal özelliklerindeki değişim toprakların aşınmaya karşı olan mukavemetlerini de yakından etkilemektedir (Lal,
1988; Özdemir, 1991)
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) kullanılarak arazinin fizyografik özellikleri Sayısal Yükseklik Modeli oluşturularak elde edilebilmektedir. Bunun yanında araziden elde edilen noktasal
veriler CBS ortamında işlenerek jeoistatistik analizlerle mekansal dağılımı ortaya koyabilme
imkanı vermektedir (Jaint vd, 1995).
Bu araştırma ekolojik faktörlerin en önemli unsurlarından birisi olan toprağın oluşumundan
başlayarak gelişimini ve verimliliğini kontrol eden fizyografik karakteristikler ile toprak arasındaki etkileşimlerin anlaşılması amacıyla Erzurum Kuzgun Baraj Gölü Havzasında ArcGIS
9.3 CBS yazılımı kullanılarak yürütülmüştür. Bu araştırma ile olumsuz fizyografik koşullarının
etkilerini azaltmaya yönelik planlamalara yön verilmiş olacaktır.
2. MATERYAL VE METOD
2.1 Araştırma alanı
Araştırma, Erzurum İli Aziziye (Ilıca) İlçesinin 60 km kuzey batısında bulunan ve Yukarı Fırat
havzası sınırları içerisinde kalan Kuzgun Baraj Gölü ve çevresinde yürütülmüştür (Şekil 1).
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Şekil 1. Araştırma alanı

Çalışma alanı ve yakın çevresi yıllık ortalama sıcaklığı 5.3 °C dir. Yıllık yağış ortalaması
409 mm’dir . Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında sıcaklık ve buharlaşmanın en yüksek, yağış
değerlerinin ise en düşüktür. Su açığının en fazla bu aylarda görülmektedir. Araştırma alanında
orman örtüsünün bulunduğu alanlar, sarıçam (Pinus sylvestris) ve titrek orman kavağı (Populus
tremula) ile saf veya karışık meşcere şeklinde kaplıdır.
2.2 Metod
2.2.1 Araştırma alanı fizyografik karakteristiklerin (yükseklik, eğim, bakı) tespiti
Araştırma alanında yükseklik, eğim ve bakı grupları, Sayısal Yükseklik Modeli (DEM) haritasından faydalanılarak, ArcGIS 9.3 programında yükseklik TİNGRİD oluşturularak, eğim; “3D
Analist/Surface Analysis/Slope” ile arazi yüzeyinin yönünü gösterir herhangi bir noktadaki teğet
düzlemin baktığı yön ile ifade edilen bakı özellikleri ise; “3D Surface Analysis/Aspect” komutu
kullanılarak haritalanmıştır. Bu komut ile oluşturulan bakı, eğim yüzeyinin yönü olarak tanımlanmış, kuzeyden başlayarak saat yönünde (0-360) derece ile ölçülmüştür. 0-360 derece arasında
0 kuzey, 90 doğu, 180 güney, 270 batı olarak atanmıştır. Bakı değerinin –1 olması, bu noktanın
düz olduğu anlamını vermektedir. ArcGIS programında oluşturulan bakı haritasının arka planındaki
bakı algoritması Şekil 2’te gösterilmiştir.

Şekil 2. Bakı grupları değerlendirme algoritması (ESRI, 2009)
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2.2.2 Bazı toprak özelliklerinin belirlenmesi
Araştırmada, eğim ve bakı durumuna göre 0-30cm derinliğinde farklı yükseklik, eğim ve bakı
gruplarından toplam 80 adet bozulmuş toprak örnekleri alınmıştır. Toprak örnekleri üzerinde fiziksel ve kimyasal analizler yürütülmüştür. Toprak tekstürü Bouyoucos hidrometre yöntemiyle
(Gee ve Hortage, 1986), toprak reaksiyonu 1:2,5’luk toprak-su süspansiyonunda potansiyometrik olarak ‘’Cam Elektrotlu’’ pH metre ile (McLean, 1982), organik madde içeriği SmithWeldon yöntemiyle (Nelson ve Sommer, 1982), agregat stabilitesi ıslak eleme yöntemiyle
(Kemper ve Rosenau, 1986), dispersiyon oranı; süspansiyondan ve mekaniz analiz sonucu elde
edilen silt ve kil oranlarının bölünmesi ile (Bryan, 1965), hidrolik iletkenlik (Klute and Dırksen 1986)’e göre, kireç içeriği Scheibler kalsimetresi ile (Nelson, 1982), elektriksel iletkenlik
Rhoades (1982)’e göre, azot içeriği mikrokjheldal yöntemiyle (Bramner and Mulvaney 1982),
fosfor içeriği “Olsen” metodu (Sauchelli 1965) ile belirlenmiştir. Her bir toprak örneği için
“Toprak aşınım faktörü” (K) değerleri, örneklerin tekstürel ve strüktürel özellikleri ile organik
madde içeriği ve su geçirgenliği değerleri kullanılarak (1) nolu ampirik eşitlikten yararlanılarak
belirlenmiştir (Wischmeier and Smith 1978). Çalışmada dikkate alınan toprak özellikleri ile
fizyografik karakteristiklerinin değerlendirilmesinde SPSS paket programında varyans analizi
ve Duncan çoklu karşılaştırma yöntemi kullanılmıştır.
K = ((2.17 × 10-4) × (M1.14) × (12-a) + 3.25 × (b - 2) + 2.5 × (c - 3)) × d

(1)

Eşitlikte;
K: Toprak aşınım faktörü
M: Tane irilik parametresi
A: Organik madde içeriği, %
b: Strüktür tipi kodu
c: Su geçirgenliği kodu
d: Metrik sisteme dönüştürme katsayısı (d=1,292)
Eşitlikte yer alan tane irilik (M) parametresi aşağıdaki (2) denklem yardımıyla
belirlenmiştir.
M= (Çok ince kum + Silt) (100-Kil)

(2)

Denklemde yer alan, strüktür kodlaması Çizelge 1 de verildiği şekilde yapılmıştır. Eşitlikte kullanılan geçirgenlik değerlerinin tanımlanması ve kodlanmasında Çizelge 2’den yararlanılmıştır.
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Çizelge 1. K faktörünün belirlenmesinde kullanılan strüktür tipleri ve kodları
Strüktür Tipi

Strüktür Kodu
1
2
3
4

Çok ince granüler
İnce granüler
Orta veya kaba granüler
Blok, prizmatik, sütunsu, pulsu veya masif

Çizelge 2. Geçirgenlikte kullanılan kod ve sınır değerleri ve tanımı

Geçirgenlik Kodu

Geçirgenlik Değeri

Geçirgenlik Tanımı

1
2
3

(mm/h)
> 60,96
20,32-60,96
5,08-20,32

4

2,032-5,08

Orta-yavaş

5
6

1,016-2,032
< 1,016

Yavaş
Çok yavaş

Çok hızlı
Hızlı
Orta-hızlı

Hesaplanacak K faktör değerleri havzadaki toprak grupları dikkate alınarak ağırlıklı ortalama
olarak hesaplanmış ve istatistiksel analizlerde kullanılmıştır.
Çizelge 3. K Faktörüne göre toprakların sınıflaması
K faktörü
0-0,05
0,05-0,10
0,10-0,20
0,20-0,40
0,40-0,60

Aşınabilirlik
Çok az
Az
Orta
Kuvvetli
Çok kuvvetli

2.2.3 Noktasal verilerin raster haritalara dönüştürülmesi
Noktasal verilerinden alansal verileri elde etmek amacıyla raster haritalara dönüştürülmesinde
Arcgis 9.3 yazılım programında IDW (Inverse Distance Weighted) enterpolasyon tekniği uygulanmıştır (Lo et al. 2002). Bu tekniğin uygulanmasında aşağıda verilen eşitlik kullanılmıştır
(By 2004).

Burada; m; nokta verisi, dii; noktalar arası mesafe’dir.
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3. BULGULAR VE TARTIŞMA
3.1 Araştırma alanının yükseklik, eğim ve bakı grubu tespiti

Araştırma alanı topoğrafik haritasından hazırlanan Sayısal Yükseklik Modeli (SYM) verilerine
göre, alan 2090 m ile 3115 m yükseltilerinde yer almaktadır. Alanın ortalama yüksekliği ise
2328 m’dir. Araştırma alanında 100 m’lik yükselti farkları esas alınarak 11 yükselti grubu oluşturulmuş ve bu yükselti gruplarının toplam alan içerisindeki oransal dağılımları değerlendirilmiştir. Buna göre, 3000 m-3115 m yükselti grubu % 0.03 bir oranla en düşük, ve 2100-2200 m
yükselti grubu ise % 27.45 bir oranla en yüksek orana sahip olduğu tespit edilmiştir (Çizelge 4
ve Şekil 3). Ulu vd (1999) yaptıkları havza bazında yaptıkları bir çalışmada, araştırma alanında
yüksekliğe bağlı olarak vejetasyon örtüsünün tipi, sıklık ve kapalılığı, büyüme durumunun,
yağış ve sıcaklık ilişkilerinin değiştiğini tespit etmişlerdir.
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan eğim sınıflandırmasına göre alanda sarp
eğim gurubu 7960 ha (% 34)’lük alanla en fazla alana sahipken, hafif eğim grubu 1426 ha (% 0,6)
ile en az alana sahiptir (Çizelge 5). Alanın ortalama eğimi %25 olarak belirlenmiştir (Şekil 4).
Çizelge 4. Yükseklik grupları ve alansal dağılımları
Yükseklik Grubu
(m)
2090-2100

(m2)
711760,41

2100-2200
2200-2300

Oran

Ortalama Yükseklik (m)

(%)
0,30

2095

64867725,84

27,45

2150

55717943,57

23,58

2250

2300-2400

55451588,11

23,46

2350

2400-2500

27198456,96

11,51

2450

2500-2600

12436230,75

5,26

2550

2600-2700

6514928,27

2,76

2650

2700-2800

5849148,22

2,47

2750

2800-2900

3366350,88

1,42

2850

2900-3000

4158810,68

1,76

2950

3000-3115

64099,12
236337042,80

0,03
100,00

3057

TOPLAM
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Şekil 3. Araştırma alanının yükseklik grupları haritası
Çizelge 5. Eğim grupları ve alansal dağılım çizelgesi
Eğim Grubu

% Eğim

1- Düz
2- Hafif
3- Orta
4- Dik
5- Çok Dik
6- Sarp
Toplam

0-2
2-6
6-12
12-20
20-30
30+

Kapladığı alan
(ha)
3218
1426
2472
3810
4747
7960
23634

Kapladığı alan (%)
14
6
10
16
20
34
100

Araştırma alanının eğim gurubu haritası Şekil 4’te verilmiştir. Alanın geneli dik eğimli
bir yapıya sahiptir. Bu eğim grubu mevcut ve oluşturulacak olan bitki deseninde kısıtlamalara
neden olduğu gibi potansiyel erozyon oranını da artırmaktadır. Arazinin belli bir eğime sahip
olması, yağışlardan sonra yüzey akışa geçen su miktarına, toprağın erozyona karşı gösterdiği
dirence ve tarım alet ve makinelerinin kullanımına etki eder (Gümüş 1997).

Şekil 4. Araştırma alanının eğim grupları haritası
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Araştırma alanı bakı grupları, doğu, batı, kuzey, güney ve düz araziler olmak üzere 5 gruba ayrılmıştır. Araştırma alanında güney bakılı alanlar %27’lik bir orana sahip olup, en büyük alanı
(6433 ha) oluşturmaktadır. Düz araziler ise %13’lük bir alana sahip olup, en küçük alanı (3163
ha) meydana getirmektedir (Çizelge 6) Buna göre alanın genel bakısı güney yönündedir (Şekil
5). Bakı özellikle potansiyel ağaçlandırma alanlarında güneşli ve gölgeli bakıları seven bitkilerin yerlerini tespit etmek için kullanılmıştır.
Çizelge 6. Bakı grupları ve alansal dağılım çizelgesi
Bakı
Düz
Kuzey Bakı
Doğu Bakı
Güney Bakı
Batı Bakı
Toplam

Kapladığı alan
(ha)
3164
5605
3374
6433
5058
23634

Kapladığı alan
(%)
13
24
14
27
22
100

Şekil 5. Araştırma alanının bakı grupları haritası

3.2 İstatistik analizler
Araştırma alanındaki farklı yükseklik, eğim ve bakı gruplarından alınan yüzey toprak
örneklerinin tanımlayıcı istatistikleri Çizelge 7’de; yükseklik, eğim ve bakı grupları için çoklu
karşılaştırma test sonuçları Çizelge 8, 9 ve 10’da ve korelasyon analiz sonuçları Çizelge 11’da
verilmiştir.
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Çizelge 7. Yüzey toprak örneklerinin tanımlayıcı istatistikleri
Toprak
Özellikleri

N

Minimum

Maksimum

Ortalama

Standart Hata

Kil

80

7,56

42,14

23,05

9,00

Silt

80

6,88

40,29

27,39

7,17

Kum

80

27,06

84,25

49,54

10,19

AS

80

30,35

97,15

64,44

16,67

pH

80

5,79

7,85

6,65

0,27

OM

80

0,49

8,85

3,89

2,10

Fosfor

80

1,72

7,70

4,72

1,64

Azot

80

0,02

0,44

0,19

0,10

Kireç

80

0,01

16,70

0,40

2,51

Hİ

80

0,68

30,91

7,97

8,64

Eİ

80

130,6

890,0

377,97

185,73

DO

80

15,43

88,10

48,17

17,85

KDK

80

8,43

41,44

20,04

7,46

K Faktörü

80

0,00

0,19

0,06

0,035

Yükseklik grupları ile toprak özellikleri arasındaki çoklu karşılaştırma testine göre; rakım arttıkça kil içeriği, organik madde içeriği ve agregat stabilitesi oranında azalış meydana gelmiştir.
Kum, pH, fosfor ve K faktörü değerlerinde ise artış meydana gelmiştir (Çizelge 8). Bu farklılığın nedenlerinde birisi; yükseklik değerlerine bağlı olarak değişen iklimin karakteristikleridir
(Sıcaklık, yağış, nem vb.). İklim toprağı
oluşmasından, olgunlaşmasından verimliliğine kadar etki edebilen önemli ekolojik faktörlerden
birisidir (Çepel, 1996; Kantarcı, 2000).
Farklı eğim gruplarında yapılan çoklu karşılaştırma testinde dört farklı eğim grubuna göre kil
oranı, kum oranı, organik madde içeriği, Eİ, agregat stabilitesi, fosfor ve K faktöründe farklılıklar elde edilmiştir. Eğim attıkça organik madde içeriğinde, agregat stabilitesinde, fosfor
değerinde azalma olduğu halde K faktöründe ise artma eğilimi meydana gelmektedir (Çizelge
9). Kil içeriği, organik madde içeriği, agregat stabilitesi oranı, toprak erodobilite (K) faktörü
alansal dağılım haritaları sırasıyla Şekil 6,7, 8 ve 9’da verilmiştir.
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Çizelge 8. Yükseklik grupları ve toprak özellikleri arasındaki “Duncan” çoklu karşılaştırma testi
Toprak Özellikleri
Kil
Kum
pH
OM
KDK
AS
Fosfor
K Faktörü

Yükseklik Grubu (m)
2151-2250
2251-2350
26,76a
21,15b
47,45a
49,94a
6,58a
6,67a
5,06a
3,48b
22,84a
19,52a
72,08b
62,60c
4,97a
4,68b
0,06a
0,07a

2090-2150
29,28a
41,15b
6,48b
5,98a
23,01a
82,11a
5,65a
0,04b

2351+
19,06b
52,17a
6,73a
2,79b
18,12b
54,56d
4,33b
0,07a

Çizelge 9. Yüzey toprakları eğim grubuna göre “Duncan” çoklu karşılaştırma test sonuçları
Eğim Grubu (%)

Toprak Özellikleri

0-5

5-15

15-30

30-100

Kil

29,49a

24,01b

22,73b

15,98c

Silt

26,81ab

28,82a

29,95a

23,98b

Kum

43,680b

47,16ab

47,30b

60,02a

5,12a

4,39ab

3,71b

2,36c

Eİ

415,95a

439,71a

384,61ab

292,82b

Agregat Stabilitesi

80,37a

66,94b

59,37b

51,07c

Fosfor

5,33a

4,62ab

4,79ab

3,86b

Azot

0,25a

0,21ab

0,18b

0,11c

K Faktörü

0,046b

0,052b

0,62b

0,08a

Organik Madde

Şekil 6. Kil içeriği haritası
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Şekil 9. Toprak erodobilite (K) haritası

Bakı gruplarına göre yapılan çoklu karşılaştırma test sonuçları incelendiğinde gölgeli bakılar
güneşli bakılara göre organik madde içeriği bakımından daha yüksek, pH, kum içeriği ve K faktörü bakımından daha düşük olduğu tespit edilmiştir (Çizelge 10). Wilding vd (1985) güneşli
bakılardaki sıcaklık artışının kimyasal ayrışma koşullarını olumsuz etkileyeceğini bildirmişlerdir.
Organik madde içeriğinin azlığı, kum içeriğinin yüksek olması ve toprak erodobilite indeks
değerinin yüksek olması gibi etkenler güneşli bakılarda erozyon riskinin daha yüksek olduğunu
ortaya koymaktadır. (Wischmeier ve Smith (1978) toprak aşınım faktörü (K) nün toprakların
organik madde içeriği, tekstür, strüktür ve hidrofiziksel özelliklerine bağlı olduğunu ve toprakların aşınmaya karşı olan direncin bir göstergesi olduğunu ifade etmişlerdir.
Ayrıca fizyografik faktörler yıkanma ve toprak taşınmasını da yakından etkilemektedir. Bunun
yanı sıra toprakların organik maddesi ve derinliğini yakından etkilediği için üzerindeki vejetasyonunda yetişme ortamını da belirlemektedir (Çepel, 1996).
Yükseklik ile diğer fizyografik karakteristikler ve bazı toprak özellikleri arasında Duncan karşılaştırma testi uygulanamamıştır. Çünkü toprak özellikleri yükseklikle beraber diğer toprak oluş
faktörlerinin de etkisi altındadır. Fakat korelasyon analizleriyle şu genellemeler yapılabilmiştir.
Yükseklik arttıkça kil içeriğinde 0.01 önem seviyesinde (-0,303**), organik madde içeriğinde
ise 0,05 önem seviyesinde (-0,220*) bir azalış meydana gelmiştir (Çizelge 11).
Çizelge 10. Yüzey topraklarının Bakı grubuna göre “Duncan” çoklu karşılaştırma test sonuçları
Toprak Özellikleri
Organik Madde İçeriği (%)
pH
Kum İçeriği (%)
K faktörü

Bakı Grubu
Gölgeli Bakılar
Güneşli Bakılar
3,95a
3,42b
6,6ab
6,7a
49,15ba
52,12a
0,05b
0,07a

Toprakta organik madde içeriği, agregatlar arasındaki çekim kuvvetini artırdığı için agregat
dayanıklılığını da artırmaktadır (Whalen ve Chang, 2002).
Yükseklere çıkıldıkça eğimin dikliğinde bir artış olmuştur. Silt ve kum içeriğinde ve K faktöründe bir artış, agregat stabilitesinde ise azalış eğilimi tespit edilmiştir.
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Eğimin yüksek olduğu alanlar genelde güney bakılı alanlardır. Eğim oranı arttıkça 0,01 önem
seviyesinde kil oranı düşme eğilimi (-0,522**), kum oranında artma eğilimi (0,542**), organik
madde içeriğinde azalma eğilimi(-0,479**), agregat stabilitesinde azalma eğilimi (-0,644**) K
faktöründe ise artma eğilimi (0,410**) tespit edilmiştir (Çizelge 11).
Yüksekliğe bağlı olarak kil ve kum oranlarındaki farklılık erozyonla yükseklerden eğimin
düşük olduğu alanlara kilin taşınmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca yükseklere çıkıldıkça
toprak oluşumu dolayısıyla kil oluşumunu sınırlandıran ekolojik koşullar daha etkindir.
Güney bakılarda kum oranında 0.05 önem seviyesinde bir artış (0,239*), agregat stabilitesinde 0,05 önem seviyesinde azalış (-0,286*), K faktöründe ise 0,01 önem seviyesinde bir artış
(0,313**) olduğu belirlenmiştir. K faktörü ile agregat stabilitesi ve organik madde içeriği de
0,01 önem seviyesinde (-0,300** ve -0,408**) negatif bir ilişki ortaya konulmuştur. Organik
madde, agregat stabilitesi ve K faktörü için 0,01 önem seviyesinde en önemli faktörün kil içeriği olduğu anlaşılmaktadır (Çizelge 11). Agregat stabilitesi oranı toprakların erozyona uğrama
eğilimlerini ortaya koyan önemli bir özelliktir (Coote ve ark., 1988). Agregat stabilitesi oranındaki artış toprakların aşınmaya karşı direncini de artırmaktadır (Bryan, 1976; Lane ve Nearing,
1989).
Çizelge 11. Bazı fizyografik karakteristikler (yükseklik, eğim ve bakı) ile bazı toprak özellikleri arasındaki korelasyonlar
Değişkenler

Toprak özellikleri

Tane
büyüklüğü
%

Fizyografik
karakteristikler

Yükseklik

Fizyografik karakteristikler
Bakı

Yükseklik

Eğim

Kil

Silt

Kum

Toprak özellikleri
pH

OM %

AS %

1

Bakı

0,230*

1

EG

0,162

0,254*

Kil

Tane büyüklüğü %

**

-0,132

1

Silt

0,177

-0,174

-0,115

-0,221*

1

Kum

0,143

0,239*

0,542**

-0,727**

-0,509**

1

pH

0,268*

0,225*

0,141

-0,014

0,138

-0,085

OM

-0,220

-0,140

-0,479

0,813

-0,125

-0,630

0,093

AS %

-0,155

-0,286

*

-0,644

0,678

**

0,085

-0,658

-0,057

0,783

0,182

0,313

**

0,410

-0,391

**

-0,012

0,353

0,031

-0,408

K Faktörü

-0,303

1
**

*

-0,522

**
**
**

**

**
**
**

1
1
1

**
**

-0,300

**

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
1: Kuzey Bakı, 2: Güney Bakı, OM: Organik Madde içeriği, AS: Agregat Stabilitesi

3.3 Arazi kullanım durumu ile farklı fizyografik koşullardan alınan toprak özelliklerindeki
değişimler
Araştırma alanında aktüel alan kullanımı orman, mera ve çayır olmak üzere üç farklı grupta
toplanmaktadır. Anonim (2000)’ e göre üretilen aktüel alan kullanım haritası Şekil 10’de sunulmuştur.
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Şekil 10. Aktüel alan kullanım haritası

Aktüel arazi kullanım haritası ve fizyografik karakteristikler dikkate alınarak elde edilen toprak
özellikleri arasındaki çoklu karşılaştırma testine göre; Kil ve silt içeriği çayır alanlarında en
yüksek bulunmuştur. Kum oranı ise orman ve mera alanlarında en yüksek değerdedir. pH çayır
alanlarında daha düşük bulunmuştur. Organik madde orman alanlarında en yüksek ancak agregat stabilitesi çayır alanlarında en yüksektir. Bunun nedeni çayır alanında kil oranının yüksek
olmasına bağlanabilir. Katyon değişim kapasitesi yine en yüksek çayır alanlarında bulunmuştur. KDK’nın yüksek olması kil içeriğinden kaynaklanmaktadır. Toprakların erodobilite faktörü
(K) en düşük orman alanında bulunmuştur. Üst toprakta orman alanlarında organik madde içeriği yüksek olduğundan dolayı orman toprakları daha erozyona dayanıklı olarak tespit edilmiştir.
Ancak orman alanlarında kil oranı düşük olduğundan dolayı yüksek organik madde miktarı tek
başına agregat stabilitesini çayır alanları kadar sağlayamamıştır (Çizelge 12). Burada organik
maddenin oluşumuna etki eden maddelerin içeriği ve ayrışma ürünlerini de yakından etkilemektedir (Çepel, 1995).

Çizelge 12. Aktüel arazi kullanımı ile toprak özellikleri arasındaki “Duncan” çoklu karşılaştırma testi
Toprak Özellikleri
Kil
Silt
Kum
pH
OM
AS
KDK
Fosfor
K faktörü

Aktüel arazi kullanım türü
Orman
Mera
22,97b
23,13b
27,31b
27,48b
49,70a
49,38a
6,71a
6,60a
6,25a
4,15b
62,32b
66,55b
18,51b
21,09b
4,35b
4,95b
0,05b
0,06a

Çayır
28,45a
32,11a
39,42b
6,42b
3,64b
83,26a
25,66a
6,11a
0,07a
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Ekolojik faktörlerin en önemli unsurlarından birisi olan toprağın oluşum, gelişim ve verimliliğini kontrol eden fizyografik karakteristikler ile toprak arasındaki etkileşimlerin anlaşılması toprak
ilminin temel konularından birisidir. Bu araştırma ile fizyografik karakteristikleri ile toprağın
kimi özellikleri arasındaki ilişkiler hidrolojik fonksiyonlu bir havzada ortaya konulmuştur.
Toprağın açık ve dinamik bir yapıda olması farklı ekolojik koşullarda değişik karakteristiklere
sahip olmasına neden olmuştur. Araştırma alanında, toprak özellikleri yükseklikle beraber diğer toprak oluş faktörlerinin de etkisindedir. Yükseklik arttıkça kil içeriğinde ve organik madde
içeriğinde azalış meydana gelmiştir. Yükseklere çıkıldıkça eğimin artışınada bağlı olarak, silt,
kum içeriğinde ve K faktöründe bir artış, agregat stabilitesinde ise azalış eğilimi tespit edilmiştir. Eğimin yüksek olduğu alanlar genelde güney bakılı alanlardır. Eğim oranı arttıkça kil
oranında ve organik madde içeriğinde ve agregat stabilitesinde azalma, kum oranında ve K
faktöründe ise artma eğilimi tespit edilmiştir. Güney bakılarda kum oranında ve K faktöründe
artış olduğu, agregat stabilitesinde ise bir azalış tespit edilmiştir. K faktörü ile agregat stabilitesi
ve organik madde içeriği arasında negatif bir ilişki tespit edilmiştir. Organik madde, agregat
stabilitesi ve K faktörü üzerinde etkili en önemli faktör ise kil içeriğidir. Fizyografik karakteristiklere bağlı olarak değişen ekolojik koşullar (sıcaklı, yağış, ışık vb.) toprak oluşumunu,
fiziksel, kimyasal ve bunlara bağlı olarak biyolojik özellilerini yakından etkilemektedir. Toprak özelliklerini etkileyen bir diğer önemli etken olan arazi kullanımına bağlı olarak, organik
madde içeriği, K faktörü, agregat stabilitesi, kum, silt ve kil oranlarında farklılıklar özellikle
fizyografik faktörlerinde etkisiyle daha belirleyici olabilmektedir.
Araştırma sonuçları fizyografik karakteristiklerin toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerini
buna bağlı olarak biyolojik özelliklerinin küçük mesafelerde dahi büyük değişikliklere neden
olabileceğini göstermektedir. Bu nedenle bir havza alanında sürdürülebilir bir ormancılık ve
tarımsal faaliyetlerin devam ettirilebilmesi için toprak, orman ve mera amenajmanı yapılırken
detaylı bir toprak etüdünün yapılması gerekmektedir. Fizyografik faktörlerin olumsuz olduğu
bölgelerde toprak korumaya yönelik projeler yapılması öncelikli olmalıdır. Yanlış arazi kullanımlarının önlenmesinde fizyografik faktörlerin olumsuz etkilerinin yüksek olduğu alanlar öncelikli olarak ele alınmalıdır. Doğaya müdahalede bilimsel temeli olmayan yaklaşımlar zaman
ve para kaybına neden olabileceği gibi var olan olumsuzlukların etkisinin daha fazla artmasına
da neden olabilecektir.
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ÖZET
Ekosistemlerin insanlara sunduğu hizmetler kentleşme sürecinde çoğu zaman
olumsuz etkilenmektedir. Bu hizmetleri sunan yeşil alanlar üzerindeki baskı
kentsel ve yarı kentsel havzalarda daha fazla hissedilmektedir. Nitekim yanlış
arazi kullanımından kaynaklanan yeşil alan kayıplarının sadece alan olarak
değil sunduğu hizmetlerin de kaybına neden olduğu göz ardı edilmemelidir.
Çalışmanın konusu olan dere kıyısı ekosistemleri de kentsel ve yarı kentsel
havzalarda su kalitesi bakımından önemli bir etken olarak görülmektedir.
Bu çalışmada farklı arazi kullanımlarının su kalitesi üzerine etkileri İstanbul
Kağıthane, Sazlıdere ve Alibeyköy havzalarında incelenmiştir. Alt havzalara
ayrılan üç ana havzada dere kıyısı ekosistemlerinin bütünlük, sağlık ve fonksiyonellik bileşenlerinin tanımlanması için örnekleme noktaları alınmış; fiziksel, kimyasal ve ekolojik parametreler belirlenmiştir. Su kalitesi parametreleri,
iki farklı amaca göre belirlenerek ölçülmüştür. Alkalinite, çözünmüş oksijen,
nitrat, amonyum, fosfor, pH, askıda sediment ve bulanıklık parametreleri su
kalitesinin ekolojik olarak belirlenmesinde kullanılırken; elektriksel iletkenlik, bulanıklık, toplam sertlik ve kalsiyum sertliği, kalsiyum ve magnezyum
konsantrasyonları ile pH parametreleri kullanım açısından su kalitesinin belirlenmesinde değerlendirilmeye alınmıştır. Sonuçlara bakıldığında; toplam
askıda sediment miktarının Kağıthane Havzasının ormanlık alanın yoğun
olduğu yukarı kısmında 0,21 mg L-1 ve kentleşme etkisinin görüldüğü aşağı
kısmında 1,01 mg L-1, Alibeyköy havzasında 1,32 mg L-1 ve Sazlıdere havzasında 0,57 mg L-1 olduğu görülmüştür. Ayrıca havzalardaki arazi kullanımlarının
yoğunlukları (orman, yerleşim, mera, tarım ve yol yoğunluğu) ile dere kıyısı
ekosistemlerinin bileşenleri arasındaki korelasyon incelendiğinde dere koşullarını en çok orman ve yerleşim yoğunluğunun etkilediği ortaya konulmuştur.
Başka bir deyişle, yerleşim yoğunluğu arttıkça (Kağıthane havzasının aşağı
kısmı) ve tarım alanlarının yoğunluğu arttıkça (Sazlıdere havzası) dere kıyısı
ekosistemlerinin fonksiyonelliğini kaybettiği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Ekosistem Hizmetleri, Dere Kıyısı Ekosistemleri, Fonksiyonellik, Su Kalitesi.
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1. GİRİŞ
Doğanın insanlara sunduğu çeşitli imkanların; fayda ve hizmetlerin bütünü ekosistem hizmetleri
olarak tanımlanmaktadır (De Groot, 2002; MA, 2003). Sunulan hizmetlerin kentleşme sürecinde olumsuz etkilendiği ve toplumların ihtiyaçlarına cevap veremez duruma geldiği gözlemlenmektedir. Kentleşme sürecinin açılımında arazi kullanımındaki değişiklikler yani yeşil dokuya yapılan yoğun baskı önemli bir yer tutmaktadır. İnsan etkisinin açıkça görülebildiği yeşil
alanların tahribatı çoğunlukla sadece alansal kayıp olarak değerlendirilmektedir. Aslında yeşil
alanların sunduğu hizmetlerin de tahribatı söz konusudur. Yine bu nedenle arazi kullanımındaki
değişikliklerin ekosistem hizmetleri üzerindeki etkileri çeşitli çalışmalara konu olmuş ve doğal
kaynakların yönetiminde önemli bir etken olduğu vurgulanmıştır (Metzger vd., 2006; Van Oudenhoven vd., 2012).
Çalışmanın konusu olan dere kıyısı ekosistemleri de kentsel ve yarı kentsel havzalarda önemli
bir ekosistem hizmeti olan su kalitesinin iyileştirilmesinde etkin bir rol oynamaktadır (Serengil
vd., 2012). Bu çalışmada farklı arazi kullanımlarının su kalitesi üzerine etkileri İstanbul İli
Avrupa yakasında bulunan Kağıthane, Sazlıdere ve Alibeyköy havzalarında incelenmiştir. Çalışmanın bu havzalarda yapılmasının nedeni dere kıyısı ekosistemlerin doğal olarak bulunduğu
orman alanların bulunmasının yanında bu havzalarda kentleşme baskısının da görülmesidir.
Çalışma kapsamında arazi etütleri, büro işleri (GIS) ve su kalitesi gözlemleri ve laboratuvar
çalışmaları yapılmıştır.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1. Çalışma alanı
Çalışma alanı İstanbul İli Avrupa yakası için önemli 3 havzadan oluşmaktadır. Bu havzalar sırasıyla 194, 158 ve 388 km2 alana sahip Sazlıdere, Alibeyköy ve Kağıthane havzalarıdır (Şekil
1). Dere sisteminin Kuzeybatı - Güneydoğu doğrultulu olduğu çalışma alanındaki havzalardan
Sazlıdere ve Alibeyköy havzaları aynı isimli barajlara drene olurken Kağıthane havzası Haliç’e
dökülmektedir.
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Şekil 1. Çalışma havzalarının İstanbul İli Avrupa yakasındaki konumları
Çalışma alanının jeolojik yapısı Neojen ve Karbonifer formasyonlarıdır. Alibeyköy havzasında
bulunan karbonifer formasyonu içerisinde yer yer kalker yapılarına rastlanmakta (Kireç ocakları
yöresi), Sazlıdere havzasının kuzey doğu kesimlerinde kısmen Andezit ve yer yer alüvyal sahalara (Alibeyköy barajının güneyinde, Kağıthane deresi boyunca) rastlanmaktadır. Alanın yıllık
ortalama yağış miktarı 650 ile 1100 mm arasında değişmektedir; Karadeniz’ e yakın olan bölgelerde yüksek yağış miktarları görülürken güneyde ve iç kısımlarda yağış miktarı azalmaktadır.
2.2. Yöntem
Çalışma; arazi etütlerini, büro (GIS) işlerini ve laboratuar analizlerini kapsamaktadır. Kağıthane, Alibeyköy ve Sazlıdere havzalarında seçilen alt havzalarda örneklemeler yapılarak farklı
arazi kullanımlarının, dere kıyısı ekosistemlerinin bileşenleri ve su kalitesi üzerine etkileri ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Su kalitesinin değerlendirilmesinde bu çalışma için; ekolojik su kalitesi ve kullanım amaçlı su
kalitesi olmak üzere iki sınıf belirlenmiştir. Bu iki su kalitesi sınıfı için kullanılan parametreler
ise şöyledir;
•

Ekolojik su kalitesi parametreleri: Alkalinite, Suda çözünmüş oksijen, Amonyum
(NH4), Nitrat (NO3),Fosfat (PO4), pH,Askıda katı madde (AKM)

•

Kullanım amaçlı su kalitesi parametreleri:Elektriksel iletkenlik,pH, Bulanıklık, Sertlik,Renk

Ölçülen bu parametrelerin her birinin sayısallaştırılması parametrelerin değer aralıklarına
birer puan verilerek gerçekleştirilmiş ve sonra toplamları değerlendirilerek iki ayrı su kalitesi
skoru elde edilmiştir. Puanlama sisteminde yüksek değerler olumsuzluk belirten aralıkları ifade
etmekte olup örnek bir hesaplama Şekil 2’de verilmiştir. Su kalitesi skoruna ek olarak dere kıyısı ekosistemlerinin bileşenleri de dere kıyısı habitatı, entegrasyonu ve fonksiyonelliği olmak
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üzere üç ana başlık altında değerlendirilmiştir. Bu üç bileşene ait skorlar elde edilirken parametreler;
Dere kıyısı ekosistemi
fonksiyonellik skoru
Arazi kullanımı,

Dere kıyısı habitat skoru

Dere kıyısı entegrasyon skoru

Kıyı vejetasyonu gölge etkisi,

Kıyı vejetasyonu gölge etkisi,

Kanalda derinleştirme veya kanallaştırma yapılıp yapılmadığı,

Kanalın doğallığına zarar veren
faktörler (otlatma, çiğnenme,
moloz dökülmesi, yerleşim vb.)

Otlatma,

Suda biyolojik aktivite,

Kıyı vejetasyonu sıklığı,

Kıyı vejetasyonu genişliği,

50 metrede havuz (pool) sayısı

Odunsu türlerin sıklığı,

50 metrede sığlık (riffle) sayısı

Kanalda derinleştirme veya kanallaştırma yapılıp yapılmadığı,

Otsu türlerin dip örtü yüzeyi

50 metrede odunsu moloz birikim sayısı

Dere Kıyısı kompozisyonu,

Tarım alanlarına uzaklık
Yerleşim alanlarına uzaklık

Taşların suya gömülme düzeyi

olarak belirlenmiştir.

Kullanım amaçlı su kalitesi (Wquse)

Ekolojik su kalitesi (Wqeco)

Eİ

alkalinite

0-250

250-750

750-2000

2000-3000

3000-

20-

0-20

0

1

2

3

4

0

1

5,5-7,5

4-5 V 7,5-

5<

2-5,0

2>

0

1

0

2

4

0-1

1-5,0

5-10,0

10+

0

1

2

3

pH

DO

Bulanıklık
0-5

5-10,0

10-15,0

15,0-

0

1

2

3

0-300

300-600

0

1

sertlik

NH4

NO3

6002
renk

0-50

50-100

100-

0

1

2

0-5

5-20,0

20-100

100+

0

1

2

3

0-5

5-10,0

10+

0

1

2

5,5-7,5

4-5 V 7,5-

0

1

0-1

1-5,0

5+

0

1

2

PO4

Wquse

WQeco
1

pH

7.79

1

Eİ (microS/cm)

1695

2

Bulanıklık (NTU)

26.03

3

DO (mg/L)

5.12

Renk

20

Askıda katı madde g/L

1.299

1

NO3- mg/L

16

1

NH4+ mg/L

10.6

3

Alkalinite(mg/lt CaCO3 )

261.11

0

Tsertlik(mg/L CaCO3)

722.6

PO4-P (mg/L)

4.1

pH

AKM

0
0

2
0
8

6

Şekil 2. Kullanım amaçlı ve ekolojik su kalitesi skorunun hesaplanması
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Bu örneklemeler 66 alt havzanın çıkışlarında yapılan dere etütleriyle gerçekleştirilmiş olup
örneklemelerin 38’i model oluşturmak için 28’i ise modelin test edilmesi (doğrulaması) için
kullanılmıştır (Şekil 3a,b).

(a)

(b)

Şekil 3. Model için kullanılan örnekleme noktalarının (a) ve model doğrulaması için kullanılan örnekleme noktalarının (b) çalışma alanındaki dağılımı

Arazi etütleri ve laboratuar analizleri dışında ArcGIS yazılımı ile çeşitli veriler hazırlanmıştır.
Örnekleme noktaları, alt havzaların özellikleri (alan, arazi kullanımı, eğim, yükseklik, drenaj
özellikleri, vb.) bu yazılım yardımıyla belirlenmiştir.
Elde edilen dere kıyısı ekosistemleri verileri ile havza karakteristikleri ilişkilendirilmiştir. En
önemli havza özelliği arazi kullanımı yoğunluğu olarak belirlenmiştir (orman alanı yoğunluğu,
yerleşim yoğunluğu, mera alanı yoğunluğu, yol yoğunluğu ve geçirimsiz yüzey yoğunluğu).
Veri setlerinde normal dağılım denetimi Kolmogorov-Smirnoff testiyle yapılmış; verilere arcsinüs, karekök ve özel karekök dönüşümleri uygulanmıştır. Doğrusal bağıntılar Pearson korelasyon katsayısı ile belirlenmiş; 0,01 ve 0,05 önem düzeyindeki ilişkiler ortaya konulmuştur.
3. BULGULAR
Çalışma havzalarının arazi kullanımı Corine arazi kullanım tiplerine göre sınıflandırılmıştır.
Kağıthane havzasının üst kısmı orman alanı olup, Alibeyköy havzasının üst kısımlarında madencilik görülürken her iki havzanın alt kısmında yerleşim yoğundur. Sazlıdere havzası daha
çok tarım ve mera alanlarının bulunduğu, yerleşimin henüz yayılmadığı bir havza olarak karşımıza çıkmaktadır (Şekil 4).

42

10-12 Eylül 2014

I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu / Çankırı

Şekil 4. Sazlıdere, Alibeyköy ve Kağıthane Havzalarının arazi kullanım tipleri

Arazi etütleriyle alınan örneklerin laboratuar ortamında analiz edilmesi sonucu çeşitli su kalitesi parametreleri havzalar için ayrı ayrı Çizelge 1’ de verilmiştir. Kağıthane havzası için sonuçlara bakıldığında havzanın üst kısmının ormanlık alan olmasından dolayı askıda sediment miktarı
0,21 mg L-1 bulunmuşken, yerleşimin yoğun olduğu alt kısımlarında 1,01 mg L-1 ölçülmüştür.
Alibeyköy havzasında toplam askıda sediment miktarı 1,32 mg L-1 iken Sazlıdere havzasında
0,57 mg L-1 tespit edilmiştir.
Çizelge 1. Havzalarda ölçülen su kalitesi parametreleri sonuçları
Havzalar

TAKM

N-NO3

N-NH4

Renk

PO4-P

TS
(CaCO3)

CaS
(CaCO3)

Ca

Mg

(mg L-1 )

(mg L-1)

(mg L-1)

Cpu

(mg L-1)

(mg L-1)

(mg L-1)

Kağıthane
Ormanlık

0,21

2,67

0,26

12,00

4,29

160,00

Kağıthane

1,01

76,63

5,08

26,92

5,44

Alibeyköy

1,32

39,16

12,50

16,25

Sazlıdere

0,57

16,14

0,43

7,50

Alk
(CaCO3)

(mg L-1)

(mg L-1)

77,42

31,03

20,15

62,78

76,59

357,00

219,86

88,12

33,46

170,30

207,76

8,17

691,06

440,34

176,49

61,18

228,01

278,17

4,73

548,40

310,40

124,41

58,07

251,85

307,26

(mg L-1)

HCO3
(mg L-1)

TAKM: Toplam askıda katı madde, TS: Toplam sertlik, CaS: Kalsiyum sertliği, Alk: Alkalinite.

43

10-12 Eylül 2014

I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu / Çankırı

Su kalitesi parametrelerinin sonuçlarına bağlı olarak hesaplanan ekolojik su kalitesi skoru ve
kullanım amaçlı su kalitesi skoru havzalardaki arazi kullanımın etkisiyle beklendiği gibi ilişkili
çıkmıştır. Kağıthane havzasının yukarı kısımlarında orman yoğunluğunun fazla olması hem
ekolojik su kalitesi skorunun hem de kullanım amaçlı su kalitesi skorunun düşük (iyi) çıkmasını sağlamıştır. Kemerburgaz, Ayazağa gibi kentleşmenin arttığı yerlerde ise her iki skorun da
yüksek (kötü) çıktığı görülmüştür (Şekil 5a, b).
Su kalitesi parametrelerinin yanında havzalarda dere kıyısı ekosistemlerinin de incelendiği ve
dere kıyısı habitatı, enetegrasyonu ve fonksiyonelliğinin bu çalışma için 3 ana bileşen olarak
seçildiği daha önce belirtilmiştir. Bu 3 bileşen için seçilen parametreler değerlendirilerek elde
edilen skorlar ile dere kıyısı ekosistemlerin özelliklerinin farklı arazi kullanımlarına göre değişimi ortaya konulmuştur. Dere kıyısı fonksiyonellik skorunun farklı arazi kullanımındaki değişimi Şekil 6’ da verilmiştir. Her üç skorun da ormanlık alanlarda düşük (olumlu), yerleşimin
arttığı bölgelerde ise skorların yüksek (olumsuz) olduğu görülmüştür.

(a)

(b)

Şekil 5. Sazlıdere, Alibeyköy ve Kağıthane havzalarında ekolojik su kalitesi skoru (a) ve kullanım
amaçlı su kalitesi skoru (b)
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Şekil 6. Dere kıyısı fonksiyonellik skorunun havzalardaki farklı arazi kullanımına göre değişimi

Kentleşme etkisinin görülebildiği bir diğer sonuç ise dere kıyısı ekosistemlerinin özellikleri
arazi kullanımı arasındaki korelasyonla elde edilmiştir. Dere kıyısı bileşenlerini ve su kalitesini
etkileyen en önemli arazi kullanımı orman ve yerleşim yoğunluğu olarak belirlenmiştir. Diğer
bir kentleşme göstergesi olarak kabul edilen yol yoğunluğu ile hem su kalitesi hem de dere kıyısı bileşenleri arasında önemli bir korelasyon bulunmuştur (Çizelge 2).
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Çizelge 2. Dere kıyısı ekosistemlerin bileşenleri ile havzanın arazi kullanım özellikleri arasındaki ilişki
Bileşenler

İstatistiksel analiz

Orman yoğunluğu

Yerleşim
yoğunluğu

Tarım yoğunluğu

Yol yoğunluğu

Dere kıyısı habitatı

Pearson Correlation

-0,343

0,377**

-0,176

0,304

Sig. (2-tailed)

0,059

0,037

0,343

0,097

N
Dere kıyısı entegrasyonu

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Dere kıyısı fonksiyonelliği

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Kullanım amaçlı su kalitesi

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Ekolojik su kalitesi

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

N
** 0,05 önem düzeyi * 0,01 önem düzeyi

38

38

38

38

-0,568*

0,408**

-0,125

0,347

0,001

0,023

0,504

0,055

38

38

38

38

-0,564*

0,417**

-0,055

0,380**

0,001

0,020

0,769

0,035

38

38

38

38

-0,415**

0,461**

-0,202

0,470*

0,023

0,010

0,283

0,009

38

38

38

38

-0,337**

0,530*

-0,190

0,449**

0,069

0,003

0,316

0,013

38

38

38

38

Aralarında önemli korelasyon çıkan veriler için tekli ve çoklu regresyon denklemleri ile 28
örnekleme noktası için model oluşturulmuş ve bunun sonucunda da orman yoğunluğunun fazla
olduğu havzalardaki su kalitesi (ekolojik ve kullanım amaçlı) iyi iken orman yoğunluğunun
azalıp kentleşmenin arttığı bölgelerde su kalitesinin bozulduğu görülmüştür (Şekil 7).

Şekil 7. Modelin uygulandığı doğrulama havzalarında ekolojik su kalitesi tahmini
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4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Havzanın özelliklerinden arazi kullanım şeklinin dere kıyısı ekosistemiyle ilişkiye getirildiği bu çalışma sonucunda kentleşme sürecindeki etkileşimlere örnekler verilebilmiştir. Her üç
havzada orman yoğunluğunun fazla olduğu alt havzalarda doğal döngünün daha sağlıklı bir
şekilde işlediği görülmüştür. Nitekim insan etkisinin arttığı, kentleşmenin yoğunlaştığı alt
havzalarda dere sistemlerinin doğallıktan uzaklaştığı, fonksiyonunu yerine getiremediği ortaya
konulmuştur. Çeşitli çalışmalarda arazi kullanım şeklinin su kalitesini etkilediği ve ormanların
işlevleri vurgulanmaktadır ( Carey vd., 2011; Fiquepron vd., 2013; Kibena vd., 2014).
Çalışmanın bir diğer çıktısı ise dere kıyısı ekosistemlerinin kentsel ve yarı kentsel havzalarda
fonksiyonelliğini ve doğallığını kaybediyor olmasıdır. Çarpık kentleşme ve yanlış arazi kullanımının dere kıyısı ekosistemleri üzerinde olumsuz etkileri görülmüş olup; bunun yanında orman
yoğunluğunun fazla olduğu alt havzalarda doğal dere kıyısı ekosistemlerinin fonksiyonunu yerine getirebildiği sonucu da çeşitli çalışmalarla benzerlik göstermektedir (Salemi vd., 2012; De
Souza vd., 2013).
Çalışmanın sonuçları kentsel ve yarı kentsel havzalarda yeşil dokunun ve sunduğu hizmetlerin
kentleşme sürecinden nasıl olumsuz etkilendiğini göstermiştir. Bu anlamda kentlerde insanların
ihtiyaç duyduğu ekosistem hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin de göz önünde bulundurulduğu
bir planlama aşamasında, çalışmanın bir altlık olacağı düşünülmektedir.
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ÖZET

Yeryüzünün yaklaşık %70’i deniz ve okyanuslar ile kaplıdır ve soluduğumuz havanın dörtte üçünü bunlar üretmektedir. Bu suların sadece %1’i doğrudan kullanabilir olmasına karşın, çeşitli insan faaliyetleri, su kaynaklarını
kayda değer baskıya maruz bırakmaktadır. Dahası, küresel ölçekte insanların 1/6’sı temiz su kaynağına erişememektedir. Buna karşın, büyük ölçekli
tarımsal üretim Dünya tatlı su kaynaklarının %70’ini tüketmektedir. Mevcut
su kaynaklarının korunması, durumlarının iyileştirilmesi ve bunun yanı
sıra toplum ihtiyaçlarının karşılanabilmesi, bu kaynaklardan sürdürülebilir
kalkınma ilkeleri ışığında faydalanılmasına bağlıdır. Bu faydalanma şekli için
politik, ekonomik düzenlemeler yanı sıra hukuki düzenlemelere de gereksinim
duyulmaktadır. Bu bildiri ile Avrupa Birliği su kaynakları yönetiminin ana
hatları, birliğin bu konudaki hukuki ve politik düzenlemeleri ekseninde ele
alınacaktır. Bu amaçla, birliğin su kaynaklarıyla ilgili strateji belgeleri, mevcut ve hazırlık aşamasında olan yasal düzenlemeler ile kurumsal yapılanmaları incelenecektir. İncelemede özellikle, AB Su Çerçeve Direktifi, AB Habitat Direktifi, AB Biyoçeşitlilik Stratejisi, AB Orman Stratejisi, ve taslak
Avrupa Orman Sözleşmesi irdelenecek ve konuyla ilgili değerlendirmelerde
bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Su, Avrupa Birliği, Kaynak Yönetimi
1. GİRİŞ
Su, sadece insanlar için değil ekosistemi oluşturan tüm bitki ve hayvanlar için yeri doldurulamaz, değerli, yaşamın devamlılığını sağlayan en önemli kaynaklardan biridir. Yeraltı ve yüzey
sularından; tarım, taşıma, madencilik, endüstriden içme suyuna kadar, ekonomik amaçlar da
dâhil olmak üzere pek çok alanda istifade edilmektedir (OSRAM, 2013).
Su kaynaklarının doğada zaman ve döneme bağımlı olarak miktar ve nitelik açısından kısıtlı
oranda bulunması, bu kaynağın yaşam kalitesi ve ekonomik yapıyı doğrudan etkileyen çok değerli bir girdi olarak ele alınmasına ve ona olan talebin devamlı artmasına neden olmaktadır (Meriç,
2004). Buna karşın, Dünyada tatlı su potansiyeli 0,035 milyar km3 ve toplam suyun %2,5’i dir.
Bu kaynağın büyük bir kısmı kutup buzullarında (%77,23) ve derin yeraltı suyu (%22,21) olarak
tutulmaktadır. Tatlı su potansiyelinin sadece çok az bir bölümü insan kullanımına açıktır (URL 1).
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Günümüzde su kaynakları yönetimi giderek daha karmaşık hale gelmektedir. Bu olgunun temelinde, karşılaşılan sorunların kapsam ve boyut açısından çeşitlenmesi yatmaktadır (Harmancıoğlu ve Ark., 2002). Özellikle, su kaynaklarının miktarındaki yetersizlikler, mevcut kaynakların bozulması ve suyun yanlış kullanımı, nüfus ve hayat standardındaki yükseliş yanı sıra 20.
yy boyunca küresel nüfusun 3 kat artmasına karşın su kullanımının 6 kat artması (URL 1) bu
çeşitlenmenin nedenleri arasındadır. Bu çeşitlenmeye ek olarak, su kaynakları yönetimi kapsamında, geçmişte nerede, ne kadar su bulunduğu sorusuna cevap aranırken, günümüzde suyun
miktarı ve su kalitesinin de ele alınması, bu iki unsura etki eden tüm faktörlerin birlikte değerlendirilmesi zorunluluğu ortaya çıkarmaktadır (Harmancıoğlu ve Ark., 2002).
Küresel ölçekte su kaynakların daha iyi yönetilmesi ve sürdürülebilirliği için çok çeşitli etkinlik
ve çalışmalar1 gerçekleştirilmesine karşın su veya su yönetim politikaları her ülkede farklı hedefleri gerçekleştirmeye yönelmekte ve bu yöneliş ve hedeflerin seçiminde de ülkelerin kalkınma düzeyleri önemli bir etken olmaktadır. Politikaların evrimindeki tarihi sürece bakıldığında,
günümüzün gelişmiş ve zengin toplumları dâhil, bütün ülkelerin su arz güvenliğine ilk aşamada
büyük önem verdikleri görülmektedir (Bilen, 2008).
Tarihi süreçte bu konuda iki önemli aşamadan geçildiği görülmektedir. Bunlar; Su kaynaklarının Havza Ölçeğinde Klasik Planlaması ve Bütüncül Su Kaynakları Yönetimidir. Su kaynaklarının havza ölçeğinde klasik planlanmasına Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD)1900’lü
yılların başında başlanmış, bu planlama anlayışı 1950’li yıllardan sonra daha fazla uygulanır olmuştur. 1970’li yılların ortalarından itibaren, klasik havza yönetimi anlayışı hızla artan talebin
karşılanmasında yetersiz kaldığı, talep yönetimini dikkate almadığı, ekosistemi korumadığı,
katılımcı olmadığı ve durağan bir nitelik taşıdığı için eleştirilmeye başlanmıştır. Bu eleştirilerin
tümünü dikkate alan bir bütüncül su kaynakları yönetimi (BSKY) için konu 1990’lı yılların
başından itibaren uluslararası toplantıların gündeminde yer almıştır (Yıldız, 2013). Bahsi geçen
bu iki sistem arasındaki farklılıkların daha iyi anlaşılabilmesi adına aşağıda bir tablo verilmiştir.

1 1977 Birleşmiş Milletler Su Konferansı
1992 Rio, Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Dünya Zirve Konferansı, Gündem 21
1992 Dublin Konferansı, Dublin İlkeleri
1996 Küresel Su Ortaklığı (Global Water Partnership-GWP)
1996 Dünya Su Konseyi (World Water Council - WWC)
Dünya Su Forumları (1997, 2000, 2003, 2006, 2009, 2012)
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Tablo 1. Klasik ve Bütüncül Su Kaynakları Yönetiminin Karşılaştırılması Kaynak: European Parliament, “Use of New Technologies…”, s. 58. (Bilen, 2008).

Yüksek öncelikli ve karar vermede
temel bir unsur

Bütüncül Su Kaynakları
Yönetimi
Arz ve talep yönetimi karar vermede
eşit ağırlıklı unsurlar

En az maliyetle arz güvenliğinin en üst
düzeye çıkarılması

Maliyet ve risk yönetimi ile birlikte
çevre koruma

Havza kaynaklarının planlamasında
kısıt

Havza planlamasının amacı

Su tariflerinin rolü

Yatırım giderlerinin geri ödenmesi aracı

Su tüketimini miktar olarak
yönlendiren araç

Verimlilik

Tesislerin işletilmesi aşamasında bir su
tasarruf aracı olarak kabul edilir.

Çeşitli seçenekler arasında karar
verirken, artan verimlilikle sağlanan
tasarruf su kaynağı olarak
değerlendirilir

Maliyet unsurları ve
yatırım verimliliği

Doğrudan yatırım ve işletme giderleri
Çevresel maliyetlerin içselleştirilmesi
ile sınırlandırılmış olup, projelerin
ve yatırım giderlerinin bir unsuru
dışsal maliyet unsurları dikkate alınmaz. olarak değerlendirilir.

Risk ve belirsizlik
unsurları

Risklerden kurtulmak veya risk
düzeyini düşürmek amaçtır

Riskler analiz edilmeli ve
yönetilmelidir

Kurumsal yapılanma
modeli

Hiyerarşik merkezi yönetim

Ademi merkezi ve katılımcı yönetim

Ölçütler
Su arz güvenliği
Planlamayı
yönlendiren
değerlendirme yöntemi
Ekosistemlerin ve
çevre kalitesinin
korunması

Klasik Su Kaynakları Yönetimi

2. MATERYAL ve YÖNTEM
Bu çalışmanın ana materyalini; Avrupa Birliği’nin su kaynaklarıyla ilgili strateji belgeleri, konuyla ilgili raporlar ve özellikle AB Su Çerçeve Direktifi, AB Habitat Direktifi, AB Biyoçeşitlilik Stratejisi, AB Orman Stratejisi ve taslak Avrupa Orman Sözleşmesi oluşturmaktadır. Çalışmada sözel analiz yöntemi kullanılmış olup, elde edilen bilgi ve bulgulardan hareketle konu
hakkında irdeleme ve değerlendirmelerde bulunulacaktır.
3. BULGULAR
3.1 AB Su Çerçeve Direktifi
Avrupa Birliği, 1975 yılından itibaren su kaynakları yönetimi üzerine birçok uygulamada bulunmuştur. 23 Ekim 2000 tarihinde Avrupa Parlamentosu ve Konseyi, suyun ticari bir ürün
olmayıp, korunması gereken bir doğal kaynaktır düşüncesiyle, 2000/60/EC sayılı Su Çerçeve
Direktifini (SÇD) kabul etmiştir. Benimsenmiş genel ilke, her insanın sağlıklı ve güvenilir suya
erişme hakkına sahip olduğudur (Turan ve Bayhan, 2009).
Direktif, konuyla ilgili temel sorunun su politikası ve yönetim anlayışının parçalı yapısı olduğu sonucundan hareketle, AB’deki tüm taraflarca daha önce çıkarılan ve suyla doğrudan
ya da dolaylı olarak ilişkili tüm direktifleri2 bir araya toplayan bir yapıda olup, tek parçalı bir
2
Yüzme Suyu Kalitesi Direktifi 76/160/AET, Kuş Direktifi 79/409/AET, İçme Suyu Direktifi 98/83/AT,
Büyük Endüstriyel Kazalara İlişkin Seveso Direktifi 96/82/AT, Çevresel Etki Değerlendirme Direktifi 85/337/ AET,
Arıtma Çamuru Direktifi 86/278/ AET, Kentsel Atık su Arıtma Direktifi 91/271/ AET, Bitki Koruma Ürünleri Di-
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çerçeve mevzuat geliştirmenin çözüm olduğu konusunda uzlaşıyı ifade etmektedir. Direktif,
su kaynakları yönetiminde “bütünleşik yönetim ve sürdürülebilir kullanımın” ana tema olarak
uygulanması gerektiği konusunda bir anlayışı temsil etmektedir (URL 2).
Konuyla ilgili önemli AB Direktifleri, kalite standartlarından yönetim planlarına, halkın bilgilendirilmesinden halkın katılımına kadar su kalitesinin korunmasıyla ilgili çeşitli ölçütler kullanmaktadır. Su Çerçeve Direktifi neredeyse tüm bu ölçütleri kullanmakta ve diğer su mevzuatıyla bağlantılar kuran bütünleşik bir yaklaşım getirmektedir (URL 3).
Tablo 2. AB Direktiflerinde Su Kalitesini Korumak İçin Kullanılan Temel Ölçütler
Direktifler:
Ölçütler:
Su kalite standartları
Risklerin tanımlanması
Su kütlelerinin sınıflandırılması
Yönetim planı
Emisyon sınır değerleri
Halkı bilgilendirme
Halkın katılımı
İzleme

Yüzme
Suyu
+
+
+

İçme
Suyu

Nitratlar

Kentsel
Atık Su
Arıtım

Su Çerçeve

+

+
+
+

+
+

+

+

+
+

+
+
+

+
+

+

+

+
+
+

Kaynak: URL 3
SÇD’nin ana amacı; iç yüzeysel suların, geçiş sularının, kıyı sularının ve yeraltı sularının korunması için aşağıdaki tabloda belirtilen işlevleri gören bir çerçeve oluşturmaktır (Akkaya ve
Ark., 2006).
Direktifin esasını, direktif hedeflerine ulaşmada temel araç olarak ortaya konulan bütünleşik
havza yönetimi oluşturmaktadır. Buna göre; havza yönetiminde ilk olarak, su kaynakları tiplerine göre ayrılacak ve referans durum belirlenecektir. Su kaynağı için beklenen durum; izleme ile
belirlenecek şuan ki durum üzerinden gelecekteki durumun tahminidir. “Hiçbir şey değişmezse
senaryosu”, belirlenen yıl için, mevcut eğilim ve yaklaşımlarla, su sistemi üzerindeki insan
etkisinin nasıl gelişeceğinin analizidir. Etki analiziyle su sistemi üzerindeki en önemli baskılar
belirlenip, mali uygunluğun değerlendirilmesiyle birlikte, önlemler programının oluşturulması
sağlanacaktır (URL 4).

rektifi 91/414/ AET, Nitrat Direktifi 91/676/ AET, Habitat Direktifi 92/43/AET, Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol
Direktifi 96/61/AT
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Tablo 3. AB Su Çerçeve Direktifi’nin Ana İşlev ve Özellikleri
Ana İşlevler

Ana Özellikler

Su ekosistemlerinin ve su gereksinimlerine ilişkin
olarak, karasal ekosistemlerin ve su ekosistemleTüm suları korumaktadır – nehirler, göller, kıyı surine doğrudan bağımlı olan bataklık alanlarının
ları ve yeraltı suları
statüsünün daha fazla bozulmasını önleyen, koruyan ve genişleten
Mevcut su kaynaklarının uzun dönem korunması- Tüm su kütlelerinin 2015 yılına kadar “iyi duna dayalı sürdürülebilir su kullanımını teşvik eden rum”da olması gibi kesin bir hedef koymaktadır.
Su çevresinin, diğer hususların yanı sıra, öncelikli
maddelerin deşarjları, emisyonları ve kayıplarının
aşamalı olarak azaltılması ve öncelikli tehlikeli Su sistemlerinin politik sınırlarla sınırlanmadığı
maddelerin deşarjları, emisyonları ve kayıplarının nehir havzaları bazında yönetim gerektirmektedurdurulması yada aşamalı olarak ortadan kaldı- dir.
rılması için spesifik önlemler aracılığıyla, genişletilmiş korunması ve iyileştirilmesini amaçlayan
Yeraltı sularının kirlenmesinin zaman içinde azalEmisyon sınır değerleri ve kalite standartları için
tılmasını sağlayan ve daha fazla kirlenmesini önbütüncül bir yaklaşım getirmektedir.
leyen
Sellerin ve kuraklıkların etkilerinin yumuşatılmaİlgili ülkeler ve kurumlar arasında sınırlararası
sına katkıda bulunan ve böylece şu hususlara
çalışma gerektirmektedir.
katkıda bulunan
Sürdürülebilir, dengeli ve eşit su kullanımı için Su yönetimi faaliyetlerinde sivil toplum kurumgerekli miktarda iyi kalite yüzeysel ve yeraltı larının ve kamuoyunun da dahil olduğu katılımsuyu tedariki tevzii,
cı bir yaklaşım gerektirmektedir.
Yeraltı suyunun kirlenmesinde önemli azalma

Bölgesel ve deniz sularının korunmasını amaçlayan

Tarım, endüstri, evsel ve diğer tüm kirlilik kaynaklarının azaltılması ve kontrolünü
gerektirmektedir.
Su ücretlendirme faaliyetleri ve kirleten öder
prensibini, doğru ücretler ile, gerekli
kılmaktadır.

Çevreye bağlı olanların çevre ile ilişkilerinin
dengelenmesini amaçlamaktadır.

Kaynak: Akkaya ve Ark., (2006)’dan geliştirilmiştir.
3.2 AB Habitat Direktifi
Resmi başlığı ‘Doğal Yaşam Alanları İle Yabanî Fauna ve Floranın Korunmasına İlişkin Konsey Direktifi’ olan ve kısaca ‘Habitat Direktifi’ olarak anılan direktif, 1992 yılında yürürlüğe
girmiştir. Direktif, 1979 tarihli Kuş Direktifi ile birlikte AB doğa koruma mevzuatının temel bir
bileşeni konumundadır (URL 5).
Bu Direktifin3 ana amaçlarını aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür:
•

Ekonomik, sosyal, kültürel ve bölgesel gereksinimlerin dikkate alınması sureti ile biyolojik-çeşitliliğin muhafazasının desteklenmesi, sürdürülebilir kalkınma genel amacına

3 Yabani fauna ve flora ile habitatlarının korunmasına ilişkin 21 Mayıs 1992 tarihli KONSEY DİREKTİFİ (HABİTAT DİREKTİFİ) 92/43/AET (22. 7 . 92 \ Official Journal of the European Communities No L 206 / 7)
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katkıda bulunulması;
•

Tehdit altındaki hayvan ve bitki yaşam ortamları ve türlerin korunması için gerekli önlemlerin Topluluk düzeyinde alınması;

•

Belirli doğal hayvan ve bitki türleri ve yaşam ortamlarının korunmaları için alınacak
önlemleri tanımlamak;

•

Belirli bir zaman çizelgesine uygun olarak tutarlı bir Avrupa ekolojik ağının yaratılması
için özel koruma alanlarının belirlenmesi;

•

Öncelikli bir doğal hayvan ve bitki yaşam ortamı türü veya öncelikli bir türün varlığının
sürdürülmesi ve yaşatılması için, Topluluk tarafından önemli görülen bir bölgenin belirlenmesini mümkün kılmak için bir usul saptanması;

•

Yabani fauna ve flora için çok önemli olan peyzaj özelliklerinin yönetiminin teşvik edilmesi;

•

Direktif kapsamındaki yaşam alanlarının ve canlı türlerinin korunma statülerini gözetim
altında bulundurmak için bir sistem kurulması;

•

Gerekli bilimsel çalışma ve araştırmaların teşvik edilmesi ve ortak finansman

Direktifin tanımlar başlığı altında (b) bendinde doğal yaşam alanlarını (doğal habitat), bütünüyle doğal veya yarı doğal olan coğrafi, abiyotik ve biyotik özellikleri ile ayırt edilen kara veya
su alanları şeklinde tanımlamaktadır. Direktifte geçen Ek-1 sayılı liste, korunması için özel
koruma alanı olarak ilan edilmesi gereken doğal habitat tiplerini sıralamaktadır. Bunlar;
6. Kıyısal ve Tuzcul Habitatlar
7. Kıyısal ve Kıtasal Kumullar
8. Tatlısu Habitatları
9. Ilıman Kuşak Çalılık ve Fundalıklar
10. Sklerofil Çalılıklar
11. Doğal ve Yarı Doğal Otlak Oluşumları
12. Bataklık, Batak Zemin ve Taşkın alanları
13. Kayalık Habitatlar ve Mağaralar
14. Ormanlar
Direktifin 3. maddesinde de Natura 2000 başlığı altında özel koruma bölgelerinden oluşan,
uygun bir Avrupa Ekolojik Ağı kurulacağı ifade edilmektedir. Natura 2000 ağı; Üye Devletler tarafından 79/409/AET sayılı Direktif uyarınca sınıflandırılan özel koruma alanlarını ihtiva
edecektir.
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3.3. AB Biyoçeşitlilik Stratejisi 2020
AB Biyoçeşitlilik Stratejisi 2020 belgesinin4 amacı biyoçeşitlilik kayıplarının tersine çevrilmesi ve Birliğin, kaynak etkin yeşil bir ekonomiye geçişini hızlandırmaktır. Bu amaç Avrupa 2020
stratejisinin ayrılmaz bir parçasıdır.
Strateji belgesinde 2050 vizyonu; Avrupa Birliği biyoçeşitliliğin ve sağladığı ekosistem hizmetlerinin –doğal kapitalin- insan yaşamına ve ekonomik refaha olan hayati katkılarından dolayı
biyoçeşitliliğin içsel değerleri açısından yeterince korunması, iyileştirilmesi ve böylece biyoçeşitlilik kaybının neden olduğu felaketlerden kaçınılması şeklinde ifade edilmektedir.
Aynı belgede 2020 ana hedefi; 2020 yılı itibariyle Avrupa Birliği’nde ekosistem hizmetlerindeki bozulmaların ve biyoçeşitlilik kayıplarının durdurulması, olabildiği ölçüde kayıpların geri
kazanılması ve birliğin küresel ölçüdeki kayıpların önlenmesinde katkı sağlaması şeklinde ifade edilmektedir.
Strateji belgesinde önümüzdeki 10 yıl için bir yol haritası çıkarılmış ve 6 başlık altında sıralanmıştır. Bunlar; 1- Doğanın korunması ve restorasyonu, 2- Ekosistemler ve hizmetlerinin bakımı
ve artırılması, 3- Balıkçılık, Ormancılık ve Tarımın sürdürülebilirliğinin garanti altına alınması,
4- İşgalci yabancı türlerle mücadele, 5- Küresel biyoçeşitlilik krizinin gündeme alınması, 6Diğer çevresel politika ve girişimlere katkıda bulunmaktır.
Strateji belgesinin ek kısmında, altı hedefe ve bu hedeflerdeki eylem adımlarına yer verilmiştir.
Bu eylem basamakları Tablo 4’te yer almaktadır.
Tablo 4. AB Biyoçeşitlilik Stratejisi 2020 Hedef ve Eylem Basamakları
Eylem 1- Natura 2000 ağının kurulumunun tamamlanması ve iyi yönetimin sağlanması
Hedef 1- Kuş ve Habitat Direktiflerinin tam
bir uygulaması

Eylem 2- Natura 2000 alanları için yeterli finansmanın
sağlanması
Eylem 3- Paydaşların farkındalığının artırılması katılımlarının sağlanması ve uygulama
Eylem 4- İzleme ve raporlamanın düzenlenmesi ve
geliştirilmesi
Eylem 1- AB’de ekosistemler ve hizmetleri hakkında
bilgilerin geliştirilmesi

Hedef 2- Ekosistemler ve hizmetlerinin bakımı ve artırılması

Eylem 2- Yeşil altyapının desteklenmesi ve restorasyonu için önceliklerin belirlenmesi
Eylem 3- Biyoçeşitlilik ve ekosistem hizmetlerinde net
kaybın sıfırlanması

4 European Commission, Brussels, 3.5.2011 COM(2011) 244 Final Communication from the Commission To
The European Parliament, The Council, The Economic And Social Committee And The Committee of The Regions Our Life Insurance, Our Natural Capital: An EU Biodiversity Strategy To 2020
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Eylem 1- AB ortak tarımsal politikalarında çevresel
kamu yararı için doğrudan ödemelerin geliştirilmesi

Hedef 3- Biyoçeşitliliğin korunması ve geliştirilmesine tarım ve ormancılığın
katkısının artırılması

Hedef 4- Balıkçılık kaynaklarının sürdürülebilir kullanımını sağlamak

Hedef 5- İşgalci yabancı türlerle mücadele

Hedef 6- Küresel biyoçeşitlilik kayıplarına
dikkat çekmeye yardım etme

Eylem 2- Biyoçeşitliliğin korunması için kırsal kalkınmada daha iyi hedefler
Eylem 3- Avrupa’nın tarımsal genetik çeşitliliğinin korunması
Eylem 4- Orman sahiplerinin, orman biyoçeşitliliğin
korunması ve geliştirilmesi için teşviki
Eylem 5- Orman amenajman planlarına biyoçeşitlilik
tedbirlerinin entegre edilmesi
Eylem 1- Av stokları yönetimin iyileştirilmesi
Eylem 2- Balık stokları, türleri, habitat ve ekosistemleri üzerindeki olumsu etkileri ortadan kaldırmak
Eylem 1- Avrupa birliği bitki ve hayvan sağlığı rejiminin kuvvetlendirilmesi
Eylem 2- İşgalci yabancı türlerle mücadelede etkin
araçlar geliştirmek
Eylem 1- Biyoçeşitlilik kaybına neden olan dolaylı etmenlerin azaltılması
Eylem 2- Küresel biyoçeşitliliğin korunması için ilave
kaynak aktarımı
Eylem
kanıtı

3- AB kalkınma işbirliğinde biyoçeşitlilik

Eylem 4- Genetik kaynaklara erişimin ve bu kaynaklardan elde edilen faydaların adil dağıtımı için düzenlemeler

AB Orman Stratejisi
Ormanlar ve diğer ağaçlıklı alanlar AB arazilerinin %40’ından fazlasını kapsamaktadır. Ormanların %60’a yakını da sayıları birkaç milyonu bulan özel orman sahiplerinin elindedir. AB
orman alanlarının %25’i Natura 2000 ağı kapsamında koruma altındadır (URL 6, URL 7, URL
8). Tüm bu karakteristik özellikler ve ormanların topluma sağladığı hayati hizmet ve faydaların
dengeli bir şekilde sağlanması amacı AB Orman Stratejisi’nin ana temasını oluşturmaktadır.
Strateji belgesinde, ormanların sağladığı hizmet ve faydalara olan talep artışı ile ormanların
maruz kaldığı tehditlerin, yeni bir çerçeve arayışını gerekli kıldığı ifade edilmektedir. Belgede5
ayrıca yeni bir çerçeveye neden gereksinim duyulduğu altı madde halinde özetlenmiştir. Bu
maddelerden birinde artan su kaynakları kıtlığına dikkat çekilmiştir. Bununla birlikte, belgede,
stratejik yönelim başlığı altında, üye ülkelerin özellikle sürdürülebilir orman yönetimi uygulamalarının yoluyla su kaynaklarını ve su kalitesini geliştirmesi ve korunmalarının sağlanması
istenmiştir. Bunun için Su Çerçeve Direktifinin ön gördüğü Nehir Havzası Yönetim Planlarına
sürdürülebilir ormancılık uygulamalarının entegre edilmesi istenmektedir.
5 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0659
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3.4. Taslak Avrupa Orman Sözleşmesi
Avrupa kıtasının tüm ormanlarının sürdürülebilir yönetimi için orman politikaları üreten FOREST EUROPE süreci, 1990 yılında Fransa ve Finlandiya’nın girişimleriyle Strazburg/Fransa’da gerçekleştirilen ilk Bakanlar Konferansıyla başlamıştır. 1990 yılında başlayan süreçte
şimdiye kadar altı Bakanlar Konferansı yapılmıştır. Süreç ve alınan kararlar aşağıdaki Tablo
5’te özet olarak verilmiştir.
Tablo 5. Bakanlar Konferansı Süreci ve Alınan Kararlar (URL 9, URL 10)
S1: Orman Ekosistemlerinin İzlenmesi için Daimi Deneme Sahaları Avrupa Şebekesi
S2: Orman Gen Kaynaklarının Korunması
1990 Strazbourg Bakanlar Konferansı

S3: Orman Yangınları Konusunda Avrupa Veri Bankasının Kurulması
S4: Dağlık Alanlardaki Orman Yönetiminin Yeni Çevresel Şartlara Uyarlanması
S5: Ağaç Fizyolojisi Araştırmaları Eurosilva Şebekesinin Yaygınlaştırılması
S6: Orman Ekosistemlerindeki Araştırmalar için Avrupa Şebekesi
H1: Avrupa Ormanlarının Sürdürülebilir Yönetimi için Genel Esaslar

1993 Helsinki

H2: Avrupa Ormanlarının Biyolojik Çeşitliliğinin Korunması için Genel Esaslar

Bakanlar Konferansı

H3: Geçiş Ekonomisindeki Ülkelerde Ormancılık Alanında İşbirliği

1998 Lizbon
Bakanlar Konferansı

H4: Avrupa Ormanlarının İklim Değişikliği Uzun Süreli Uyumu Süreci Stratejisi
L1: Sürdürülebilir Orman Yönetiminin Sosyo-Ekonomik Boyutlarının Geliştirilmesi
L2: Sürdürülebilir Orman Yönetimi için Tüm-Avrupa Kriterleri, Göstergeleri, Uygulama Düzeyi Rehberleri
V1: Avrupa’da Sürdürülebilir Orman Yönetimi için Sinerjilerin Güçlendirilmesi
V2: Sürdürülebilir Ormanların Ekonomik olarak Devamlılığının Geliştirilmesi

2003 Viyana
Bakanlar Konferansı

V3: Avrupa’da Sürdürülebilir Orman Yönetimi için Sosyal ve Kültürel Taleplerin
Korunması ve Güçlendirilmesi
V4: Avrupa’da Ormanların Biyoçeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi

2007 Varşova
Bakanlar Konferansı
2011 Oslo
Bakanlar Konferansı

V5: Avrupa’da İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Orman Yönetimi
W1: Ormanlar, Odun ve Enerji
W2: Ormanlar ve Su
O1: Avrupa Ormanları 2020
O2: Avrupa’da Yasal Bağlayıcılığı Olan bir Orman Anlaşması için Oslo Bakanlar
Görev Çerçevesi

2011 yılında Norveç’te yapılan 6. Bakanlar Toplantısında da 2013 yılına kadar “yasal bağlayıcılığı” olan “Avrupa Orman Sözleşmesi” hazırlanması kararı çıkmıştır (URL 11). Avrupa Orman
Sözleşmesi Gayriresmî Belgesi6’nin 2. Amaçlar başlığı altında 5 madde halinde belirlenen ve
gerçekleştirilmesi için çaba harcanacak olan hedefler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Her ne kadar beş hedef içerisinde doğrudan su kaynaklarının bahsi geçmese de taslak sözleşmenin genel hükümleri içeren 4. maddesinde sürdürülebilir orman yönetimi kriterleri arasında su
6
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kaynaklarının korunması yer almaktadır. Taslak sözleşmenin 9. maddesinde ise yasal, yönetsel
veya diğer politik önlemler yoluyla sırasıyla (a) bendinde su kaynaklarının korunması noktasında taraflara yükümlülük getirilmekte, (b) bendi ile de uygun orman yönetim uygulamaları ile
yeraltı ve yerüstü sularının korunması hedeflenmektedir.
Tablo 6. Taslak Avrupa Orman Sözleşmesi Hedefleri
Hedef 1-

Sürdürülebilir orman yönetimi uygulamalarını pekiştirmek ve güçlendirmek. Ormanların çok fonksiyonluğunu ve bunlardan türetilen orman ekosistem hizmet ve
mallarını geniş bir yelpazede ve uzun vadede sunulmasını sağlamak

Hedef 2-

Küresel sorunların çözümünde ormanlar ve ormancılığın rolünü geliştirmek

Hedef 3-

Uluslararası işbirliği ve ulusal eylemlerin geliştirilmesi için bir çerçeve sağlamak

Hedef 4-

Çölleşme ile mücadeledeki rolleri de dâhil olmak üzere ormanların iklim
değişikliğine adapte olma kapasiteleri, tehdit ve doğal afetlere olan esneklikleri,
yaşam güçleri, biyoçeşitlilikleri, üretkenlikleri ve sağlıklarını sürdürmek, korumak,
restore etmek ve geliştirmek

Hedef 5-

Her seviyede ekonomik, sosyal, kültürel, çevresel faydalar sağlamak yoluyla ormanların toplum refahına, geçim kaynaklarına ve sürdürülebilir kalkınmaya ektin
bir şekilde katkı yapmasını sağlamak

4. SONUÇ
Avrupa Birliği, çevre, sağlık, eğitim ve ekonomi gibi yönetimin çeşitli alanlarındaki düzenlemelerde su kaynaklarını bütünleşik bir değerlendirmeye almaktadır. Bu noktada esas alınan ilke
de ‘sağlıklı ve insan onuruna yaraşır bir çevrede yaşama’ ilkesidir. Yapılan yasal düzenlemeler
incelendiğinde de, su kaynağının tek başına değil, onu olumlu ve olumsuz yönde etkileyecek
tüm etmenler değerlendirilerek şekillendirildiği görülmektedir. Özellikle, AB Su Çerçeve Direktifi getirdiği yenilikler ile bu anlayışın en önemli göstergelerinden birisidir.
2020 yılı itibariyle Avrupa Birliği’nde ekosistem hizmetlerindeki bozulmalar ve biyoçeşitlilik kayıplarının durdurulması, olabildiği ölçüde kayıpların geri kazanılması ve birliğin küresel ölçüdeki kayıpların önlenmesinde katkı sağlaması hedeflendiğinden, su kaynakları ve bu
kaynakların hemen hemen bütün ekosistemlerde sahip oldukları önem de dikkate alındığında,
gelecekte su kaynaklarına ilişkin AB düzenlemelerin daha kapsamlı olacağı açıktır. Öyle ki,
2050 vizyonu; Avrupa Birliği biyoçeşitliliğin ve sağladığı ekosistem hizmetlerinin –doğal kapitalin- insan yaşamına ve ekonomik refaha olan hayati katkılarından dolayı biyoçeşitliliğin
içsel değerleri açısından yeterince korunması, iyileştirilmesi ve böylece biyoçeşitlilik kaybının
neden olduğu felaketlerden kaçınılması şeklinde ifade edilmektedir. Su kaynaklarına ilişkin
düzenlemeleri de bu vizyondan ayrı düşünmek mümkün değildir.
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ÇORUH NEHRİ ÜZERİNDEKİ BARAJ PROJELERİNİN NEDEN OLDUĞU
ARAZİ KULLANIM DEĞİŞİMİNİN CORINE ARAZİ ÖRTÜSÜ VE MEŞCERE
HARİTALARI KULLANILARAK BELİRLENMESİ
Saim YILDIRIMER3, Mehmet ÖZALP1, Esin ERDOĞAN YÜKSEL1
1

Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Mühendisliği Bölümü, 08000, Artvin
saim_y@hotmail.com

ÖZET
Son yıllarda yoğunlukla başvurulan yatırımların başında ülkemizdeki akarsuların üzerine büyük barajların kurulması gelmektedir ve bu durum özellikle
mevcut arazi kullanımında önemli değişimlere neden olmaktadır. Başta enerji
açığının kapatılması, taşkın kontrolü ve su ihtiyacının karşılanması amaçlarına yönelik inşa edilen bu barajlar, aynı zamanda, tarım alanlarının daralması,
sedimantasyon, ekosistemlerin tahribatı ve insanların zorunlu göçleri gibi birçok sorunu da beraberinde getirirler. Özellikle barajların inşası ve su tutmaya
başlaması aşamalarında mevcut arazi kullanımında meydana gelen/gelecek
değişimlerin kısa sürede, güvenilir bir doğrulukla ve en az maliyetle tahmin
edilmesi önemlidir. Böylece, akarsu yatağı boyunca havzalarda oluşabilecek
bazı ciddi olumsuzlukların önceden bilinmesi ve sonrasında da bu havzaların
yeniden planlanması sağlanabilir. Devlet Su İşleri’nin Çoruh Barajlar Projesi
kapsamında planlanan çok sayıda büyük baraj ve HES tesisi ile Çoruh Nehri
Havzası üzerinde de ciddi arazi kullanım değişiklikleri yaşanmaktadır. Bu çalışmada, Çoruh Nehri’nin Artvin İl sınırları içerisinde farklı aşamalarda olan
(tamamlanan, inşası devam eden veya planlanan) 7 büyük baraj ve HES tesisinin neden olduğu/olacağı arazi kullanım değişimlerinin saptanması amaçlanmıştır. Bu amaçla, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) yardımı ile meşcere ve
CORINE Arazi Örtüsü (CLC-2006) haritalarından yararlanarak söz konusu
barajlardan dolayı sular altında kalacak arazilerin kullanım şekilleri ve alansal
büyüklükleri ortaya konulmuştur. Sonuçlar, barajların tümünün tamamlandığı varsayıldığında, farklı amaçlarla kullanılan yaklaşık 8137 ha alanın sular altında kalarak değişime uğrayacağını göstermiştir. Bu alan içerisinde en büyük
oranın orman (meşcere haritasında %62; CLC-2006’da %52) vasfındaki araziler, en küçük oranın ise yerleşim (meşcere haritasında %0,77; CLC-2006’da
%1.77) yerleri olduğu tespit edilmiştir. Bunlara ilaveten, Borçka, Deriner ve
Artvin Barajlarından elde edilen istimlak/kamulaştırma (kadastro parselleri)
verileri ile bu çalışmada meşcere ve CLC-2006 haritalarından elde edilen veriler karşılaştırılmış ve iki veri arasında farklılıklar olduğu da görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Çoruh Havzası, Büyük Barajlar, Arazi Kullanım Değişimi, Meşcere
Haritaları, CORINE, CBS
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GİRİŞ
Genel olarak içilebilir su ihtiyacı, kullanma suyu temini, elektrik enerjisi üretimi, sel ve taşkın
kontrolü gibi ana amaçlarla inşa edilen büyük barajlar ve HES tesisleri yapıldıkları akarsuyun
hidrografında (su rejimi) neden olduğu farklılaşmalar (Maingi ve Marsh, 2002), akarsulardaki
sucul canlıların tamamen yok olması veya değişmesi (Dudgeon, 2005; Eker, 2008), dere kenarı
vejetasyonunun ve varsa endemik bitki türlerinin yok olması, akarsu kenarlarındaki taşkın ovalarında yer alan tarım alanlarının ve bunlara bağlı yerleşim alanlarının sular altında kalması ile
burada yaşayan insanların zorunlu olarak göç ettirilmesi gibi ağır negatif sonuçlara da neden
olmaktadır (Bayram ve Hazar, 1994).
Büyük barajların etki alanı açısından neden oldukları en ciddi olumsuz sonuç olarak inşa edildikleri akarsu havzasında yer alan mevcut arazi kullanım şekillerini değiştirmeleri gösterilebilir. Baraj inşası tamamlandıktan sonra su tutma işleminin başlaması ile orman, mera, tarım,
ziraat, karayolu ulaşım ağları ve yerleşim yerleri sular altında kalarak mevcut vasıflarını ve
işlevlerini kaybetmektedirler (Nilsson ve ark., 2005; Toker, 2010; Sever, 2010). Bu değişimlerin hızlı ve doğru bir şekilde ve en az maliyetle ortaya konulması konusunda CBS son yıllarda
kullanılan en etkin ve en yaygın yöntemlerden biridir. (İnan, 1998; Şensoy, 2002; Sönmez,
2004; Duran, 2005; Genç ve Bostancı, 2007; Kılıç ve ark., 2007; Gündoğan ve ark., 2008; Onur
ve ark., 2009;). Benzer çalışmalarda farklı yıllara ait yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri ile
(Güler ve ark., 2007) CORINE gibi arazi örtüsü veri tabanlarından (Kılıç ve ark., 2007) veya
ülkemizde kullanılan meşcere haritalarından (Gündoğan ve ark., 2008) yararlanılmaktadır. Ancak, yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinin oldukça maliyetli olmaları, arazi değişimlerini
genel hatları ile ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalarda, çözünürlükleri düşük olmasına rağmen
maliyetsiz olarak elde edilebilen meşcere haritaları veya CORINE gibi veri tabanlarının kullanılmasına yol açmıştır.
Çalışmamızda, Çoruh Nehri’nin orta ve aşağı kısımlarındaki ana ve yan kolları üzerinde
yapılmış ya da yapılması planlanan toplam 7 büyük baraj nedeni ile oluşmuş/oluşacak
arazi kullanım değişiminin tespit edilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla, barajların sahip olduğu en yüksek su kotu temel alınarak meşcere ve CLC-2006 haritaları kullanılarak her
bir barajın farklı vasıflardaki arazilerin ne kadarını sular altında bıraktığı veya bırakacağı
hesaplanmıştır.
MATERYAL VE YÖNTEM

Çalışma Alanı ve Başlıca Özellikleri
Çalışma alanı, Çoruh Nehri›nin Artvin İl sınırları içerisinde farklı aşamalarda olan (tamamlanan,
inşası devam eden veya planlanan) 7 büyük baraj ve HES tesisinin doğrudan veya dolaylı olarak
etkisi altında kalan bölgedir. (Şekil 1). Bilindiği üzere, Çoruh Nehri, ülkemizin en hızlı akan
akarsuyudur ve yıllık ortalama 6,3 milyar m3’lük akış hacmine sahiptir. Toplam uzunluğu 431
km olan nehir yılda 5,8 milyon m3 rusubat taşımaktadır. Çoruh Nehri’nin 410 km’lik kısmı
Ülkemiz sınırları içerisinde, 21 km‘lik kısmı ise Gürcistan sınırları içerisindedir (DSİ, 2005).
Çoruh Nehri’nin Artvin’den geçen bölümünde, Artvin il merkezi dâhil Yusufeli ve Borçka ilçeleri ve bunlara bağlı çok sayıda köy ve mezra yer almaktadır. Arazi yapısı oldukça engebeli
ve yüksek eğimli olduğundan Çoruh Vadisi’nde düzensiz bir yerleşim mevcuttur. Çoruh Nehri
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Havzası (ÇNH), denizden Artvin’e kadar Karadeniz, Artvin yakınlarından İspir yakınlarına kadar Akdeniz ve daha yüksek yerlerde de Doğu Anadolu iklimine geçişi ve Doğu Anadolu iklimi
özelliklerini yaşar (DSİ, 2007).

Şekil 1. Çalışma Alanının Konumu

Yöntem
Çalışmada arazi kullanım değişiminin belirlenmesinde CBS kullanılmıştır. Oluşturulan
haritaların elde edilmesinde CBS yazılımlarından olan ArcGIS 9.3 programı kullanılmıştır. Uygulanan yöntemde öncelikle çalışma alanına ait haritalar taranarak bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Tarama işlemi yapılan haritalar referans noktaları kullanılarak UTM koordinat sistemine
referanslandırılmış ve gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Daha sonra koordinatlandırma işlemi
tamamlanan paftalar üzerinde ekranda sayısallaştırma işlemi yapılarak barajlara ait maksimum
su kotlarına göre rezervuar alanları çizilmiştir. Barajların rezervuar alanları ile meşcere ve
CLC2006 haritaları çakıştırılmış ve her bir baraja ait meşcere ve CLC2006 haritalarına ait değerler ortaya çıkartılmıştır. Arazi kullanım değişimleri tahmin edilirken, yararlanılan meşcere
haritalarının barajların tamamlanma tarihinden önce olmasına dikkat edilmiştir.
Meşcere ve CLC2006 haritalarında arazi kullanım durumu farklı sınıflama tekniklerine göre
sınıflandırılmıştır. Bu uyumsuzluğu gidermek ve karşılaştırma yapabilmek amacıyla her iki haritadaki çok sayıda sınıflama CLC2006 haritasında; 1. Düzey (Yapay Bölgeler, Tarım Alanları,
Orman ve Yarı Doğal Alanlar, Sulak Alanlar ve Su Kütleleri ) sınıflama olan 5 ana grupta toplanmıştır.
BULGULAR
İnşası devam eden veya tamamlanan farklı aşamalardaki her bir barajın ÇNH›da mevcut arazi
kullanımı başta olmak üzere sosyal ve ekonomik etkiler gibi birtakım değişimlere neden olduğu
ve olacağı açıkça görülmektedir. Yapılan hesaplamalar göstermiştir ki; söz konusu barajların
tümünün tamamlandığı varsayıldığında yaklaşık olarak toplam 8137 ha alanın sular altında
kalacağı öngörülmektedir. Bu alanlardan en büyük oranın %62 (5015 ha) ile orman vasfındaki
araziler, en küçük oranın ise %0,8 (63 ha) ile yerleşim alanları olduğu görülmektedir.
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Arazi Kullanımında Meydana Gelen Değişimler
Çoruh Nehri’nin orta ve aşağı bölümlerinde yer alan ve Artvin il sınırları içerisinde yapılması
planlanan toplam 7 büyük barajın en yüksek su tutma kotlarına göre tahmin edilen arazi kullanım değişimleri aşağıda listelenmiştir
Muratlı Barajı ve HES
Muratlı Barajı 2005 yılında tamamlanmış ve aynı yıl su tutmaya başlamıştır. Bu nedenle neden
olduğu arazi kullanım değişiminin ortaya konması için güncel dönemin meşcere haritasında su
olarak görüldüğünden önceki döneme ait meşcere haritasından yararlanılmıştır. CLC2006 arazi
örtüsü haritası da bu barajın tamamlanma tarihinden sonrasında oluşturulduğundan bu barajın
arazi kullanım değişimi hesabında kullanılamamıştır. Meşcere haritasından kullanılarak yapılan
çakıştırmalar neticesinde Muratlı Barajı ile toplam 426,1 ha’lık bir alanın sular altında kaldığı
belirlenmiştir (Tablo 1). Meşcere haritası kullanılarak yapılan hesaplamalara göre en büyük
arazi kullanım değişiminin su vasıflı alanların dışında tarım alanlarında olduğu görülmektedir.
Meşcere haritasına göre su ile ifade edilen kısım en yüksek değeri oluşturmaktadır. Bunun nedeni vadi tabanının geniş olduğu yerlerde nehir yatağının geniş bir alanı kaplaması ve içerisinde
kumul olarak belirtilen alanlarında bu sınıfa dâhil edilmesinden kaynaklanmaktadır.
Borçka Barajı ve HES
Borçka Barajı Aşağı Çoruh Havzasının ikinci barajıdır. Borçka İlçesinin 2,5 km membasındadır.
Bu barajın su tutmayı tamamlaması Muratlı barajından sonra olduğundan CLC2006 haritasına
göre tamamı su olarak görülmektedir. Güncel meşcere haritasına göre de arazi kullanım durumu su olarak görüldüğünden önceki döneme ait meşcere haritaları kullanılmıştır. Yine burada
su alanının fazla olmasının nedeni geniş olan nehir yatağındaki kumul alanlarının su alanları ile
birleştirilmesindendir. Hesaplamalara göre toplam 1029 ha’lık bir alanın sular altında kaldığı ve
meşcere haritasına göre incelendiğinde en yüksek değerin %43 ile orman vasfındaki araziler ve
en küçük değerin ise %16 ile ziraat-iskân vasıflı araziler olduğu görülmektedir.
Deriner Barajı ve HES
Deriner Barajı, 253 metre yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek, dünyanın üçüncü yüksek barajıdır. Artvin-Erzurum karayolu üzerindeki köprünün 5 km membasındadır. Türkiye’nin en
yüksek düşüsüne sahip olan Deriner Barajı 2012 yılının sonlarında açılmıştır. Baraj rezervuarı
altında kalan alanlar meşcere haritasına göre incelendiğinde en büyük alanın %73 ile orman
vasfında olduğu ve en küçük alanın ise %8 ile su vasfında olduğu görülmektedir (Tablo 1).
CLC-2006 arazi örtüsü haritasına göre incelendiğinde ise yine en yüksek değerin %63 ile orman ve %17 ile en küçük değerin ise su vasfında olduğu görülmektedir (Tablo 1).
Artvin Barajı ve HES
Orta Çoruh Havzasının ikinci ve son barajı olan Artvin Barajı, Yusufeli İlçesinin 30 km ve Çoruh Nehrinin büyük kollarından biri olan Oltu Çayı birleşiminin 20 km mansabındadır (DSİ,
2005).
Artvin Barajı ve HES Projesinin inşasına 2011 yılında başlanmıştır. Tamamlandığında ise
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yaklaşık 410 ha’lık bir alanı sular altında bırakacaktır. Bu alanları meşcere haritasına göre en
fazla %83 ile orman alanları ve en düşük %1 ile yerleşim alanları oluşturmaktadır (Tablo 1).
CLC2006 haritasına göre en yüksek değer %48 ile su kütleleri ile ifade edilen sınıflamaya girerken en küçük değer ise %16 ile tarım alanları olmaktadır (Tablo 1). CLC-2006 sınıflamasına
göre su vasfına giren değerin büyük çıkmasının nedeni; CLC-2006 sınıflamasında kullanılan
uydu görüntülerinin çözünürlüğünün düşük olması ve buna bağlı olarak dik ve derin bir vadiye
sahip olan rezervuar sahasının nehir yatağının mevsimsel değişiminde etkisiyle geniş bir alan
kaplaması olarak tahmin edilmektedir.
Yusufeli Barajı ve HES
Orta Çoruh Havzasının ilk barajı olan Yusufeli Barajı, Yusufeli İlçesinin 10 km ve Oltu Çayı
birleşiminin 800 metre mansabındadır (DSİ, 2005). Çoruh Havzası üzerinde inşasına 2013 yılı
itibariyle başlanan Yusufeli Barajı ve HES, tamamlandığında yaklaşık 3219 ha’lık bir alanı sular altında bırakacaktır. Meşcere haritasına göre incelendiğinde en büyük alanın %62 ile orman
vasfında olduğu ve en küçük alanın ise %0,8 ile yerleşim alanları olduğu görülmektedir (Tablo
1). CLC-2006 arazi sınıflamasına göre ise en büyük alanın %56 ile orman vasfında ve en küçük
alanın ise %0,8 ile su vasfında olduğu görülmektedir (Tablo 1).
Bayram Barajı ve HES
Çoruh Nehrinin Berta Çayı kolu üzerindeki ikinci baraj olan Bayram Barajı, su kavuşumunun
32 km membasındadır. Proje aşamasında olan bu baraj hayata geçirildiği takdirde yaklaşık toplam 345,5 ha’lık bir alanı sular altında bırakacaktır. Meşcere haritasına göre bu alanın %76’sını
ormanlık alan ve %24’ünü de tarım alanları oluşturmaktadır (Tablo 1). CLC-2006 sınıflamasına
göre ise alanın %94,5 orman vasfında ve %5,5 tarım alanları olduğu görülmektedir (Tablo 1).
Bağlık Barajı ve HES
Çoruh Nehrinin Berta Çayı kolu üzerindeki ilk baraj olan Bağlık Barajı, su kavuşumunun 12
km membasındadır. 2005 yılında Çoruh Nehri Baraj Projelerine dâhil edilen Bağlık Barajı ve
HES plana göre hayata geçirildiğinde yaklaşık toplamda 36 ha’lık bir alanı sular altında bırakacaktır. Bu alan meşcere haritasına göre %97,5 orman ve %2,5 ziraat-iskân olduğu görülmektedir (Tablo 1). CLC-2006 sınıflamasına göre alanın tamamının orman vasfında olduğu
görülmektedir (Tablo 1).
TARTIŞMA ve SONUÇ
Barajların kuruldukları akarsu havzasında ekolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel değişimlere neden olduğu bir gerçektir. Genellikle gelişmekte olan ülkelerin enerji sağlamak, tarımsal
sulama yapmak ve içme/kullanma suyu sağlamak amaçlı tercih ettiği büyük barajlar, ne yazık
ki kuruldukları akarsu havzaları üzerinde ciddi alansal değişime (Toker, 2010), ekolojik tahribatlara, tarım (Akıncı ve ark., 2012) ve yerleşim alanlarının kullanılamaz hale gelmesine, bazı
sosyal (örn: zorunlu göç) sorunlara ve ekonomik farklılaşmalara neden olmaktadırlar. Ayrıca,
ağırlıklı olarak ve doğrudan akarsu sistemindeki dere kenarı habitatlarının, su basar alanların,
sulak alanların ve dolayısı ile bu alanlara bağlı olarak yaşayan flora ve faunanın büyük oranda
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yok edilmesine de neden olmaktadırlar (Zhao ve ark., 2006).
Büyük barajların neden olduğu olumsuz etkilerin başında arazi kullanımında meydana getirdiği
değişimler yer almaktadır. Çalışma konumuzu oluşturan söz konusu 7 büyük barajın tamamının
rezervuar alanlarının su ile dolduğu varsayıldığında toplam 8137 ha’lık bir alanın sular altında
kalacağı tahmin edilmiştir. Diğer bir ifade ile Çoruh Havzası’nda orman, tarım, yerleşim gibi
farklı amaçlarla kullanılan alanlar su alanı olarak değişime uğrayacakları bu araştırma ile ortaya
konulmuştur.

Tablo 1. Artvin İl Sınırları İçerisinde Kalan Baraj ve HES Tesislerinin Meşcere ve CLC-2006 Haritalarına Göre Mevcut Arazi Kullanım Durumu
Muratlı Borçka Deriner Artvin Yusufeli Bayram Bağlık
Barajı Barajı Barajı Barajı Barajı
Barajı Barajı TOPLAM
ve HES ve HES ve HES ve HES ve HES ve HES ve HES
Meşcere Haritası

Yerleşim
Alanları
Tarım
Alanları
Ormanlar
ve Doğal
Alanlar
Su
Kütleleri
TOPLAM

CLC 2006

Yerleşim
Alanları
Tarım
Alanları
Ormanlar
ve Doğal
Alanlar
Su
Kütleleri
TOPLAM

%

-

-

34.8

3.7

24.1

0.1

-

62.7

0.77

159.4

167.2

469

60.4

1104

82.9

1

2043.9

25.12

41.5

437.3

1945.7

345.9

1974.2

262.5

35

5042.1

61.97

225.2

424.7

221.5

-

116.7

-

-

988.1

12.14

426.1

1029.2

2671

410

3219

345.5

36

8137

100

-

69.7

-

-

26.9

-

-

96.6

1.19

11.5

26.2

535.6

66.2

1107.1

19.4

-

1766

21.78

45.9

95

1679.6

145.6

1788

326.1

36

4116.5

50.59

368.7

838.3

455.5

198.2

297

-

-

2157.7

26.52

426.1

1029.2

2671

410

3219

345.5

36

8137

100

Arazi kullanımlarında meydana gelen değişimlere ülkemizde çok sayıda örnek göstermek
mümkündür (Koçer ve Yılmaz, 1994; Sever, 2005; Toker, 2010). Örneğin, bizim de çalışma
alanlarımızdan biri olan Borçka Barajı ile ilgili yapılan bir çalışmada, arazi kullanımında meydana gelen değişimin yaklaşık 1058,2 ha olduğu, inşa edilen yeni yol ile su kotu arasında ise
yaklaşık 210,1 ha alanın artık kullanılamaz hale geldiği hesaplanmıştır (Toker, 2010). Yine
aynı çalışma ile Deriner Barajı ve HES tesisi nedeniyle oluşacak gölün su kotu ile Çoruh Nehri
tabanı arasında kalarak arazi kullanımı değişen alanın 2698,5 ha olduğu, yeni yol ile su kotu
arasında kalarak değişime uğrayan alanın ise 1316,1 ha olduğu tespit edilmiştir (Toker, 2010).
Sonuç olarak inşası devam eden veya tamamlanan barajlardan dolayı Çoruh Nehri Havzası’nda baraj rezervuarları altında kalan mevcut arazi kullanımında önemli değişimlerin olduğu/
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olacağı tespit edilmiştir. Ancak, söz konusu projeler nedeni ile meydana gelen bu değişimlerin özellikle Çoruh Nehri vadisi boyunca neden olduğu/olacağı bazı ciddi ekolojik, sosyal
ve ekonomik olumsuzlukların yeterince irdelenmediği de açıkça görülmektedir. Örneğin, vadi
boyunca yetişen endemik bitki türlerinin çoğunun kaybedilmesi, göç eden yaban hayatı ile ilgili
bir çalışmanın yapılmaması, yörede yaşayan halkın önemli bir kısmına alternatif yerleşim yeri
önerilmemesi bunlardan bazıları olarak sıralanabilir. Dolayısı ile bu tip büyük projelerin daha
detaylı irdelenerek planlanması ve Çoruh Nehri örneğinde olduğu gibi meydana gelen çok sayıda ciddi olumsuzluğun en aza indirgenmesi gerekmektedir.
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ÖZET
TÜBİTAK-BİLGEM-YTE tarafından12 Temmuz 2012 ile 22 Ocak 2013 tarihleri arasında yapılmış olan “Potansiyel Ağaçlandırma Sahaları Veri tabanı ile
Havza İzleme Sisteminin Geliştirilmesi Projesi Mevcut Durum Analizi Ve İhtiyaçların Tespiti Teknik Danışmanlık Hizmeti Projesi” kapsamında bir havzanın nasıl izlenmesi gerektiği ve Türkiye’de kurulmak istenen havza izleme
sistemine ilişkin veri altyapısının durumu ortaya konmuştur. Yapılan çalışmada, Sürdürülebilir Havza Yönetimi kavramı içerisinde havzaların, bir bütün
olarak ve farklı temaları kapsayacak şekilde izlenmesi gerektiği belirlenmiştir. Havza İzleme ve Değerlendirme Sistemi (HİDS), bir havza içerisinde birlikte bir bütünü oluşturan ve birbirleri ile etkileşim içerisinde olan çölleşme,
erozyon, orman, çevre, su, tarım gibi veri temalarını birlikte değerlendirmeyi
hedefleyen ve ülkemizdeki tüm havzaları kapsayan coğrafi tabanlı bir sistem
olarak ele alınmıştır. Ülkemizde bu yaklaşımdaki bir sistemin ihtiyaç duyacağı veri altyapısı incelendiğinde, Uzaktan Algılamanın (UA) teknik açıdan ve
ekonomik olarak önemli bir katkısı olacağı tespit edilmiştir. Uzaktan Algılama
uzun yıllardan beri doğal kaynakları değerlendirme ve haritalamada vazgeçilmez bir araç olarak değerlendirilmektedir. Coğrafi bilgi sistemlerine (CBS)
veri temini sağlayan bir bilgi kaynağı olarak UA, konuma dayalı analitik bir
araç olarak haritacılık, hidroloji, tarım, ormancılık, jeoloji-maden, çevre, şehircilik faaliyetleri gibi pek çok alanda altlık olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, HİDS’de olması gerektiği değerlendirilen 16 temanın her birine ilişkin
süreç, izlenmesi gerekli durum, hangi tür UA verisi ile bu ihtiyacın karşılanabileceği tanımlanmıştır. Yapılan çalışmada, sahadan veri toplanması ve UA
teknikleri ile veri sağlanmasına yönelik fayda-maliyet analizi yapılmış; UA’nın
önemli ekonomik kazanımlar sağlayacağı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Havza İzleme ve Değerlendirme Sistemi (HİDS), Uzaktan Algılama, Veri
Temaları
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GİRİŞ
Günümüzde kalkınma hedeflerine ulaşmada doğal çevreyle ilgili veriler yeterince dikkate alınmamakta, genellikle ikinci planda bırakılmaktadır. Oysa tek yanlı ekonomik değerlendirmelere dayanan planlamalar başlangıçta hedefe ulaşır gibi görünse de, uzun dönemde geçerliliğini
yitirmekte ve önemli çevre sorunlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Kalkınma sadece
ekonomik göstergelere göre değerlendirildiğinde birçok şehir ve hatta ülke kalkınıyor olarak
düşünülebilir. Ancak kalkınma olgusu, ekonomik veriler yanında birçok bileşenle birlikte değerlendirilmelidir. Bu şekilde değerlendirildiğinde bazı bileşenler arasında çelişkilerin bulunduğu görülmektedir. Çelişkilerin yoğunlaşabileceği temel alan doğal çevresel alanlardır. Bu
nedenle toprak ve su kaynakları, sanayileşme ve nüfus artışından en çok etkilenen doğal kaynaklardır (Özhan, 2004). Doğal kaynakların ve özellikle su kaynaklarının yönetiminde en iyi
çalışma birimi olan havzalar giderek önem kazanmaktadır.
Havza yönetimi, havzanın doğal kaynaklarını tahrip eden faaliyetlerin önlenmesini, koruma ve
kullanma ilkesine uyularak bugün ve geleceğin ihtiyacını karşılama amacıyla doğal varlıkların
rasyonel kullanımını sağlayan bir bilim dalıdır. Havza ölçeğinde planlama, hem akademik hem
de idari birimler tarafından tüm doğal kaynaklarının yönetimindeki en uygun ölçek olarak ifade
edilmiştir. Son yıllarda, havza yönetim ve planlama konularında önemli kavramsal gelişmeler
olmuş, uluslararası projelerde basit envanter metotlarından gelişmiş değerlendirme ve analiz
yöntemlerine doğru bir yönelme gerçekleşmiştir. Geliştirilen çoğu yöntem ve yaklaşımın ülkemiz koşullarına uyarlanması mümkün olmakla beraber üç konu bakımından darboğaz yaşanabilmektedir. Bunlardan ilki; havzalarımızdaki doğal ekosistemlerin aşırı tahrip edilmiş olması,
ikincisi; içinde bulunduğumuz coğrafyayı temsil edecek uzun dönemli araştırma sonuçlarının
eksikliği yani veri yetersizliği, son olarak da kurumsal ve teknik kapasite yetersizliği ile sosyo-ekonomik sorunların uygulamada proje başarısını azaltmasıdır. Ekolojik ve hidrolojik çalışmalar çoğu zaman uzun dönemli verilere dayanan araştırmaları temel almaktadır. Yanlış ve
aşırı su kullanımı, nüfus ve sanayide kontrol edilemez büyüme, küresel ısınma ve yanlış arazi
kullanımı gibi gelişmeler sonucu ortaya çıkan birçok doğal afet sorunlarının ciddi seviyelere
ulaşması araştırma geliştirme çalışmalarında izleme ve değerlendirme sürelerini en az 10 yıla
çıkarmıştır. Özellikle hidro-ekolojik değerlendirmeler suyun öneminin artmasına paralel olarak
gündemi meşgul etmekte, bu konuda yapılan çalışmaların uzun soluklu ve ayrıntılı olması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bilindiği gibi havza yönetimi, bir havzadaki sorun veya sorunları
çözerek doğal kaynakların, sürdürülebilir yönetim anlayışı içinde insan ihtiyaçlarını karşılayacak ve refahını artıracak şekilde işletilmesini sağlamayı amaç edinmektedir. Doğal kaynakların
yönetiminde temel amaçlarla ilişki kurulduğunda, bunların ister tek başına ister gruplar halinde
olsun her birinin kendine özgü nitelikleri bulunmaktadır. Küresel boyutlu sorunlarla birlikte
yerel özelliklere göre bölgenin ekolojik, ekonomik ve sosyokültürel nitelikleri göz önüne alınarak yapmak gerekmektedir. Bu kapsamda su kaynakları makro ve mikro ölçekli havzalarda
ele alınmalıdır. Karar vericilerin ve planlamacıların temel görevi, kaynaklar ile kullanıcıların
ihtiyaçları arasında dengeli bir planlama yapmak olmalıdır. Havza bazında yönetim, su ve diğer
doğal kaynaklar ile ihtiyaçlar arasında en iyi planlama yöntemi olarak ortaya çıkmıştır (Hızal
vd., 2008).
Türkiye’nin iklim, toprak, topografya, jeoloji ve sosyo-ekonomik yapısı nedeniyle doğal kaynakların planlanması oldukça karmaşıktır. Türkiye’de doğal kaynaklardan yararlanma zaman
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içinde büyük değişimler göstermiş ve diğer ülkelere göre büyük farklılıklar ortaya koymuştur.
Özellikle planlamada sosyo-ekonomik şartlar önem kazanmıştır. Sorunların temelinde insan
olduğu ve süreklilik için tüm şartların dikkate alınması gerektiği anlaşılmıştır. Doğal kaynaklar
üzerinde insan kullanımın etkisini belirleyebilmek için yörede yaşayan insanların nüfus durumu, dağılışı, yoğunluğu, çalışma olanakları, tarımsal ve hayvancılık faaliyetleri, arazi kullanım
türleri, su kullanım teknikleri, gübre kullanma, yerleşim yeri özellikleri, ulaşım, eğitim, sağlık,
haberleşme konuları tüm detayları ile ortaya konmalıdır. Bu araştırmalar yapılırken de tüm dünyada kabul gören en iyi çalışma birimi havzalardır. Havzalar ekosistemlerden meydana gelmektedir. Ekosistemler ise canlılardan ve onların yaşam ortamlarından oluşmaktadır. Bir havzanın
başarılı yönetimi için öncelikle ekolojik ve hidrolojik özelliklerinin bilinmesi gerekmektedir.
Çeşitli fiziksel, hidrolojik ve ekolojik özellikleri bakımından birer topoğrafik ve hidrolojik arazi
birimi niteliğinde olan yağış havzaları, aynı zamanda birer planlama ve geliştirme birimi olarak
da düşünülmekte ve kullanılmaktadır.
Mevzuat ve kurumsal yapısı incelendiğinde, doğal kaynakların yönetiminde büyük önem taşıyan yerinden yönetim, işbirliği, koordinasyon, veri toplama, analiz, izleme ve değerlendirme
gibi olgularda büyük sıkıntılar yaşandığı görülmektedir. Bu sorunlara ek olarak havza bazında
bilhassa insan kaynaklı ekosistemi etkileyecek faaliyetlerin artması ülke ölçeğinde doğal kaynakların yönetiminde de önemli sorunlar yaratmaktadır. Bu bağlamda zaman, maliyet ve işgücü
üçgeninde bir izleme ve değerlendirme sisteminin kurulması önem taşımaktadır. Bir bölge veya
havzada ekolojik, ekonomik ve sosyo-kültürel değişimlerin izlenmesi ve değerlendirilmesinde
UA ve CBS teknikleri oldukça uygun yöntemler sunmaktadır. Özellikle arazi kullanım türleri
ve arazi örtüsü değişiminin izlenmesi ve değerlendirilmesinde bu teknikler tüm dünyada yoğun olarak kullanılmaktadır. Doğal kaynakların korunması, geliştirilmesi ve işletilerek gelecek nesillere aktarılması ekosistem yapısının bilinmesi ve bu bağlamda planların yapılması ile
mümkün olabilir. Bu nedenle kaynak planlayıcılarının esas görevi doğal kaynakların özellikleri ile kullanıcıların istekleri arasında koruma-kullanma amaçlı, dengeli bir planlama yapmak
olmalıdır. Havza planlamalarında havza karakteristiklerinin detaylı araştırılması, elde edilen
bulguların planlamada kullanımı ve en önemlisi planlamanın bütünleşmiş yöntemle yapılması
gerekmektedir.
Bu çalışmada, TÜBİTAK-BİLGEM-YTE tarafından12 Temmuz 2012 ile 22 Ocak 2013 tarihleri arasında yapılmış olan “Potansiyel Ağaçlandırma Sahaları Veritabanı İle Havza İzleme Sisteminin Geliştirilmesi Projesi Mevcut Durum Analizi Ve İhtiyaçların Tespiti Teknik Danışmanlık
Hizmeti Projesi” kapsamında değerlendirilen 16 temanın her birine ilişkin süreç, izlenmesi gerekli durum, hangi tür UA verisi ile bu ihtiyacın karşılanabileceği tanımlanmıştır. Yapılan çalışmada, sahadan veri toplanması ve UA teknikleri ile veri sağlanmasına yönelik fayda-maliyet
analizi yapılmış; UA’nın önemli ekonomik kazanımlar sağlayacağı tespit edilmiştir.
HAVZA İZLEME VE DEĞERLENDİRME SİSTEMİ (HİDS)
Havza çalışmaları hangi amaçla yapılırsa yapılsın, öncelikle havzanın genel profilini ve tüm
özelliklerini belirlemek gerekir. Bu nedenle havza çalışmalarının olmazsa olmazları arasında
havzanın genel coğrafik durumu, jeolojik yapısı, topografik özellikleri, toprak yapısı, bitki örtüsü, mevcut arazi kullanım durumu, hidrolojik durumu ve iklim özelliklerinin belirlenmesi
yer almaktadır. Havzanın sosyo-ekonomik yapısı, havzada yaşayanların demografik yapısı ve
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kültür durumu ortaya konulmalıdır. Havza izleme çalışmalarında öncelikle havzanın genel yapısının morfometrik özellikleri belirlenmelidir.
Günümüzde doğal kaynakların sürdürebilirliği açısından havza izleme sistemlerinin kurulması
gittikçe önem kazanmaktadır. İyi bir sistemin kurulması ile havza bileşenlerinin belirli aralıklarla etkin bir şekilde değerlendirilmesi mümkün olabilmekte ve stratejik planların zamanında
yapılmasına fırsat tanınmaktadır. Günümüz teknolojisinde havza izleme sistemi, sadece izleme
değil aynı zamanda hangi havzada hangi çalışmaların yapılması gerektiğinin kısa zamanda belirlenmesine imkân sağlayan ve karar vericilerin daha doğru ve etkili karar vermelerine hizmet
eden araçlar olarak düşünülmelidir. Bu doğrultuda tamamlanan proje kapsamında bir havzanın
nasıl izlenmesi gerektiği ve Türkiye’de kurulması planlanan havza izleme ve değerlendirme
sistemine ilişkin veri altyapısının durumu ortaya konmuştur.
Burada önemli husus amacı oluşturan konuya ilişkin tüm kriterleri ortaya koymak ve değerlendirmektir. Havza İzleme ve Değerlendirme Sistemi veri kapsamının belirlenmesi çalışmasında
havza izleme sistemi, Dünya Bankası’nın havza yönetim yaklaşımlarına uygun olarak seviye
yaklaşımı ile ele alınmıştır (Daeghouth et. al. 2008). Geliştirilen yaklaşıma göre izleme ve değerlendirme sistemi üç seviyeye ayrılmıştır.
1. Seviye Havza İzleme ve Değerlendirme Sistemi; ulusal ölçekte, makro havzalar ile ilgili
verinin ifade edilebileceği, harita ölçeği olarak 1/250.000 ve üstü,
2. Seviye Havza İzleme ve Değerlendirme Sistemi; orta ve bölgesel ölçekte, alta havzalar
boyunca haritalanabilir, harita ölçeği olarak 1/10.000 ile 1/250.000 arasında,
3. Seviye Havza İzleme ve Değerlendirme Sistemi; büyük ölçekte, ölçüm veya örnekleme
çalışmasına dayanan, harita ölçeği olarak 1/10.000 ve altı olarak belirlenmiştir. Arazi ölçümüne
dayalı her veri 3. seviye olarak kabul edilebilir ve ölçek küçültme ve genelleştirme süreçleri
sayesinde 2. ve 1. seviyede temsil edilebilir. “Potansiyel Ağaçlandırma Sahaları Veritabanı İle
Havza İzleme Sisteminin Geliştirilmesi Projesi Mevcut Durum Analizi Ve İhtiyaçların Tespiti
Teknik Danışmanlık Hizmeti Projesi” kapsamında Havza İzleme ve Değerlendirme Sistemi
veri kapsamı yukarıda özetlenen seviye yaklaşımına uygun olarak oluşturulmuştur. Veri kapsamı ile ilgili yapılan çalışmada “İzlenecek Veri Temaları” na ait ana tema başlıkları Sürdürülebilir Havza Yönetimi ile uyumlu olacak şekilde belirlenmiştir. Buna göre sistemde yer alması
gerekli toplam 16 veri teması oluşturulmuştur.
1-Toprak Erozyonu ve Kütle Hareketleri 2-Sel ve Taşkın 3-Çığ Kontrolü 4-Çayır ve Meralar 5-Çölleşme 6-Sürdürülebilir Orman Yönetimi 7. Tarım Yönetimi 8-Su Yönetimi 9-Çevre
Yönetimi 10-Enerji 11-Arazi Kullanımı 12-Riparian Zon ve Kıyı Ekosistemleri, Subasar Ormanlar 13-Biyolojik Çeşitlilik 14-Kentsel Havzalar 15-Karbon Değişimi 16- Sosyo-ekonomik
ve Kültürel Yapı
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HAVZA İZLEME VE DEĞERLENDİRME SİSTEMİNDE UZAKTAN ALGILAMA
YAKLAŞIMI
Uluslararası Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (ISPRS), fotogrametri ve uzaktan algılamayı; “algılayıcı sistemlerden türetilen görüntüye ve sayısal gösterimlerin, kayıt, ölçüm,
analiz ve yorumlanması işlemleri sonucu, yeryüzü ve çevresi ve bunlara ait fiziksel nesneler
hakkında güvenilir bilgi edinme sanatı, bilimi ve teknolojisi” olarak birlikte tanımlanmaktadır
(Önder 2002).Çözünürlük terimi, uzaktan algılanan görüntülerden çıkarılacak bilginin kalitesini belirtmektedir. Dört farklı çözünürlük kavramı vardır.
Mekânsal (Konumsal, Geometrik) Çözünürlük: En basit şekli ile bir görüntüleme sistemi tarafından ayrık olarak kaydedilebilen iki nesne arasındaki en küçük uzaklıktır. Algılayıcının en küçük hedefi ayırt etme kabiliyetinin ölçüsünü ya da her bir pikselin temsil ettiği yer yüzeyindeki
bir sahayı ifade eden terimdir. Örneğin 10 metre mekânsal çözünürlüğe sahip bir uydu görüntü
verisi, 20 metre çözünürlüğe sahip görüntü verisinden daha fazla detay içermektedir. Spektral
Çözünürlük: Yeryüzündeki nesnelerin ve arazi türlerinin uzaktan algılama yolu ile tanımlanabilmelerinin en önemli nedeni spektral özeliklerinin değişiklik göstermesidir. Algılayıcıların
tasarımları bu değişiklikleri fark edebilecek ve istenilen ayrımları yakalayabilecek biçimde tasarlanır. Her spektral bant elektromanyetik spektrumun belirli bir bölgesine duyarlıdır. Spektral
çözünürlük, algılayıcının elektromanyetik spektrumda belirgin dalga boyu uzunlukları arasında
yapabileceği kayda işaret etmektedir. Örneğin Landsat TM algılayıcısının birinci bandı spektrumun görünen ışık bölgesinde ve 0,45 - 0,52 μm dalga uzunlukları arasındaki enerjiyi kaydetmektedir. Radyometrik Çözünürlük: Parlaklık veya yayın şiddeti olarak ölçülen değerlerin
bilgisayar ortamında saklanabilmesi için belirli sayıda ayrık değerler biçiminde ifade edilmesi,
yani sayısallaştırılması gerekir. Radyometrik çözünürlük, algılayıcı tarafından toplanan verilerin seçilebilen ayrık parlaklık değeri sayısı ve düzeyinin belirlenmesini tanımlar. Radyometrik
çözünürlük, bilgisayar ortamında ve ikili sayı sistemi veya bit cinsinden tanımlanmaktadır.
Zamansal Çözünürlük: Yeryüzündeki nesnelere ait fiziksel ve kültürel özellikler, bu özelliklerin gözlenebileceği en uygun zaman aralıkları içerisinde bir takım değişikliklere konu olacaktır.
Bu hususta hem görüntülerin alım zamanı hem de görüntü arasındaki zaman farkı önem taşımaktadır. Zamansal çözünürlük, özel bir sahaya yönelik olarak algılayıcının algıladığı görüntünün sıklığına işaret etmektedir. Değişikliklerin tespitinde önemli bir faktör olarak kabul edilen
zamansal çözünürlük, görüntüleme faaliyetleri arasındaki zamanı belirtmektedir. Algılayıcılar,
belirgin bir zaman periyodu içinde, aynı hedef bölgesi üzerinde bulunacak şekildeki bir yörüngede uçmaktadır. (Maktav ve Sunar 1991; Schowengerdt, 1997; Lillesand at. al., 2004)
Proje kapsamında uzaktan algılama uydu görüntü verileri mekânsal çözünürlük olarak 3 alt
gruptatoplanmışlardır. Yüksek çözünürlük (< 2m ), Orta çözünürlük (2 - 90 m) ve Düşük
çözünürlük (> 90 m.). Proje kapsamında izlenecek veri temaları süreçlerini en uygun şekilde
takibi ve ortaya konulabilmesi açısından bu ayrım yapılmıştır.
Spektral çözünürlük olarak 4 farklı gruplanma yapılmıştır. Pankromatik, Multi-Spektral, Hyper-Spektral, Mikrodalga (radar görüntü verileri için). Proje kapsamında havza bazında tanım
ve analizleri yapılacak objelerin çeşitliliği, spektral olarak geniş bir yelpazede ele alınması zorunluluğu doğurmuştur. Aynı zamanda uydu teknolojisinin gelişimine paralel olarak algılayıcıların taşıdığı spektral aralıklar da göz önünde bulundurularak böyle bir sınıflandırma uygun görülmüştür.
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Zamansal çözünürlük olarak üç farklı gruplama yapılmıştır. Yüksek (< 1 gün), Orta (1-16
Gün), Düşük (> 16 Gün). Nesneye ait değişimin belirlenme sıklığı göz önünde bulundurularak
yapılan bu gruplandırma izlenecek veri temalarını tüm süreçlerini kapsayacak şekildedir. Farklı
disiplinlerin farklı izlenecek veri setleri için değişimin belirlenmesi farklı zamansal çözünürlükleri gerektireceği düşünüldüğünde bu gruplandırma esası temel kabuldür.
Radyometrik çözünürlük olarak bir gruplandırma yapmamakla birlikte ilgili görüntü verisinin farklı disiplinlerdeki uygulamaları için güncel kullanılabilirliği temel alınarak, uygun görüntü seçimi yoluna gidilmiştir.
HAVZA İZLEME VERİTABANINDA UZAKTAN ALGILAMA VERİSİNİN KULLANIM OLANAKLARI
İzlenecek her bir veri teması ve ona ilişkin süreç ve izlenecek durum belirlenerek mevcut örnek
uzaktan algılama data kaynakları belirtilmiştir. Her bir süreç ve izlenecek duruma ilişkin üç
farklı çözünürlüğe ilişkin kullanılacak uzaktan algılama verisi özellikleri belirtilmiştir. Proje
kapsamında veriye ulaşılabilirlik maliyet ve diğer etmenler düşünülerek uygun örnek görüntü
verisi seçimi yapılmış ve her bir veri temasına ilişkin hem durum tespiti hem de sürece ilişkin
yararlanılabilecek uzaktan algılama verisi ve özellikleri belirtilmiştir (Çizelge 1).
Proje kapsamında veri seçimine yönelik 3 temel uzaktan algılama veri özelliği; Mekânsal çözünürlük, Spektral çözünürlük ve Zamansal çözünürlük dikkate alınmıştır. Bu ayırımın yapılmasında mevcut ticari platformlar ve uydu verisi özelliklerine ilişkin güncel dağılımlar dikkate
alınmıştır. Bu kapsamda ilgili veri temaları içerisinde tanımlanan ve izlenmesi öngörülen veri
alt bileşenleri ayrıca önem arz etmektedir. Her bir veri teması içerisinde tanımlanan ve izlenmesi öngörülen veri alt bileşenlerine yönelik ihtiyaç duyulan temel uzaktan algılama veri özellikleri burada verilen sınıflama değerlendirilerek çıkarılmıştır.
Çizelge 1. Veri temalarına ilişkin uzaktan algılama veri alt bileşenleri
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Buna göre, proje kapsamında incelenen veri temaları içerisinde uzaktan algılama veri özelliklerine duyulan ihtiyaç dağılımı incelendiğinde; Mekânsal Çözünürlük olarak veri ihtiyaç dağılımında ilk sıra %51’lik oranla Orta (2-90 m) mekânsal çözünürlüklü veri ihtiyacındadır.
Sonrasında ise, sırasıyla %30 oranında Yüksek (< 2m) ve %19 oranında Düşük (> 90m) mekânsal çözünürlüklü uydu görüntü veri ihtiyacı takip etmektedir. Spektral Çözünürlük olarak veri
ihtiyaç dağılımında ilk sıra %44 oranıyla Multi-spektral veri ihtiyacındadır. Bu veriyi sırasıyla,
%36 Pankromatik, %14 Radar (Mikrodalga) ve %6 Hyper-spektral veri ihtiyacı takip etmektedir. Zamansal çözünürlük olarak veri ihtiyaç dağılımında ilk sıra %51 oranıyla Orta (1-16 gün)
zamansal çözünürlüklü veri ihtiyacındadır. Bu veriyi sırasıyla, %35 oranıyla Düşük (>16 gün),
%14 oranıyla Yüksek (<1 gün) zamansal çözünürlüklü veri ihtiyacı takip etmektedir (Şekil 1).
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Şekil 1. Havza izleme ve değerlendirme sisteminde her bir çözünürlüğe ait uzaktan algılama verisine
ilişkin ihtiyaç dağılımı

HAVZA İZLEME VERİTABANINDA UZAKTAN ALGILAMA VERİSİ KULLANIMININ ANALİZ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Proje kapsamında yapılan örnek çalışmalar ve sonuçları itibariyle ve geniş ölçüde literatürde de
kabul görmüş olan uzaktan algılama verisi kullanılarak zaman, fayda ve maliyet ilişkisi Şekil
3’de verilmiştir.

Şekil 3. Genel doğruluk, maliyet ve işlem süresi endeksli Fayda-Maliyet analizi.

Uzaktan algılama ile elde edilebilecek temaların tespitinde ve izlenmesinde kullanılması uygun
olan çözünürlük aralıkları ve güncel uydu görüntü verileri tespit edilerek, her tema için kullanılabilecek birden fazla nitelikte çözünürlük aralığı belirlenmiştir. Veri temaları için kullanılabilecek uydu görüntülerinin fayda açısından kullanılması en uygun olan çözünürlük aralıkları
Çizelge 2’de belirlenmiştir.
Uydu görüntü maliyetlerini artıran unsurların başında mekânsal çözünürlük gelmektedir. Bundan dolayı fayda açısından değerlendirme yapılırken mekânsal çözünürlükler göz önüne alınarak buna göre bir değerlendirilme yapılmıştır. Tabloda aynı zamanda temalara ait süreçlerin ve
izlenmesi gerekli durumların hangi çözünürlük aralıklarında çok iyi (yüksek doğrulukta tespit edilebilir), hangilerinde iyi (tespit edilebilir) ve hangilerinde kötü (tespit edilemez) olduğu
belirtilmiştir. Bu aralıkların içinde hangi çözünürlük aralığının fayda açısından en iyi olduğu ise
lacivert renkli hücrelerle gösterilmiştir.
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İzlenmesi gerekli 18 durumun orta çözünürlüklü uydu görüntüleri ile izlenmesinin fayda
değerlendirmesi açısından daha iyi olacağı sonucu çıkmaktadır ki, bu durum maliyetin de
yüksek çözünürlüklü görüntülerin kullanımına göre daha uygun olacağı anlamına gelmektedir.
İzlenmesi gerekli 6 durumun yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri ile izlenmesi gerekli 3
durumun ise düşük çözünürlüklü uydu görüntüleri ile izlenmesinin fayda açısından en uygun
olduğu görülmektedir. Ana amaç doğal kaynak takibi olduğundan, 16 veri teması içinde vejetasyon, tespiti ve değişimin gözlenmesi uygulamaları ön plandadır
Çizelge 2. Havza izleme veri temalarına ilişkin fayda-maliyet analizine yönelik süreçler ve izlenmesi
gerekli durumların farklı çözünürlüklere sahip uydu görüntü verileri kullanılarak tespit edilebilme kapasiteleri
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* Havza izleme veri tablosundaki süreçlere ilişkin izlenmesi gerekli durumların uzaktan algılama verileri yardımıyla tespit edilme kapasitesi;
* * Uygulama örnekleri içerisinde ayrıntılı olarak bilgi verilmiştir.

1: Çok iyi; Yüksel doğrulukta tespit edilebilir
2: İyi; tespit edilebilir
3: Kötü; tespit edilemez
Fayda-maliyet kapsamında en uygun seçim (mekânsal çözünürlük temel alınarak yapılmıştır)

Vejetasyon takibinde genel olarak kullanılan ve yüksek doğrulukla bilgi alınabilen mekânsal
çözünürlük, orta mekânsal çözünürlüklü verilerdir. Fayda- Maliyet dengesi gözetildiğinde de
bu durum uydu görüntülerinin kullanım maliyeti ve görüntülere ulaşım açısından da avantaj
sağlamaktadır. Vurgulanması gereken diğer önemli bir konu, geleneksel yaklaşımda mekânsal
çözünürlük genel olarak 5 m ve altında yüksek çözünürlük olarak kabul edilmesi söz konusuyken, bu çalışma kapsamında orta çözünürlüğün alt sınırı 2 m olarak belirlenmiştir.
Uydu görüntülerinin kullanımı fayda açısından incelenirken uydu görüntüsü adı verilmesi tercih edilmemiş, bunun yerine çözünürlük aralıkları veri temaları ve süreçlere karşılık gelecek
şekilde değerlendirme yapılmıştır. Böylece bundan sonraki yıllarda da yeni uydular hizmete
girdikçe, bu genel değerlendirme sayesinde o uydulardan da yararlanılması düşünülebilir. Bunun yanında 2,5 metre mekânsal çözünürlüklü Göktürk-2 uydusunun uzaya fırlatılması ve Türkiye’nin uydu teknolojileri alanında devam ettiği çalışmalar da göz önüne alındığında bunun da
maliyet yükünü düşüreceği düşünülebilir.
İzleme çalışmalarında özellikle arşiv görüntülerinin kullanılabileceği ve bunun da maliyeti
oldukça düşürecek olması önemli bir husustur. Kullanılacak görüntünün arşiv ya da yeni görüntü
olması hangi havzada hangi amaçla bir izleme yapılacağına bağlı olarak değişebilecektir.
Değişim takibinde bazı verilere ulaşmak ve güncel verilerle entegresinin sağlanması amaçlı
arşiv görüntülerinin kullanılması kaçınılmazdır. Bu sayede bazı temalar için geçmişe yönelik
bir takip sistemin oluşturulması ve günümüze değin takibin gerçekleştirilmesi mümkündür. Bu
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amaçla, veri temalarının izlenmesi gerekli durumlarının “havzada gerekli izleme sıklığı” aralıklarına göre arşiv ya da güncel görüntü sağlanması da önemlidir. Örneğin, çığ tehlike durumu,
yağış özellikleri, enerji kaynaklarının takibi gibi konularda günlük izleme yapılması düşünülürse yüksek zamansal çözünürlüklü, güncel uydu görüntülerinin kullanımı zorunludur. Ayrıca
gerektiği durumlarda da, belirli süreler için güncel veriye ihtiyaç duyulacaktır. Örneğin bir sel
ya da taşkın olayının etkilerinin izlenmesinde zamansal çözünürlüğü 1 günün altında olan uydu
görüntülerinin temin edilmesi gerekecektir. Buna benzer durumların dışındaki durumlarda ise
izleme sıklığına göre arşiv görüntülerinin kullanımı ve yakın geçmişe ait uydu görüntülerinin
güncel veri olarak değerlendirilerek arşiv görüntüsü temini düşünülmelidir ki maliyet açısından
önemli avantaj sağlayacaktır.
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ÖZET
Bu çalışma Kahramanmaraş ili Halfalı Deresi Yağış Havzasında bazı toprak
özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile haritalanması amacıyla yapılmıştır. Çalışma alanından farklı arazi kullanım şekillerine (tarım, mera,
orman) ve farklı derinlik kademelerine (0-20 cm ve 20-50 cm) göre açılan 24
adet toprak profilinden toplam 48 örnek alınmıştır. Alınan toprak örnekleri
üzerinden organik madde, permeabilite, tekstür, nem ekivalanı, dispersiyon
oranı ve K faktörü değerleri belirlenmiş olup, bu değerlere ait noktasal veriler
kullanılmıştır. Faktöriyel deneme desenine göre alınan toprak örneklerinin
belirlenen özelliklerinin haritalanması amacıyla CBS’nin konumsal analiz
enterpolasyon araçlarından, ters uzaklık enterpolasyon tekniği (IDW) kullanılmıştır. Noktasal verilerden alansal verilere ulaşılarak her bir toprak özelliği
için tematik haritalar üretilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, tematik haritalardaki organik madde dağılımının % 0.72 ile % 2.29, kum dağılımının %
50.12 ile % 83.17, toz dağılımının % 8.58 ile % 18.46, kil dağılımının % 8.26
ile % 31.64, nem ekivalanı dağılımının % 24.70 ile % 38.05, permeabilite
dağılımının 155.4 cm/saat ile 204.91 cm/saat, dispersiyon oranı dağılımının
% 52.78 ile % 81.33 ve K faktörü dağılımının 0,02-0,23 arasında değiştiği
tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda enterpolasyon tekniklerinin kullanıldığı
araştırma alanında IDW yönteminin uygulanmasının olumlu sonuçlar verdiği
belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: CBS, Ters Uzaklık Enterpolasyon Tekniği, Toprak Özellikleri

1. GİRİŞ
Toprak, kayaçların fiziki çevreyle etkileşimleri sonucu oluşan ve oluşumu itibariyle uzun bir
süreç alan, insan hayatındaki en temel kaynaklardandır. Aynı zamanda su ve hava ile birlikte
doğadaki yaşam süreçlerinin en önemli temel taşlarından biri olması, temel besin maddelerinin
üretimini güvence altına almak için vazgeçilmez bir yaşam kaynağı olarak görülmesine neden
olmuştur. Bu nedenle toprak, insan hayatının devam edebilmesinde büyük önem taşıyan gıda,
yem ve yakıt gibi temel ihtiyaçların karşılanmasında ve tüm karasal hayatın devamında en

81

I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu / Çankırı

10-12 Eylül 2014

önemli unsur olarak kabul edilmektedir (Blanco ve Lal, 2008).
Toprağın oluşumunda etkili olan faktörler, toprağın oluşum faktörleri veya toprak yapan faktörler olarak isimlendirilmektedir. Toprak; coğrafyaca belirli bir mevkide yeryüzü şekli, iklim,
canlılar faktörünün etkisi altında anakayaların ayrışması ile zaman içinde oluşmakta ve gelişmektedir (Kantarcı, 1987).
Günümüz teknolojileri doğanın bilgisayar ortamında modellenmesine, yorumlanmasına ve
anlaşılmasına olanak sağlamaktadır. Bu teknolojilerden en önemlisi Coğrafi Bilgi Sistemleri
(CBS)’dir. CBS, bir alan, durum ya da olaylar hakkındaki verileri toplamaya, depolamaya,
analiz etmeye, işlemeye, yaygınlaştırmaya ve sunmaya yarayan yazılım ve donanım sistemlerinin bütünü olarak tanımlanmaktadır (Lillesand ve Kiefer, 2000). CBS, planlamacılarının karar
vermesinde yardımcı olan modellerin oluşturulmasını sağlayan analitik gücü yüksek bir araçtır
ve aynı zamanda uzaysal analiz özelliği ile önceleri elde edilemeyen daha doğru ve güncel bilgileri üretme, bu bilgilere daha derin anlam kazandırma özellikleriyle geleceğin planlanmasına
da yardımcı olmaktadır (Mitchell, 1999).
Nash ve ark. (1988), toprak özelliklerinin değerlendirilmesinde coğrafi bilgi sistemlerinin, toprak özelliklerinin iki boyutlu yatay değişkenliğinin haritalanmasında mükemmel bir potansiyele sahip olduğunu belirtmiştir. Benzer şekilde Rahman ve ark. (1997), CBS teknikleriyle
hazırladıkları toprak haritalarını geleneksel yöntemlerle hazırlanan toprak haritalarıyla karşılaştırdıkları çalışmalarında CBS teknikleriyle elde edilen sınırların detaylı toprak etütlerinde
kullanılabileceğini belirtmektedirler. Schreier ve ark. (2001), toprak verimliliği ve yapısının
belirlenmesinde CBS tekniği kullanmışlardır. Araştırma sonucunda farklı üretim sistemlerinde
(tarla tarım, mera gibi) toprakta besin elementi dağılımı erozyonla kayıp miktarını ve riskli
alanları başarıyla belirlemişler ve bu tür analizlerde CBS tekniğinin çok yararlı olduğu sonucuna varmışlardır.
Yer yüzeyi ile ilgili yapılan çalışmalarda, alansal dağılım gösteren verilere olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle noktasal verilerin alansal veriye dönüşümünde birçok enterpolasyon yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntemler yardımıyla pek çok farklı disiplin ve alanda
enterpole edilmiş analiz sonuçları kullanılabilmektedir (Özdemir ve Akar, 2009; Korkmaz vd.
2008; Gündoğdu vd. 2007).
Doğal kaynakların haritalanmasında örnek alanların yetersiz olduğu ve verilerin kesintili olarak
alındığı yerlerde tahmini yapmak zordur. Ancak, ArcGIS gibi coğrafi bilgi sistemleri programları kullanılarak geçerli ve tarafsız tahminler yapılabilmekte olup, bunun için kullanılabilecek
CBS içerisinde farklı tahmin modelleri mevcuttur (Baron ve Aldstadt 2003).
CBS içerisinde yapılması mümkün olan analizlerin en önemlilerinden biri de mekânsal analizlerdir. Mekânsal analizlerin en önemli özelliği ise CBS’de var olan verilerden yararlanarak yeni
veriler üretmektir (Heuvelink, 2006). Herhangi bir özelliğe ait tahmin haritalarının üretiminde,
sadece ölçüm yapılan değerlerinin kullanıldığı basit enterpolasyonlar yapıldığı gibi, ölçümü
yapılan veriyle konumsal ilişkisi olan farklı verilerin birlikte değerlendirilmesi ile haritaların
üretilmesi mümkün olmaktadır (Başayiğit ve ark., 2008).
Bu çalışmada, son yıllarda kullanımı yaygınlaşan enterpolasyona dayalı haritalama tekniklerinden biri olan Ters Ağırlıklı Mesafe (IDW) Tekniği ile Halfalı Deresi Yağış Havzası topraklarının 0-20 cm ve 20-50 cm derinlik kademelerinden elde edilen tekstür, organik madde, nem
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ekivalanı, permeabilite, dispersiyon oranı ve K faktörü değerlerine ait verilerin haritalanması
amaçlanmıştır.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1. Araştırma Alanının Genel Tanıtımı
Araştırma alanı Türkiye’nin Doğu Akdeniz bölgesinde yer almakta olup, Kahramanmaraş merkezine uzaklığı ortalama 25 km olan Ahırdağı yöresinin orman, tarım ve mera alanları ile kaplı
Halfalı Deresi yağış havzasında bulunmaktadır. Havza Kahramanmaraş ilinin kuzeyinde yer
alıp, 37°43‘ 92‘‘- 37°39‘ 20‘‘ kuzey enlemleri ile 36°57‘ 81‘‘- 36°59‘ 47‘‘ doğu boylamları
arasında yer almaktadır. Havzanın toplam alanı yaklaşık olarak 1411 hektardır. Araştırma alanının en yüksek noktası 2053 m ile Yamacı Tepesi, en alçak noktası Menzelet Barajı mevkine
yakın bir noktada 665 m yükseltiye sahiptir (Şekil 1).

Şekil 1. Çalışma alanının Türkiye haritasındaki konumu ve sayısal yükseklik modeli haritası
Kahramanmaraş, üç ayrı coğrafi bölgenin (Akdeniz Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi) birbirine en çok yaklaştığı alanda yer almaktadır. Coğrafi konumu ve diğer
faktörlerin de etkisi ile üç farklı iklim arasında ‘’Bozulmuş Akdeniz İklimi’ne daha yakın bir
iklim özelliği gösterir. Genellikle yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve karlıdır. Yıllık yağış
miktarı 700 mm’nin üzerindedir. Yağışlar genellikle kış ve ilkbahar aylarında görülmektedir.
Araştırma alanının yıllık ortalama sıcaklığı 16.7 0C, maksimum sıcaklığı 45.2 0C (Temmuz
ayında), minimum sıcaklığı ise -9.6 0C (Şubat ayında)’dır. Araştırma havzaların iklimini belirlerken en yakın gözlem istasyonu olan Kahramanmaraş Meteoroloji istasyonunun iklim verileri
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kullanılarak havzalarının iklim değerleri saptanmıştır.
Araştırma alanı Türkiye’nin 3 büyük flora bölgesinden biri olan Mediterranean kesiminde yer
almaktadır. Araştırma alanında, Juniperus sp. L, Pinus nigra, Cedrus libani A. Rich ve Pinus
brutia ağaçsı bitki türleri ve Galium verum subsp. verum, Lineria kurdice subsp. kurdica, Hypericum scabrum, Astragalus angustifolius Lam., Onobrychis sulphurea var. vanensis, Ballota nigra subsp. kurdica, Ranunculus repens, Astragalus barbeyanus, Gyphsophylla muralis,
Bromus tectorum, Muscari longipes, Onosma tauricum var. tauricum, Potentilla recta, Tulipa
sintenisii, Campanula glomerata subsp. hispida, Fumaria asepala gibi otsu bitki türleri bulunmaktadır.
2.2. Araştırma Yöntemleri
2.2.1. Arazi Yöntemleri
Arazi kullanım şekillerinden kaynaklanan farklılıkları daha doğru bir şekilde ortaya koymak
amacıyla faktöriyel deneme desenine göre (Kalıpsız, 1994), her bir arazi kullanım şeklinden
eşit sayıda (8 adet) toprak profili alınmıştır. Toprak örneklerinin alınmasında horizonlar belirgin
olmadığı için (0-20) cm ve (20-50) cm derinlik kademeleri dikkate alınarak toprak örnekleri
alınmıştır (Özyuvacı, 1976 ve Okatan, 1999). Araştırma alanından doğal strüktürü bozulmuş
1,5-2 kg’lık torba örnekleri(48 adet) ve doğal strüktürü bozulmamış hacim ağırlığı silindir örnekleri (48 adet) alınmıştır. Bunun için hacimleri 650 cm3 olan numaralı silindirler kullanılmıştır (Özyuvacı, 1976 ve Kantarcı, 1980).
Araştırma alanından alınan toprak örneklerinin CBS ortamına aktarılması amacıyla her bir toprak örneğinin alındığı noktayı gösteren coğrafik koordinatları GPS (Magellan Explorist XL)
kullanılarak belirlenmiştir.
2.2.2. Laboratuvar Yöntemleri
Araştırma alanından alınan toprak örnekleri laboratuvara taşınmış ve hava kurusu hale getirildikten sonra 2 mm’lik elekten geçirilmiştir. Bu örnekler üzerinden toprakların tekstür yapıları,
organik madde, permeabilite ve nem ekivalanı oranları değerleri belirlenerek, bu değerler üzerinden dispersiyon oranı ve toprak erodibilite faktörü (K) belirlenmiştir.
Toprakların tekstür tayini Bouyoucos’un hidrometre yöntemine göre (Bouyoucos, 1936), organik madde Walkley-Black’in kromik asit yöntemine göre (Gülçur, 1974) nem ekivalanı (tarla
kapasitesi) seramik levhalı alçak basınç aletinde 1/3 atmosfer basınç altında (Gülçur, 1974),
permeabilite Darcy kanununa (Özyuvacı, 1975), dispersiyon oranı Middleton’un dispersiyon
oranı yöntemine göre (Middleton, 1930) göre belirlenmiştir. Bu indekse göre toprakların erozyona dayanıklılık sınırı %15 olarak kabul edilmiş olup, % 15’ten büyük dispersiyon oranına
sahip topraklar erozyona duyarlı olarak değerlendirilmektedir. Wishmeier ve Smith tarafından
1978 yılında geliştirilen Üniversal Toprak Kayıpları Tahmin Modeli (USLE) denkleminde yer
alan faktörlerden biri olan toprak aşınım faktörü K, toprakların organik madde içeriği, tekstür,
strüktür ve su geçirgenliği değerine bağlı olup, aşınmaya karşı direnci göstermektedir (Sönmez,
1994). Bu değer küçüldükçe aşınmaya karşı direnç artmaktadır. Bazı topraklar aynı eroziv kuvvetler karşısında oldukça dirençli oldukları halde, diğer bazıları aynı kuvvetler altında kolayca
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çözünmekte ve dağılarak erozyona uğramaktadırlar. Bu hususlar dikkate alınarak toprakların
kendi iç bünyelerine bağlı aşağıdaki özellikleri dikkate alınmak suretiyle, toprak erodobilite
faktörü (K)’yı veren bir nomograf geliştirilmiştir (Şekil 2). Burada dikkate alınan faktörler (1)
toz+çok ince kum (%), (2) kum miktarı (%), (3) organik madde miktarı (%), (4) toprak strüktürü ve (5) permeabilitedir. Burada söz konusu olan “toz+çok ince kum” çapları 0.002 mm ile
0.10 mm arasındaki taneciklerden oluşan fraksiyondur. Kum ise 0.10 mm ile 2.0 mm çap dağılımındaki taneciklerdir (Balcı, 1996).

Şekil 2. USLE denklemindeki K değerlerini veren nomograf (Wishmeier and Smith, 1978)
2.2.3. Bilgisayar Yöntemleri
2.2.3. 1. Ters Mesafe Ağırlıklı Enterpolasyon Yöntemi (IDW)
Arazi, laboratuar ve büro çalışmaları sonucunda elde edilen toprak verilerine ait değerler nokta
değerleridir ve toprak örneklerinin alındığı noktaları temsil etmektedir. Bu nokta değerlerinin
çalışma sahasının yüzeyine yayılması gereklidir. Bunun için Coğrafi Bilgi Sistemlerinin konumsal analiz enterpolasyon araçlarından, ters uzaklık enterpolasyon tekniği (IDW) kullanılarak noktasal verilerden alansal dağılıma ulaşılmıştır (Anonymous, 1997).
IDW deterministik enterpolasyon tekniğidir. Ölçülebilen noktalar veya matematiksel formüller
temelinde, belirli bir trende bağlı olarak hücrelerin benzerliğine yayılması şeklinde oluşturmaktadır. İlgili hücreden uzaklaşma ve mesafedeki artışa bağlı olarak hücre değerleri hesap edilmektedir. Mesafenin artması ile tahmini yapılacak hücre üzerindeki önem ve etki azalmaktadır.
Enterpole edilecek yüzeyde, yakındaki noktaların uzaktaki noktalardan daha fazla ağırlığa sahip olması esasına dayanır. Yüzey, yakınlık derecesine bağlı olarak daha fazla ayrıntıya sahip
olmaktadır (ESRI, 2004). Bu çalışmada olduğu gibi örnekleme sayısı 30’dan daha az olan ör-
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neklemelerde, IDW ve Spline metotları önerilmektedir (Sluiter, 2009). Böylece IDW tekniğiyle
arazi, laboratuar ve büro çalışmaları sonucunda elde edilen noktasal tekstür, organik madde,
nem ekivalanı, dispersiyon oranı ve K değerleri alansal harita bilgileri haline dönüştürülmüş ve
her bir toprak özelliğinin tematik haritası oluşturulmuştur.
Araştırmada kullanılan ters uzaklık yöntemi (IDW); temel olarak Shepard’s Yöntemi olarak
bilinen matematiksel fonksiyonu kullanmaktadır (Shepard, 1968).
3. BULGULAR ve TARTIŞMA
3.1. Araştırma alanı topraklarına ait bazı özelliklerin arazi kullanım şekillerine göre
değişimi
3.1.2. Üst toprak kademesinde (0- 20 cm)
Araştırma alanı topraklarının 0-20 cm derinlik kademesinde ortalama kum yüzdeleri tarım
topraklarında % 83.17, mera topraklarında % 69.08 orman topraklarında % 54.01; ortalama
toz yüzdeleri tarım topraklarında % 8.58, mera topraklarında % 13.96, orman topraklarında %
17.53; ortalama kil yüzdeleri ise tarım topraklarında % 8.26, mera topraklarında % 16.96 ve
orman topraklarında % 28.46 olarak bulunmuştur (Çizelge 1).
Araştırma alanı topraklarının üst kademesindeki (0-20 cm) ortalama organik madde miktarı
tarım topraklarında % 1.34, mera topraklarında % 1.81 ve orman topraklarında % 2.29 olarak
bulunmuştur. Ortalama nem ekivalanı değerleri 0-20 cm derinlik kademesinde tarım topraklarında % 25.96, mera topraklarında % 35.03 ve orman topraklarında % 38.05 olarak tespit
edilmiştir (Çizelge 1).
Araştırma alanı topraklarının üst kademesinde (0-20 cm) ortalama permeabilite değerleri tarım topraklarında 204.91 cm/saat, mera topraklarında 181.73 cm/saat ve orman topraklarında
163.75 cm/saat olarak belirlenmiştir. Araştırma alanı topraklarının 0-20 cm derinlik kademesinde ortalama dispersiyon oranı değerleri tarım topraklarında % 76.16, mera topraklarında %
68.16 ve orman topraklarında % 69.12 olarak belirlenmiştir. Laboratuvar analizleri sonucunda
elde edilen ortalama K faktörü değerleri 0-20 cm derinlik kademesinde, tarım ve mera topraklarında 0.21, orman topraklarında ise 0.14 olarak belirlenmiştir(Çizelge 1).
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Çizelge 1. Araştırma alanı üst toprak katmanında farklı arazi kullanım şekillerine göre bazı top-

rak özelliklerinin değişimi

3.1.3. Alt toprak kademesinde (20-50 cm)
Araştırma alanı topraklarının 20-50 cm derinlik kademesinde ortalama kum yüzdeleri tarım
topraklarında % 77.60, mera topraklarında % 62.54, orman topraklarında % 50.12; ortalama
toz yüzdeleri tarım topraklarında % 12.76, mera topraklarında % 18.46, orman topraklarında
% 18.24; ortalama kil yüzdeleri ise tarım topraklarında % 9.65, mera topraklarında % 19.00 ve
orman topraklarında % 31,64 olarak belirlenmiştir (Çizelge 2).
Araştırma alanı topraklarının 20-50 cm derinlik kademesinde ortalama organik madde miktarı
tarım topraklarında % 0.72, mera topraklarında % 1.69 ve orman topraklarında % 2.04 olarak
tespit edilmiştir. Ortalama nem ekivalanı değerleri 20-50 cm derinlik kademesinde tarım topraklarında % 24.70, mera topraklarında % 31.47 ve orman topraklarında % 37.68 olarak tespit
edilmiştir (Çizelge 2).
Araştırma alanı topraklarının 20-50 cm derinlik kademesinde ortalama permeabilite değerleri tarım topraklarında 161.12 cm/saat, mera topraklarında 167.77 cm/saat, orman topraklarında 155.4
cm/saat olarak belirlenmiştir. Ortalama dispersiyon oranı değerleri 20-50 cm derinlik kademesinde tarım topraklarında sırasıyla % 68.62, mera topraklarında % 61.10, orman topraklarında %
55.95 olarak belirlenmiştir. Ortalama K faktörü değerleri 20-50 cm derinlik kademesinde, tarım
ve mera topraklarında 0.22, orman topraklarında ise 0.17 olarak belirlenmiştir (Çizelge 2).
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Çizelge 2. Araştırma alanı alt toprak katmanında farklı arazi kullanım şekillerine göre bazı toprak

özelliklerinin değişimi

3.2. Araştırma alanındaki farklı arazi kullanım şekilleri altında gelişen toprakların bazı
özelliklerinin haritalanması ve değerlendirilmesi
Araştırma alanına ait toprak değişkenlerine ilişkin tematik haritalar Çizelge 1 ve Çizelge 2’deki
değerlere göre oluşturulmuştur. Oluşturulan bu haritalar ile çalışma alanına ait bazı toprak özelliklerinin üst toprak (0-20 cm) ile alt toprak (20-50 cm ) derinlik kademelerine göre alansal
dağılımları belirlenmiştir. Böylece üst toprak ve alt toprak katmanları arasındaki farklılıklar
harita bazında belirlenmiştir.
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a)
b)
Şekil 2. Araştırma alanı üst toprak (a) ve alt toprak (b) derinlik kademelerine göre kum (%)
değerlerinin dağılımı
IDW tekniği sonucunda elde edilen haritaya göre üst toprak derinlik kademesinde kum değerleri % 43.65 ile % 89.09 arasında bir dağılım gösterirken, alt toprak derinlik kademesinde %
40.94 ile % 86.37 arasında dağılım göstermiştir (Şekil 2). Çalışma alanın her iki derinlik kademesinde de en yüksek kum değerleri havzanın kuzey kesimlerinde yer alan tarım alanlarında
görülmüştür.

				
c)				
d)
Şekil 3. Araştırma alanı üst toprak (c) ve alt toprak (d) derinlik kademelerine göre toz (%) değerlerinin dağılımı
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Elde edilen haritaya göre üst toprak derinlik kademesinde en düşük toz değeri % 1.67, en yüksek toz değeri % 25.47 iken, alt toprak derinlik kademesinde en düşük toz değeri % 3.55, en
yüksek toz değeri % 28.12 arasında bir dağılım göstermiştir (Şekil 3).

				
e)			
f)
Şekil 4. Araştırma alanı üst toprak (e) ve alt toprak (f) kademelerine göre kil (%) değerlerinin dağılımı
IDW tekniği sonucunda elde edilen haritaya göre üst toprak derinlik kademesinde kil değerleri
% 3.60 ile % 34.32 arasında bir dağılım gösterirken, alt toprak derinlik kademesinde kil değerleri % 3.14 ile % 34.92 arasında dağılım göstermiştir (Şekil 4).

g)			

h)

Şekil 5. Araştırma alanı üst toprak (g) ve alt toprak (h) derinlik kademelerine göre kil (%) değerlerinin dağılımı
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IDW tekniği sonucunda elde edilen haritaya göre üst toprak derinlik kademesinde nem ekivalanı değerleri % 17.24 ile % 52.44 arasında bir dağılım gösterirken, alt toprak derinlik kademesinde nem ekivalanı değerleri % 4.51 ile % 45.63 arasında dağılım göstermiştir (Şekil 5).

				
ı)				
i)
Şekil 6. Araştırma alanı üst toprak (ı) ve alt toprak (i) derinlik kademelerine göre organik
madde (%) değerlerinin dağılımı
Elde edilen haritaya göre üst toprak derinlik kademesinde organik madde değerleri
% 0.01
ile % 3.71 arasında bir dağılım gösterirken, alt toprak derinlik kademesinde % 0.03 ile % 3.65
arasında dağılım göstermiştir.

					
k)
l)
Şekil 7. Araştırma alanı üst toprak (k) ve alt toprak (l) derinlik kademelerine göre permeabilite
(cm/saat) değerlerinin dağılımı
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Permeabilite değerleri haritasına göre üst toprak derinlik kademesinde elde edilen değerler
145.40 cm/saat ile 386.84 cm/saat arasında bir dağılım gösterirken, alt toprak derinlik kademesinde 92.42 cm/saat ile 218.02 cm/saat arasında değişim göstermiştir.

		
			
m) 				
n)
Şekil 8. Araştırma alanı üst toprak (m) ve alt toprak (n) derinlik kademelerine göre permeabilite
(cm/saat) değerlerinin dağılımı
Dispersiyon oranı değerleri haritasına göre üst toprak derinlik kademesinde elde edilen değerler
% 66.16 ile % 82.59 arasında dağılım gösterirken, alt toprak derinlik kademesinde % 52.76 ile
% 71.45 arasında bir dağılım göstermiştir.

m)				

n)

Şekil 8. Araştırma alanı üst toprak (r) ve alt toprak (s) derinlik kademelerine göre K değerlerinin dağılımı
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K faktörü değerleri haritasına göre, üst toprak derinlik kademesinde elde edilen değerler 0.12
ile 0.29 arasında bir dağılım gösterirken, alt toprak derinlik kademesinde 0.12 ile 0.37 arasında
değişim göstermiştir.
4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Elde edilen organik madde değerlerinin genel olarak tüm arazi kullanım şekillerinde düşük
değerler verdiği anlaşılmıştır. Bu durum, araştırma alanının yarı kurak özellikler göstermesi ve
ortalama sıcaklıkların fazla olması dolayısıyla organik materyallerin hızlı bir şekilde ayrışması
ile açıklanabilir. Hızlı bir şekilde ayrışan organik materyallerin araştırma alanını da içerisine
alan yörede bitki örtüsünün zayıflığı nedeniyle üst toprak tabakasından yağış ve rüzgârlarla
gerçekleşen erozyon sonucu alandan uzaklaştığı ve alt toprak kısmına çoğunlukla inemediği ile
açıklanabilir. Günay (2008), özellikle kurak ve yarı kurak bölgelerde toprağı koruyan bitki örtüsünün kaldırılması durumunda hafif bünyeli uçucu özelliğe sahip topraklarda rüzgâr erozyonu büyük sorunlar yaratabildiğini belirtmektedir. Çalışma alanına ait organik madde değerleri
haritasına göre her iki derinlik kademesinde de en yüksek organik madde değerleri alanın orta
kesimlerinde yani orman alanlarının olduğu alanlarda görülmüştür.
Araştırma alanı topraklarına ait bulgular nem ekivalanının, tekstür ve organik madde içeriği ile
bağlantılı olduğunu göstermektedir. Nem ekivalanı değerlerinin, toprak tekstürüne ve organik
maddesine bağlı olarak değiştiği birçok bilimsel çalışmada vurgulanmıştır. (Balcı, N.,; 1996;
Morgan, R.P.C., 1985; Irmak, A., 1968). Çalışma alanına ait nem ekivalanı haritasına göre her
iki derinlik kademesinde havzanın orta kesimlerinde en yüksek değerler görülmüştür.
Toprakların permeabilite değerleri genel olarak toprak tekstürü ile yakından ilgilidir. Orman
topraklarında, mera ve tarım topraklarına göre daha düşük permeabilite değerine sahip olmasının temel nedeni ortalama kil değerinin mera ve tarım topraklarına göre yüksek olmasından
kaynaklanmaktadır. Toprakların kil taneciklerinin suyu bünyesine aldıktan sonra şişmesi nedeniyle mikro boşluklarının tıkanması, toprakların su geçirgenliğinin azalmasına neden olmaktadır (Özhan, 2004). Çalışma alanına ait permeabilite değerleri haritasına göre üst toprak derinlik
kademesinde en yüksek permeabilite değerleri havzanın kuzey kesimlerinde, alt toprak derinlik
kademesinde havzanın güney ve kuzey kesimlerinde yer alan tarım ve mera alanlarında belirlenmiştir.
Dispersiyon oranları orman, tarım ve mera topraklarının tamamında % 15’den büyük çıkmış
ve topraklar erozyona dayanıksız bulunmuştur. Bir diğer ifadeyle tüm arazi kullanım şekilleri
altında gelişen topraklarda erozyona duyarlılık yüksektir. Bozali (2003), Kahramanmaraş Sır
Barajı Derindere Yağış Havzasında yaptığı araştırmada, erozyon eğilim indeksi olarak kullanılan dispersiyon oranı sonuçları araştırma havzasında sınır değer olan 15’ten büyük bulmuştur.
Araştırma alanına ait dispersiyon oranları değerleri haritalarına göre üst toprak derinlik kademesinde en yüksek dispersiyon oranları değerleri havzanın kuzey kesimlerinde tespit edilirken,
alt toprak derinlik kademesinde havzanın kuzey ve güney kesimlerinde tespit edilmiştir.
Araştırma alanının üst topraklarında kum yüzdesi yüksek olduğundan, zayıf strüktüre ve düşük organik maddeye sahiptirler ve erozyona daha hassastır. Bu görüş Ball (1990), tarafından
organik maddenin azalmasının erozyonu arttırdığı ifadesiyle desteklenmektedir. Organik maddenin bağlayıcı etkisi nedeniyle toprakların erozyona daha dayanıklı hale geldiği Charman and
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Murphy (1991), tarafından da desteklenmektedir. Topraklarda düşük kil değerleri ve yüksek
kum değerleri K faktörünün artmasına neden olduğu ve bu toprakların erodibilitesinin yüksek
olduğu Wawer et al. (2005) ve Zhang et al. (2007), tarafından da desteklenmektedir. Wischmeier ve Mannering (1969), kil ve organik madde miktarı arttıkça erozyona duyarlılığın azaldığını
tespit etmişlerdir. Araştırma alanında olduğu gibi toz ve ince kum miktarı fazla olan orta tekstürdeki topraklar (balçık topraklar) düşük permeabilite değerlerine ve taşınmaya karşı düşük
dayanıklılığa sahiptir (Richter, 1977; Kantarcı, 1980; Yılmaz, 2008). Çalışma alanına ait K faktörü haritasına göre üst toprak derinlik kademesinde en yüksek permeabilite değerleri havzanın
kuzey kesimlerinde, alt toprak derinlik kademesinde havzanın güney ve kuzey kesimlerinde
yani tarım ve mera topraklarının olduğu alanlarda dağılım göstermiştir.
Yapılan çalışma sonucunda enterpolasyon tekniklerinin kullanıldığı araştırma alanında IDW
yönteminin uygulanmasının olumlu sonuçlar verdiği belirlenmiştir. Ayrıca bu çalışma, toprak
haritası hazırlanmamış bölgelerde enterpolasyon yöntemleri kullanılarak istenilen değişkenlere
ait haritalar üretilebileceğine dair bir örnek teşkil etmektedir.
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HİDROLOJİSİNE ETKİLERİ
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ÖZET
Bu çalışmada, Karataşbağı havzasında bulunan orman içi üretim ve ulaşım
yollarında meydana gelen üst toprak sıkışmasının havza hidrolojisine etkileri
araştırılmıştır. Havzanın yol ağı ve bazı diğer karakteristikleri UA/CBS teknikleri ve arazi çalışmaları ile tespit edilmiştir. Havzanın mevcut yolları incelendiğinde iki grup altında ele alınabilir. Birinci grup yollar, odun hammaddesinin
bölmeden çıkarılmasında kullanılan primer transport yolları Orman İçi Traktör Yolu (OİTY) ve Sürütme Yolu (SY) dur. İkinci grup ise sekonder transportta
kullanılan Orman İçi Traktör Yolu (OİTY) ve Köy Ulaşım Yolu (KUY) dur. Sıkışma ölçümleri 30˚ koni uçlu el tipi penetrometre aleti ile yapılmıştır. Yol platformu ve şevi ile yol kenarı doğal yapısı bozulmamış alandan alınan üst toprak
(0-10cm) örneklerinde bazı fiziksel, kimyasal ve hidrofiziksel analizler yapılmıştır. Doğal yapısı bozulmamış arazilerin üst toprak özellikleri; bünye kumlu, kumlu killi balçık, yarayışlı su kapasitesi %17-27, hacim ağırlığı 0.81-1.46
gr.cm-3, organik maddesi %2.57-8.44 arasında değişim göstermektedir. Araştırma alanı mevcut yol toprak özellikleri incelendiğinde; hidrolik iletkenlik, en
düşük traktörle sürütme yollarında (2.72 cm3.h-1), en yüksek ise doğal orman
toprağında 96.58 cm3.h-1 olarak ölçülmüştür. Hacim ağırlığı, en düşük olarak
doğal orman toprağında (0.81 gr.cm-3), en yüksek olarak da traktörle sürütme
yollarında belirlenmiştir. Yol platformlarında, sıkışma ölçüm sonuçlarına göre
en düşük sıkışma, hayvanla sürütme yapılan yollarda (1.1 mpa) ölçülmüştür.
Üç farklı yol tipinde (KUY, OİTY ve OİHSY) sıkışma değerleri arasında, yapılan tek yönlü vayans analizi ile açıdan önemli bir fark olduğu belirlenmiştir.
En yüksek sıkışması değerleri OİTY toprakları üst topraklarda (0-5 cm) 5.8
mpa, alt toprak (5-10 cm) derinliğinde 9.2 mpa olarak ölçülmüştür. Orman içi
bölmeden çıkarma çalışmaları içerisinde 0-5 cm derinlikte sıkışma, en düşük
(0.58 mpa) insanla sürütme yapılan alanda belirlenmiştir. Orman içi üst kaplaması mevcut tüm yol platformlarında infiltrasyon ve hidrolik iletkenlik değerleri 0 cm3.h-1 olarak ölçülmüştür. Orman içi üretim ve ulaşım amaçlı yollarda
sıkışma ve bazı diğer toprak özellikleri bakımından önemli farklılıkların oluştuğu görülmüştür. Özellikle sıkışma, yüzeysel suların yol platformu üzerinde
birikerek akması ve bu suların hızla su yollarına ulaşmasına neden olmaktadır.
Bu nedenle orman içi yol plan ve bakım çalışmalarında havza hidrolojisi ve
erozyon önemle dikkate alınmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Sıkışma, Yol, Üretim, Havza, Çankırı
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GİRİŞ
Ormancılık üretim faaliyetlerinden zemin üzerinde sürütme toprağın bazı fiziksel özelliklerini
(sıkışma, porozite) olumsuz yönde etkilemektedir (Greacen and Sands, 1980; Whitman et al.,
1997; Ares et al., 2005; Grace et al., 2006; Ünver, 2008; Eroğlu, 2012). Uzun dönemde toprağın
fiziksel özelliklerindeki olumsuz değişim toprağın su içeriğine, tekstürüne, baskı uygulayan
nesne veya aracın ağırlığına ve basınç yüzey alanına, basınç süresine bağlı olarak önemli değişimler göstermektedir (Karakaplan, 1982; Gupta and Allmaras, 1987; Croke et al., 2001; Stone
and Kabzems, 2002; Maynard and Senyk, 2004; Gebauer and Martinkova, 2005).
Türkiye’de 2014 yılı itibariyle yaklaşık 21 milyon hektar ormanlık alan bulunmaktadır (URL
1). Orman bakımı, korunması ve ormandan faydalanma gibi faaliyetler gerçekleştirilirken kullanılan taşıma araç ve gereçleri toprağı sıkıştırmakta, orman toprağının fiziksel yapısında değişiklikler meydana getirmekte ve toprağı olumsuz etkilemektedir. Bu açıdan bakıldığında başta
üretim çalışmaları olmak üzere ormancılık faaliyetleri ile toprak arasında bir ilişkinin varlığından söz edilebilir.
Orman bakımı ve üretim için standartlara uygun orman yollarına ihtiyaç duyulmaktadır. Türkiye’de 2012 yılı itibariyle orman içi alanlarda 166000 km tali orman yolu, 66. 000 km köy ve
karayolu ile 8000 km’si traktör yolu olmak üzere 15.000 km standartlara uygun olmayan orman
içi yol bulunmaktadır (OGM, 2012). Bu yollarda dönemsel olarak bakım yapılmasına rağmen
topografya, iklim ve toprak özelliklerine göre sürekli bozulma yaşanmaktadır. Ayrıca yetersiz
alt yapı ve zamanında yapılmayan bakım çalışmaları yolların ulaşım kalitesini düşürmektedir.
Yeterli ve zamanında bakımları yapılmayan sanat yapıları özelliklerini kaybetmekte ve orman
yollarında çözümden çok soruna neden olabilmektedirler. Bakımsız sanat yapıları ulaşım kalitesini düşürmekte ve aynı zamanda sel, taşkın ve erozyona neden olmaktadır. Sanat yapısı
bulunmayan orman yollarında ise özellikle dolgu alanlarda oyulmalar meydana gelmekte ve
zaman içinde standartlarını kaybedip ihtiyaca cevap veremez hale gelmektedir. Türkiye’nin
dağlık bir ülke olması ve ormanların genellikle yüksek eğimli alanlarda bulunması orman yollarının inşa ve bakım çalışmalarını zorlaştırmaktadır. Bakımsız yollar ise özellikle şiddetli sağanak yağışlarda yüzeysel akış, sel ve taşkınların oluşmasına neden olabilmektedir.
Türkiye’de yapılan orman yolları Ana orman yolu, Tali orman yolu, Traktör yolu, Sürütme
yolu, Bakım patikaları ve Yangın emniyet yolları olarak sınıflandırılmaktadır. Ormanın çeşitli
bölümlerinde devam eden ormancılık üretim faaliyetleri başta toprağın fiziksel ve biyolojik
özellikleri olmak üzere çevreyi olumsuz etkilemektedir.
Türkiye ormancılığında genel olarak üretim faaliyetleri; kesme, sürütme, yükleme, taşıma aşamalarından oluşmaktadır (OGM, 1996). Ağacın kesilmesi ve yere bütün gövdenin düşmesi ile
başlayan üretimin sürecinin; toprak sıkışmasına etkisi, ağacın uygun sürütme yollarına taşınması, sürütme yollarından rampaya çekilmesi, rampada istiflenmesi ve taşıma araçlarına yüklenmesi, orman yollarında taşınması ve asfalt yol olan ana taşıma güzergâhına ulaşıncaya kadar
devam etmektedir.
Üretim faaliyetlerinin yapıldığı alanlarda insan ve hayvan gücü ile bölmeden çıkarma yöntemleri zaman içerisinde kendini makine gücü ile bölmeden çıkarmaya bırakmıştır. Daha önceleri
orman yolundan orman içine giremeyen üretim makineleri artık orman içine de girmeye başlamıştır. Doğal orman toprağı, yüksek porozite ve düşük hacim ağırlığı özelliğinden dolayı
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üretimde kullanılan makineler tarafından kolaylıkla sıkışabilmektedir (Rab et al., 1992; Huang
et al., 1996; Lacey and Ryan, 2000; Rab, 2004). Bu da orman yollarında karşılaşılan toprak
sıkışmasının ormanda üretim yapılan alanlara doğru hızla kaymasına neden olmuştur.
Üretim çalışmalarında kullanılan yolların eğimi, toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri, sürütülen emvalin türü, sürütmede kullanılan makine, trafik sıklığı ve emvalin çıkarıldığı mevsime
bağlı olarak yüzeydeki bozulmanın şiddeti değişmektedir (Krag et.al., 1986; Demir et.al., 2007).
Orman içinde ve üretim yollarında üretim faaliyetleri esnasında gerçekleşen sıkışmaların şiddeti özellikle kurak ve yarı kurak iklime sahip alanlarda daha da bir önem kazanmaktadır. Hali
hazırda yeterli yağış alamayan toprağın, üretim faaliyetlerinde kullanılan araçların manevra ve
geçişleri nedeniyle sürekli olarak sıkışması ve üst tabakasının geçirgenliğinin giderek azalması,
meşcerenin su kaynaklarından yeterince faydalanamamasına neden olabilmektedir.
Havza hidrolojisi açısından yol güzergah ve uzunluğunun doğru belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Üretim veya ulaşım amaçlı yol yapımında yalnızca ekonomik değil aynı zamanda
ekohidrolojik etkileşimlerde değerlendirilmelidir. Aşırı ve yanlış yol yapımı havza hidrolojisinde birçok olumsuz sonuçları doğurmaktadır. Bir havzada yol yapılması, doğal alan içerisinde
orman içi açıklıkların oluşturulmasına neden olmaktadır. Yolların toplam alanının, havza alanına oranı, ekohidrolojik koşullara uygunluğu, yeterli alt yapı inşası ve yol güzergah seçimi
havza hidrolojisi açısından büyük önem taşımaktadır. Türkiye’nin ekolojik koşulları ve orman
kaynakları düşünüldüğünde, orman içi üretim yol inşası büyük bir dikkat gerektirmektedir.
Yanlış inşa edilmiş ve gerekli bakım çalışmaları yapılmamış yollar birçok doğal afetin nedeni
veya tetikleyicisi olabilmektedir. Türkiye için yollardan kaynaklanan bazı hidrolojik sorunlar
şu şekilde sıralanabilir;
•

Heyelan sonucu akarsuların tıkanması

•

Yüzey altı su akış yönünün değişmesi

•

Doğal olmayan yerüstü su akış yolu oluşturması,

•

Erozyon,

•

Kar birikinti alanları oluşturması (OGM, 2008).

Orman içinde aktif olarak kullanılmakta olan üretim ve ulaşım yollarının havza hidrolojisine ve toprak fiziksel özelliklerine etkilerini araştırmak amacıyla bu araştırma yürütülmüştür.
Üst toprak sıkışması ve toprak su geçirgenliği incelenerek toplam yüzeysel akış artışı üzerinde
durulmuştur. Araştırma için seçilen havzanın yarı kurak iklimde, yüksek eğimli ve koruma
ormanı olması yol yapımında daha dikkatli planlama yapılmasını gerektirmektedir. Bu amaçla
mevcut yolların hidrolojik etkileri değerlendirilirken, aynı zamanda havzada yapılması gerekenler konusunda öneriler üzerinde durulmuştur.
MATERYAL VE YÖNTEM
Çalışma Alanı
Karataşbağı havzası, 542 ha olup, Orta Anadolu’da, Çankırı İli, Eldivan İlçesi sınırları içerisindedir. Konum itibariyle, 40° 34’ - 40° 20’ uzey enlemleri ile 33° 36’ - 33° 25’ doğu boylamları
arasında yer almaktadır (Şekil 1).
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Havza, İç Anadolu step iklimi ile Batı Karadeniz nemli iklimi arasındaki geçiş bölgesindedir.
Eldivan Meteoroloji İstasyonu ölçüm değerleri (Anonim, 2001)’nden yararlanılarak araştırma
alanın iklim tipi Thornthwaite yöntemine “Kurak- Yarı Nemli, Mezotermal, Kışın Orta Derecede Su Fazlası Olan, Denizel İklim Etkisine Yakın” dir (Göl, 2002).
Araştırma alanı jeolojik formasyonlarını Neojen ve Kretaseye ait metamorfik ve volkanik fasiyesler oluşturmaktadır. Doğu ve batısında Neojene ait tabakalı kalkerler yer almaktadır. Kuzeyde kretaseye ait kalker ve andezitler, Güney batıda ise serpantin çoğunluktadır (Ketin, 1961).
Akyürek vd. 1979’da saptanan Eldivan Ofiyolit Kompleksi, Orta Anadolu’da gözlenen ofiyolitli melanj yayılışında iç düzeni korunmuş okyanus kabuğu malzemesidir (Anonim, 1988).

Şekil 1. Araştırma Alanı Yer Bulduru Haritası
Bu çalışmada, Karataşbağı havzası içerisinde bulunan karayolu, köy ulaşım yolu ile orman
üretim ve bölmeden çıkarma (traktörle, hayvanla ve insan gücü) yollarında çalışılmıştır. Araştırma alanı muhafaza ormanı niteliğindedir. Kurak-yarı kurak iklimde, 900–1800m yükseltiye
sahip dağlık ve yüksek eğimli bir topoğrafik yapıya sahiptir Asli ağaç türü doğal ve plantasyon
Karaçam (Pinus nigra subps. Pallasiana Arnold.) ormanıdır. Toprakların toprak taksonomisine
göre sınıflandırılması Entisol ve Inceptisoldür.
Yöntem
Araştırma alanında daha öce yapılmış olan Göl ve Dengiz (2007)’ye ait Sayısal Yükselti Modeli (SYM) (Şekil 2) haritası ile 1/25000 ölçekli topografik haritaları incelenerek örnekleme
noktaları belirlenmiştir. Havzanın mevcut yol ağı mevcut veri tabanı (Anonim 2013) ve UA/
CBS teknikleri (ortofoto, SAY) ve arazi çalışmaları ile tespit edilmiştir. Ormancılıkta üretim
çalışmalarında birinci aşama en yakın orman yoluna taşıma (primer transport); ikinci aşama ise

100

10-12 Eylül 2014

I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu / Çankırı

üretilen odun hammaddesinin satış depolarına ve işleneceği tesislere kadar olan taşıma (sekonder transport)’dır. Bölmeden çıkarma çalışmaları olarak da bilinen bu birinci aşamada, yerinde
kesilip devrilen odun hammaddesinin uygun orman yolu veya ara depoya kadar taşınma işlemleri gerçekleştirilir. Havzada bulunan primer transporta uygun yollar orman içi traktör yolu
(OİTY), orman içi hayvanla sürütme yolu (OİHSY) ve OİİSY’larıdır. Sekonder transport için
kullanılan yollar ise OİTY ve köy ulaşım yolu (KUY) lardır.
Primer transporta hizmet eden yollar, platform genişliği en fazla 3.5m olan, üst yapıdan yoksun,
yoğun olarak kullanılmayan, bakımı düzenli yapılamayan, sadece üretim döneminde kullanılan
ve standartları düşük olan yollardır. Sekonder transportta kullanılan yollar ise platform genişliği
en az 4m olan, standartları nispeten daha yüksek olan, yılın belirli dönemlerinde düzenli olarak
bakımı yapılan, stabilize veya asfalt yollardır.
Haritalara işlenmiş mevcut yol ağı, KUY, OİTY, OİHSY ve OİİSY belirlenmiştir. Ayrıca haritalarda bulunmayan fakat aktif olarak kullanılan yol koordinatları GPS yardımı ile arazide belirlenmiş ve haritalara işlenmiştir. Fizyoğrafya, toprak, vejetasyon ve diğer özellikler bakımından
benzer özellik taşıyan farklı yollar üzerinden transekt hatları boyunca örnekleme noktaları belirlenmiştir. Yollar üzerinde 90m uzunluklar belirlenmiştir. Bu uzunluk içerisinde 3m aralıklı 30
adet transekt hatları boyunca toprak örneklemesi ve sıkışma ölçümleri yapılmıştır. Belirlenen
transektler üzerinde yol platformunda tekerlek izleri, yol ortası ve yol şevlerinden örneklemeler
ve sıkışma ölçümleri üst toprak (0-5cm) ve alt toprak (5-10cm) derinliklerde yapılmıştır. Ayrıca
değerlendirme amaçlı, her transektin yol kenarı doğal yapısı bozulmamış (yol şevinden 15-20m
uzaklık) bölümlerinde her iki derinlik kademesinde sıkışma ölçümleri ve toprak örneklemesi
yapılmıştır. Sıkışma ölçümleri 30˚ koni uçlu el tipi penetrometre aleti ile yapılmıştır. Örnekleme noktalarında toprak özelliklerini belirleyebilmek için 0-10cm derinlik kademesinden alınan
bozulmuş ve bozulmamış toprak örneklerinde bazı fiziksel, kimyasal ve hidrofiziksel analizler
yapılmıştır (Soil Survey Staff. 1999) (Şekil 3). Alınan toprak örneklerinde; tane dağılımı (Bouyoucos, 1951), Hidrolik iletkenlik (Özyuvacı, 1976; Özyuvacı, 1998), infiltrasyon (Anonymous
2009).organik madde, (Jackson, 1958). pH, EC ve tuz (Richards, 1954), % CaCO3 Hızalan ve
Ünal (1966)’ya göre belirlenmiştir.
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Şekil 3. Araştırma alanı örnekleme şekli
Alınan toprak sıkışıklık değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıkların olup olmadığının belirlenmesi için Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) yapılmış, homojen alt grupların
belirlenmesinde Duncan testi kullanılmıştır. İstatistiksel analizlerin gerçekleştirilmesinde ve
sonuçlarının yorumlanmasında SPSS 15.0 (Statistical Package for Social Science) adlı İstatistik
Paket programı kullanılmıştır. Bu analizlerin gerçekleştirilmesinde % 95 güven düzeyi kullanılmıştır.
BULGULAR
Karataşbağı havzasının mevcut yol ağının tümü, elde mevcut olan veri tabanı ve UA/CBS teknikleri (ortofoto, SAM) ve arazi çalışmaları ile tespit edilmiştir. Oluşturulan sayısal arazi modeli (SAM)’ne göre çalışma alanının ortalama yükseltisi 1361 m. dir (Şekil 3). Çalışma alanı
542 ha olup; havza içerisinde faal 6241m orman yolu, 1736 m köy yolu mevcut olup ortalama
yol yoğunluğu 11.5 m.ha-1 ve bu yolların toplam alanı 6.4 ha’dır.
Sayısal eşyükselti eğrili harita kullanılarak eğim analizi yapılmış ve eğim grupları haritası elde
edilmiştir (Şekil 4). Eğim grupları oluşturulurken IUFRO (Uluslararası Ormancılık Araştırma
Kuruluşları Birliği)’nun eğim sınıfları kullanılmıştır. Çalışma alanının ortalama eğimi % 28,
hakim bakı ise güneydoğudur (Şekil 4).
Yol platform kriterleri üretim yolu (genişlik: 5m), orman içi traktörle yolu (OİTY) (genişlik:
3m), hayvanla sürütme yolu (OİHSY) (genişlik: 2m) özelliklere sahiptir. Sıkışma değerlerine
bakıldığında OİTY’de (1.84 – 3.03 mpa), OİHSY’de (3.7 – 7.0 mpa), doğal orman toprağında
(DOT) (1.23 – 1.53 mpa) olarak ölçülmüştür.
Üst toprak bünyesi kumlu, kumlu killi balçık, yarayışlı su kapasitesi %17-27, hacim ağırlığı 0.81-1.46 gr.cm-3, organik maddesi %2.57-8.44 arasında değişim göstermektedir. Araştırma
alanı toprak türleri benzer özellikte ve kumlu toprak geniş yayılım göstermiştir. Toprak reaksiyonu orta alkalidir. Tüm toprakların kireç miktarı yüksek belirlenmiştir. Ölçüm sonuçları incelendiğinde Hidrolik iletkenlik en yüksek (396.58 cm3/saat) DOT da, en düşük (0.79 cm3/saat)
OİTY de; Hacim ağırlığı en yüksek (1.38 gr.cm-3) OİTY topraklarında, en düşük (0.81 gr.cm-3)
DOT topraklarınd, organik madde ise en yüksek (% 6) DOT topraklarında, en düşük (%0.01)
OİTY topraklarında ölçülmüştür (Çizelge 1).
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Yarayışlı
Su

Hidrolik
iletkenlik
(cm3/saat)

SDA
(%)

HA
(gr.cm-3)

OM
(%)

KuKB
KuKB
KuKB
KuKB
KuKB
KuKB
KuKB
KuKB
KB
KB
KuKB
KuKB
KuKB
KuB
KuB
KuKB
KuKB
KuKB
KuKB
KuKB
KuKB
KuKB
KuKB
KuKB
KuKB
KuKB
KB
KuKB
KuKB
KuKB
KuKB
KuKB
KB
KB
KuKB
KB
KuKB
KuB
KuKB
KuKB

Kireç
(%)

62
57
61
59
61
50
51
49
39
40
58
56
56
72
68
52
52
63
55
51
62
57
61
59
61
49
39
64
58
53
61
55
41
39
59
39
55
54
63
53

Tuz
(%)

Toprak
Türü

17
14
13
16
15
23
18
22
28
29
18
16
16
14
16
19
19
14
20
18
17
14
13
16
15
22
28
13
18
19
15
20
28
26
17
28
17
31
13
19

EC
(ds/m)

Kum

20
29
27
25
24
27
31
29
33
31
24
28
28
14
16
29
29
23
25
31
20
29
27
25
24
29
33
23
24
28
24
25
31
35
24
33
28
15
24
28

pH
1/5 su

Toz

Bünye
(%)
Kil

DOT

OİİSY

OİHSY

OİTY

Sürütme Şekli

Çizelge 1. Farklı üretim yollarından ve doğal orman topraklarından alınan üst toprakların
(0-10cm) bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri

7.5
7.4
7.6
7.4
7.7
7.5
7.4
7.5
7.5
7.6
7.7
7.3
7.3
7.5
7.5
7.4
7.4
7.6
7.6
7.6
7.5
7.4
7.6
7.4
7.7
7.5
7.5
7.4
7.7
7.3
7.7
7.6
7.6
7.4
7.6
7.5
7.6
7.6
7.6
7.3

1.4
1.3
1.2
1.3
1.2
1.2
1.6
1.3
1.2
1.5
1.4
1.4
1.4
1.1
1.1
1.4
1.4
1.5
1.2
1.4
1.4
1.3
1.2
1.3
1.2
1.3
1.2
1.2
1.4
1.5
1.2
1.2
1.4
1.2
1.4
1.2
1.6
1.2
1.5
1.5

0.04
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.06
0.05
0.06
0.06
0.04
0.04
0.06
0.06
0.06
0.05
0.06
0.04
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.07
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.07
0.04
0.06
0.07

12.87
11.23
9.45
8.48
12.57
12.94
7.40
13.98
10.11
11.31
14.43
12.16
12.16
14.95
10.86
8.93
8.93
14.51
12.46
11.08
12.87
11.23
9.45
8.48
12.57
13.98
10.11
8.58
14.43
12.65
12.57
12.46
14.28
11.08
11.75
10.11
11.83
11.84
13.76
12.65

12.04
18.07
11.07
16.88
11.23
14.74
18.51
13.54
17.37
16.65
19.70
20.88
20.88
15.50
16.06
15.16
15.16
17.76
17.37
23.41
21.04
22.07
17.07
19.88
21.23
23.54
17.37
24.61
19.70
25.32
21.23
17.37
27.43
23.31
20.16
17.37
22.11
23.17
19.21
25.32

0.92
1.15
1.94
2.31
2.07
1.72
3.94
2.87
9.65
0.79
91.51
198.29
198.29
103.45
39.97
33.04
33.04
98.29
96.58
69.15
139.92
108.15
137.94
79.31
54.07
62.87
39.65
76.75
91.51
137.94
194.07
396.58
98.56
81.72
72.11
69.65
88.12
135.97
192.21
237.94

56
67
59
68
75
64
78
85
84
84
56
61
61
25
52
67
67
63
62
45
56
67
59
68
75
85
84
62
56
61
75
62
84
78
57
84
54
14
59
61

1.14
1.38
1.25
1.25
1.25
1.25
1.33
1.22
1.32
1.32
1.35
0.99
0.99
1.23
1.25
1.19
1.19
1.11
1.25
0.98
1.14
1.37
1.25
1.25
1.25
0.97
0.81
1.11
1.35
1.02
1.11
1.13
1.21
0.98
1.25
0.81
0.98
0.88
0.99
1.02

1.37
1.01
1.36
1.55
1.01
1.44
0.65
1.21
0.32
0.01
2.68
3.30
3.30
1.54
3.81
2.27
2.27
2.57
3.23
4.42
3.37
4.69
5.36
4.55
3.01
7.21
5.32
5.81
2.68
3.19
3.01
3.23
5.41
5.71
6.00
5.32
2.39
2.94
4.46
3.19

Not: SDA: Suya Dayanıklı Agregat, HA: Hacim Ağırlığı, OM: Organik Madde
KuKB: Kumlu Killi Balçık, KuB: Kumlu Balçık, KB: Killi Balçık.
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Çizelge 2. Üretim yollarına ait toprak sıkışma değerleri
Örnek alınan yer
Kazı Şevi

Yol sol şerit

Yol orta şerit

Yol sağ şerit

Dolgu şevi

Doğal Orman Toprağı

Toprak
Derinliği

Min
(mpa)

Max
(mpa)

Ortalama
(mpa)

(0-5 cm)

0.20

2.80

1.03

(5-10 cm)

0.66

5.80

1.84

(0-5 cm)

0.00

5.80

1.19

(5-10 cm)

0.00

9.10

2.27

(0-5 cm)

0.00

0.40

0.05

(5-10 cm)

0.00

3.20

0.31

(0-5 cm)

0.00

4.80

1.13

(5-10 cm)

0.00

9.20

2.38

(0-5 cm)

0.10

2.40

0.66

(5-10 cm)

0.60

2.90

1.39

(0-5 cm)

0.10

2.70

0.98

(5-10 cm)

0.60

2.60

1.57

Not: mpa: Megapaskal

Yol tipine bağlı olarak KUY, OİHSY ve OİİSY, toprak derinliği 0-5 cm (Fhesap = 93.70, p<0.05)
ile 5-10 cm (Fhesap = 68.95, p<0.05) seviyelerinde ölçülen toprak sıkışıklığı değerlerinde %95
güven düzeyinde istatistiki olarak anlamlı bir fark belirlenmiştir. İstatiksel olarak anlamlı farklılıkların analiz edilmesi için homojen alt grupların oluşturulması aşamasında Duncan testi uygulanmıştır. Duncan testine ilişkin sonuçlar Çizelge 2’de verilmiştir. Yapılan Duncan analizi
ile de 3 farklı yol tipi KUY, OİTY, OİHSY arasında anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. En
yüksek toprak sıkışıklığına 0-5 cm toprak derinliğinde (5.8 mpa) ile OİTY olup daha sonra (2.8
mpa) ile OİHSY ve (1.3 mpa) ile KUY gelmektedir. 5-10 cm toprak derinliğinde ise derinliğinde (9.2 mpa) ile OİTY olup daha sonra (4.2 mpa) ile OİHSY ve (1.9 mpa) ile KUY olduğu
hesaplanmıştır. Özellikle trafik ve manevra sayısının artmasıyla 5-10 cm toprak seviyesinde
sıkışma değerlerinin daha fazla artış gösterdiği tespit edilmiştir.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Ormancılık üretim çalışmaları, çevreye ve toprak özellikleri üzerine olumsuz etkileri olan faaliyetlerdir. Üretim çalışmalarında esas amaç, gerekli planlama ve yeterli denetimlerle ormanlarda
meydana gelebilecek zararları en az seviyeye indirmek olmalıdır. Üretim çalışmalarında çeşitli
transport tesis ve taşıtlarından rasyonel bir şekilde faydalanmak transport planlamasının temelini oluşturduğu gibi çevreye verilen zararı en aza indirebilmenin önemli bir yoludur. Bu nedenle
üretim çalışmalarının ayrıntılı planlaması, çalışmalarda kullanılacak araç ve yöntemlerin seçimi büyük önem taşımaktadır. Orman yolları üst kaplamasız ve bütün yıl kullanılmamaktadır.
Bu durum başlangıç aşamasında iyi planlamayı gerektirmektedir. Yol planlamalarında sadece
ekonomik değil aynı zamanda ekolojik özelliklerde dikkate alınmalıdır. Eğimli arazilerde orman yolları gerekli bakım ve uygun alt yapı drenaj tesislerinin olmaması durumunda suyolu
özelliği göstermektedir. Böylece orman içi üretim yolları yamaçlarda erozyon, yüzeysel akış ve
havzanın yüzeysel sularının uzaklaşması sonucu kuraklık, sel ve taşkınlara neden olabilecektir.
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Doğru üretim tekniği, doğru yol ağı ve yoğunluğu, uygun yol yapım tekniği ve malzeme, uygun
altyapı ile son olarak gerekli bakım büyük önem taşımaktadır. Konu sadece ulaşım ve üretim
sorunu değil aynı zamanda hidrolojik açıdan da önem taşımaktadır.
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ÖZET
Türkiye coğrafyası, çevresel zenginlikte önemli rol oynayan geniş havza alanlarına sahiptir. Havza alanlarındaki uygun yaşam koşulları; temiz su kaynakları, verimli topraklar ile bitki, hayvan çeşitliliğini de sağlamaktadır. Ayrıca
havzalar, elverişli koşulları sayesinde tarih boyunca yerleşimlere ev sahipliği
yapmasıyla çevresel olduğu kadar tarihi/kültürel öneme de sahiptir.
Türkiye’de havzalar son yıllarda çevresel tahribat tehdidi altındadır. Çevresel
tahribat, havzanın doğal yapısı üzerinde olduğu kadar, havza üzerindeki yerleşimler, kültürel ve tarihi zenginlikler üzerinde de bir tehdit oluşturmaktadır.
Bu tehdidin üstesinden gelebilmek için havzaların daha fazla ve özenle korunması gerekmektedir. Ancak havzaların korunması, bu konuyla ilgili kamu ve
özel kurumların kısmi çabasından öteye geçememektedir. Hâlbuki havzaların
korunması en başta içinde yaşayanlar ve sonrasında, tüm ülke vatandaşlarının
bir sorunu olmalıdır. Bu amaçla havzalar ve çevre koruması konusunda bilinç
oluşturulmalıdır.
Türkiye’nin önemli havzalarından biri olan ‘Büyük Menderes Havzası’nın çevresel, kültürel ve tarihi önemini ortaya koymayı amaçlayan ‘Büyük Menderes
Havzası Belgesel Film ve Fotoğraf Projesi’ isimli proje havzanın günümüzdeki
durumunu ulusal/uluslararası alanda çok geniş kitlelere görsel sanat eserleri
yolu ile tanıtmayı hedeflemektedir. Proje ile havzanın günümüzdeki durumu
belgelenecek, havza ulusal/uluslararası alanda geniş kitlelere tanıtılacaktır.
Ayrıca proje havza konusundaki akademik araştırmalar için geleceğe dönük
bir kaynak olacaktır. Bu proje Türkiye’deki tüm diğer havzaların görsel sanat
eserleri yolu ile tanıtılması, belgelenmesi için bir örnek ve öncü proje özelliği
taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Büyük Menderes Havzası, Çevre, Farkındalık, Koruma
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GİRİŞ
Büyük Menderes Havzası belgesel film ve fotoğraf projeleri, Afyon ilinden başlayarak Batı Ege
boyunca oldukça geniş bir doğal alanı kapsayan Büyük Menderes Havzası’nın günümüzdeki
durumunu konu almaktadır.
Büyük Menderes Havzası Ege Bölgesi ve Türkiye için önem taşımaktadır. Havza yüzyıllar
boyunca birçok medeniyetin burada var olmasını sağlayan coğrafi ve doğal özelliklere sahiptir.
Havza, verimli tarım arazileri, doğal zenginlikleri ve elverişli iklimi ile tüm doğal yaşam için
önem taşımaktadır.
Ancak, bu coğrafyanın Türkiye çapındaki bilinirliği, Türkiye’nin doğal ve kültürel özelliklere
sahip birçok alanına kıyasla daha düşük düzeydedir. Ayrıca Havza alanı boyunca görülen çevresel yıpranmaya bağlı sorunları sadece bazı devlet ve özel kurumların ilgisini çekmektedir.
Kamuoyu Havza’nın karşılaştığı çevresel sorunlar konusunda yeterli bilgi sahibi değildir.
Tarih boyunca, Ege bölgesinde Menderes Nehri Havzası boyunca yaşam koşullarının elverişliliği nedeniyle bir çok medeniyetl kurulmuştur. Böylece Menderes Nehri Havzası, Afyon, Denizli, Uşak, Aydın illerini kapsayan büyük bir alanda, coğrafi ve kültürel oluşumun en önemli
unsurudur.
Toplam uzunluğu 584 kilometre olan Büyük Menderes Nehri, Afyon ilinin Dinar ilçesi yakınlarındaki Suçıkan Mevkii’nde, Küfi Suyu ile Banaz Çayı kollarının birleşmesiyle oluşmaktadır.
Menderes Nehri katettiği 584 kilometre boyunca, verimli toprak arazilerinin oluşmasına, bitki
çeşitliliğinin sağlanmasına katkıda bulunmaktadır. Menderes Nehri’nin taşıdığı alüvyonlar toprağın bereketlenmesini sağlamaktadır.
Ayrıca Büyük Menderes Deltası, Tepeli Pelikanları ve nesli tükenme seviyesine gelmiş Cüce
Karabatakları ile 209 ayrı kuş cinsine ev sahipliği yapmayı inatla sürdürmektedir. Kuş Bilimcilere görei günümüzde tüm dünyada sadece 2.000 tane civarı kaldığı sanılan Tepeli Pelikanlara
Büyük Menderes’te eşlik eden yaklaşık 6.000 adet Flamingo, Dilek Yarımadası’nda yaşamaktadır.
Günümüzde, Büyük Menderes Havzası boyunca çevresel koşulların değişmeye başladığı
görülmektedir. Büyük Menderes Nehri, yerleşim yerlerinden kaynaklanan evsel atık sularla;
sanayi kuruluşlarında oluşan endüstriyel atık sularla; aşırı, zamansız ve yanlış gübre kullanımı
etkileriyle kirletilmektedir. Atık alıcı ve taşıyıcı ortamı olarak işlevini sürdüren Büyük Menderes’e teknolojik, evsel ve kentsel atıkların deşarj edilmesi, milyonlarca yılda oluşan ekolojik dengelerin birkaç on yılda bozulması sonucunu beraberinde getirmiştir. Bölgedeki endüstri
kuruluşlarının da olumsuz etkisi görülmektedir. Ayrıca DSİ’nin raporunda belirttiği şekliyle
bölgede 165 Belediye bulunmaktayken, bu belediyelerin sadece altısında kanalizasyon suyu
arıtma tesisi mevcuttur. Aşağı havzalarda ise kirlilik daha da yoğunlaşmakta ve nehir ekosistemi
acil müdahaleler olmazsa yok olmaktadır.
Tüm bu olumsuzluklara rağmen Büyük Menderes Havzası’nın korunması için, devlet ve özel
kuruluşlar son yıllarda bir çaba içine girmişlerdir. DSİ, Büyük Menderes Havzası Çevre Koruma Birliği, WWF, ÇEKÜL gibi çeşitli kuruluşların çabaları sonucunda Büyük Menderes
Havzası kirliliği kısmen de olsa azaltılmış ve Havza boyunca var olan doğal yaşam korunmaya
çalışılmıştır.
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Büyük Menderes Havzası, geçmiş dönemlerden bu yana, bazı sınırlı, küçük araştırmaların dışında kapsamlı bir çalışma ile Türkiye ve dünyaya sesini duyuramamıştır. Sadece Havza’yı
anlatan, havzanın sorunlarına odaklanan, çözüm önerileri sunan ve Havza’nın sahip olduğu doğal ve kültürel özelliklere odaklanan sanat eserleri yetersizdir. Bazı kitap ve akademik makale
çalışmalarında, Havza’nın çevresel sorunlarına değinmekte ancak, Havza’nın akademik alanlar
dışında genel toplum kitlelerine tanıtımı için bu çalışmalar yeterli olmamaktadır. “Büyük Menderes Havzası Belgesel Film ve Fotoğraf Projeleri” bu eksikliği gidermek amacını taşımaktadır. Havzayı tüm yönleri ile ortaya koymayı hedefleyen belgesel filmin yanısıra, Havzanın
günümüzdeki durumunu belgeleyecek olan fotoğraf projesi de Havzanın tanıtımına katkıda
bulunmayı hedeflemektedir.
Projeler ile oluşturulacak belgesel film ve fotoğraf eserleri, Havza’nın günümüzdeki durumunu
belgeleyecektir. Böylece, hem bu konuda somut eserler ortaya çıkarılmış olacak, hem de gelecek yıllar için bir kaynak üretilmiş olacaktır. Bu eserler sayesinde Havza’nın önemi konusunda
kamuoyu bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.
1. Büyük Menderes Havzası Belgesel Film ve Fotoğraf Projeleri Hakkında

Genel Bilgi

Büyük Menderes Havzası Belgesel film ve fotoğraf projeleri Büyük Menderes Havzası’nın
Afyon, Uşak, Denizli ve Aydın illeri başta olmak üzere Ege Bölgesi ve Türkiye için önemini
vurgulayacaktır. Bu amaçla Belgesel ve Fotoğraf projelerinin kapsamı, havzanın içeriği coğrafyadır.
Belgesel film ve fotoğraf projeleri konu olarak bu coğrafyada görülen çevresel yıpranma ve kirliliği kapsamaktadır. Geçmiş yıllara göre ortaya çıkan değişim ve son yıllarda Havza’nın çevresel koruması için alınan önlemler bu kapsamda ele alınacaktır. Belgesel projesi, Havza’nın
korunması ile ilgilenen kamu/özel kurum ve kuruluşlarının yetkililerinden alınacak röportajlara
dayanacaktır. Ayrıca, Belgesel film projesi kapsamında, Havza üzerinde yaşayan kentli/köylü
sakinlerinin görüşlerine araştırma içinde yer verilecektir.
Fotoğraf projesi Havza’nın kapsadığı 584 km.lik alanı kapsayan fotoğrafların çekilmesini kapsamaktadır. Böylece, Büyük Menderes Havzası’nın doğal ve kültürel özellikleri, fotoğraf sanatının imkânları ile görselleştirilerek belgelenecektir.
1.1. Büyük Menderes Havzası Belgesel Film Projesi
Büyük Menderes Havzası Belgesel Film Projesi, Afyon’dan itibaren, Menderes Nehri’nin döküldüğü Ege Denizi’ne kadar olan geniş alan boyunca, Büyük Menderes Havzası’nın günümüzdeki durumunu belgeleyecektir. Böylece, Havza’nın Afyon, Uşak, Denizli, Aydın illeri dışında,
tüm ege bölgesi ve Türkiye için önemi vurgulanarak, doğal yaşamın korunması konusunda bir
farkındalık oluşturulacaktır.
Belgesel filmler, insan ve toplumsal unsurlar kadar, doğayı, doğadaki değişimleri de anlatmaktadır. İnsanın doğaya etkisi, doğayı dönüştürmek için verdiği mücadele de belgesel filmlerin
konularındandır. Belgesel film öykü anlatımlı filmlerden farklı olarak belgelemeyi, gerçekliği
aktarmayı hedefler. Ancak bunu yaparken, bir öykü anlatır gibi gerçekliği aktarabilir. (Rotha,
2000)
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Belgesel film öykülü filmde görülen tiyatro geleneğinden tümüyle uzak ve değişiktir. Belgesel filmin yapımcısı, her filmde izleme, görme ve duyma yolundan yararlanarak bu olayların
gerçekliğini desteklemektedir. Yapımcı içinde yaşadığı toplumla ilgili gerçeklerden etkilenir.
Bu nedenle yapımcı gözlem, yeteneğini kullanır. Belgesel filmin oluşmasında gerekli olan iki
önemli öğe de gözlem yolu ile üretilen sanat ve belgedir. (Gündeş, 1998)
Belgesel film, niteliği bakımından “özel bir tür” olarak değerlendirilebilir. Çünkü belgesel,
diğer film türlerinden farklı olarak gerçek konulara yakınlığının yanısıra, daha yoğun araştırmayı, objektif bir bakış açısını ve sanatsal bir kaygıyı gerektirir. (Cereci, 1997)
Büyük Menderes Havzası belgesel filmi, belgesel film türünün doğa ve insana dair bir sorunu
ele alma, sanatsal bir bakışla var olan sorunu ortaya koyma, sorgulama ile oluşturulacaktır.
Film, Havzanın günümüzdeki görünümlerini çevresel, toplumsal yönleri ile ortaya koyacaktır.
Belgesel film havzayı gerçekçi bir bakışla ve gözlemler yolu ile aktaracaktır. Sinemaya özgü
bir anlam oluşturmanın en önemli unsuru olan kurgu, havzanın çevresel, kültürel, toplumsal
önemlerini, geçmişten günümüze havza üzerindeki değişimleri, havzanın geleceği ile ilgili sorgulamaları aktarmak için kullanılacaktır.
1.2. Büyük Menderes Havzası Fotoğraf Projesi
Belgesel filmin yanısıra, Büyük Menderes Havzası üzerine bir fotoğraf projesi gerçekleştirilecektir. Fotoğraf gerçek bir görünümün anlık durumunu bir çerçeve içine hapsederek bir belgeye
dönüştürür. Ayrıca, sonsuz görünümler içinden seçilmesi nedeniyle bir çerçeveleme tercihidir
ve bu yönüyle sanatsal nitelik taşımaktadır. Fotoğraf belge niteliği taşırken esteik bir yöne de
sahiptir. Aksine estetik yön, belgenin önüne geçmez, belgenin gerçekliğini arttırır. (Yurdalan,
2007)
“Büyük Menderes Havzası Fotoğraf Projesi” havzanın günümüzdeki görünümlerini fotoğraf
sanatının imkanları ile belgeleyecektir. Belgelerin çeşitliliği ve etkisini arttırmak amacıyla, fotoğraflama aşaması bir yıl boyunca sürdürülerek farklı mevsimlerdeki görünümler hakkında
veriler elde edilecektir. Fotoğraf projesi havzanın çevre, kültür, turizm alanlarındaki önemi görselleştirilecektir. Havzanın görünümleri estetik bir çerçeveleme ile gelecek yıllara aktarılabilecektir. Böylece gelecek yıllar içinde havzadaki değişimlerin anlaşılmasına katkıda bulunulacaktır.
Fotoğraf projesi, gösterimler, sergiler gibi etkinlikler ile havzanın görünümlerini farklı kitlelere ulaştırarak, belgesel projesinde olduğu gibi Büyük Menderes Havzası’nın tanınırlığı ve
havzanın önemi hakkındaki farkındalığı arttıracaktır.
2. Büyük Menderes Havzası Belgesel Film ve Fotoğraf Projelerinin Amaçları
Havzanın sanat ve belge yolu ile tanıtılması, havza hakkındaki sorunlara dikkat çekilmesi ve
havzanın sorunları ile doğrudan ilgili olmayan kitleler üzerinde bir farkındalık oluşturulması
gibi genel amaçlar ile özetlenebilecek bu projelerin henüz gerçekleştirilmeden önce ortaya
konan varsayımsal amaçları şu şekilde özetlenmektedir.
•

Büyük Menderes Havzası Belgesel ve fotoğraf projesi Büyük Menderes Havzası’nın bulunduğu alan boyunca, Ege bölgesi ve Türkiye için çevresel önemini ortaya koyacaktır.
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•

Bölgede var olan bitki çeşitliliği, göçmen kuşların çeşitliliği ve zenginliği vurgulanacaktır.

•

Bölgenin tarım imkânlarının zenginliğini sağlaması bakımından Büyük Menderes Nehrinin önemi ortaya konacaktır.

•

Bölgenin coğrafi özellikleri, çevresinin öneminin yanı sıra, Büyük Menderes Havzası
boyunca doğanın bereketliliği sayesinde oluşmuş kültürel birikime değinilecektir.

•

Büyük Menderes Havzası’nın günümüzdeki durumu ortaya konarak, geçmişe göre fark
edilen olumlu/olumsuz değişimler tarafsız bir bakışla sunulacaktır.

•

Büyük Menderes Havzası’nın son yıllarda kirlenmesi ve doğal alanlarının yıpratılmasının gerekçeleri araştırılacaktır.

•

Büyük Menderes Havzası’nın korunması için kamu ve özel kuruluşların çabaları ortaya
konarak, bu konuda atılan adımlar belgesel sayesinde görünür hale getirilecektir.

•

Önceki yıllar boyunca etkisini sürdüren bilinçsiz kullanım sonucunda görülen çevresel
yıpranma, kirlilik, son yıllarda bilinçli koruma projeleri ile önlenmeye çalışılmışsa da,
bu çalışmalar, bu konuda hassasiyet gösteren devlet ve özel kuruluşların dışında bir
farkındalık oluşturamamıştır. Belgesel projesi Büyük Menderes havzasının günümüzdeki
durumunu belgeleyerek, havzanın önemi ve koruma çalışmalarının artması konularında
bir farkındalık oluşturacaktır.

•

Belgesel film, katılacağı gösterim etkinlikleri ile havza’nın önemini farklı kitlelere duyuracaktır.

•

Fotoğraf projesi kapsamında çekilen fotoğraflar, sergi gibi etkinlikler ile değerlendirilebilecektir.

3. Büyük Menderes Havzası Belgesel Film ve Fotoğraf Projeleri İçin İzlenecek Yöntem ve
Aşamalar
Tüm havza alanını kapsayacak geniş coğrafyada bir yıl içinde tamamlanacak olan projelerin
gerçekleştirilmesi için yöntem ve aşamalar çekimlerin başlamasından önce tasarlanmıştır. Buna
göre, havzanın tüm mevsimler içinde farklı görünümlerinin belgesel ve fotoğraf projeleri için
ayrı ayrı kaydedilmesi planlanmaktadır. Çekimlerin teknik maliyeti, taşınma, ulaşım gibi zorlukları ve mevsimsel engellerin ortaya çıkması nedeniyle yöntem ve aşamaların net olarak belirlenmesi önem taşımaktadır.
Buna göre oluşturulan aşamalar ve izlenecek olan yöntem şu başlıklarla özetlenmiştir.
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•

“Büyük Menderes havzası” konusunda literatür Taraması

•

Belgesel ve fotoğraf projeleri için gerekli izinlerin alınması

•

Büyük Menderes havzası alanlarının keşif amacıyla gezilmesi, çekim için ön çalışmaların gerçekleştirilmesi

•

Fotoğraf ve belgesel için ön çekimlerin gerçekleştirilmesi

•

Ortaya çıkarılan ön çekim arşivinin listelenmesi, belgesel film için yapılacak röportajların belirlenmesi, gerekli izinlerin alınması
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•

Belgesel film çekimlerinin ve röportajların tamamlanması

•

Çekilen fotoğrafların bilgisayar süreçlerinin tamamlanması, Belgesel film çalışmasının
ön kurgu işlemlerinin gerçekleştirilmesi

•

Belgesel film için tespit edilecek olası eksiklerin giderilmesi amacıyla yeni çekimlerin
gerçekleştirilmesi

•

Belgesel filmin son kurgu ve bilgisayara işlemleri sonucunda tamamlanması

•

Fotoğraf projesi kapsamında oluşturulan tüm fotoğrafların bilgisayar süreçlerinin tamamlanması ve fotoğraf projesini tanıtan portfolyonun hazırlanması

•

Belgesel filmin post-prodüksiyon işlemlerinin (fragman hazırlanması, DVD kapak tasarımı ve afiş hazırlanması) tamamlanması
4. Projeler İçin Beklenen Sonuçlar

Büyük Menderes havzasının doğal ve kültürel özelliklerinin bilinirliğinin sağlanması bu projenin beklenen sonuçlarından birisidir. Havzanın belgesel ve fotoğraf eserleri ile günümüzdeki
durumu, görüntüsü, sorunları ve özellikleri belgelenerek, gelecek kuşaklara Havza hakkında
kaynak oluşturulmuş olunacaktır.
Havzanın günümüzdeki durumu hakkında belgesel film için gerçekleştirilecek röportajlar sayesinde, sorunlar ve çözüm önerileri hakkında bilgiler toplanacaktır. Belgesel film ve film hakkında yapılacak sunumlar ile yurtiçi ve yurtdışı, sempozyum, gösterim, film festivali gibi etkinliklerde Büyük Menderes Havzası’nın bilinirliği arttırılacaktır.
Havzanın doğal, kültürel özellikleri fotoğraf sanatının imkânları ile görselleştirilecektir. projenin tamamlanmasının ardından düzenlenecek fotoğraf gösterileri ya da sergiler sayesinde
havzanın özellikleri farklı kesimlere duyurulmuş olacaktır.Proje Ege Bölgesinde Afyon, Denizli, Uşak, Aydın illerini kapsayan geniş bir coğrafi alanın doğal ve kültürel özelliklerini geniş
kitlelere duyuracaktır. Proje, Havza’nın çevresel sorunlarına odaklanarak bir çevre bilincinin
oluşmasına katkıda bulunacaktır.
Belgesel film ve fotoğraf eserleri, sanatsal çalışma olarak, çeşitli ulusal/uluslararası sempozyum ve festivallerde, üniversitemizi, havza alanlarını ve ülkemizi temsil edecektir.
Bu sanatsal eserler gelecek kuşaklara kalıcı bir kaynak olarak hizmet edecektir. Havzanın günümüzdeki durumunun görsel olarak belgelenmesi, ileriki yıllar içinde havza boyunca ortaya
çıkacak olumlu ya da olumsuz değişimlerin boyutlarını ortaya koyacak, değişimlerin kıyaslanması sağlanacaktır.
5. KAYNAKÇA
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Gündeş, S., 1998. Belgesel Filmin Yapısal Gelişimi Türkiye’ye Yansıması, 16s. İstanbul
Rotha, P., 2000. Belgesel Sinema, (Çeviri: İbrahim Şener), 79-85s. İstanbul
Yurdalan, Ö., 2007. Belgesel Fotoğraf ve Fotoröportaj, 77s. İstanbul.

115

I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu / Çankırı

10-12 Eylül 2014

BURDUR GÖLÜ HAVZASI SULAK ALAN NİTELİĞİNİN HAVZA YÖNETİMİ
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ÖZET

Sulak alanlar, toprak ve su kaynakları arasındaki ilişki nedeniyle bir havzanın önemli elemanıdırlar. Bir sulak alandaki koşullar ve potansiyel tehditler
büyük ölçüde çevresinde arazi kullanım şekilleri özellikle, sulak alanın bitki
ve hayvan topluluğunun bileşimi yanında suyun miktarı, sediment miktarı,
tarımsal kirleticiler ve sulak alana besin elementlerinin girişini etkileyebilen
doğal bitki örtüsü tahrip edilmiş havzanın yüzdesi ile belirlenmektedir.
Burdur Gölü havzasının toplam alanı yaklaşık 1671,025 km2 olup, bunun
yaklaşık %8.634 (144,269 km2)’ini gölün alanı oluşturmaktadır. Burdur Gölü,
Ramsar Sözleşmesi kapsamında yer alan ve Türkiye’deki 14 sulak alandan birisidir ve ekolojik fonksiyonları, ekonomik, kültürel, bilimsel ve rekreasyonel
değerleri nedeniyle korunması ve sürdürülebilir kullanımın sağlanması yönünde, 1994 tarihinden itibaren, uluslararası öneme sahip sulak alanlar listesinde yer almaktadır. Havza alanının yaklaşık %15.74’ü (262,99 km2) Yaban
Hayatı Geliştirme, %15.31’i (255,77 km2) Ramsar Alanı olarak ifade edilen
sulak alandır.
Bu makalede, Burdur Gölü Havzası 2013 yılında ele alınan Burdur Gölü Yönetim Planı Revizyonu (2014-2018) kapsamında incelenmiş, havza geliştirme
kapsamında eksikliği görülen konular ortaya konmuş ve değerlendirilmiştir.
Konu, sulak alan niteliği ve havza yönetimi disiplini bakımından ana hatları
ile irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Burdur Gölü Havzası, Sulak Alan, Havza Yönetimi
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GİRİŞ
Su, canlı yaşamı için çok gerekli olmasına rağmen tüm dünyanın suyunun yalnızca % 2.5’ u
tatlı sudur (Wood et al., 2007). Bu çok kıymetli tatlı su kaynağının % 0.3’ ünün yüzey suyu
olduğu, bunun % 2’ sinin nehir ve derelerde, % 11’ inin sulak alanlarda ve % 87’ sinin göllerde
tutulduğu bildirilmektedir (Oki and Kanae, 2006). Küresel suyun bu çok küçük oranı dünyada
tanımlanan tüm türlerin (>100.000) en az %6’ sının yaşamını desteklemektedir (Dudgeon et al.,
2006). Bununla birlikte, bu gün dünyanın pek çok bölümünde görülen ve tatlı suyun kaynağı
durumunda olan nehirler, göller ve sulak alanlar insan faaliyetleriyle ağır şekilde değişime uğratılmıştır (Wood et al., 2007). Gerçekte pek çok sel havzası da, iklim değişikliğinin geçmişteki
durumu (Macklin and Lewin, 2003) kadar insan faaliyetlerinden doğan yapay oluşumlar (Wood
et al., 2007) olarak kabul edilmektedir.
Hidroekolojik sistemler olarak tanımlanan nehirler, göller ve sulak alanlar; insan müdahalesi
olmadan bile doğaları gereği dinamik sistemler olduklarından, iklim değişikliğine ve jeomorfolojik tepkinin sonucuna bağlı (Macklin et al., 2005) bir değişim gösterebilirler. Bu nedenle, günümüzde nehirler, göller ve sulak alanlar arasındaki ayırımlar genellikle jeomorfolojik
olarak yapılmaktadır (Wood et al., 2007). Öte yandan, bu doğal su kaynaklarının hidrolojik
bağlantılarında kanal mühendisliği, drenaj ve ıslah tedbirleri gibi insan faaliyetleri nedeniyle
büyük ölçüde azalmalar olmaktadır (Amoros and Bornette, 2002). Ayrıca doğal sulak alanlar, deltalar ve diğer su kaynakları düzenli biçimde tarıma su ve toprak sağlamak için drene
edilmişlerdir (Sundseth, 2009). Bu nedenle, özellikle kurak ve yarı kurak alanlarda sel riskinde önemli derecede artış olmaktadır. Bu alanlarda, sıcaklık artışları sulak alanlarda ve tatlı su
kaynaklarında ötrofikasyon artışına da neden olabilmektedir (Patz and Martens, 1996; Reiter,
1998). İklim değişikliğinin kıyıya yakın biyotik topluluklar üzerindeki etkisinin de çok büyük olduğu görülmektedir. Su düzeyindeki azalmayla birlikte göller kendi sınırlarındaki sulak
alanlar arasında bir ayrılmaya neden olabilmekte, bu durum bazı sulak alan türlerinin varlığını
etkileyebilmektedir (IPCC, 2002). Watson et al., (1996), iklim değişikliği ve rejimin bozulması
arasındaki ilişkilerin bitki yapısında ve kompozisyonunda hızlı değişimlere neden olduğunu
gözlemlemiştir. Su kaynakları, orman ve meralar, sulak alanlar ve sucul ekosistemler, biyolojik
çeşitlilik, tarım ve balıkçılık, turizm ve insan sağlığının güvencesi olan doğal kaynaklar özellikle Akdeniz Bölgesi için kritik bir öneme sahiptir (Kerr and McLeod, 2001; The World Bank,
2010; Hallegatte, 2009; Lope, 2007). Ancak, özellikle son yıllarda, Akdeniz Bölgesi’nin düşük
enlemlerinde iklim değişikliğinden kaynaklanabilen tür zenginliğinin kaybolması ve hassas türlerin neslinin tükenmesi gibi olumsuzluklarla karşılaşılmaktadır. Öte yandan, sulak alanlar ve
karasal ekosistemler iklim değişikliği ve arazi kullanım etkilerinin sürekli tehdidi altındadır
(Erol and Randhir, 2012). Daha da önemlisi, sulak alanlar arazi ve su kaynakları arasındaki
bağlantı olarak hizmet ettikleri için (EPA, 2004) bir havzanın önemli elemanıdırlar. Bu nedenle
sulak alan yönetimi havza bütünlüğünde ele alındığında etkili olabilmektedir.
Türkiye sulak alanlar bakımından bölgesindeki zengin ülkelerden birisidir. Bu zenginlik ülkemizdeki sulak alanların sayısından çok, farklı tiplerde sulak alanların olmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca ülkemiz coğrafyasının farklı iklim tiplerine sahip olması ve coğrafik açıdan
bulunduğu konum ülkemizde değişik tipte sulak alanların oluşmasına izin vermektedir (Meriç
ve Çağırankaya, 2013). Bu nedenle, ülkemizde son yıllarda sulak alanların korunması ve devamlılıklarının sağlanması amacıyla yönetim planları hazırlanmakta ve uygulanmaktadır. Bu
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planlar Ramsar Planlama Rehberi kapsamında yapılmaktadır. Planların amacı, sulak alanının
mevcut durumunu tanımlamak ve 20 yıl sonra ulaşılmak istenen durum ile ilgili stratejileri
belirlemektir.
Bu makalede, Burdur Gölü Havzası; sulak alan niteliği ve havza yönetimi disiplini bakımından
ana hatları ile irdelenmiştir. Bu kapsamda, geçmiş literatür ve Burdur Gölü Yönetim Planı Revizyonu (2013-2018) incelenmiş, havza yönetimi kapsamında eksikliği görülen konular ortaya
konmuş, değerlendirmeler ışığında havzanın doğal kaynaklar bakımından mevcut durumu ile
korunması yönünde önerilerde bulunulmuştur.
SULAK ALANLARIN ÖZELLİKLERİ
Su ve arazi arasındaki hayati bir bağı oluşturan sulak alanlar; arazi çöküntüleri ve genellikle
bitki örtüsüyle kaplı düz alanlarda bulunan bataklık ve benzeri alanlar ve akarsu, nehir veya göl
kenarı boyunca bulunan su ve toprak arasındaki çöküntü alanları için kullanılan ortak bir terimdir. Sulak alanlar neredeyse her iklim kuşağında bulunabilirler, bu nedenle farklı özelliklere
sahiptirler. Yine bu nedenle, çok değişken özellikleri olan sulak alanları tespit etmek zor olabilir. Bazı sulak alanlar geniş olabileceği gibi bazıları da çok küçük olabilir. Bazıları tüm zaman
ıslak, bazıları ise tamamıyla kuru olabilir (EPA, 2003). Çoğu ise tarım nedeniyle yapılan değişiklikler, yol, baraj ve şehirleşme gibi insan etkisiyle bozularak değişime uğramış olabilirler.
Tüm sulak alanların en yaygın özelliği su tablasının (yer altı su seviyesi) toprak yüzeyine çok
yakın olması veya yılın en azından bir kısmında sığ su yüzeyi ile kaplı olmalarıdır. Bir sulak
alanın en başlıca özelliklerinden diğeri de; sulak alandaki suyun tuzluluk oranının bileşimi, toprak türü ve sulak alanda yaşayan bitki ve hayvan toplulukları tarafından belirleniyor olmasıdır
(Mitsch and Gosselink, 2000).
Sulak Alanların Doğal Kaynak Yönetimi Bakımından Özellikleri ve Önemi
Sulak alanlar sürdürülebilir su kaynakları yönetimini için kritik bir öneme sahiptirler. Sulak
alanların hidrolojik işlevleri; yüzey suyunun çıkışa ulaşmasını ve depolanmasını, yerel ve bölgesel yer altı suyu beslenmesini, pik akımların azalmasını, sel akımlarının zamansız oluşunu
ve erozyonun önlenmesini kapsamaktadır (Mitsch and Gosselink, 2000). Arazinin konumu, su
tablasının durumu, suyun geçirgenliği, eğim ve nem koşulları sulak alanların tümüyle hidrolojik işlevleri nedeniyle olumlu biçimde etkilenirler (Bullock and Acreman, 2003). Sulak alanlar, bu özellikleri nedeniyle, doğal havza özelliklerine sahiptirler. Sulak alan drenajı, taşkın
koşulları oluştuğunda akışa neden olan havza koşullarını uygun hale getirirler. Karasal alan
üzerindeki sulak alanlar yüzeysel akış oranını dolayısıyla potansiyel sel tehlikesini azaltırlar.
Ayrıca, yer altı suyunun depolanması bazı sulak alanların son derece önemli bir özelliğidir.
Yeraltı suyu depolaması sayesinde, suyun sulak alandan akifere yavaş yavaş perkole edilmesi
sağlanır (Al-Weshah, Keefer and Demissie, 1993). Bununla birlikte; sulak alan ve lokal ya da
bölgesel su kazanımı arasındaki etkileşimler karmaşık ve içinde bulundukları alana özgüdür
ve yer altı suyu akış sistemleri yönünden sulak alanın konumu, alt katmanın jeolojik özellikleri
ve iklim koşulları tarafından etkilenmektedir (Gabor et al., 2002). Arazinin diğer bölümleriyle
işlevsel olarak birbirlerine bağlı olan sulak alanlar genel olarak benzer jeomorfoloji ve değişim
ya da bozulmanın desenleriyle havzaların bir kümesi olarak tanımlanırlar (Bedford and Preston, 1988). Örneğin bir sulak alanın eğimi, topoğrafyası, havza içindeki yüzde alanı ve farklı
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arazi kullanım şekillerinin durumu gibi arazinin konumsal özellikleri sulak alanların girdilerini etkileyebilir (Bedford, 1999). Bu nedenle, bir sulak alanın yapısı ve süreçleri, içinde bulunduğu havzasının arazi kullanım faaliyetleri ile ilişkili olduğundan (Brinson,1993) ve bir sulak
alanın çevresindeki arazi örtüsünün kümülatif değişimi sulak alanın restorasyon başarısı için
en büyük engellerden birisidir (Kondolf et al., 1997). Arazi kullanım şekillerinin geçmişteki
durumu gibi havza içindeki arazi kullanımının tarihsel özellikleri de sulak alan bozulmasının
boyutunu değiştirebilir (Gabor et al., 2002). Sonuç olarak, bir sulak alanın yönetim stratejileri
göz önüne alındığında bir havza ya da ekolojik bölge ölçeğinde değerlendirilmeleri bir zorunluluktur (Kondolf et al., 1997). Bu alanlar, içinde bulundukları havzaların su düzeyini olumlu biçimde düzenlediklerinden, su kalitesinin ve miktarının sürekliliğini sağlamaları yanında
farklı habitatların devamlılığını ve organizmaların gelişmesi için ideal bir ortam sağlarlar. Diğer bir ifadeyle, bir sulak alanın canlı yaşamı için işlevleri ve bu işlevlerin değerleri sulak alan
ve havzasındaki diğer ekosistemler arasındaki ilişkilerin kompleks düzenine bağlıdır (Boutin
and Keddy, 1993).
Havzalar, arazinin yüksek kesimlerinden alt kesimine su ve sediment taşınımını sağlar ya da
akifere çözünmüş materyalleri drene ederken, sulak alanlar havza bütünlüğünde havzanın
ekolojisinde önemli bir rol oynarlar. Sulak alanların kendi bitki toplulukları içindeki karbonu,
karbondioksit olarak atmosfere bırakmadan toprağa geçirmeleri ve depolanmasını sağlamaları
(EPA, 2003) da çok önemli bir diğer özellikleridir.
Sulak alan türleri ve sınıflandırılmaları
Sulak alanlar sularını potansiyel üç kaynaktan alırlar. Bunlar yağış, yüzeysel akış ya da yer altı
suyudur. Bu sulak alanlardan özellikle yağış ile beslenenler diğer su kaynaklarında küçük bir
girişle suyu aldıklarından “kapalı sistem” olarak kabul edilirler. Bu kapalı sistem nedeniyle bu
sulak alanlar oligotrofik olma eğiliminde olup, zayıf besin koşullarında gelişebilen bir organizma içeriğine sahiptirler (Bressler and Paul, 2014). Burdur Gölü sulak alan özellikleri bakımından bu özellikleri taşıyan oligotrofik bir göldür.
Sulak alanların türleri arasında ayırım yapmak için belirgin bir farka ihtiyaç vardır. Ancak, koşulların yüksek değişkenliği nedeniyle bu çok özel ekosistem tipinin çeşitli yönlerini açıklayan
tek bir sınıflandırma sistemi yoktur. Bununla birlikte, belli başlı iki tip sınıflandırma sistemi
kullanılmaktadır. Bunlardan birisi “Geleneksel” kavram esasına dayanan diğeri ise “Bilimsel”
temellere dayanan sulak alan sınıflandırmasıdır (Apostolov et al., 2004).
Geleneksel terminolojiye göre mineral ve organik topraklı sulak alanlar olmak üzere başlıca 2 tip sulak alan bulunmaktadır (Apostolov et al., 2004; Kelly, 2013). Bu iki tip sulak
alan arasındaki ayırım baskın bitki örtüsü ile yapılmaktadır. Bilimsel temellere dayanan
sulak alan sınıflandırmasında ise sulak alanlar dip habitatlarına göre sınıflandırılmakta ve
sistem-alt sistem-sınıf olmak üzere üç kategoride ele alınmakta, her bir sınıfın özellikleri
ayrı ayrı değerlendirilmektedir (Tablo 1). Öte yandan, sulak alanların fiziksel özellikleri
hidroloji, toprak ve bitki örtüsü olmak üzere üç temel unsur içinde düzenlenebilmektedir
(Mitsch and Gosselink 2000). Sulak alanların fiziksel özellikleri bütünsel havza yönetim
modellerinin oluşturulması ve en iyi yönetim uygulamalarının belirlenmesi bakımından çok
önemli bir yer tutarlar.
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BURDUR GÖLÜ VE HAVZASI
Burdur Gölü Havzası’nın toplam alanı yaklaşık 1671,025 km2’dir. Toplam alanın yaklaşık
%8.63 (144,269 km2)’ini gölün alanı oluşturmaktadır. Havzayı besleyen göl, %6.68’lık alanı
kapsayan kıyı kesimiyle birlikte, Ramsar Sözleşmesi kapsamında yer alan ve Türkiye’deki 14
sulak alandan birisidir. Ekolojik fonksiyonları, ekonomik, kültürel, bilimsel ve rekreasyonel
değerleri nedeniyle korunması ve sürdürülebilir kullanımın sağlanması yönünde, 1994 yılından
itibaren, uluslararası öneme sahip sulak alanlar listesinde yer almaktadır (OSİB, 2012). Havza alanının yaklaşık %15.74’ü (262,99 km2) Yaban Hayatı Geliştirme, %15.31’i (255,77 km2)
Ramsar Alanı olarak ifade edilen sulak alandır (OSİB, 2012).
Göl havzası, Batı Akdeniz Bölgesi’nde Devlet Su İşleri tarafından belirlenen 26 büyük havzadan birisi olan Antalya Havzası sınırları içerisinde yer almaktadır (Şekil 1). Havzanın ortalama
yüksekliği 1141,49 m’dir (maks. 2025 m, min. 847 m). Göl alanının denizden yüksekliği ise
ortalama 854 metredir.
Tablo 1. Sulak Alanların Sınıflandırması ve Özellikleri (Apostolov et al., 2004; Kelly, 2013’den
yararlanarak oluşturulmuştur)
Sulak
Sınıflandırması
Geleneksel
kavram
sınıflandırması

Tipleri

Özellikleri

Mineral topraklı sulak alanlar

Sulak alanların bu her iki türünün
suyu hem tatlı hem de tuzlu
olabilir.

i). Otsu bataklık bitkilerin baskın olduğu sulak
alanlar (March)

ii). Ağaçsı bitki türlerinin baskın olduğu sulak alanlar
(Swamp)
Organik topraklı sulak alanlar
Bitkisel materyalin birikimiyle
oluşan organik topraklara sahiptir
i). Turbalık Alanlar
(turba yani torf oluşumunu sağlar).
i.i). Bog
- Benzer iklim ve coğrafik
Yağış suları ile beslenir.
bölgelerde oluşurlar.
i.ii) Fen
Yüzey ve yer altı suyu ile beslenirler.

- iki tipi de hidrolojik rejimleriyle
ayırt edilirler.
-İki tip sulak alan da çoğunlukla
art arda oluşurlar. Genellikle bu
iki sulak alan tipi arasında kesin
bir sınır yoktur, ancak bir tipten
diğerine yumuşak bir geçiş vardır.
- Genellikle ormanlık sulak alanlar
olup işlevleri, yararları ve en iyi
yönetim uygulamaları bakımından
değerlendirilirler

Bilimsel
esaslara dayalı
sınıflandırma

i). Denizsel sulak alanlar (Marine)
ii). Nehir ağzı sulak alanlar (Estuarine)
iii). Nehirsel sulak alanlar (Riverine)
iv). Gölsel sulak alanlar (Lacustrine)
v). Bataklık habitatlarda gelişen sulak alanlar
(Palustrine)
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Burdur Gölü, kapalı bir havza sistemine sahip olduğundan dışarıya akışı bulunmamaktadır.
Göl; yağışlar, mevsimlik ve sürekli akan dereler ve yer altı suyu ile beslenmesine (Ataol, 2010)
rağmen çoğu mevcutta kuru olan yedi adet dere bulunmaktadır (Ataol, 2010). Göl suyunu besleyen alanların, tatlı su özellikleri gösterecek ölçüde baskın olmadığı, bu nedenle suyun hidrokimyasal yapısının tuzlu/acı/alkalin karakterde ortaya çıktığı belirtilmektedir (Meriç ve Çağırankaya, 2013). Havza alanı; sert tektonik bloklar halinde çökmüş ve çevresindeki akarsuların
getirdiği malzemelerin biriktiği çukur alanların, bataklık ve göl şeklini aldığı bir havzadır (Atalay, 1991). Sulak alan niteliği taşıyan Burdur Gölü, Göller Bölgesi’nde kuzeydoğu-güneybatı
uzantılı bir depresyon içerisinde yer almakta ve yaklaşık olarak kuzeydoğu-güneybatı yönünde
uzanan elips şekilli bir göldür. Gölün 35,514 km’lik bir uzunluğuna karşılık genişliği yaklaşık
8,680 km’yi bulmaktadır. Burdur Gölü Havzası’nın en alçak yerini kaplayan gölün kuzeydoğusu ile güneybatısındaki düzlük alanlar ise yaklaşık 900 ile 1000 m arasında yer almaktadır
(OSİB, 2012).

Şekil 1. Burdur Gölü Havzasının 26 Ana Akarsu Havzası İçindeki Konumu
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Burdur Gölü 1987 yılından bu yana hacminin 1/4’ünü kaybetmiştir. Bu süreçte göl seviyesinde
9,5 m’lik alçalma meydana gelmiş, gölün yüzey alanı 1987 yılında 203 km2 iken günümüzde
146 km2’ye kadar gerilemiştir (OSİB, 2012). Başka bir değerlendirmede, Burdur Gölü su seviyesinde 1975-2002 yılları arasında yaklaşık 10 m’lik düşüş olduğu gözlenmiştir (Şener vd,
2005). 1975 yılında 210 km2 olan gölün alanı, 2002 yılında 153 km2’ye kadar düşmüştür. Bu
dönemde, göl alanında %27 oranında (57 km2) bir azalma olduğu belirlenmiştir. Şener vd.,
2005’ e göre, göl alanındaki azalmaya paralel olarak göl hacminde de 1,68 km3’lük azalma ile
yaklaşık %27 oranında hacim kaybı gerçekleşmiştir. Ataol (2010), gölün beslenmesiyle ilgili
tüm koşulların aynı kalması durumunda; 2080 yılındaki göl seviyesinin 25 m daha alçalacağını daha sonra derin bir çanakta, aşırı tuzlu ve kuşlar için gerekli sazlıkların oluşumuna uygun
sığ kıyılardan yoksun, 80 km2’lik alana sahip bir su kütlesinin varlığını sürdüreceğini tahmin
etmektedir.
Gölün derinliği konusunda değişik kaynaklarda farklı değerler söz konusudur (KTB, 2012;
Merter vd., 1986). Bu kaynakların çoğunda 100 metreyi aşan bir derinlikten bahsedilse de gölde yapılan detaylı bir araştırmada en derin yerin 66 m olduğu saptanmıştır (Yiğitbaşıoğlu ve
Uğur, 2010). Ataol (2010)’a göre gölün maksimum derinliği 61 m’ye düşmüştür. Buna rağmen,
ekosistem işlevlerini sürdürecek miktarda su bulunduran tuzlu/acı/alkalin karakterli göller sınıfında yer almaktadır (Meriç ve Çağırankaya 2013). Catherine et al., (1998), evapotranspirasyon
kayıplarının suyu tuzlu olan iç sulak alanlarda daha büyük olacağını, evapotranspirasyonla olan
kayıpların yağışsız geçen dönemlerde daha da artacağını belirlemişlerdir.
Göl; yağışlar, mevsimlik ve sürekli akarsular ve yeraltı suları ile beslenmektedir. Gölü besleyen çoğu mevcutta kuru olan yedi adet dere bulunmaktadır (Ataol, 2010). Burdur Gölü kapalı
bir havzada bulunduğundan dışarıya akışı bulunmamaktadır. Burdur gölü ve çevresinde yapılan farklı çalışmalarda, göl çevresinde önemli alanları kapsayan alüvyon akiferin yeraltısuyu
akım yönünün Burdur gölüne doğru olduğu belirlenmiştir (Irlayıcı, 1998; Davraz vd., 2003).
Bölgede, göl alanından su kaçaklarına yol açabilecek herhangi bir hidrojeolojik unsur gözlenmemiştir. Ayrıca, son yıllarda alüvyon akifer içerisinde oldukça fazla sayıda sondaj kuyusunun
açılması gölü besleyen yeraltısuyu akımlarını büyük oranda engellediği belirlenmiştir (Şener
vd., 2005). Bununla birlikte, Burdur Gölü’nü besleyen önemli dereler üzerinde, 1974-1996 yıllarını kapsayan 21 yıllık dönemde, çok sayıda su toplama rezervuarlarının (baraj ve gölet) inşa
edildiği görülmektedir (DSİ, 2000). Kuşkusuz, bu yapılar gölü besleyen yüzey suyu miktarını
önemli oranda düşürmektedir. Gölü besleyen toplam altı adet önemli akarsu bulunmaktadır. Bu
akarsuların debileri oldukça düşük olup, büyük bir kısmı yazın kurumakta ve göle ulaşamamaktadır. Gölün günümüzdeki en önemli sorunları; su kalitesinde olumsuz yönde bir artış, su
miktarında ise önemli seviyede azalmanın olmasıdır. Havza içerisinde bu tarihlerden itibaren
günümüze kadar devam eden su toplama rezervuarlarının sayısında meydana gelen artış olmuş
toplam ve bu 19 adeti bulmuştur (17 Gölet, 2 Baraj). Toplamda Burdur Gölü havzasındaki su
toplama yapılarının; toplam yüzey alanı 1540,1 ha, toplam su hacimleri 199,05 hm3, toplam
sulamaya verilen su miktarı 101,54 hm3 ve toplam sulama sahası 18238 ha’dır. Burdur Gölü
havzasında yer alan su tutma yapılarına ait teknik özellikler incelendiğinde, hidrolojik açıdan
bu yapıların ne kadar önemli su potansiyeline sahip oldukları anlaşılmaktadır. Bu yapıların
artmasıyla birlikte bölgedeki hidrolojik ve hidrojeolojik dengeler önemli ölçüde değişmiştir
(MAEÜ (FEF Dekanlığı), 2012).
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Burdur Gölü Havzası Arazi Kullanma Durumu
Burdur Gölü havzası, 144.269 km2’lik göl alanıyla birlikte farklı ekosistem tiplerini içeren yaklaşık olarak toplam 1671.025 km2’lik bir yüz ölçüme sahiptir (Tablo 3). Bu ekosistemler alansal
büyüklük bakımından sırası ile orman, sulak alan, dağ bozkırı, çayır ekosistemi ve yerleşim
alanlarıdır (OSİB, 2013).
Havzada, 3138,2 ha sulu tarım arazisinin bulunduğu, mevcut baraj ve göletlerde toplanan suyun bu arazilerden 2075,1 ha’nı suladığı bildirilmiştir. Ancak, kalan 1063,1 ha sulu tarım arazisinin hangi yöntemle ve hangi kaynaklarla sulandığı bilinmemektedir (Ataol, 2010). Ataol
(2010), bu durumun yeraltından çok ciddi boyutlarda kaçak su çekimi yapıldığı anlamına gelebileceğini ifade etmiştir.

Tablo 3. Burdur Gölü Havzası Arazi kullanma durumu ve özellikleri (OSİB, 2013’den yararlanarak oluşturulmuştur)
Alanı
(ha)

Havza alanı Bitki türü
içindeki
yüzdesi (%)

Sulak alana
uzaklığı

Sulak
Alan

1454,4 %15.31

Tuzcul su bitkileri (göl çevresi), tatlı su bitkileri
(dere ve çaylarda), barajlar ve göletler (havzanın
üst kesimlerinde)

Bitişik

Çayır

6679

Çayır bitki türleri (Asteraceae, Brassicaceae,
Boraginace, Caryophyllaceae, Chenopodiaceae,
Geraniaceae Fabaceae, Lamiaceae, Malvaceae,
Papaveraceae, Ranunculaceae, Rosaceae familyasına
ait bitki türler)

Bitişik

Dağ
Bozkırı

1078,6 %6.66

Kayalık alanlar ile havzanın yüksek kesimdeki
seyrek bitki örtüsü (Asteraceae, Brassicaceae,
Boraginace, Caryophyllaceae, Chenopodiaceae,
Geraniaceae Fabaceae, Lamiaceae, Malvaceae,
Papaveraceae, Ranunculaceae, Rosaceae
familyasına ait bitki türleri)

Havzanın üst
bölümlerinde

Orman

6575,2 %40.63

Geniş yapraklı (saf ve seyrek Quercus
Bitişik ve
ithaburensis türü ile yer yer Acer platanoides),
havzanın
ibreli (Pinus brutia, Pinus nigra, Cedrus libani,
genelinde
Juniperus communis, Juniperus excelsa, Pinus
pinea saf ve karışık ormanlar)ve karışık orman
(ardıç ve meşe) habitatları, Pinace, Fagaceae,
Cupressaceae familyasına ait ağaç ve çalı formları
ile ağaçlandırma sahaları

Tarım

6007,1 %37.12

Meyve bahçeleri ve tarım bitkileri (Hububat,
endüstri bitkileri, yem bitkileri)

Bitişik ve
havzanın
genelinde

Gölün kuzey ve batı kesimlerindeki Burdur il
merkezi, Senir yerleşim alanı, havaalanı ve
organize sanayi alanları

Bitişik ve
havzanın
genelinde

Yerleşim 4009

%4.13

%2.48
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Burdur Gölü’nün Sulak Alan Niteliği
Burdur Gölü, oluk şeklindeki tektonik çöküntünün sularla dolması ile oluşan ve kuş varlığı
yönünden Türkiye’nin en önemli sulak alanlarından birisidir. Bununla birlikte nesli küresel ölçekte tehlike altında olan dikkuyruk ördeğinin (Oxyura leucocephala) dünya populasyonunun
%1’inden daha fazlasının (bazı yıllar %70’e varan) Burdur Gölünde kışlaması alanın uluslararası ölçütlere sahip bir sulak alan olmasının önemli bir göstergesidir. Gölün, özellikle kuzeyinde ve doğusunda yoğunlaşan kuş populasyonu, kuş gözlemcisi doğa tutkunlarının ilgisini
çekmektedir. Burdur Gölü, Flamingo, Tepeli Pakta, Kuğu, Angıt, Sakarmeke, Uzun Bacak gibi
tespit edilebilen 85 kuş türü varlığı ile ‘Ornitoloji Turizmi’ kapsamında, kuş gözlemciliğine son
derece elverişli bir konuma sahiptir (OSİB, 2012).
Göl, 1993 yılında Kara Avcılığı Kanununa göre Su Kuşları Yaban Hayatı Koruma Sahası (38,
125 ha) olarak ayrılmış ve işletmeye açılmış ve bu koruma statüsü 2006 yılında Burdur Gölü
Yaban Hayatı Geliştirme Sahası (26, 229 ha) olarak değiştirilmiştir. 1994 yılında gölün yarısı
(12, 600 ha), 1998 yılında ise tamamı Ramsar Sözleşmesi listesine dahil edilmiştir. Alan, 1998
yılında Kültür Bakanlığı tarafından I. Derece Doğal Sit Alanı ilan edilmiştir. Sulak Alanların
Korunması Yönetmeliği’ne göre belirlenen sulak alan koruma bölgeleri sınırları 2006 yılında
yürürlüğe girmiş ve 2012 yılında güncellenmiştir.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü sorumluluk alanı içinde yer alan sulak alanlar, koruma altında olan ancak henüz “Korunan alan statüsünde yer almayan alanlardır (OSİB,
2014).
Burdur Gölü Havzası Yönetim Yapısı
Burdur ve Isparta Valilikleri; yerel sulak alan komisyonları vasıtasıyla yönetim planlarının uygulanmasını, sürekli ve etkin bir izlemenin yapılmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak
ve düzenlemeleri yapmakla sorumludur.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı; “Ramsar Sözleşmesi Sulak Alan Yönetim Planı Rehberi” ni esas
alarak hazırlanan ve 2008 yılında yürürlüğe giren ve 2013 yılında revize edilen yönetim planı
ile Yerel Sulak Alan Komisyonu ve diğer görevli kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde alanın
yönetiminden sorumludur. Burdur ve Isparta Valilikleri; yerel sulak alan komisyonları vasıtasıyla yönetim planlarının uygulanmasını, sürekli ve etkin bir izlemenin yapılmasını sağlamak
için gerekli tedbirleri almak ve düzenlemeleri yapmaktan sorumludur.
BURDUR GÖLÜ YÖNETİM PLANI (2008-2012 ve 2014-2018)
Yönetim Planının Hukuki Dayanağı
Yönetim planları, Anayasanın 90. maddesinde yer alan “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile
Anayasa Mahkemesine başvurulamaz” ibaresi gereğince uluslararası sözleşmeler yasa niteliğinde olup, Sözleşme hükümlerine göre başta Ramsar Listesine dâhil edilen alanlarımız olmak
üzere ülkemizdeki tüm sulak alan ekosistemlerinin korunması gerek ulusal, gerekse uluslararası
düzeyde taahhüt edilmiştir.
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Ramsar Sözleşmenin 3. 1. Maddesi gereğince Sözleşmeye taraf ülkeler, planlamalarını; listeye
dâhil ettirdikleri sulak alanların korunmasını geliştirecek ve ülkelerindeki diğer sulak alanların
mümkün olduğu kadar akılcı kullanılmasını sağlayacak şekilde formüle etmekte ve uygulamaktadırlar.
30 Ocak 2002 tarihinde yayımlanarak daha sonra 17.05.2005 tarihinde revize edilerek yürürlüğe giren “Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği”nde ise Sulak Alan Yönetim Planı: “Sulak
alanların akılcı kullanımını sağlamak üzere koruma, kullanım, araştırma, izleme ve denetim
gibi etkinliklerin ve tedbirlerin tümünü bütüncül bir yaklaşımla ele alan planlar,” olarak tanımlanmıştır.
Aynı Yönetmeliğin “Yönetim Planlarının Hazırlanması ve Uygulanması” başlıklı 26. Maddesinde “Bakanlıkça, “Ramsar Sözleşmesi Sulak Alan Yönetim Planı Rehberi” esas alınarak,
uluslararası öneme sahip her bir sulak alan için yönetim planı yapılır veya yaptırılır.” hükmü
uyarınca Burdur Gölü Yönetim Planı yapılmıştır.
Planlama çalışmaları 2005 yılında; Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar
Genel Müdürlüğü, Burdur ve Isparta Valilikleri koordinasyonunda başlatılmış ve çalışmalar
2008 yılı ortalarına kadar sürmüştür. Tamamlanan Burdur Gölü Yönetim Planı, Kasım 2008 yılında Ankara’da toplanan Ulusal Sulak Alan Komisyonu (USAK) tarafından onaylanarak 20082012 yıllarında uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.
Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği’nde 26 Ağustos 2010 tarih ve 27684 sayılı resmi gazete değişikliğe gidilmiş ve son olarak 4 Nisan 2014 tarih ve 28962 sayılı Resmi Gazete’de
yapılan değişiklik ile son halini almıştır.
Yönetim Planının Ekolojik Dayanağı
Burdur ve Isparta ili sınırları içerisinde yer alan Burdur Gölü, ülkemizin uluslararası öneme
sahip en önemli sulak alanlarından birisi olup, 1994 yılında Ramsar Sözleşmesi Listesi kapsamında yer almıştır.
Burdur Gölü sahip olduğu bazı biyolojik özellikleri nedeniyle, ulusal ve uluslararası düzeyde
önemli bir alandır. 20.000 su kuşunu düzenli olarak desteklediği ve herhangi bir kuş türünün
Batı Palearktik popülasyonunun %1’nin düzenli olarak gözlenmesi ve gölde tüm dünyada nesli en çok tehlikede olan türlerden dikkuyruk (Ox-yura leucocepha/a) ördek kuşunun barınması nedeniyle ülkemizin uluslararası öneme sahip sulak alanları arasında yer almaktadır. Nesli
tehlikede olan ve toplam dünya nüfusunun 12.000 civarında kaldığı tahmin edilen dikkuyruk
ördeğinin bazı yıllar 2/3’ ünün gölde kışladığı gözlenmiştir. Ayrıca, alanda başka hiçbir alanda
bulunmayan Aphanius sureyanus isimli endemik balık türü ve omurgasız hayvan türlerinden
tek endemik tür kalanoid kopepodlardan Arctodiaptomus burduricus Kiefer zooplankton türü
bulunmaktadır.
Yapılan araştırmalar gölün düşük besin düzeyine sahip, besin maddeleri yönünden fakir bir göl
(oligotrofik) olduğunu ortaya koymaktadır. Buna karşın kışın göl suyunun donmaması nedeniyle bazı yıllar 300 bine yakın su kuşuna evsahipliği yapmaktadır.
Sahip olduğu biyolojik çeşitliliğin yanı sıra bulunduğu havzanın iklimine olan ılımanlaştırıcı
etkisi, rekreasyonel kullanım potansiyeli, peyzaj bütünlüğünü tamamlayıcı etkisi, yeraltı su-
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yunu dengelemesi gibi faydaları nedeniyle korunarak gelecek nesillere aktarılması açısından
büyük önem taşımaktadır.
Yönetim Planın Amacı (2008-2012)
Burdur gölünün günümüzdeki en önemli problemi su yüzeyinde meydana gelen küçülme ve
buna bağlı kirlilik konsantrasyonun artarak su kalitesinin değişmesi olarak özetlenebilir.
Burdur Gölü, kirlilik ve su seviyesindeki düşmeler nedeniyle tehdit altında olan göllerimiz arasında
yer almaktadır. Burdur Gölü’nün korunması, gelecek nesillere aktarılması ve alanın bütüncül
olarak bir plan dahilinde yönetilmesi büyük önem arz etmektedir. 2005-2008 yılları arasında
yürütülen plan hazırlık çalışmalarında Burdur Gölü’nün sorunları aşağıdaki iki başlık altında
sıralanmıştır. Bunlar; a). İnsan kaynaklı iç etkenler (habitat bozulması ve türlerin kaybı, kirlilik, doğal dış etkenler) ve b) İnsan kaynaklı dış etkenler (doğal su rejimine yapılan müdahaleler,
su kalitesinin bozulması, göl hacmi ve yüzey alanındaki düşüş, yasalar ve geleneklerden
kaynaklanan etkenler, fiziksel durumdan kaynaklanan dış etkiler)’dir. Burdur Gölü Yönetim Planı, tespit edilen bu sorunların çözümü amacıyla hazırlanmıştır. Bu kapsamda, 35 ilgi
grubu (Kamu/Özel/Gerçek/Tüzel Kişilik, STK, Yerel Yönetim, Koop.)’ nun katılımı ile birlikte
belirlenen sorunları telafi etmeyi ve iyileştirmeyi sağlaması öngörülen 6 İdeal Hedef, 21 Faaliyet Hedefi ve bunlara bağlı 100 Faaliyet hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur.
Yönetim Planının I. 5 Yıllık Değerlendirmesi
Yönetim Planı kapsamında 2008-2012 yılları arasında yürütülen çalışmalar ve planlanan faaliyetler açısından değerlendirildiğinde Burdur Gölü Yönetim Planı’nın; i) su kalitesinin ve seviyesinin iyileştirilmesi, ii) eğitim ve bilinçlendirme ve iii) izleme ve Kontrol ana başlıklarından
oluştuğu söylenebilir.
Genel hatlarıyla değerlendirildiğinde I. 5 yıllık dönem sonunda Yönetim Planı’nın; Eğitim-Bilinçlendirme çalışmaları ile “İzleme-Kontrol” başlıkları altındaki faaliyetlerde hedeflenen başarıya ulaştığı, “Su Kalitesinin ve Seviyesinin İyileştirilmesi” başlığı altındaki faaliyetlerde ise
istenen hedeflere yeterince ulaşılamadığı bu nedenle revize planda buna yönelik faaliyetlerin
yeniden gözden geçirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
Revize Burdur Gölü Yönetim Planı (2014-2018)
2012 yılı sonu itibariyle I. 5 yıllık dönemi sona eren Burdur Gölü Yönetim Planı ile ilgili olarak
2013 yılında revizeye yönelik çalışmalar yapılmış ve ilgi gruplarının katılımı ile düzenlenen
çalıştay ile Revize Yönetim Planı hazırlanmıştır. Çalıştay kapsamında çalışma grupları; i). Tarım ve su, ii). Yönetim, iii). Turizm ve ziyaretçi Yönetimi, iv). Eğitim-iletişim-bilinçlendirme
biçiminde oluşturulmuş, ideal hedef ve faaliyetler bu çerçevede ele alınmıştır.
Yeni 5 yıllık dönem için daha esnek, daha realist ve daha mobil anlayış ile 4 İdeal Hedef, 12
Uygulama Hedefi ve 54 Faaliyet belirlenmiştir.
Revize Burdur Gölü Yönetim Planı’nda, Burdur Gölü’nün sürdürülebilir ve ekolojik yönetim
açısından Sulak Alan Alt Havzası ölçeğinden Burdur Gölü Su Havzası ölçeğine geçilerek planlanması ve yönetilmesinin daha başarılı sonuçlara ulaştıracağı yönünde görüş birliği oluşturul-
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muştur ve Revize Yönetim Planında bununla ilgili faaliyetler belirlenmiştir.
Revize Burdur Gölü Yönetim Planı “Burdur Gölü Ramsar Alanı’nın Katılımcı Esaslı Etkin Yönetiminin Sağlanması (İdeal Hedef 4)” başlığı altındaki “Burdur Gölü Entegre Havza Yönetimi’ne geçilmesi için gerekli adımların atılması (Uygulama Hedefi 3)” hedefi altında belirlenen
Faaliyet 1, 2 ve 3 ile Entegre Havza Yönetimi için yapılması gereken faaliyetler belirlenmiştir.
Revize Burdur Gölü Yönetim Planı 2014-2018 yıllarında uygulanmak üzere 29.04.2014 tarihinde toplanan Ulusal Sulak Alan Komisyonu tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.
Sekreteryası Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen planda
ilgi gruplarının görev ve faaliyetlerini etkin bir şekilde planda öngörülen zamanlarda gerçekleştirilmesi hedef ve sonucu belirleyecek en önemli göstergedir.
TARTIŞMA
Burdur Gölü Havzası, %8.63’ lük göl alanı ve %6.68’lık göl kıyı kesimi ile birlikte havza alanının % 15.31’ini oluşturan, çok sayıda türün yaşamını destekleyen ve bu nedenle ülkemizdeki
önemli sulak alanlardan birisi olma niteliği taşıyan yaklaşık 1671,025 km2’lik hidrolojik bir
arazi parçasıdır. Göl alanı mevcut niteliği ile Burdur Gölü Havzası’nın hidroekolojik bir birimidir. Havza; uzun yıllar insan faaliyetleri etkisinde kalmış, geçmişte planlanan koruma önlemleri
ise bütüncül bir yaklaşımla ele alınmamıştır. Alanda yapılan hem bireysel çalışmalarda (Şener
vd., 2005; Yiğitbaşıoğlu ve Uğur, 2010, Ataol, 2010) hem de Burdur Gölü Yönetim Planı kapsamında yapılan çalışmalarda su kalitesinin ve göl suyu seviyesinin giderek azaldığı vurgulanmakta, gölün hidrolojik bağlantılarında büyük değişimler olabileceği ifade edilmektedir.
Burdur Gölü Havzası’nın jeomorfolojik yapısı tektonik kökenli (Atalay, 1991) olup, tektonizmanın oluşturduğu yüzey şekillerine sahip olduğundan büyük ölçüde erozyona duyarlı topraklardan oluşmaktadır. Havza alanı, kurak ve yarı kurak iklim özelliklerine sahip ve arazi yapısı
erozyona duyarlıdır. Bu nedenle, havzadaki mevcut faaliyetlerin de etkisiyle, havzanın üst kesimlerinden alt kesimlerine doğru toprak taşınmasının fazla olacağı söylenebilir. Böylece, erozyon miktarındaki artış göldeki sediment verimini de arttıracaktır. Su seviyesindeki azalmaya
sıcaklık artışında meydana gelebilecek değişimler de eklendiğinde, sulak alan niteliği taşıyan
gölde, göl sınırı ile sulak alan sınırının zamanla birbirinden ayırılabileceği beklenebilir. Bu
durum; mevcut göl ekosisteminin zaman içinde bozulacağına ve bitki yapısı ve kompozisyonu
ile organizmaların yapısında ve sayısında da değişikliklere neden olabileceğini göstermektedir.
Havza alanının Akdeniz Bölgesi iklim özelliklerine sahip olması da mevcut doğal kaynakların kritik düzeyde etkilenebileceğini göstermektedir. Nitekim, özellikle Akdeniz Bölgesi’ndeki
sulak alanların ve karasal ekosistemlerin iklim değişikliği ve arazi kullanım etkilerinin sürekli
tehdidi altında olduğu (Erol and Randhir, 2012) bilinmektedir.
Burdur Gölü’nün sulak alan konumu; yer altı suyu akış sistemleri, alt katmanın jeolojik özellikleri ve iklim koşulları tarafından etkilenmektedir. Nitekim, göl çevresindeki alanları kapsayan
alüvyon akiferin yeraltı suyu akım yönünün Burdur Gölü’ne doğru olduğu belirlenmiştir (Irlayıcı, 1998; Davraz vd., 2003). Bölgede, göl alanından su kaçaklarına yol açabilecek hidrojeolojik herhangi bir unsurun olmadığı gözlenmiş olmakla birlikte (Davraz vd., 2003), son yıllarda
gölü besleyen alüvyon akifer içerisinde çok sayıda sondaj kuyusunun açılmış olmasının yer
altı suyu akımlarının önemli derecede engellendiğini göstermektedir (TMMOB, 2014). Öte
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yandan, gölü besleyen önemli dereler üzerinde çok sayıda su toplama yapısının inşa edilmiş
olması, yüzey akış suyu miktarının da önemli oranda düştüğüne işaret etmektedir. Bu nedenle,
havzadaki arazi faaliyetlerinin ve arazi örtüsündeki değişimin havzanın sulak alan niteliğini
bozma sürecini başlattığı söylenebilir. Bu sonuç, havzanın sulak alan yönetim stratejilerinin belirlenmesinde önemli bir noktadır. Revizyonu yapılan Burdur Gölü Havzası Yönetim Planı’na
göre, havzanın sulak alan yönetim stratejilerinin havza ölçeğinde değerlendirilme zorunluluğu
ise 2013 yılında resmi olarak kabul edilmiştir (OSİB, 2013).
Burdur Gölü Havzası’nın sulak alan niteliğinin havza bütünlüğünde korunması ve iklim değişikliğine adaptasyon stratejilerinin bu bütünlük içinde gözetilmesi gerekmektedir. Ancak,
geçmiş tarihlerde kaynak koruma programlarında tek bir amaca ya da kaynakların küçük bir
bölümünü içeren amaçlara odaklanılmıştır. Su, toprak ve sulak alanların korunması için yürütülen havza esaslı bir yaklaşım; belirli bir sucul kaynak için toprak, hava ve sudan kaynaklanan
problemlerin başarılı bir şekilde yönetilmesini sağlar. Bu nedenle, havza yönetimi tüm doğal
kaynakların yönetim programlarını içeren bir sistem olarak düşünülür. Havza yaklaşımı; yalnızca havzanın sulak alan niteliğini değil, aynı zamanda havzanın bütününü kapsayacağından,
Burdur Gölü Havzası’nın havza ölçeğinde değerlendirilme kararının alınması, su ve toprak
kaynaklarının sürdürülebilirliğinde önemli bir adımın başlangıcı olmuştur.
Geçmiş yıllarda göl alanı ile ilgili bireysel çalışmalar yapıldığı, ancak havza alanı ile ilgili
tek çalışmanın Göl Yönetim Planı kapsamında yapılan havza etüdleri olduğu görülmektedir.
Ancak, gerek bireysel çalışmalarda gerekse plan kapsamında yapılan etüd çalışmalarında yer
verilen göl ve havzası ile ilgili sayısal sonuçlarda farklı değerlere rastlanmaktadır. Bu değerlerin tutarlı ve doğru tespit edilebilmesi alanın havza bütünlüğünde değerlendirilmesi ile sağlanabilir. Öte yandan, havza ile ilgili gerçek ve güncel verilerin sağlanabilmesi havza ile ilgili
İzleme-Değerlendirme sürecinin başlatılması ile mümkün olabilecektir.
Burdur Gölü Havzası’nın sulak alan niteliğinin havza ölçeğinde ele alınması, havzaya ait verilerin uzun döneme ait veriler olmasını gerektirir. Ancak, güncel ve en doğru verilerin en az 3
yıl içinde alınabileceği söylenebilir. Planın 2014-2018 yılları arasındaki dört yılı kapsadığı bilindiğinden bu çalışmaların ivedilikle başlatılması ve havzanın hidroekolojik boyutunun en kısa
zamanda mevcut durumu ile ortaya konulabilmesi gerekmektedir. Böylece, havzadaki mevcut
doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin sağlanması yanında, havzanın sulak alan niteliğinin ne
kadar korunabileceği hakkındaki öngörülerin yapılabilmesine de olanak yaratılabilecektir. Bu
nedenle öncelikle mevcut yönetim planı (2014-2018) kapsamında oluşturulması, bu kapsamda
havza ile ilgili verilerin temin edilebilmesi için İzleme-Değerlendirme çalışmalarının başlatılması bir zorunluluktur. Bu durumda, kısa vadede en az 3 yıl, uzun vadede ise en az 30 yıllık
planlama yapılması gerekmektedir. Bunun anlamı, 2014-2018 yıllarını kapsayan 2015-2018
yılları arasındaki aralıkta 3 yıllık verilerin temin edilmesi amacıyla kurumlar arası işbirliği çerçevesinde bir İzleme-Değerlendirme sürecinin planlanmasıdır.
Burdur Gölü Havzası Yönetim Planı; havzanın öncelikli sorunları ve ihtiyacı olan yüzey ve yer
altı suyunu koruma programlarının planlanması, iklim değişikliği riskinin belirlenmesi, noktasal olmayan kirlilik kaynakları gibi kaynakların yönetimi, erozyon ve sel kontrolü, yaban hayatı
ve habitatlarının korunması, rekreasyonel kullanımın planlanması koordineli olarak yürütüldüğünde etkili olacaktır.
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Öte yandan, Burdur Gölü Havzası ülkemizin en önemli büyükbaş (süt) hayvancılık alanı
durumunda olup, havzada yapılan hayvancılık ve buna bağlı yem bitkisi yetiştiriciliğinde
kullanılan su miktarı da gözden geçirilmeli tarım ve hayvancılık politikası Burdur Gölü Havza
Yönetimi Planı ile uyumlu olmalıdır.
Ayrıca, sulak alanların küresel iklim koşullarının uygun olmasına destek olmaları, Burdur Gölü
Havzası sulak alan niteliğinin havza bütünlüğünde korunmasını ve iklim değişikliğine adaptasyon stratejilerinin bu bütünlük içinde gözetilmesini zorunlu hale getirmektedir.
SONUÇ ve ÖNERİLER
Burdur gölü ve havzası ile ilgili geçmiş literatüre ve revizyon planlarına bakıldığında yönetim
stratejilerinin oluşturulmasının önündeki en büyük engelin hidrolojik, arazi kullanımı, iklim ve
ekolojik konulardaki veri eksikliği olduğu görülmektedir. Burdur Gölü Havzası; göl havzasının
korunması bakımından hem sulak alan niteliği hem de hidrolojik ve hidrojeolojik yapısında
meydana gelen değişiklikler ve su ve toprak yönetimi bakımından önemli olduğundan bütüncül
bir havza yönetimi modelinin oluşturulmasını gerektirmektedir. Bu nedenle, öncelikle havza ile
ilgili güncel verilerin temin edilmesi büyük önem arz etmektedir. Burdur Gölü Bütüncül Havza
Yönetim Modeli’nin gerekliliği model oluşturulmadan önce veri temini sürecinin tamamlanmış
olmasını gerektirmektedir. Bunun anlamı, verilerin elde edilmesi için İzleme-Değerlendirme
sürecinin başlatılmasıdır. Bu süreç veri temini için çok önemlidir. Böylece havzanın bütüncül
yönetimi için önemli bir eksilik olan veri boşluğu doldurulabilecektir. Oysa Burdur Gölü Havzası, bir yönetim planına sahip olmasına rağmen bu sürecin henüz Bütüncül Havza Yönetimi
kapsamında değerlendirilemeyeceği, bu değerlendirmenin ancak veri temini ile mümkün olacağı görülmektedir. Şekil 2’de havzanın modeli oluşturulduğu taktirde bu modelin verilerinin
eksik olduğu, bu eksikliğin giderilerek ham verilerin işlenmesi durumunda bir model oluşumuna gidilebileceği ifade edilmektedir. Nitekim, göl ve havza alanı ile ilgili bireysel çalışmalara
ve revizyon planları kapsamında yapılan değerlendirmelere bakıldığında elde edilen sayısal
değerler arasında farklılıklar olduğu, bu değerlendirme sonuçlarının büyük bir çoğunluğunun
havza etütleri kapsamında elde edilen sayısal değerler olduğu görülmektedir. Havza özellikleri
ile ilgili veri boşluğu havza yönetim modelinin henüz oluşturulamayacağını göstermektedir.
Burdur Gölü Havzası’nın hidrolojisi, arazi kullanma durumu, iklim özellikleri ve ekolojisinin
özelliklerini belirleyen sayısal veriler elde edildiği taktirde bütüncül bir havza yönetim modelinin oluşturulması ile politik süreçlerin tamamlanarak karar verme sürecinin tamamlanacağı
söylenebilir (Şekil 3). Böylece havzanın hidrolojik verileri ile hidroloji modeli, arazi kullanım
durumuna ilişkin veriler ile arazi kullanım modeli, iklim özelliklerini belirleyen ve iklim değişikliği ile ilgili öngörülerin yapılabileceği verilerin sağlanması ile iklim modeli, sulak alanların da içinde bulunduğu ekosistemlerin değerlendirilebileceği sayısal verilerin sağlanması ile
ekoloji modeli kurulması sağlanabilecektir. Havza için ayrı başlıklar altında modellerin oluşturulması ve bu modellerin bütüncül havza modeli olarak değerlendirilmesi çalışma alanının
bölümler halinde çalışılmasını da kolaylaştıracaktır. Böylece, hem her modele için özel bir
uzman ekibin oluşturulması kolaylaşacak hem de ayrı ayrı önem taşıyan fakat birbirleri ile iç
içe görünen konularda veri temini bütünlüğü sağlanabilecektir.
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Şekil 2. Burdur Gölü Havzası Yönetim Planının Yer Aldığı Süreç (Abbaspour, 2011’den yararlanarak oluşturulmuştur)
Oysa Burdur Gölü Havzası Yönetim Planı, revizyon çalışmaları kapsamında incelendiğinde
havza ile ilgili çalışmalarda öncelikle politik sürecin ele alındığı, politik süreçlerin sonuçlarına
dayanarak, karar sürecinin başlatıldığı görülmektedir (Şekil 3). Şekil 3 baz alındığında, havzanın yönetim stratejilerinin belirlenmesinde izlenecek yöntemi belirleyecek unsurlar maddeler
halinde aşağıdaki gibi şekilde özetlenebilir.
1. Veri temini (veri eksikliğini doldurma)
2. Veri değerlendirme (ham verilerin işlenmesi)
3. Havzanın sorunlarına ya da özelliklerine uygun model kurulması (hidroloji-arazi kullanım-iklim-ekoloji modelleri)
4. Elde edilen modellerden bütüncül bir havza yönetim modeli oluşturulması
5. Model kapsamında havza ile ilgili tüm bilgilerin havzanın korunmasına yönünde ortaya
konulması
6. Elde edilen bilgilere bağlı kalarak sosyo-ekonomik analizlerin yapılması
7. Sosyo-ekonomik analizlerle birlikte politik süreçlerin değerlendirilmesi
8. Karar verme sürecinin işletilmesi

Şekil 3. Bütünsel Bir Havza Yönetim Modeli İçin Güncel Verilerin Önemi ve Burdur Gölü
Yönetim Planının Bulunduğu Süreç (Abbaspour, 2011’den yararlanarak oluşturulmuştur)
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NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRALLERİN
ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİLERİNİN
ULUSAL HAVZA YÖNETİMİ STRATEJİSİ EKSENİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Erdoğan ATMİŞ, H. Batuhan GÜNŞEN, Gökçe GENÇAY
Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi

ÖZET
Türkiye’de son yıllarda hidroelektrik santrallerin yapımı hızlanmıştır. Hidroelektrik santraller (HES), baraj ve nehir tipi olarak ikiye ayrılmaktadır.
Kısa süre içinde çok sayıda nehir tipi HES projelendirilmesi ve yapılmaya
başlanmasının havzaların bütünlüğünü bozarak geri dönüşü olmayan tahribatlar yaşanmasına neden olduğu bilinmektedir. Nehir tipi HES’lerin; havza bazında oluşturduğu çevresel tahribatların yanı sıra siyasal, ekonomik ve
toplumsal boyutta önemli çatışmalara da yol açtığı görülmektedir. Ülkemizde
havzaların sürdürülebilir yönetimini sağlamak amacıyla hazırlanan Ulusal
Havza Yönetimi Stratejisi (2014-2023) 04.07.2014 tarihinde Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Stratejinin, mevcut su kaynaklarını ve
doğayı tahrip ettiği düşünülen HES’leri havza bütünlüğüne zarar veren bir
tesis olmaktan çok, ülkeye enerji sağlayacak bir yatırım aracı olarak gören bir
anlayışla hazırlanmış olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmada; nehir tipi HES’lerin
havza bütünlüğü üzerindeki etkileri, Stratejinin 7 temel amacı doğrultusunda
analiz edilmiş ve ortaya çıkan bulgulara ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Havza yönetimi, HES, çevresel etki değerlendirmesi, doğal kaynaklar,
Ulusal Havza Yönetimi Stratejisi.
GİRİŞ
Yeni yürürlüğe giren Ulusal Havza Yönetimi Stratejisi (UHYS)’ ne göre; su kaynaklarının verimli kullanılabilmesi kadar, doğal yenilenme süreci temel alınarak gelecek nesillerin ihtiyacının da dikkate alınması büyük önem taşımaktadır. Stratejide; özellikle havza bazında koruma
planları yapılırken, tüm gelişmelere ve kullanımlara kontrollü bir şekilde yön verilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Yine Strateji’ye göre; “kantitatif dağılımın yanı sıra, su kalitesinde de ülke
genelinde büyük farklılıklar gözlenmektedir. Hızlı nüfus artışına bağlı olarak artan su ihtiyacına
karşın, uygun kaynak varlığının azlığı ve gün geçtikçe gelişen sanayi ve tarımsal faaliyetlere
paralel olarak ortaya çıkan aşırı kullanım, yer altı su rezervlerindeki düşüşler ve kirlilik oluşumu nedenleriyle yaşanan sorunlar, havza bazında su kaynakları yönetiminin önemini bir kat
daha arttırmıştır” (UHYS, 2014).
Diğer yandan 1980 sonrasında Dünya Bankası ve IMF eksenli olarak Türkiye’de uygulanmaya başlanan neo-liberal politikaların enerji alanında da etkili olduğu bilinmektedir. Bu
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politikaların etkisiyle 2001 yılında çıkarılan 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu hükümleri gereğince enerji üretim tesislerinin yapımı ağırlıklı olarak özel sektöre devredilmiştir. Söz
konusu kanun kapsamında “Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetlerinde Bulunmak Üzere
Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”’in 26 Haziran 2003 yılında yürürlüğe girmesiyle birlikte hidroelektrik projeler Devlet
Su İşleri Genel Müdürlüğü resmi web sitesinde yayınlanarak özel sektör başvurusuna açılmış (İMO, 2009) ve süreç içinde sayısı binlerle ifade edilen nehir tipi HES yapımı gündeme
gelmiştir.
Her ne kadar UHYS’nde ülkemizdeki havza yönetiminde, havza bazında tüm doğal kaynakların “bütüncül (entegre)” biçimde, ilgili kurumların eşgüdümlü çalışmaları ve paydaşların katılımıyla yönetim anlayışının benimsendiği belirtilse de, havzalardaki HES uygulamalarının bunu
tekzip ettiği görülmektedir. HES’ler çoğunlukla havza bütünlüğü gözetilmeden planlanmakta
ve inşa edilmekte, HES’lerin yapım aşamasında ve işletilme aşamasında, ilgili kamu kurumları
pasifleştirildiği için, asgari denetimleri dahi yapılamamaktadır (TMMOB, 2011).
HES’ler genel olarak yapım aşamasında ve işletme sürecinde farklı çevresel sorunlara yol
açmaktadır (Bobat 2013, a, b). Bu iki aşamadaki sorunları; sosyal, kültürel, tarihi ve ekonomik etkiler, kirlilik ve hafriyat sorunları, türler, doğal yaşam alanları üzerindeki etkiler,
deltaların erimesi, yeraltı sularının azalması ve doğal göllerin kuruması, su kalitesinin düşmesi, ekosistemin zarar görmesi, akarsu düzeninin değişmesi ve sucul ekosistemdeki değişmeler, iklim değişikliğine olumsuz katkı, tarımsal üretime olumsuz etki, biyoçeşitliliğe
olumsuz etki, yeraltı-yeryüzü şekillerinin değişmesi, erozyon ve heyelan riski, ağaçların ve
diğer orman varlıkların aşırı şekilde yok edilmesi, doğanın insansızlaştırılması ve buna bağlı
olarak madencilik faaliyetlerinin arttırılması, insanların da en temel ihtiyaçlarından mahrum
kalması ve yaşadıkları yerleri göç ederek terk etmek zorunda kalmaları şeklinde sıralamak
mümkündür.
Su havzalarının bir bütün olarak ele alınması gerektiği, havzaları tahrip edecek şekilde inşa
edilen HES projelerinin artış gösterdiği bu dönemde her zamankinden daha önemli olmuştur.
Havzada yapılacak herhangi bir su yapısı suyun davranışını doğrudan etkilediğinden suyun
havzadaki kullanımına müdahale olarak değerlendirilebilir. Bu kapsamda bakıldığında havzalar
için planlama yapılmadan önce herhangi bir su yapısına ya da su kullanımına izin verilmesi halinde, havza özelinde ve etkileyeceği diğer komşu havzalar içinde suya bağlı sorunların ortaya
çıkması kaçınılmazdır (TMMOB, 2011).
Temel önceliği ülkemiz su toplama havzalarındaki yıllardır süregelen doğal kaynak ve çevresel bozunum sürecini durdurmak olan UHYS’nin, mevcut su kaynaklarını ve doğayı tahrip
ettiği düşünülen HES’leri havza bütünlüğüne zarar veren bir tesis olmaktan çok, ülkeye enerji sağlayacak bir yatırım aracı olarak gören bir anlayışla hazırlanmış olduğu görülmektedir.
Ne yazık ki strateji, HES’lerin havza üzerinde yarattığı tahribatları irdelemekten çok uzaktır.
Oysa Stratejinin sürdürülebilir havza yönetimini sağlamak için oluşturulan 7 temel amacı
incelendiğinde, HES’lerin bu amaçların her biriyle ayrı ayrı ters düşmekte olduğu anlaşılacaktır. Bu çalışmada; nehir tipi HES’lerin havza bütünlüğü üzerindeki etkileri, stratejinin 7
temel amacıyla karşılaştırılarak analiz edilmiş ve ortaya çıkan bulgulara ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır.
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MATERYAL VE YÖNTEM
Bildirinin hazırlanmasında öncelikle havza, havza yönetimi, elektrik enerjisi üretimi, hidroelektrik santralleri ve suyun kullanımı konularında ayrıntılı literatür taraması yapılmıştır. Bu
konularla ilgili kamu kurumlarının ve sivil toplum örgütlerinin hazırladığı raporlar ile bazı HES
ve regülatör projelerinin ÇED başvuru dosyaları incelenmiştir. İncelenen bu belgeler ile Ulusal
Havza Yönetimi Stratejisi çalışmanın materyalini oluşturmaktadır.
Nehir tipi HES’ler en basit tanımla suyun dere yatağından alındıktan sonra kilometrelerce ileride belli bir kottan düşürülüp türbinleri döndürmesi yoluyla elektrik üreten tesislerdir (Hamsici,
2011). Türkiye’de işletmede 205 adet, inşa halinde 514 adet, il etüt, master plan, planlama ve kati
projesi hazır olan 1222 adet olmak üzere toplam 1941 adet HES bulunmaktadır (TMMOB, 2011).
UHYS, Orman ve Su İşleri Bakanlığı koordinatörlüğünde, su havzalarının ve onların doğal
kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı ile ilgili orta ve uzun vadeli kararlara ve yatırım programlarına rehberlik sağlamak, toplumumuzun havzaların ekolojik,
ekonomik, sosyal ve kültürel fayda ve hizmetleri ile ilgili ihtiyaç ve beklentilerinin yeterli düzeyde ve sürdürülebilir olarak karşılanması için yapılacak çalışmalara yol göstermesi amacıyla
10 yıllık bir periyodu kapsayacak (2014-2023) şekilde hazırlanmıştır (UHYS, 2014). Strateji
04.07.2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
UHYS’nde 7 temel amaç ve 9 alt amaç belirlenmiştir. Temel amaçlar şöyledir:
1. Havzaların sürdürülebilir yönetimi için yasal çerçeve ve kurumsal kapasitelerin güçlendirilmesi, kurumlar ve paydaşlar arasında eşgüdüm ve işbirliğinin sağlanması.
2. Havza su kaynaklarının sürdürülebilir olarak yönetimi ve kullanımı.
3. Havza alanları ve doğal kaynaklarında tahribatın ve erozyonun önlenmesi, bozuk havza
alanlarının ıslahı ve sürdürülebilir kullanımı.
4. Havzaların biyolojik çeşitliliğinin, doğal ve kültürel peyzaj kaynak değerlerinin korunması ve yönetimi ile ekosistem hizmetleri sürdürülebilirliğinin sağlanması.
5. Havzalarda yaşayan halkın bilinçlendirilmesi, yaşam kalitesi ve refah düzeyinin yükseltilmesi ve doğal kaynaklar üzerindeki baskının azaltılması.
6. Havza yönetiminde afetler ve zararlarına karşı önlem ve mücadele mekanizmalarının
entegrasyonu, geliştirilmesi ve etkinleştirilmesi.
7. Havza yönetimine iklim değişikliğinin muhtemel etkilerinin ve bu etkilere uyumun dâhil edilmesi, uyum ve mücadele mekanizmalarının geliştirilmesi.
Bildiride UHYS’nin 7 temel amacı birer başlık haline dönüştürülerek, her bir amacın nehir tipi
HES’lerle ilişkisi bu başlıklar altında değerlendirilmiştir.
BULGULAR
Yasal Çerçeve ve Kurumsal Kapasitelerin Güçlendirilmesi
UHYS amaçlarından ilki; havzaların sürdürülebilir yönetimi için yasal çerçeve ve kurumsal kapasitelerin güçlendirilmesi, kurumlar ve paydaşlar arasında eşgüdüm ve işbirliğinin sağlanması
olarak tespit edilmiştir.
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HES’lerin yapım süreci ve yasal düzenlemeleri dikkate alındığında; Türkiye’deki hidrolojik
enerji potansiyelinin yeterince değerlendirilmediği tartışmalarının uzun yıllardır gündemde yerini korumakta olduğu görülmektedir. 2001 yılında çıkarılan 4628 Sayılı “Elektrik Piyasası
Kanunu” (Bu kanun 2013 yılında 6446 sayılı kanunla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna dönüştürülmüştür) ve 26 Haziran 2003 tarihinde
Resmi Gazetede yayınlanan “Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetlerinde Bulunmak Üzere Su
Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile
hidrolojik enerjinin serbest piyasa kurallarına göre değerlendirilmesi konusunda ciddi adımlar atılmıştır. Ayrıca 18.05.2005 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 5346 sayılı “Yenilenebilir
Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun” gibi yenilenebilir enerjiyle ilgili kanunlarda alım garantisi ve teşviklerin yer alması özel sektörü harekete
geçirmiştir.
Elektrik Piyasası Kanununun amacına uygun şekilde yürütüldüğü ve çok küçük ile küçük ölçekteki HES yapımına ilginin arttığı ve kısa sayılabilecek bir sürede yüzlerce HES projesinin
gündeme geldiği görülmüştür (Bobat, 2013a). Ancak bu süreçte bütüncül havza yönetiminin
göz ardı edilmesi, hem toplum yararı hem de ekosistem açısından sorunlara yol açmıştır. Son
yıllarda yapılan bu yasal düzenlemelerle HES’lerin projelendirilmesinde kümülatif etkinin dikkate alınmadığı düşünülmektedir. Öncelikle üzerinde durulması gereken noktalar HES’lerin
havza ve havzadaki ekosistemler üzerindeki etkilerinin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği ve bir akarsu üzerine yapılacak HES sayısı konusunda bir sınırlama olması gerektiğidir.
Fakat ne yazık ki bazı akarsularda 20’yi aşan sayıda HES planlandığı bilinmektedir. Oysa
yasal düzenlemelere bakıldığında bu konuda sınırlandırıcı her hangi bir hüküm bulunmadığı
tespit edilmiştir. Yine HES Projelerinde akarsudan alınan suyun taşındığı açık kanal, boru ve
tünel mesafeleri sınırlandırılmamakta, su azalmasının yaşanacağı dere uzunluğuna bir sınırlama getirilmemektedir. Bu mesafelerin uzunluğu nedeniyle dere yatağından alınan su, bazen
kilometreler boyunca dere yatağına kavuşamadığı için, çevre üzerinde ortaya çıkacak tahribatın
boyutunu ve şiddetini artırmaktadır.
Ayrıca HES projeleri ile inşaatlarının gerek yapım ve gerekse işletme süreci sırasında doğacak sorunları denetleyecek kurum, denetim esasları ve yetki ve sorumluluklar belirlenmemiştir.
HES sürecindeki hiçbir faaliyetin denetimi mümkün olmamaktadır. Etkin bir karar ve destek
sistemi ile denetim yetki ve sorumluluk zinciri oluşturulmamıştır.
Elektrik Üretim Hakkı ve Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalamaya hak kazanan firmalarca
HES yapım süreci içerisinde çevreye verilebilecek zararın önceden tespit edilerek önlenebilmesi için Çevresel Etki Değerlendirilmesinin (ÇED) yapılması gerekli görülmüştür. Çevresel
Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliği’nin7Ek–1 listesine göre HES’lerin bir kısmı8 “Çevresel
Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesi” içinde bulunurken bir kısmı9 Ek-2
listesine göre “Seçme-Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesi”nde yer almaktadır.
Yapılan çeşitli değişikliklerle enerji faaliyetlerinde ÇED yönetmeliği neredeyse kullanılmaz
hale getirilmiştir. HES’lerin önemli bir kısmının yapımı ÇED sürecinin dışında bırakılmıştır. Hatta ÇED sürecine tabii olan HES’lerde ÇED süreci gereken ciddiyette uygulanmadığı
7 Resmi Gazete Tarihi: 03.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28784
8 Kurulu gücü 25 MWm ve üzeri olan hidroelektrik santralleri.
9 Kurulu gücü 1-25 MWm arasında olan hidroelektrik enerji santralleri.
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için gereken ÇED olumlu kararı kolaylıkla alınabilmektedir. ÇED sürecinin etkisizleşmesinin
nedenleri şunlardır (TOD, 2011):
•

ÇED raporları gerekenden daha kısa süre içinde hazırlanmaktadır.

•

ÇED raporlarını hazırlayan ekipler uzmanlık alanları bakımından yetersizdir.

•

ÇED raporlarının hazırlanması sürecinde yapılan halkın katılımı toplantıları yerel halk
göz ardı edilerek formaliteden yapılmaktadır.

•

ÇED raporlarının hazırlanmasında bütünleşik havza yaklaşımı dikkate alınmamaktadır.

•

Raporların çoğu kopyala yapıştır anlayışıyla bilimsel içerikten yoksun olarak hazırlanmaktadır.

•

ÇED raporlarında HES’in enterkonnekte sistemine bağlanabilmesi için gereken enerji
iletim hatlarına yer verilmemektedir.

•

Proje sahası ile ilgili flora ve fauna türlerinin tespiti bilgileri çoğunlukla literatür taraması ile oluşturulmakta, saha çalışması yürütülmemektedir.

•

Flora envanterinde sadece tohumlu bitkiler dikkate alınmakta, likenler ve yosunlar dikkate alınmamaktadır.

•

Fauna envanterinde ise kuşlar, memeliler, sürüngenler dikkate alınmakta, böcekler
dikkate alınmamaktadır.

ÇED raporlarının hazırlanmasındaki eksiklikler nedeniyle, HES’lerin tamamına yakını
mahkemelik olmuştur. Mahkemeler bilirkişiler aracılığıyla projeleri tekrar değerlendirmekte ve
özellikle HES’lerin flora ve fauna üzerindeki yapacağı etkiler bilirkişiler tarafından yeterince
irdelendiği takdirde ÇED olumlu kararı mahkemelerce iptal edilmektedir.
HES projelerinin ayrılmaz bir parçası olan ve üretilen enerjinin nakledilmesinde kullanılan
elektrik iletim hatlarının HES projelerine dair ÇED raporlarına dâhil edilmemesi de çok ciddi
bir eksikliktir. İletim hatlarının maliyetinin yanı sıra nereden geçeceği, geçtiği alanda yaratacağı orman tahribatı projelerde yer almamaktadır. Oysa bu hatların ulusal şebekeye bağlanacağı
yere kadarki bölümde yaratacağı doğa tahribatı çok yüksek düzeydedir. Santral inşaatı bittikten
sonra elektrik iletim hattına ÇED oluru verilmemesi olasılık dâhilinde olduğuna göre, onca yatırımın heba edilmesi söz konusu olacağından elektrik iletim hatlarına sonradan ÇED alınması
kamu iradesini etkileyebilecek bir unsur olmaktadır. Bu durumda HES inşaatı tamamlandıktan
sonra iletim hatlarına dair alınacak ÇED raporlarının güvenilirliği sorgulanmaktadır (Ürker ve
Çobanoğlu, 2012). Yasal bir gereklilik olan ÇED süreci ise artık birçok HES projesinde uygulanmamakta, uygulanması zorunlu olanlarda ise havzalar üzerindeki bütünleşik etkileri dikkate
alınmadan göstermelik şekilde hazırlanmaktadır.
Bunların dışında son yıllarda yapılan yeni yasal düzenlemelerle koruma değeri yüksek alanlar
da HES planlama/yapımına konu edilmiş ve edilmektedir. 5346 sayılı Enerji Kaynaklarının
Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunu değiştiren 08.01.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 6094 sayılı kanunun 5. maddesi “milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı
ile tabiatı koruma alanlarında, muhafaza ormanlarında, yaban hayatı geliştirme sahalarında,
özel çevre koruma bölgelerinde ilgili bakanlığın, doğal sit alanlarında” HES yapımına olanak
verecek şekilde yürürlüğe girmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisinde tartışılan “Tabiatı ve
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Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı” aracılığıyla da korunan alanların enerji üretimi
için kullanılmasının önü açılmak istenmektedir. Yapılan bu yasal düzenlemelerle ulusal ve uluslararası hukuka göre önemli olan doğa koruma alanları ve ekosistemlerin zarar göreceği göz
ardı edilmektedir.
Bütün bunların yanı sıra, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile işbirliği içinde olan kurumların desteği ile hazırlanan “Türkiye’nin Su Ayak İzi Raporu” içinde yer alan su ayak izi kavramı10, nehir
havzaları yönetim planı süreçlerini destekleyici bir araç olarak tanımlanmıştır. Rapora göre;
su kıtlığı yaşayan bir havzadaki yüksek su ayak izi; sağlıklı ve yeterli içme suyuna erişim, nehirlerin kuruması, bazı canlı türlerinin yok olması ve geçim kaynaklarının azalması gibi yıkıcı
sonuçlar doğurabilmektedir (WWF, 2014).
Bütünleşik havza yönetimi konusunda incelenmesi gereken bir diğer yasal kaynak; Su Çerçeve
Direktifi’dir. Avrupa Birliğinin “Su Çerçeve Direktifi” (SÇD) Aralık 2000’de yürürlüğe girmiş
olup, tüm Avrupa’da entegre su yönetimi için bir çerçeve oluşturmaktadır. SÇD’nin önemli bir
kavramı olan entegre nehir havzası yönetimi yaklaşımı şu özellikleri taşımaktadır: (1) yönetimin havza bazında yapılması; (2) farklı tip ve formdaki suların bütünleşik değerlendirilmesi;
(3) arazi ve su kaynakları ilişkisinin dikkate alınması; (4) doğal kısıtların, sosyal ve ekonomik
ihtiyaçların, politik ve idari süreçlerin entegrasyonu; (5) nehirlerin ve havzalarının şimdiki ve
gelecek kuşaklar için çok yönlü kullanımının devam ettirilmesi (sürdürülebilirlik) (Dalkılıç ve
Harmancıoğlu, 2008).
Bu düzenlemelerin doğal bir sonucu olarak yapılan nehir tipi HES’lerin havzalarda parçalanmalara yol açtığı ve buna bağlı olarak havza bütünlüğünün bozulmakta olduğu görülmektedir.
Konu ile ilgili 2011 yılında yapılan bir çalışmada Reşadiye Hidroelektrik santrallerinin çevresel
etkilerinin incelenmesi sonucu; Kelkit çayı üzerinde yapılan HES’lerin havza bütünlüğünü bozduğu tespit edilmiştir (Karadeniz vd., 2011).
Havza Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Olarak Yönetimi Ve Kullanımı
Havzalardaki su kaynaklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi diğer bir deyişle sürdürülebilir
olması için bu suyun kullanımı ve yönetimi oldukça önemli bir husustur. Bu nedenle su kaynaklarının sürdürülebilir bir anlayışla yönetilmesi konusu UHYS’nin ikinci temel amacı olarak
belirlenmiştir. Bu temel amacın altında 5 alt amaç, her bir alt amaca ulaşmak için toplam 19
hedef ve hedefleri gerçekleştirebilmek için 26 strateji ortaya konmuştur (UHYS, 2014).
Alt amaçlardan birisi “havzalardaki hidroelektrik enerji potansiyelinden yararlanmanın geliştirilmesi, HES yatırımlarının çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerinin (havza içinde ve dışında)
uygun değerlendirmelere dayalı olarak gerçekleştirilmesi” dir (UHYS, 2014). Bu alt amaca
ulaşmak için “sürdürülebilir hidroelektrik potansiyelinden 2023 yılına kadar tam olarak yararlanmak” ve “HES projelerinin kümülatif etkilerinin (ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerinin,
maliyetlerinin, faydalarının) belirlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili yöntemleri ve mevzuatı
geliştirmek, kurumsal kapasiteleri güçlendirmek” şeklinde iki hedef belirlenmiştir. Birinci hedefe ulaşmak için izlenecek 2 strateji geliştirilmiştir. Bunlar; “havza yatırımlarının kümülatif
etki değerlendirmeleri yöntemlerini, kılavuzları ve mevzuat düzenlemelerini geliştirmek, bu
10 Su ayak izi: hem üreticinin hem de tüketicinin kullandığı doğrudan ve dolaylı suyun tatlı su kullanımını ifade
eden bir göstergedir. Bireyin, topluluğun veya sektörün su ayak izi, birey veya topluluk tarafından tüketilen ve
sektör tarafından da üretilen her mal ve hizmetin üretilmesi için gereken toplam tatlı su hacmidir.
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konuda kurumsal kapasiteleri güçlendirmek” ve “HES projeleri ile ilgili değerlendirmelerde ve
kararlarda yöre halkının ve paydaşlarının yeterli şekilde bilgilendirilmelerini ve değerlendirmelere katılım ve katkılarını sağlamaya gerekli özeni göstermek” tir. İkinci hedefe ulaşmak için
ise herhangi bir strateji oluşturulmamıştır.
Açıkça görülmektedir ki hedeflerde; hem 2023 yılına kadar havzalardaki hidroelektrik potansiyelin tamamından yararlanmak, hem de HES projelerinin havza bütünündeki toplam etkilerinin, maliyetlerinin ve faydalarının belirlenmesi ve değerlendirilmesi istenmektedir. Bazı
bölgelerde gerçekleştirilecek HES projelerinin ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri göz önüne
alındığında HES’in yapılmamasının daha doğru olacağı düşünüldüğünde, havzalardaki hidroelektrik potansiyelinin tamamından hangi şekilde yararlanılacağı konusunda soru işaretleri
ortaya çıkmaktadır.
Nitekim TMMOB Hidroelektrik Santraller Raporu’nda (TMMOB, 2011), coğrafi yapının ve
iklim özelliklerinin hidroelektrik enerji potansiyeli için belirleyici olduğuna, toplumsal fayda
açısından hidrolik enerji üretimi için kurulacak tesis ve suyun taşınmasının doğal yaşama olan
etkileri bütünsellik içerisinde değerlendirildiğinde her hidrolik potansiyelin enerjiye dönüştürülemeyeceği özellikle vurgulanmaktadır. Raporda ayrıca 2001 yılında çıkarılan 4628 sayılı
Kanun kapsamında geliştirilen HES projelerinin resmi olarak ifade edilen teknik (140 milyar
kWh/yıl) ya da teorik (433 milyar kWh/yıl) hidroelektrik enerji potansiyeline ulaşılabilmesinin
mümkün olmadığı da belirtilmektedir.
Nehir tipi HES’lerde nehir yatağında bulunan suyun neredeyse tamamı iletim kanalları veya
borularıyla başka bir noktaya taşınmakta, nehre çok az miktar su bırakılmaktadır. Sadece nehirdeki canlıların yaşamını sürdürebilmesi için bırakılan bu suya “Can Suyu” denmektedir. Ülkemizdeki uygulamalara bakıldığında ilk önceleri suların hiçbir özelliği dikkate alınmadan hiçbir
ayrım yapılmaksızın can suyu için 50lt/sn gibi bir değer belirlenmiştir. Bu uygulamadan sonra
Su Kullanım Hakkına Dair Yönetmelikteki düzenlemeyle nehir yatağındaki su akımının uzun
yıllar ortalamasının %10’u gibi bir değer can suyu olarak belirlenmeye başlamıştır.
Ülkemizdeki uygulamalarda can suyu hesaplamasına ilişkin yapılan bilimsel çalışmalar
yetersizdir (TMMOB, 2011). Can suyu hesaplamasında derelerde ve çevresinde yaşayan canlılar
ve insanlar için gerekli su miktarı çok değişken olabilmektedir. Benzer şekilde can suyu üzerinde
dere vadilerinin topografyası (yayvan ya da dar kesitli olması gibi) jeolojisi, debi ve havza
karakteristikleri gibi birçok faktör etkili olabilmektedir. Ayrıca derelerin çoğu üzerinde akım
gözlem istasyonları bulunmadığı için bu değerler en yakın istasyondan sağlanmakta dolayısıyla
bırakılacak su miktarı da net olarak bilinmemektedir. Bu durumda akarsuyun bırakılan %10
oranındaki suyla yaşamını devam ettirmesi mümkün değildir. Bu konuda Gümüş de (2012)
can suyuyla ilgili yapılan hesaplamaların yasal bir dayanağının olmadığını belirtmekte, yaptığı
gözlemlerde Cizere Deresi üzerindeki HES’in bırakmış olduğu can suyunun derede yaşayan
canlıların hareket etmesine bile olanak vermeyecek derecede az olduğunu, Gavraz Deresi
üzerindeki HES’ten ise can suyu bırakılmadığını tespit etmiştir. Diğer taraftan HES regülatörleri
üzerinde yapılan balık geçitlerinin ise göstermelik olduğunu bildirmiştir.
Ayrıca UHYS’nde ikinci amaca ulaşmak için izlenecek stratejilerden birisinin “havzada suyun
ekolojik bütünlüğü destekleyecek şekilde verimli kullanımına yönelik tedbirleri geliştirmek”
olduğu belirtilmektedir. Ancak 2001 yılından sonra 4628 sayılı kanunla birlikte ülkemizde ne-
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redeyse tüm nehirlerin üstünde hatta bazı nehirlerde peş peşe nehir tipi HES’lerin projelendirilmesi ve yapılmaya başlanması havzalardaki suyun ekolojik bütünlüğünü tehlikeye sokmuştur.
Bu konuda Türkiye Ormancılar Derneği HES Çalışma Grubu Raporunda nehirlerdeki HES
yapımlarının havzaların hidrolojik yapısına ve dere ekosistemlerine zarar vereceği açıkça ifade edilmektedir (TOD, 2011). Bu bilgiler ışığında Stratejide yapılmak istenenlerle, hidrolojik
elektrik potansiyelin değerlendirilmesi için HES’lerin önünü açmaya yönelik olarak hazırlanan
yasal düzenleme ve politikaların birbiriyle örtüşmediğini söylemek mümkündür.
Havza Alanları ve Doğal Kaynaklarında Tahribatın ve Erozyonun Önlenmesi
UHYS’nin üçüncü temel amacı havza alanları ve doğal kaynaklarında tahribatın ve erozyonun önlenmesi, bozuk havza alanlarının ıslahı ve sürdürülebilir kullanımıdır. Ancak HES’lerin
doğayı çeşitli şekillerde tahrip ederek bu amaca ters düştüğü çok açıktır. HES’ler öncelikle
inşaat aşamasında çok büyük doğal yıkımlara yol açmaktadır. Genel olarak incelendiğinde;
HES inşaatları sırasında yolların yapılması, iletim hatlarının oluşturulması ve tünel inşaatları
sırasında ortaya çıkan hafriyatın zarar vermeden alandan uzaklaştırılması istenmektedir. Oysa
uygulamada kazılan topraklar yan taraftaki eğimli alanlara bırakılmakta ve rüsubat yan şevdeki
bitki örtüsüne zarar vermekte, çoğunlukla da zamanla akarsuya karışmaktadır. İnşaat sürecinde,
hafriyatın depolanması ve/veya depolanmamasından kaynaklanan tahribatlar olmaktadır.
Ayrıca; su alma yapıları olan regülatörler küçük birer baraj gibi davranarak akarsuların bütünlüklerini bozmakta, su alma yapıları ile suyun yeniden akarsuya verildiği alan arasında suyun
çok büyük miktarını alarak akarsuyun doğal akımını değiştirmektedir (Ürker ve Çobanoğlu,
2012). Yine Karadeniz Bölgesi’ndeki HES’lerin yarattığı tahribat nedeniyle derelerde su seviyesinin düştüğü, canlı hayatın olumsuz etkilendiği, yeraltı sularının yeri değiştiği için köylerde
sıkıntılar yaşandığı bildirilmektedir (Anonim, 2013)
HES’lerin neden olduğu doğal tahribat ve erozyon gibi etkilerin şu şekilde ortaya çıkmakta
olduğu görülmektedir.

140

•

su alma yapıları (regülatörler) nehrin bütünlüğünü bozarak balıkların geçişlerini ve göç
hareketlerini etkilemekte,

•

açık kanal biçiminde yapılan su iletim hatlarının hayvan geçişlerini etkileyerek habitat
bölünmesine yol açmakta,

•

inşaat yapılan tüm alanlarda toprak yüzeyi sıyrıldığından arazide çok büyük tahribatlar
oluşmakta ve alan erozyona maruz kalmakta,

•

akım hızı ve debilerdeki değişime bağlı olarak tüm sucul yaşam tehdit altına girmekte
(Ürker ve Çobanoğlu, 2012),

•

HES ile ilgili yol, kanal ve tünel gibi altyapı ve tesislerin inşası esnasında heyelan, sel ve
erozyon gibi doğal çevre sorunları riski fazla olan havzadaki yamaçların doğal dengesini
bozmakta,

•

su iletim hatlarının yüksek maliyetten dolayı proje dışına çıkılarak kanalların doğrudan
vadi yamaçları üzerine inşa edildiği ve bu durumunda killi kayaçların yaygın olduğu
sahada heyelan riski artmakta (Karadeniz vd., 2011),
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•

HES inşası sırasında çıkan rüsubatın çevreye kontrolsüz ve plansız şekilde boşaltılması
ormanlardaki flora ve faunanın üzerinde baskı oluşturmaktadır (TOD, 2011),

•

iletim boruları görüntü kirliliği yaratarak, yörenin ekolojik turizm ve peyzaj değerlerini
düşürebilmekte,

•

çıkan hafriyatın akarsu yatağına ya da çevresine dökülmesinin akarsuyun bulanıklaşmasına ve oksijen seviyesinin düşmesine, dip canlılarının ve yer altına sızan suyun azalmasına, dere yatağına bırakılan hafriyatın zamanla yatağı daraltarak sel ve taşkın meydana
getirmesine neden olabilmekte (Bobat, 2013a).

İletim hattının yapabileceği doğal yıkım ve neden olabileceği erozyon konusunda Batı Karadeniz
Havzasındaki Ulus (Bartın) ve Safranbolu (Karabük) ilçeleri arasında kalan Ovacuma Çayı
üzerine yapılmak istenen Orsa I Regülatörü ve HES’i örnek verilebilir (ORSA, 2013). Bu
projenin ÇED Raporu incelendiğinde; regülatör ile HES arasında su taşıyacak iletim borusunun
çapının 1,80 m, boyunun ise 7950 m olduğu, 1,80 m çapındaki iletim borusunu yerleştirecek
çukurları açmak için 8 km boyunca kazı yapılacağı, buradan çıkacak 56375 m3 miktarındaki
hafriyatın depolanmasında sorunlar yaşanacağı, eğimli bir yapıda seyreden 8 km’lik bu hat boyunca toprağın filişli yapısı nedeniyle erozyon ve heyelanlar meydana geleceği, bunlara bağlı
olarak Amasra-Safranbolu turistik merkezlerini birleştiren Karabük-Bartın yoluna paralel olarak devam eden iletim borusunun, bu turistik yoldaki manzarayı 8 km boyunca bozacağı rapor
üzerinde yapılan değerlendirmeler sonucu ortaya çıkmaktadır. Aynı tür sorunlar Loç Vadisindeki Devrekani Çayının üstüne tesis edilmek istenerek Küre Dağları Milli Parkı’nı tehdit eden
Cide Regülatörü ve HES’inde de görülmektedir.
Fiziksel yapı üzerindeki bir diğer olumsuz etki ise HES’lerde üretilen elektriğin iletimi için
çoğunlukla orman alanlarının kullanılması sonucu orman alanlarının parçalanmasıdır. Elektrik iletim hatları 6831 sayılı Orman Kanununun 17. maddesine göre kamu yararı gerekçe
gösterilerek ormanlardan rahatlıkla geçirilebilmektedir. HES şirketleri tarafından ormanlar ya
da kamu alanları özellikle tercih edilmektedir. Çünkü diğer alanlardan enerji iletim hatlarının
geçirilmesi başta mülkiyet olmak üzere kiralama maliyetleri gibi birçok sorunu beraberinde
getirmektedir. Orman alanlarından elektrik iletim hatlarının geçirilmesi, ormanı parçalayarak
doğal yapısını bozmakta, bu parçalanma o bölgedeki flora ve faunayı olumsuz yönde etkilemekte, hatta elektrik iletim hatlarının geçirilmesi için tıraşlanan orman alanlarında erozyon
yaşanabilmektedir. Örneğin; Gümüşhane ili Torul ilçesinde yapılan Kopuz HES’e ait elektrik
iletim hattının geçtiği orman ekosistemi üzerinde büyük tahriplere yol açtığı tespit edilmiştir
(Gümüş, 2012).
HES’lerin orman alanlarını tahrip ettiği ve bu tahribatın habitat daralması ile doğal vejetasyonun yapısına, havzanın hidrolojik yapısına ve dere ekosistemlerine zarar verdiği çeşitli çalışmalarla ortaya konmuştur. Ekosistemde meydana gelen parçalanmanın yaban hayvanlarının barınma, beslenme ve üreme alanlarının yok olmasına, bununla beraber hayvanların göç etmesine
yol açtığı da belirtilmektedir. Diğer yandan, AB Natura 2000 kapsamında değerlendirilebilecek
bu alanlardaki habitatların belirlenmesi sürecinde HES’lerin bu alanlardaki habitat tiplerinin
belirlenmesini engelleyeceği, nadir ve endemik habitat ve vejetasyon tiplerinin tahribine neden
olacağı ifade edilmektedir (TOD, 2011).
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3.4. Havzaların Korunması ve Yönetimi İle Ekosistem Hizmetlerinin Sürdürülebilirliği
Havzaların biyolojik çeşitliliğinin, doğal ve kültürel peyzaj kaynak değerlerinin korunması ve
yönetimi ile ekosistem hizmetleri sürdürülebilirliğinin sağlanması konusu, UHYS’nin dördüncü ana amacı olarak belirlenmiştir.
Önceki bölümde de verildiği gibi; HES’lerin havzalarda neden olduğu ekolojik sorunlar; flora
ve fauna üzerindeki tahribatlar, ekosistemlerin parçalanması, orman alanlarının daraltılması,
mera ve orman tahribatları sonucunda oluşacak erozyon, sel ve taşkın riskinin artması, yaban
hayvanlarının doğal yetişme ve yaşama alanları ile çiftleşme, beslenme ve göç yollarının zarar
görmesi veya tahrip edilmesi şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Örneğin: Sağlam vd. (2010), Çoruh
nehri üzerinde yapılması planlanan HES’lerin ve ulaşım için sırtlara yapılan anayolların yaban
keçilerinin habitatlarının bölünmesine, yaşama alanlarının daralmasına ve besin miktarlarının
azalmasına neden olacağını belirtmektedir. Kocabaş vd. (2013) de, HES’lerde yapılacak balık
geçitlerinin, akarsuyun mevsimlere göre debisinin, akarsu yatağı drenaj yapısının, mevsimsel
sıcaklıkların, balık türlerinin, yumurtlama ve göç dönemlerinin dikkate alınarak yapılması
gerektiğini aksi takdirde akarsudaki balıkların ve diğer sucul canlıların olumsuz yönde etkileneceğini belirtmektedir.
Diğer taraftan Aksungur vd. (2011), Trabzon ili sınırları içinde bulunan 19 HES’in 17’sinin
ÇED raporlarında sucul canlılar ve sucul ekosisteme etkilerinin literatür üzerinden verildiğini,
sadece iki HES projesinde saha çalışması yapıldığını tespit etmişlerdir. Ayrıca bırakılan suyun
da akarsuyun yapısına, balıkların beslenme ve yumurtlama için göç etmelerinin dönemlerine, mevsimsel değişimlerin akarsu ve balıkların üzerinde yarattığı etkiye göre belirlenmediğini, bunun da akarsudaki balıkların ve diğer canlıların tükenmesine neden olabileceğini vurgulamaktadırlar. Aydın ve Yandı (2002)’da endemik bir balık türü olan Karadeniz Alası’nın
(Salmotruttalabrax Pallas, 1811) İkizdere ve Fırtına Derelerindeki göç yolları ve yumurtlama
alanlarının nehir tipi HES’ler yüzünden ciddi olarak bozulduğunu ve bu durumun da balığın
neslinin sürdürebilmesini ciddi olarak tehlikeye soktuğunu tespit etmişlerdir.
3.5. Havzalarda Yaşayan Halkın Bilinçlendirilmesi
Havza koruma ve rehabilitasyon çalışmalarının, doğal kaynaklar üzerinde baskı oluşturan düşük gelirli halkın yaşam ve gelir koşullarının iyileştirilmesi faaliyetleri ile beraber yürütülmesine yönelik havzalarda yaşayan halkın bilinçlendirilmesi, yaşam kalitesi ve refah düzeyinin yükseltilmesi ve doğal kaynaklar üzerinde baskının azaltılması UHYS’nin beşinci temel amacıdır.
Bu amaca ulaşabilmek için belirlenen stratejilerden birisi “havzalarda doğal bitki örtüsü olarak
yetişebilen tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi, organik tarım uygulamaları, arıcılık, ipek
böcekçiliği, su ürünleri yetiştiriciliği, ekoturizm gibi alternatif gelir yaratıcı faaliyetlerin geliştirilmesi ve bunlarla ilgili olarak yerel halkın pazarlama kapasitelerinin güçlendirilmesinin
desteklenmesi”dir (UHYS, 2014).
Burada, havzalardaki doğal kaynaklar üzerinde baskı yaptığı düşünülen gelir seviyesi düşük
halkın sosyal, kültürel ve ekonomik yönden geliştirilmesi düşünülmekte ve bunun için neler
yapılabileceğinden bahsedilmektedir. Ancak havzalardaki nehirler üstünde kurulan veya kurulması planlanan HES’lerin yörenin doğal, sosyal ve ekonomik yapısı üzerinde oluşturduğu olumsuzluklara hiç değinilmemektedir. Özalp vd. (2010) göre, nehir tipi HES’ler, yerleşim
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alanlarında yaşayan yerel halk ile arazi ve su kullanımı açısından çeşitli sorunlara ve sosyal
çatışmalara neden olmaktadır. Halkın geleneksel yaşam tarzı, üretim şekilleri ve nitelikleri ihmal edilerek yöre halkının tarımsal amaçlı, içme ve/veya kullanma suyu olarak kullandığı su
ihtiyacı göz ardı edilmektedir. Açıkçası stratejide de yöre halkı için gelir kaynağı oluşturması
düşünülen kaynaklar özellikle nehir tipi HES’lerin yapımıyla birer birer yok edilmektedir.
Örneğin; barındırdığı kültürel ve doğal kaynak potansiyeliyle önemli bir turizm değerine sahip
olan Aksu ve Uğursuyu havzalarındaki HES’lerin bölgenin ekoturizm değerini ciddi ölçüde
azalttığını ortaya konmuştur (Uzun ve Gültekin, 2010). Yine Rize ve Artvin’de yapılması
planlanan 200 nehir tipi HES’in bölgedeki ekoturizmin tüm kaynak değerlerini yok edebileceği
belirtilmekte ve bir vadinin enerji üretimi için hizmet vermesi durumunda artık o bölgede
turizmden söz edilemeyeceği önemle vurgulamaktadır (Kurdoğlu ve Özalp, 2010).
Ayrıca HES’lerin regülatör olarak adlandırılan su toplama bölümünde su altında kalan yerlerin
daha önce genellikle tarım alanı olarak kullanıldığı ve yöre halkının bu yerlerde tarım ve hayvancılık ile geçimini sağladığı göz önüne alındığında, HES projelerinin bir anlamda halkın geçim kaynaklarını yok ederek sosyal ve ekonomik sorunlara yol açtığı ifade edilmektedir. Bunun
dışında istimlak bedellerinin düşük tutulması, geç ödenmesi ya da açılan davaların uzun yıllar
sürmesi de yöre halkının yaşadığı sorunlar arasındadır (Bobat, 2013a).
HES’lerin yöre halkının kaliteli ve temiz suya erişimini ciddi ölçüde kısıtladığı bilinmektedir.
Bu tip durumlar yöre halkının sağlığını da tehlikeye düşürebilmektedir (Güler ve Çobanoğlu, 1997). Diğer yandan üretilen elektriğin dağıtımında kullanılan yüksek gerilim hatlarının
dar vadilerde yerleşim yerlerinin üzerinden geçirilmesi de, burada yaşayan insanların sağlığını
olumsuz yönde etkilemektedir (Muluk vd., 2009).
3.6. Havza Yönetiminde Afetler ve Zararlarına Karşı Önlem
UHYS’nin altıncı amacı; havza yönetiminde afetler ve zararlarına karşı önlem ve mücadele mekanizmalarının entegrasyonu, geliştirilmesi ve etkinleştirilmesidir. Stratejide nehir tipi
HES’lerin meydana getireceği zararların havza için afete dönüşebileceği göz ardı edilmiştir.
Oysa jeolojik, topoğrafik ve iklimsel özellikleri nedeniyle sel ve heyelan gibi afetlere karşı
son derece hassas olan yerlerde HES yapılmasının toprak ve su dengesini olumsuz etkileyerek
afetlere davetiye çıkartacağı, özellikle orman ve mera alanlarında yaşanacak tahribatın aynı
zamanda yağış sularının sele dönüşmesine ve toprakların erozyonla taşınıp gitmesine neden
olacağı belirtilmektedir (TEMA, 2014).
Havza Yönetiminde İklim Değişikliğinin Muhtemel Etkilerin Dikkate Alınması
Ulusal Havza Yönetimi Stratejisindeki temel amaçlardan sonuncusu, iklim değişikliğinin muhtemel
etkilerinin ve bu etkilere uyumun dâhil edilmesi, uyum ve mücadele mekanizmalarının geliştirilmesidir. Öncelikle bilimsel araştırmalar ve modelleme çalışmalarıyla havzalar için iklim değişikliği
projeksiyonları geliştirilmesi ve iklim değişikliğine karşı en hassas havza alanlarının belirlenmesi
bu son amacın ilk hedefidir. Bu bağlamda HES’lerin özellikle hassas havza alanlarında bulunması
ve çevreye olumsuz etkiler yaratması belirlenen amaca ulaşma yolunda bir engel olacaktır.
Arazi kullanımındaki değişiklikler ve arazi bozunumu aynı zamanda sera gazı emisyonlarını
arttırmakta ve yerel iklim koşullarını etkilemektedir. Türkiye’nin arazi kullanımından ve arazi
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kullanımı değişikliğinden kaynaklanan net emisyonlar çok büyük olmamasına karşın, arazi kullanımı değişiklikleri toprak üstü ve toprak karbonunu azaltmakta, organik maddedeki bu azalma,
toprak verimliliğini, biyolojik çeşitliliği ve ekolojik fonksiyonları olumsuz etkileyen fiziksel,
kimyasal ve biyolojik etkilere yol açmaktadır (UHYS, 2014). Buna göre nehir tipi HES’lerin
hem inşa hem de işletme aşamasında havzalarda yarattığı olumsuz etkilerle CO2 salınımına katkı
yapması iklim değişimini tetikleyen unsurlardan birisidir (Ürker ve Çobanoğlu, 2012).
Diğer taraftan iklim değişikliğiyle mücadelede enerji üretiminden kaynaklı etkinin azaltılması
amacıyla yenilenebilir enerji ve temiz enerji kaynaklarının kullanımına yönelinmektedir. Bu
açıdan bakıldığında hidroelektrik enerji üretiminin artırılması iklim değişiminin etkisinin azaltılmasında önemli olarak görülebilir. Ancak su kaynaklarının korunmaması ve suyun sürekliliğinin engellenmesi durumunda iklim değişiminin bile oluşturamayacağı olumsuzlukların, daha
kısa sürede ve çok daha etkili olarak ortaya çıkması kaçınılmaz olacaktır (TMMOB, 2011).
TARTIŞMA VE SONUÇ
UHYS belgesinin yazımında, (i) havza yönetimi ile alakalı mevcut önemli raporlar ve dokümanlar; süreç çerçevesinde düzenlenen dört çalıştay; (ii) kurum ve kuruluş ziyaretleri ve toplantıları; (iii) çok sayıda paydaş kurum ve kuruluş (kamu kuruluşları, STK’lar, meslek kuruluşları,
üniversiteler, valilikler, belediyeler, özel sektör, vb.) tarafından (taslak belgenin Web sayfasında
yayınlanması ve yaklaşık 180 civarında kuruluşa yazı yazmak suretiyle) elde edilen görüşler ve
önerilerden yararlanıldığı belirtilmektedir (UHYS, 2014). Ancak bu stratejinin hazırlanmasında; özellikle nehir tipi HES’lerin havzalarda yapmış olduğu tahribatı değerlendiren raporlara
(İMO, 2009; TEMA, 2014; TOD, 2011; TMMOB, 2011; WWF, 2013) başvurulmadığı ve bu
raporlara hiç değinilmediği görülmektedir.
Bulgularda bahsedildiği gibi Türkiye’de HES’lerin yapımı konusunda son yıllarda güncellenen
yasal düzenlemeler, havza bütünlüğünü dikkate almaktan uzak bir şekilde hazırlanmıştır. Ancak
bir havza içinde yasalara uygun olarak yapılması planlanan her türlü faaliyetin, o havza içinde
parçalanmalar meydana getirmeyecek ve havzanın doğal ekosistemini bozmayacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
HES yatırımları ve lisans verme süreçlerinde havza bazında bir planlama yapılmadığı için
ÇED’ler de her bir proje için noktasal bazda ve tekil olarak gerçekleştirilmektedir. Oysaki bir
akarsu havzası içerisinde suyla ilişkili tüm sektörleri göz önünde bulundurarak (sanayi, tarım, kentsel gelişim, balıkçılık vb.) su, toprak ve ilgili kaynakların korunmasını ve yönetimini
(WWF, 2013) koordine edecek bir yasal düzenlemeye ihtiyaç vardır.
HES işletmecisi şirketlerin, baraj göllerindeki suyun kullanım hakkını da tümüyle ele geçirecek
olması büyük önem taşımaktadır. Gelecekte enerji üretmekten çok, küresel ısınmayla birlikte
daha da değerlenecek olan suyun pazarlanma konusu, bu şirketlerin iştahını kabartmaktadır.
Enerjinin bahane edilerek “su kullanım anlaşmaları” ile akarsuların birer birer özelleştirilmesi
de süreç içinde gündeme getirilmekte ve halkın kullanmakta olduğu sulara el koyma hesapları
yapıldığı şeklinde algılanmaktadır.
Nehir tipi HES’lerin doğal ve kültürel çevre üzerinde yarattığı yıkımlar ile bölgede yaşayan insanların üzerinde yarattığı baskılar hakkında birçok bilimsel çalışma yapılmıştır. Aynı zamanda
konuyla ilgili meslek odaları ve sivil toplum örgütleri tarafından konunun uzmanları eşliğinde
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raporlar hazırlanmıştır. Bu çalışmalara rağmen, havzaların bütünlüğünü ve doğal yapısını bozmadan yönetilmesi konusunda amaçları ve hedefleri ortaya koyan (belirleyen) UHYS’nde özellikle nehir tipi HES’lerin havzalarda yapacağı tahribata neredeyse hiç değinilmemiştir. Hatta
Strateji metni, HES yapılması planlanan yörelerde yaşayanların HES’lere karşı tepkilerinin iyi
bilgilendirilmemekten kaynaklandığını ve yöre insanının ikna edilmesi durumunda HES’lerin
rahatlıkla yapılabileceğini ima eden ibareler içermektedir.
UHYS belgesinde 14 ilke yer almaktadır. Havzalarda yapılan ve yapılmak istenen HES’ler göz
önünde bulundurulduğunda “Çevreye duyarlılık” ve “Bilimsellik” ilkeleri dikkati çekmektedir.
Çevreye duyarlılık ilkesi “doğal çevreye zarar verici uygulamalardan kaçınmaya gerekli özen”
olarak açıklanırken, bilimsellik ilkesi “karar verme, uygulama ve değerlendirmelerin bilimsel
ölçütlere ve yöntemlere dayalı olması” olarak açıklanmaktadır. HES’lerin doğal ve kültürel
çevreye verdiği zararlar çeşitli bilimsel çalışma ve raporlarla net bir şekilde ortaya konmuş olmasına rağmen, çevre duyarlılığı ve bilimsellik ilkeleri ardına sığınarak HES’lerin yapılmasına
olumlu yaklaşan bir UHYS’nin varlığı büyük bir tutarsızlıktır. Üstelik; “2023 yılına kadar havzalardaki hidroelektrik potansiyelin tamamından yararlanmak” iddiasındaki bir havza yönetimi
stratejisinin tutarlılığını sorgulanmaya gereksinimi vardır.
UHYS’nin temel önceliğinin; ülkemiz su toplama havzalarında yıllardır süregelen doğal kaynak ve çevresel bozunum sürecini durdurmak, toprak, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının verimliliğini ve kalitesini korumak ve geliştirmek, havzadaki fauna ve floranın korunmasını ve
durumlarının iyileştirilmesini sağlamak, alt havzalardaki kullanıcılara sunulan havza hizmetlerini havzanın ekosistem bütünlüğüne zarar vermeyecek biçimde azami düzeye çıkarmak ve
havzada yaşayan düşük gelirli kırsal nüfusun refah düzeyinin yükseltilmesine katkı sağlamak
olduğu ifade edilmektedir. Ancak havzalarda yapılmış olan ve yapılması planlanan HES’lerin bu temel öncelikleri görmezden gelerek inşa edildiği apaçık ortadadır. Diğer taraftan ülkemizdeki havzalarda doğal ve kültürel yıkımlara yol açtığı çeşitli bilimsel çalışmalarla ortaya
konmuş nehir tipi HES’lerin etkilerinin görmezden gelinerek ülke havzalarıyla ilgili stratejini
geliştirilmesi akılcı bir davranış değildir. Bir taraftan havzaları koruma ve sürdürülebilirliğini
sağlamayla ilgili politikalar oluşturulurken, diğer taraftan havzaların yok olmasına yol açan nehir tipi HES’ler gibi uygulamaların olması, politikalar ve uygulamalar arasındaki tutarsızlıkları
net bir şekilde ortaya koymaktadır.
HES’lerin sadece enerji amacına ilişkin projeler özelinde noktasal olarak ele alınması doğru
değildir. HES ve benzeri tesislerin yapılmasında akarsu havzaları bir bütün olarak ele alınmalıdır (TMMOB, 2011). Stratejide belirtildiği gibi; su kaynaklarının ancak havza bazında
yönetiminin gerçekleştirilmesi halinde etkili bir şekilde korunabildiği ve değerlendirilebildiği
bilimsel olarak kanıtlanmıştır (UHYS, 2014). Nihayetinde görülüyor ki, nehirlerin bütüncül
yapısının korunması ve ekosistem hizmetlerinin devamlılığının sağlanması için HES planlamalarının havza bazında yapılması, Türkiye genelinde havza bazında planlama süreci tamamlanmadan lisans verilmemesi gerekmektedir. Bu kapsamda Ulusal Havza Yönetimi Stratejisi’nin,
nehir tipi HES’lerin havza bazında oluşturduğu zararları dikkate alarak yeniden düzenlenmesi
gerekmektedir.
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ÜLKEMİZDE YAPILAN SEL KONTROLÜ, EROZYONLA MÜCADELE VE YEŞİL
KUŞAK AĞAÇLANDIRMA EYLEM PLANLARI
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ÖZET
İklim değişikliği, çölleşme ve kuraklık günümüzün en ciddi küresel
meseleleri arasında yer almaktadır. Son yıllarda dünyada ve ülkemizde iklim
değişikliğine bağlı olarak sel, heyelan, taşkın ve erozyon olaylarında bir artışın
olduğu gözlenmektedir. Ülkemizde zirai alanların % 59’unda, meraların %
64’ünde, orman arazilerinin %54’ünde erozyon devam etmektedir. Erozyon
ile taşınan topraklarla birlikte organik madde taşınmakta, toprakların
verimliliği azalmakta, taşınan rusubat ile birlikte barajlar belirlenen ekonomik
ömürlerinden çok önce dolmakta, meydana gelen sel ve taşkınlar can ve mal
kayıplarına sebep olmaktadır.
Ülkemizde sel önleme maksatlı erozyon kontrolü projelerinin yanı sıra
ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları, rehabilitasyon, yeşil kuşak,
suni tensil, enerji ormanı ve mera ıslahı çalışmaları ile uzun yıllar başarılı
uygulamalar yapılmış olup birçok bölgemizde erozyonla mücadele edilerek,
sel ve taşkın oluşumunun önlenmesine yardımcı olunmuştur. Bu çalışmaları
daha kapsamlı şekilde planlayarak (2013-2017) yıllarını kapsayan “Yukarı
Havza Sel Kontrolü Eylem Planı”, “Erozyonla Mücadele Eylem Planı” ve
“Baraj Havzaları Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Eylem Planı” hazırlanmıştır.
Bu bildiride Türkiye’de yapılan bazı sel ve erozyon kontrolü çalışmaları
açıklanmış ve 2013-2017 dönemi için hazırlanan eylem planlarının amaç ve
hedefleri belirtilmiştir. Daha sonra eylem planlarının uygulanacağı havzalar
ve barajlar ile bu havzalarda alınacak sel ve erozyon kontrolü tedbirlerine
değinilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Erozyon Kontrolü, Yeşil Kuşak, Eylem Planı
GİRİŞ
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de nüfusun gereksinim duyduğu suyu doğal imkânları
kullanarak sağlamak amacı ile barajlar tesis edilmektedir. Bu tesislerin, inşa süreleri boyunca,
yapılan planlamaya bağlı olarak, kullanım ömürleri uzatılabileceği gibi doğal dengenin bo-
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zulmasına yol açacak olguların da en aza indirilmesi sağlanabilir. Küresel ısınmanın etkileri
ve artan nüfusun gereksinimleri göz önüne alındığında, su ve enerji ihtiyacının karşılanması
amacıyla barajlar inşa edilmelidir. İnşa edilen bu barajların ekonomik ömrü de insanların daha
uzun süre yararlanmaları için önemlidir. Barajların ekonomik ömrünün sona ermesi barajların
sedimentle dolarak su depolama alanının kalmamasıdır. Bu nedenle baraj havzalarında yapılan toprak koruma faaliyetleri ayrıca önem taşımaktadır. Ayrıca sürdürülebilir toprak yönetimi,
ekolojik amaçlı temel ihtiyaçları karşılamada ve kaynak geliştirmede anahtar faktördür. Canlılara barınak ve gelişme ortamı sağlayan toprağın amaca uygun olarak kullanılması sağlayacağı
faydalar bakımından önemlidir. (Dindaroğlu ve Canbolat, 2012)
Erozyona sebep olan olaylardan biri de kısa sürede verdiği zarar bakımından çok daha etkili
olan sel ve taşkın olaylarıdır. Sel ve taşkın olayları hem ülkemizde hem de dünya üzerinde sık
yaşanan, insan ölümlerine ve ciddi ekonomik kayıplara yol açan afetlerdendir. Sel, bitkilerin
yağışları alıkoyma ve toprağın suyu emme kapasitesinin üzerinde meydana gelen şiddetli yağış
ile kar ve buzların hızlı şekilde erimesi sonucu meydana gelir. Yan derelerden gelen sellerin
kısa sürede ana akarsuya ulaşmasıyla vadi boyunca yatakta akan suyun yükselmesi ve normal
yatağına sığmayıp taşkın yatağına ve çevresindeki taşkın düzlüğüne yayılması şeklinde gerçekleşen olaya ise taşkın denilmektedir. Sel afetini meydana getiren birçok etken olmakla birlikte
en önemlisi, insanların doğal ekolojik dengeyi bozan tahribatlarıdır. Tabiattaki toprak, su ve
bitki arasındaki doğal dengeyi bozucu nitelikteki müdahaleler; ormansızlaşma, yanlış arazi kullanımları hızlandırılmış erozyona, erozyonla yıpranan araziler de dolaylı olarak sel ve taşkına
yol açmaktadır. Ülkemizde görülen doğal afetler içinde sel, depremden sonra en büyük can ve
mal kayıplarının görüldüğü doğa olayıdır. (Polat ve Polat, 2007)
ÜLKEMİZDE YAPILAN SEL VE EROZYON KONTROLÜ ÇALIŞMALARI
Sel ve taşkın zararlarının azaltılması çalışmalarında en tesirli ve ekonomik çözüm; sel yaşanmadan önce havza genelindeki insan faaliyetlerini düzenleyen ve çoğunlukla yapısal unsur ihtiva etmeyen nitelikteki tedbirleri almaktır. Türkiye’de 2012 yılı sonu itibarı ile 7.847.000 hektar
sahada ağaçlandırma, erozyon kontrolü, rehabilitasyon, yeşil kuşak, suni tensil, enerji ormanı
ve mera ıslahı adı altında çalışmalar yapılmıştır (Anonim, 2013). Bu çalışmaların büyük kısmı
sel havzaları içerisinde kalmaktadır. Sel önleme maksatlı erozyon kontrolü projelerinin yanı sıra
ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları, rehabilitasyon, yeşil kuşak, suni tensil, enerji ormanı ve mera ıslahı çalışmaları ile uzun yıllar başarılı uygulamalar yapılmış olup birçok bölgemizde erozyonla mücadele edilerek, sel ve taşkın oluşumunun önlenmesine yardımcı olunmuştur.
YUKARI HAVZA SEL KONTROLÜ EYLEM PLANI (2013-2017)
Türkiye; %57’si dağlık arazi sınıfına giren yüksek, engebeli bir topoğrafyaya sahip olup, ortalama yüksekliği 1132 metredir. Toplam alanın %46’sını %40’tan fazla eğime, %62,5’tan fazlasını da %15’ten büyük eğime sahip alanlar teşkil etmektedir. 1000 metrenin üzerindeki alanlar
ülkenin % 56’sını, 0-20 cm derinlikteki toprakların alanı toplam alanın % 40’ını kapsamaktadır.
(Anonim, 2013).
Türkiye’de 2000-2012 yılları arasında gerçekleşen 484 sel ve taşkınlarda 229 kişi hayatını kaybetmiş, toplam 308.894 hektar alan sellerden etkilenmiştir. Ülkemizde yaşanan sel ve taşkın
hadiselerinin illere dağılımı haritası Şekil-2’de gösterilmiştir (Anonim, 2013).
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Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü’nün kuruluşu ile birlikte sel kontrol
çalışmaları diğer faaliyetlerden ayrılmış, “Sel Kontrolü Uygulama Projesi” geliştirilmiş ve proje yapım şartları belirlenmiştir. Model proje oluşturulmuş, 2012 yılı içerisinde çeşitli illerde
olmak üzere toplam 13 adet sel kontrolü uygulama projesi yapılmıştır.
2013-2017 yıllarını kapsayan “Yukarı Havza Sel Kontrolü Eylem Planı” ile sel kontrol çalışmaları 2013 yılında uygulanmaya başlanmıştır. Eylem Planı ile bütün ilgili kurum ve kuruluşlarca,
müşterek bir program çerçevesinde uygulanarak muhtemel can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi hedeflenmektedir. Bu eylem planı; yukarı su havzalarında sel oluşumunu azaltan ve
yağış-su rejimini düzenlemek gayesiyle yapılacak olan ağaçlandırma, erozyon kontrolü, teraslama, yamaç arazi ıslahı, sel derelerinin ıslahı, meraların ıslahı ve bozuk ormanlıkların rehabilitasyonu faaliyetlerini kapsamakta ancak aşağı havzalarda, nehir yataklarında ve şehir geçişleri
düzenlemelerini kapsamamaktadır.
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su
İşleri Genel Müdürlüğü tarafından çalışma yapılabilecek öncelikli sel havzaları belirlenmiştir
(Tablo 1). Buna göre; 25 adet ana havzada, 227 adet sel havzasında 4.155.201,8 hektar alanda
çalışma yapılması planlanmıştır.
EROZYONLA MÜCADELE EYLEM PLANI (2013-2017)
Türkiye, içinde bulunduğu coğrafi konum, iklim, topoğrafya, jeolojik yapı ve toprak şartları
sebebi ile erozyona karşı oldukça hassastır. İnsanların tabiata olan yanlış müdahaleleri ve aşırı
kullanımı ise erozyonu daha da arttırmaktadır. Neticede erozyonla taşınan topraklarla birlikte
organik madde taşınmakta, toprakların verimliliği azalmakta, taşınan rusubat ile birlikte barajların ekonomik ömürleri beklenenden daha erken dolmakta, meydana gelen sel ve taşkınlar can
ve mal kayıplarına sebep olmaktadır.
DSİ’nin Türkiye Akarsularında Süspanse Sediment Gözlemleri (2006-2012) sonuçlarına göre
ülkemizde yıllık 1 hektarda toprak kaybı 9,19 ton/ha/yıl dır. Havzalara göre yıllık toprak kaybı
dağılımı Şekil-1’de gösterilmiştir.

Şekil-1. Havzalara göre yıllık toprak kaybı dağılımı
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Topraklarının büyük bir kısmı çölleşme ve erozyon tehdidi altında bulunan ülkemizde,
ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmalarını hızlandırmak gayesiyle 2008-2012 yıllarını kapsayan “Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Milli Seferberliği Eylem Planı” hazırlanmış, beş yılda 2 milyon 420 bin hektar ağaçlandırma, erozyonla mücadele ve ormanların iyileştirilmesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaları daha da ileri götürmek
gayesi ile Orman ve Su İşleri Bakanlığının koordinatörlüğünde ilgili kurum ve kuruluşlar
ile birlikte hazırlanan ve 2013-2017 yıllarını kapsayan “Erozyonla Mücadele Eylem Planı”
hazırlanmıştır.
Eylem planı kapsamında yapılacak çalışmalar; Erozyon kontrolü, ağaçlandırma, bozuk orman
alanlarının rehabilitasyonu, mera ıslahı, önceki yıllarda yapılan çalışmaların bakımı, araştırma
ve geliştirme faaliyetleri, eğitim, tanıtım ve kapasite geliştirme faaliyetleridir.
Eylem planı kapsamında yapılacak ağaçlandırma, erozyon kontrolü, bozuk orman alanlarının rehabilitasyonu faaliyetleri ile geçmişte yapılan ağaçlandırma, erozyon kontrolü, bozuk
orman alanlarının rehabilitasyonu çalışmalarının bakımı, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılacağı eylem planında belirtilmiştir. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı arasında 17.01.2012 tarihinde imzalanan protokol kapsamında
vasfı tamamen bozulmuş meraların vasıf değişikliği yapılarak toprak muhafaza maksatlı
ağaçlandırma çalışmaları ile Ormanla ilişkili mera alanlarında mera ıslahı ve erozyon kontrol tedbirlerini Orman Genel Müdürlüğü (OGM), diğer meralarda ise mera ıslahı çalışmaları Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM), erozyon tedbirleri ise BÜGEM ve OGM
tarafından yapılacağı eylem planarında belirtilmiştir. Tarım alanlarında yapılacak çalışmalar ise Orman Genel Müdürlüğü, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel
Müdürlüğü tarafından yapılacağı bildirilmiştir. Eylem planı içerisinde planlanan araştırma
faaliyetleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığının ilgili
birimleri tarafından yapılacağı bildirilmiştir. Eylem Planının izlenmesi ve Koordinasyonu
faaliyetlerini ise Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirileceği belirtilmiştir. Eylem planına göre 5 yılda toplam 1.400.000 hektar alanda erozyon
kontrolü, ağaçlandırma, rehabilitasyon ve mera ıslahı faaliyetleri planlanmıştır (Anonim,
2013).
BARAJ HAVZALARI YEŞİL KUŞAK AĞAÇLANDIRMA EYLEM PLANI (2013-2017)
2011 yılı sonu itibariyle ülkemizde DSİ tarafından 733 adet baraj ve gölet inşa edilmiştir. Ayrıca
344 adet inşa halinde ve proje safhasında olan baraj ve gölet vardır. Ülkemizde büyük emek ve
paralar harcanarak tesis edilen barajlarda erozyonu önleyerek baraj göllerine gelen katı maddeleri azaltmak, barajların ömrünü artırmak, barajların ve su havzalarının korunmasını sağlamak için ağaçlandırma ve erozyon kontrol çalışmaları yapılması gerekmektedir. Baraj havzası
koruma alanında bulunan ağaçsız alanlar ve arazilerin değerlendirilmesi, erozyonun ve rusubat
taşınımının önlenmesi, su miktarının ve kalitesinin artırılması, yeni rekreasyon ve turizm alanlarının oluşturulması, yaban hayatı için yeni barınma alanları meydana getirilmesi, yapılacak
olan ağaçlandırmalarda gelir getirici türler kullanılarak yöre halkı ekonomisine katkıda bulunulması hedeflenmektedir. Eylem planı kapsamında 5 yılda toplam 400 baraj ve gölette çalışma
yapılması planlanmıştır.
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Baraj ve Göletlerde Çalışma Öncelikleri;
•

İçme suyu temini maksatlı baraj ve gölet havzaları

•

Erozyona çok hassas baraj ve gölet havzaları

•

Şehirler çevresinde bulunup rekreasyon ihtiyacı olan yerlerdeki baraj ve gölet havzaları

•

Ziraat alanlarını sulama için tesis edilen baraj ve gölet havzaları

•

Enerji üretimine yönelik baraj havzaları (Anonim, 2013)

Baraj Havzaları Yeşil Kuşak Ağaçlandırmaları Eylem Planı’nın uygulanmasında; Çölleşme ve
Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü proje yapımında, Orman Genel Müdürlüğü proje yapımı ve uygulanmasında, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ise uygulama yapılacak alanların
belirlenmesi, gerekli tahsis ve izinlerin gerçekleştirilmesi vazifesini yapacağı eylem planında
belirtilmiştir.

Şekil 2 Türkiye’de Yaşanan Sel ve Taşkın Hadiselerinin İllere Göre Dağılımı (DSİ 2006-2012
ölçümleri)
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Tablo 1. Türkiye’deki ana havzalarda çalışma yapılacak baraj, gölet ve sel havzaları sayısı.
Eylem Planı Kapsamında
Çalışma Yapılacak Baraj
ve Gölet Sayısı
27

Marmara Havzası

2.338.525

4

23

3

Susurluk Havzası

2.433.501

3

27

4

Kuzey Ege Havzası

1.069.747

1

9

5

Gediz Havzası

1.728.773

13

14

6

Küçük Menderes Havzası

725.158

1

9

7

Büyük Menderes Havzası

2.681.817

9

21

8

Batı Akdeniz Havzası

2.118.417

9

9

9

Antalya Havzası

2.003.096

4

18

10

Burdur Havzası

643.416

3

5

11

Akarçay Havzası

798.207

5

10

12

Sakarya Havzası

6.329.706

15

40

13

Batı Karadeniz Havzası

2.886.487

13

10

14

Yeşilırmak Havzası

3.955.363

13

30

15

Kızılırmak Havzası

8.211.385

23

48

16

Konya Kapalı Havzası

4.985.086

8

19

17

Doğu Akdeniz Havzası

2.173.218

12

5

18

Seyhan Havzası

2.140.625

3

5

19

Asi Havzası

824.271

3

5

20

Ceyhan Havzası

2.168.744

6

10

21

Fırat Dicle Havzası

17.613.063

32

36

22

Doğu Karadeniz Havzası

2.286.685

19

5

23

Çoruh Havzası

2.025.608

11

5

24

Aras Havzası

2.794.360

2

5

25

Vangölü Havzası

1.787.431

11

5

Sıra No

1.450.556

Eylem Planı Kapsamında
Çalışma Yapılacak Sel
Havzası Sayısı
4

Havzanın Adı

Alanı (Ha)

1

Meriç Ergene Havzası

2

Ülkemiz 25 adet ana su havzasına bölünmüş ve bu havzalarda eylem planı kapsamında çalışma
yapılacak baraj ve sel havzaları sayısı ana havzalar itibariyle Tablo-1’de verilmiştir.
EYLEM PLANLARININ UYGULAMASINDA KULLANILACAK ÇALIŞMA
YÖNTEMLERİ
İdari Tedbirler: Tabii dengenin bozulmasına yol açan müdahalelerinin durdurulmasına yönelik tedbirlerdir. Sellerin asıl sebebi, toprak-su ve bitki arasındaki tabii dengenin bozulmasına
yol açan yanlış insan müdahaleleri olduğundan, uygulamaya konacak projelerin halk tarafından
benimsenmesi ve desteklenmesine yönelik çalışmalar, bu tür tedbirleri hedeflemektedir.
Kültürel Tedbirler: Bitki örtüsü tesis etmek veya mevcut bitki örtüsünü geliştirmek yoluyla
selleri azaltmayı hedefleyen yapılardır. Havzada yapılan ağaçlandırma, örtü geliştirme, otlandırma, mera ıslahı çalışmaları, taban oyulmasının olmadığı, fazla sediment taşımayan dere yataklarının, yöreye uygun bitki türleriyle ağaçlandırılmasını gaye edinen çalışmalardır.
Mekanik Tedbirler: Yamaç, oyuntu ve mecra ıslahına yönelik aşağıdaki yapısal faaliyetlerdir;
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Yamaç Islahı Tesisleri
•

Toprak işleme
a) Tam alanda toprak işleme
b) Teraslar

•

Çizgi ot ekimi

•

Örme çit

•

Kafes tel ve Geosentetik çit

•

Taş kordon

Oyuntu Islahı Tesisleri
•

Çevirme hendekleri (saptırma kanalları)

•

Tahliye kanalları (su yolları)

•

Sınai tesisler (enine yapılar),
a) Kuru duvar eşikler
b) Miks veya harçlı duvar eşikler
c) Çuvallı toprak sedde
d) Kafes tel eşikler
e) Biyolojik yapılar

		

- Örme canlı eşikler

		

- Çalı demetli canlı eşikler

Mecra Islahı Tesisleri
•

Biritler

•

Taban Kuşakları

•

Islah Sekileri

•

Tersip Bentleri (Biriktirme Barajları)

•

Sel Kapanları (Geçirgen-Süzücü Barajlar)

Diğer Tedbirler: Her türlü yol planlaması ve inşasında karayolu yol boyu mühendislik yapıları
için afet yönetmeliğindeki (Resmi Gazete tarihi: 07.12.2006 Sayısı: 26369) hususlar dikkate
alınacaktır. Baraj, HES, maden ocakları, ENH ve diğer tesislerde alınacak tedbirler kapsamında
toprak-bitki-su arasında insan eliyle bozulan denge sağlanmalı, kazı ve dolgu hususi tahrip edilen araziler bitkilendirilmelidir. Akan yamaçlarda baraj ve HES projeleri için yapılan kazılarda,
drenaj işlemleri, fiziksel yamaç ıslah tedbirleri ve bitkilendirme yapılmalıdır.
Buna karşın DSİ Genel Müdürlüğü ise ana mecralarında özellikle yapısal tesisler yapacak olup,
bu tesisler; birit, taban kuşağı, ıslah sekileri, tersip bentleri ve sel kapanlarıdır. Enerji, içme suyu,
sulama gayesi olan büyük depolama hacmine sahip büyük su yapılarından olan barajlar ve göletler,
sel ve taşkın önleme maksatlı olarak inşa edilmektedir. Yukarı havzalarda yatakta sellere, aşağı
havzalarda taşkınlara karşı koruyucu tesisler meydana getirmek, dere yataklarında ıslah çalışmaları yapmak, drenajlarını elverişli hale getirmek ve yapılan tesislerin işletmelerini (çalıştırma, bakım
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ve onarım) sağlamak gibi, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılmakta olan bu çalışmalara devam
edilecektir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce sel ve taşkınlara karşı erken uyarı sistemleri koordineli bir şekilde etkin olarak kullanılacaktır. Tüm bu uygulamalarda Başbakanlığın dere yatakları
ve taşkınlar ile alakalı 2006 tarih ve 27 sayılı (Resmi Gazete Tarihi: 09.09.2006 Resmi Gazete
Sayısı: 26284) ve Başbakanlığın akarsu ve dere yataklarının ıslahı ile alakalı 2010 tarih ve 5 sayılı
(Resmi Gazete Tarihi: 10.02.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27499) genelgeleri esas alınacaktır.
Web tabanlı izleme sistemi kurularak üçer aylık dilimler halinde gerçekleşmeler izlenecektir.
Uygulama yapan kurumlar gerçekleşme miktarlarını üç ayda bir web üzerinden sisteme girecektir. İzlemeler havza bazlı olarak yapılacaktır. İzleme sistemi Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünce koordine edilecek ve ilgili birimlerin Web sayfasında yayınlanarak
kamuoyu bilgilendirilecektir. Eylem planı kapsamında yapılacak faaliyetlerin sellere olan tesirleri hakkında ilgili araştırma kuruluşları ve üniversiteler ile birlikte raporlar hazırlanacaktır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Sanayi alanlarının ve insan nüfusunun artması insan ihtiyaçlarını karşılamak için doğal kaynakların kullanımını da arttırmıştır. Özellikle tarım arazilerinin artışı yanlış arazi kullanımını da
arttırmıştır. Bunun sonucu özellikle hassas ekosistemlerde toprak, su ve bitki arasındaki denge
bozulmuş ve iklim değişikliğinin de etkisi ile yaşanan ani ve şiddetli yağışların sebep olduğu
sel, taşkın ve erozyon olayları ile doğal kaynak olan toprak zarar görmekte, aynı zamanda can
ve mal kayıpları da yaşanmaktadır. İklim değişikliğinin daha çok hissedildiği son yıllarda özellikle yağışlardaki değişimler sel, taşkın ve erozyon olaylarını arttırmaktadır. Bu eylem planları
ile yapılacak çalışmalar iklim değişikliğinin bu yöndeki etkilerini de azaltacaktır.
Stratejik planlarla geleceğe yönelik kısa ve uzun vadeli hedeflere ulaşan gelişmiş ülkelerde
planlama önem arz etmektedir. Ülkemizde de bütün kurumlarda olduğu gibi Orman ve Su İşleri
Bakanlığında da 5’er yıllık eylem planlarıyla belirlenen hadeflere ulaşılmaktadır. Eylem planlarının diğer amacı da kurumların eşgüdümle çalışmasını sağlamaktır. Böylece farklı disiplinlere
sahip konularda çalışmalar daha etkin yürtülebilmektedir. Yukarı Havza Sel kontrolü Eylem
planı, Erozyonla Mücadele Eylem Planı ve Baraj Havzaları Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Eylem
Planı; Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünün koordinatörlüğünde Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD
Başkanlığının ortak çalışmaları ile hazırlanmış eylem planlarıdır.
KAYNAKLAR
Anonim, Yukarı Havza Sel Kontrolü Eylem Planı 2013, Orman ve Su İşleri Bakanlığı. Ankara.
Anonim, Erozyonla Mücadele Eylem Planı 2013, Orman ve Su İşleri Bakanlığı. Ankara.
Anonim, Baraj Havzaları Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Eylem Planı 2013, Orman ve Su İşleri Bakanlığı. Ankara
Dehşet, F. 2011, Baraj ve Yol İnşası Nedeniyle Tahrip Edilen Alanlarda Yapılan Erozyon Kontrol Çalışmalarının
Toprak özelliklerinin İyileştirilmesi Üzerine Etkilerinin İrdelenmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi
Dindaroğlu, T. ve Canbolat, M. Y. 2012, Kuzgun Baraj Gölü Havzasında Orman, Mera ve Çayır Bitki Örtüsü Altında Gelişen Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri. Atatürk Üniversitesi.
Erol, A. 2008, Kösederesi ve Darıderesi Barajı Su Toplama Havzalarında Havza Yönetimi İlkelerine Kalınarak Değerlendirilmesi. TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi, 20-22 Mart 2008, Bildiriler Kitabı I.Cilt, 187-196, Ankara
Polat, S. ve Polat, O. 2007, Sel Felaketinin Nedeni ve Alınabilecek ÖnlemlerFeke-Değirmendere Havzası Örneği.
Tmmob Afet Sempozyumu.
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ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ARAZİ VERİ TOPLAMA SİSTEMİ (ÇEM-AVS)

Erkan GÜLER¹, Ahmet DOĞAN1, Cafer ORHAN1
¹T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Ankara, erkan_guler@yahoo.com

ÖZET
Toprak dünyanın hemen her ülkesinde tarım, ormancılık, sanayi, şehircilik
gibi pek çok sektörün arazi planlama ve yönetiminde kullandığı vazgeçilmez
bir bileşendir. Ülkemizde kullanılan en yaygın toprak haritası 1965 yılında
“Toprak Su Genel Müdürlüğü” tarafından hazırlanan ve çeşitli zamanlarda revize edilmiş olan ve günümüzde pek çok bölgede güncelliğini yitirmiş
olan “Büyük Toprak Grupları-BTG” haritasıdır. Bu konudaki eksikliği gidermek adına 2013 yılında Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü-ÇEMGM tarafından Orman ve Su İşleri Bakanlığı-OSİB bünyesinde
Toprak Veritabanı kurulmuştur. 2014 yılında toprak veritabanına veri aktarımının başlaması planlanmış bu doğrultuda sahadan toplanacak toprak verilerinin belli bir standartta, doğru ve hızlı bir şekilde toplanabilmesi amacı
ile ÇEMGM bünyesinde toprak veritabanına bağlı “Arazi Veri Toplama Sistemi (AVS)” adı altında Android işletim sisteminde çalışan mobil bir yazılım
geliştirilmiştir. AVS, Android işletim sisteminin (versiyon 4.0 ve üstü) yüklü
olduğu, bütünleşik GPS, GPRS ve kameraya sahip olan tablet bilgisayar ve
akıllı telefonlar gibi mobil cihazların tümünde çalışabilmekte, esnek yapısı
sayesinde pek çok ormancılık uygulamasında kullanılabilir niteliktedir. Bu
makalede AVS yazılımının teknik özellikleri ve toprak veritabanı ile olan entegrasyonu anlatılmıştır.

Anahtar kelimeler: Mobil cihazlar, Android, Toprak, Harita
GİRİŞ
Ülkemiz pek çok doğal kaynak ve zenginliğe sahip olmakla beraber artan nüfus ve arazi
kullanımındaki çeşitlilik kaynakların daha etkin bir şekilde kullanılmasını gerektirmektedir. Bu
doğal kaynaklar arasında toprak; tarım, ormancılık, sanayi, şehircilik vb. gibi pek çok sektör
için hayati öneme sahiptir. Toprağın, dolayısı ile arazinin doğru ve etkin bir şekilde yönetilmesi,
planlanması ve korunması için toprak haritaları önemli bir kaynak olarak kullanılmaktadır.
Ülkemizde kullanılan en yaygın toprak haritası 1965 yılında “Toprak Su Genel Müdürlüğü”
tarafından hazırlanan ve çeşitli zamanlarda revize edilmiş olan “Büyük Toprak Grupları-BTG”
haritasıdır. BTG Ulusal ölçekte uzun yıllar boyunca Kurum ve Kuruluşlarca kullanılmışsa
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da günümüzde artık ihtiyacı karşılayacak düzeyde değildir. Bununla beraber özel sektör ve
Kamu Kurumları bağımsız olarak farklı amaçlarda kullanılmak üzere toprak etüt çalışmaları
yapmaktadır. Ulusal ölçekte yapılan BTG ile yerel ölçekte yapılan toprak etüt çalışmaları da
birbiri örtüşmemektedir. Böylelikle yapılmış ve yapılagelen mükerrer çalışmalar farklı sonuçlar
doğurması dolayısı ile kaynak ve zaman israfına neden olmaktadır.
MATERYAL VE YÖNTEM
Kaynak ve zaman israfının önüne geçebilmek için, belli standartlara sahip ve veri paylaşımına uygun bir “Toprak Veritabanı” nın kurulması gerekliliği ortadadır. Özellikle Gıda Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı-GTHB ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı-OSİB, ilgi alanlarına giren
konularda toprak etütlerine yönelik bir dizi çalışmalar yapmaktadır. GTHB ile OSİB’ nın yapmakta olduğu bu çalışmalar toprak verilerine ilgi duyan tüm sektörlerin ihtiyacını tam anlamı
ile karşılamamaktadır. Bu endişe ve gereksinim doğrultusunda hemen hemen tüm sektörlerin
istedikleri toprak bilgilerine cevap verebilecek nitelikte bir “Toprak Veritabanı” na ivedilikle
ihtiyaç doğmuştur. Bu bağlamda ulusal ölçekte Çölleşme, Erozyon, Sel, Heyelan v.b. konularda
toprak kayıplarının ve zararlarının azaltılmasına yönelik çalışmalar yapan Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü-ÇEMGM tarafından OSİB bünyesinde Toprak Veritabanı
kurulmuştur.
2013 yılında kurulan Toprak Veritabanı içerisinde toplanan toprak özellikleri, Tarım ve
Ormancılık sektörünün hemen hemen tamamını kapsamaktadır. Bu veritabanına öncelikli olarak ormancılık sektörüne yönelik geçmiş yıllarda yapılmış tüm çalışmalar aktarılmaktadır. Tamamlanmış ve arşive kaldırılmış çalışmaların laboratuvar analizleri içinde çalışmalar ve sistem
gereksinimleri ortaya çıkarılmıştır. Laboratuvar analizlerine yönelik bu sonuçların 2014 yılı
itibari ile veritabanına veri aktarımı başlayacaktır.
Veritabanının en önemli ayağını devam eden projeler oluşturmaktadır. Belli standartlarda ve
sistematik olarak araziden gelen verilerin girilebilmesi amacı ile ÇEMGM bünyesinde toprak
veritabanına bağlı “Arazi Veri Toplama Sistemi (AVS)” adı altında Android işletim sisteminde
çalışan mobil bir yazılım geliştirilmiştir. AVS, Android işletim sisteminin (versiyon 4.0 ve üstü)
yüklü olduğu, bütünleşik GPS, GPRS ve kameraya sahip olan tablet bilgisayar ve akıllı telefonlar gibi mobil cihazların tümünde çalışabilmektedir. AVS, en genel tanımı ile mobil cihazlarla
sahadan veri toplayan, personel takibi yapabilen, görev tanım ve takibi yapabilen, raporlama
yapabilen resim ve konumları eş zamanlı olarak sunabilen android tabanlı bir yazılımlar bütünüdür.
AVS, kullanıcı ve yönetici olarak iki segmentten oluşmaktadır. Yönetici, AVS web ara yüzü
yardımı ile internet olan herhangi bir konumdan saha çalışması yapacak grupları belirleyebilir,
anket sorularını düzenleyebilir, kullanıcı yetkilerini belirleyebilir, haritadan eş zamanlı olarak
gelen anket konumlarını izleyebilir ve çeşitli raporlara ulaşabilir. Yönetici yetkisine sahip kullanıcılar anket esnasında yeni sorular ekleyebilir ya da çıkartabilir, bu işlem çalışma da herhangi bir aksaklığa sebep olmaz. Yönetici anket sorularını belirlerken hangi alanların zorunlu
olduğunu (çekilecek minimum fotoğraf sayısı gibi) ya da kullanıcı kısıtlarını belirleyebilir bu
sayede dolaylı olarak saha çalışmasının organizesini de yapmış olur. AVS, tamamlanmış hiçbir
anket sorusuna müdahale hakkı tanımaz ve internet bağlantısı ile merkez sunucuya gönderir. Bu
sayede anketlerde daha sonra değişiklik yapılmasının önüne geçildiği gibi koordinat bilgilerine
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de erişim olmadığı için anket konumunda da değişikliğe izin vermez. AVS ile sahadan toplanan
veriler aynı standartta olduğu için ayrıca bir veri düzenleme işine gerek olmamakta ve veriler
veritabanına hızlı bir şekilde aktarılmaktadır.
SONUÇ
AVS, her türlü anket sorularının tanımlanmasına imkân veren oldukça esnek bir yapıya sahip olarak geliştirilmiştir. Bu yazılımın asıl hedefi “Ormancılık Faaliyetleri” nin sahadan veri
toplanmasına sahip tüm alanlarında, mobil cihazlar ile belli standartlarda, belli bir kalitede ve
şeffaf olarak veri toplanması, toplanan verilerin “Bakanlık Arazi Veritabanları” na iletilmesidir.
KAYNAKLAR
Arslanoğlu M., Özçelik M.,2005, Sayısal Arazi Yükseklik Verilerinin İyileştirilmesi, TMMOB Harita ve Kadast
ro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 28 Mart 1 Nisan 2005, Ankara
Kol Ç., Küpçü S.,2008, ESRİ ArcGIS Spatial Analiz, İşlemler Grubu Eğitim Yayınları, Ankara, 72p.
Agnew M.D., Palutikof J.P.,2000, GISbased construction of baseline climatologies for the Mediterranean using terrain variables, Climate Research, Vol. 14
URL 1. www.esri.com
URL 2. www. androiduygulamagelistirme.net
URL 3. www.cem.gov.tr
URL 4 www.ormansu.gov.tr
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YUKARI GÖKSU NEHRİ HAVZASI ENTEGRE REHABİLİTASYON PROJESİ
Cafer ORHAN, Serpil ACARTÜRK*, Bayram HOPUR
(*Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Ankara, serkmen@ormansu.gov.tr)

ÖZET
Yukarı Göksu Nehri Havzası Entegre Rehabilitasyon Projesi, Yukarı Göksu
Nehri Havzası’nda vejetasyon, toprak ve su kaynakları dahil olmak üzere entegre havza rehabilitasyonunun sağlanması, kırsal kesimde yaşayan insanların
yaşam koşullarının iyileştirilmesi, toprağın korunması, bozuk ormanların rehabilitasyonu ve doğal afetlerin önlenmesi gibi iyileştirme ve önleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini kapsamaktadır.
Yukarı Göksu Havzası’nda özellikle erozyon bakımından ciddi bir doğal kaynak bozulumu mevcuttur. İnşaatı ve planlaması devam eden baraj rezervuarlarının kısa sürede dolma ve ekonomik ömürlerinin azalması riski bulunmaktadır. Ayrıca doğal kaynakların bozulması ile kırsal fakirlik arasında var
olan kısır döngü insanların doğal kaynaklara daha fazla bağımlı hale gelerek
bu kaynakların bozulmasına sebep olmaktadır. Proje sahasında yer alan doğal
kaynaklardan orman ve mera alanları ile tahribata uğramış erozyonlu alanlar
iyileştirilebilir doğal kaynaklardır. Bölgedeki kırsal yoksulluk doğal kaynak
aşınımı arttıran etmenlerden biridir. Gelir artışına bağlı olarak alternatif yatırım imkânlarının oluşacağı muhakkaktır. Özellikle sulamanın bireysel bir
işlem olmaktan çıkması ile önemli ölçüde diğer istihdam alternatifleri oluşturacaktır. Bunlar doğrudan tarıma bağlı nüfus oranında azalmayı sağlayacaktır.
2014-2017 arasında 4 yıl süre ile uygulanacak projenin bütçesi 9.826.000 TL
dir. Proje tüm faaliyetleri Orman Genel Müdürlüğü tarafından uygulanacak
entegre havza rehabilitasyon projesi niteliğindedir. Doğal kaynak rehabilitasyonunun yanında tarımsal üretimi geliştirme, küçük ölçekli sulama, solar
enerji sistemleri, bisiklet yolu, park düzenlemeleri gibi kültürel faaliyetler projede yer almaktadır. Proje milli kaynaklarla planlanan ve uygulanacak olan ilk
entegre rehabilitasyon projesidir. Proje finansmanının % 69’u doğal kaynak
rehabilitasyonu % 31’i ise gelir getirici ve refah düzeyini artırıcı faaliyetler için
kullanılacaktır. Yerel halkın % 25,8’i doğrudan hane bazlı proje faaliyetlerinden, % 100’ü ise ortak proje faaliyetlerinden faydalanacaktır. Bildiride Yukarı
Göksu Nehri Havzası Entegre Rehabilitasyon Projesi ile ilgili olarak havza seçim kriterleri, planlama süreci ve proje faaliyetlerine ilişkin hususlar aktarılacaktır.
Anahtar kelimeler: havza, entegre, entegre rehabilitasyon projesi, sürdürülebilirlik, doğal
kaynak
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GİRİŞ
Bakanlığımız tarafından bugüne kadar uygulanan birçok su havzası rehabilitasyon projesiyle
ekolojinin temel esasları dikkate alınarak, doğal kaynakların, toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasını sağlayacak şekilde sürdürülebilir kullanımı planlanmış, geliştirilmiş ve yönetilmiştir. Projeler; sürdürülebilir bir doğal kaynak yönetimi için devletin ilgili tüm birimleri
ile yerel halkın katılımını sağlayan katılımcı projelerdir. Doğal kaynak yönetimi ile ilgili sorumluluk yüklenmiş ve bu yönetimden etkilenen, talep ve beklentisi olan tüm toplum kesimleri ve
ilgili gruplar; karar verme, planlama ve uygulama, izleme, değerlendirme ve denetimi de dahil
olmak üzere yönetimin her safhasında yer almaktadır. Su havzaları rehabilitasyon projelerinin
politikalarındaki kriterler; “Doğal kaynakların korunması, rehabilitasyonu ve yönetimi, Gelir
getirici faaliyetler ile doğal kaynakların korunması, rehabilitasyonu ve yönetimi faaliyetlerinin
entegrasyonu, İnsan kaynaklarının geliştirilmesi, Sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik”tir.
(Temiz vd., 2009)
Havza planlama çalışmaları katılımcı, entegre ve sorunun yerinde çözümüne yönelik, ayrıca
uygulanabilir olması nedeniyle ülke kalkınmasında önemli bir yer tutacaktır. Tamamen ülkemiz
kaynaklarıyla planlanan ve yine ulusal kaynaklarla uygulaması yapılacak olan Yukarı Göksu
Havzası Entegre Rehabilitasyon Projesi Gökdere Mikrohavzası Planı bu bakımdan bir ilk olma
özelliği taşımaktadır. Bu makalede Gökdere Mikrohavzası Planı’nın hazırlanması üzerinde durulmaktadır.
PROJENİN GENEL TANITIMI
Projenin Genel Amacı:
•

Orman, mera, toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımını sağlamak,

•

Çölleşme, iklim değişikliği ile mücadele ve biyolojik çeşitliğin korunmasına katkı
sağlamak,

•

Yerel halk için gelir getirici ve refah artırıcı faaliyetlerin uygulanması ile tabii kaynaklar
üzerindeki baskıyı azaltmak,

•

Göksu Nehri Havzası’nda yapılan ve yapılmakta olan barajların ekonomik ömürlerini
uzatmak’tır.
Beklenen Proje Çıktıları:
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•

Toprak Muhafaza Tedbirleri

•

Bozulmaya Uğramış Ormanların Rehabilitasyonu

•

Orman İçindeki Meraların Rehabilitasyonu

•

Orman Fidanlıklarının Geliştirilmesi

•

Ekosistem Tabanlı Fonksiyonel Orman Yönetim Planlaması

•

Odun Dışı Orman Ürünleri Etüdü ve Sürdürülebilir Kullanımı

•

Doğal Afetlerin Risk Değerlendirmesi
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•

Çiftlik Dışı Gelir Getirici Faaliyetler

•

Odun Tüketiminde Tasarruf Sağlayan Uygulamalar

•

Tarımın Geliştirilmesi

•

Hayvancılığın Geliştirilmesi

•

Milli Park Yönetim Planlaması

•

Yaban Hayatı Alanı Uygulama Planının Hazırlanması

•

Pazar Araştırması ve Fizibilite Çalışmaları

•

Küçük Ölçekli Sulama Altyapısının İyileştirilmesidir.

MİKROHAVZA PLANI
3.1. Mikrohavzanın Genel Tanıtımı
Yukarı Göksu Havzası Gökdere Mikrohavzası Konya ilinin Hadim ilçesine bağlı köylerden
oluşmaktadır. Mikrohavza bitki coğrafyası bakımından İran-Turan fitocoğrafik bölgesi sınırında bulunmaktadır. Hayvan coğrafyası bakımından Palearktik bölge içinde İç Anadolu zoocoğrafik bölgesi içinde kalmaktadır. Mikrohavza coğrafi olarak İç Anadolu Bölgesinde yer almaktadır. Mikrohavza genel olarak Yukarı Göksu Havzası içinde bulunmaktadır. Mikrohavzanın
genel alanı; 33978,77 hektardır.
Mikrohavza Konya Orman Bölge Müdürlüğü, Konya Orman İşletme Müdürlüğü, Hadim Orman İşletme Şefliği, kısmen de Bozkır Orman İşletme Şefliği sınırları içinde yer almaktadır.
Ayrıca, Orman ve Su İşleri Bakanlığı VIII. Bölge Müdürlüğü, Konya Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunmaktadır.
Yukarı Göksu Gökdere Mikrohavzası, Konya ili sınırları içinde yer almaktadır. Yukarı Göksu
Havzasında yer alan mikrohavza içinde yer alan yerleşim yerleri; Dedemli, Korualan, Yalınçevre beldeleridir. TÜİK verilerine göre Mikrohavzada 4243 kişi yaşamaktadır. Bu sayı yaz
aylarında yaklaşık 11500’e çıkmaktadır. Köylerde ikamet edenler genellikle orta yaş nüfusu
olmakla birlikte, belde de genç nüfusta vardır.
TÜİK’in Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırmasına göre Konya ilinin de yer aldığı TR5 bölgesinde 2011 yılında 933 kişi yoksulluk sınırının altında gelir elde etmektedir. Ayrıca bu bölgede
yaşayanların % 13,7 bu bölge için belirlenen yoksulluk sınırı olan 4.863,00 TL den az kazanmaktadır.
Mikrohavza içerisindeki köylerin sosyo-ekonomik yapıları arasında önemli farklılıklar görülmemektedir. Gelir kaynakları genellikle son yıllarda ağırlık kazanan meyvecilikte kiraz üretimi
ve turizm merkezlerine (güney iller Antalya, Muğla) yakın olması nedeniyle mevsimlik olarak
yapılan turizm işçiliğidir. Bunların yanında az olmakla birlikte hayvancılık, arıcılık ve bitkisel
üretimde yapılmaktadır. Ayrıca, emekli maaşı da önemli bir gelir kaynağı olarak gözükmektedir.
Yukarı Göksu Gökdere Mikrohavzasında doğal kaynaklar, toprak ve akarsuların yanında orman
ve mera alanlarıdır. Göksu Nehri alandaki en önemli doğal kaynak olarak göze çarpmaktadır.
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Yöredeki ormanlık alanlar, yıllar içinde ısınma ve yapacak amaçlı tahrip edilmiştir. Özellikle
meşelik alanlar ısınma amaçlı tahrip edilmiştir. Orman alanları ve ağaçlandırmaya uygun alanlar yerel halkın geleneksel alışkanlıkları ve özellikle mera olarak kullanım talebi nedeniyle,
sosyal baskı sonucu ağaçlandırılamamıştır. Bütün bu nedenlerle, mikrohavzada doğal kaynak
bozulması ve toprak erozyonunda artış meydana gelmiştir.
Çizelge 3.1. Mikrohavzanın Bugünkü Arazi Kullanımı
BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI
VERİMLİ ORMAN
BOZUK ORMAN
MERA
OT SAHASI
KAYALIK TAŞLIK ALAN
SU
ZİRAAT
İSKAN
TOPLAM

Alanı (Ha)
753,87
5857,83
14283,01
10305,57
8,62
20,32
2591,25
158,30
33978,77

Yüzdesi (%)
2,22
17,24
42,04
30,33
0,03
0,06
7,62
0,46
100

Ülkemiz genelinde olduğu gibi Konya ilinde de tarım arazilerinin bir kısmı kabiliyetlerine
uygun olarak kullanılmamaktadır. Örneğin; sulu tarım uygulamasıyla çok daha fazla gelir
sağlanabilecek tarımsal potansiyeli yüksek I. ve II. sınıf araziler kuru tarım ya da çayır arazisi
olarak kullanılırken mera olarak kullanılması gereken potansiyeli düşük VI. ve VII. sınıf araziler
kuru tarım arazisi olarak kullanılmaktadır.
Mikrohavzanın en düşük rakımlı yeri 1280 metre, en yüksek yeri de 2509 metredir. Mikrohavzanın %49,79’u 1750-2000 metreler arasında bulunmaktadır. Gökdere Mikrohavzasında
6611,7 hektar ormanlık alan bulunmaktadır. Bunların 753,87 hektarı verimli orman, 5857,83
hektarı bozuk orman alanıdır. Orman alanlarındaki öne çıkan ağaç türleri Meşe, Ardıç, Sedir,
Göknar ve Karaçam’dır.
Ağaçlandırılmış alanlarda genellikle Karaçam ve Sedir türleri kullanılmıştır. Mikrohavzada ormanlar dağlık alanlarda meşcereler halinde yer almaktadır. Başlıca ağaç türleri; Karaçam ( Pinus nigra ), Sedir ( Cedrus libani ), Meşe (Quercus sp.), Katran Ardıcı ( Juniperus oxycedrus ),
Boylu Ardıç (Juniperus excelsa ), Sabin Ardıcıdır. Ayrıca, ahlat, alıç, yaban eriği, karamuk, dağ
muşmulası, kuşburnu türleri gibi ağaç, ağaççık ve çalı türleri de yaygındır. Mikrohavza içinde
ormaniçi ve orman kenarı mera alanları bulunmaktadır.
Yukarı Göksu Gökdere Mikrohavzasında meyvecilik dışında yapılan bitkisel üretim ve hayvancılık çoğunlukla hane tüketimine yöneliktir. Ticari amaçlı kiraz üretimi, pekmez ve bal satışı
vardır. Yem bitkisi ekimi yaygın değildir. Hayvansal ürün satışı hane tüketimini karşıladıktan
sonra köy içinde yazlıkçılara, fazla olursa eğer Bozkır pazarında yapılmaktadır. Dedemli beldesinde, yapılmakta olan barajdan (Bozkır) dolayı, kullanılmakta olan sulu tarım arazilerinin
köy altı bölümünde kalan kısmı su altında kalması belde sakinlerini tedirgin etmektedir. Köyün
alt mahallesi de yerleşim olarak barajdan olumsuz etkilenmektedir. Bundan dolayı beldenin bir
kısmının boşaltılması düşünülmektedir.
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Mikrohavza köylerinde 470 hektar tarım alanı bulunmaktadır. Bu alanın 180 hektarında sulu,
290 hektarında ise kuru tarım faaliyetleri yapılmaktadır. Yukarı Göksu Gökdere Mikrohavzasında eğimin genellikle yüksek, toprak derinliğinin az olması nedenleriyle endüstriyel ağaçlandırmaya uygun olan alanlar oldukça azdır. Ancak toprak muhafaza ağaçlandırması amacıyla,
ağaçlandırmaya uygun alanlar bulunmaktadır. Ağaçlandırmaya uygun alanların büyük bir bölümü hazine arazisi, bir bölümü orman mülkiyetindedir. Bunların dışında, otlatma amacıyla
kullanılan ve mera tespiti yapılan araziler içinde de ağaçlandırmaya uygun alanlar bulunmaktadır. Mikrohavzada orman mülkiyetinin diğer alanlara oranla az olması nedeniyle bu alanlar
amenajman planında orman toprağı (OT), ziraat (Z), mera (Me) olarak gösterilmiştir. Orman
mülkiyetindeki ağaçlandırmaya uygun alanlar bozuk ormanlar niteliğindedir.
Mikrohavzadaki su kaynaklarının başında Göksu Nehri kolları gelmektedir. Bunun dışında havza içinde irili ufaklı su kaynakları, sulu ve mevsimsel akan dereler mevcuttur. Başlıca dereler;
İnsanözü deresi, Karlıyurt deresi, Gök deresi, Değirmen deresi, Kisle deresi, Korualan deresi,
Karapınar deresi, Sağrıtaş deresi, Kazıklı deresi, Taşoluk deresi, Arpalık deresidir.
Toprak arklarla yapılan sulamada, sulama randımanı %35-45 civarındadır. Toprak arkların beton kaplanması veya kapalı (borulu) sistem sulama tesisinin yapılması durumunda sulama randımanı %65-85 gibi yüksek değerlere ulaşacak, su kayıpları önlenerek su tasarrufu sağlanacak
ve daha fazla tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır.
Çizelge 3.2. Mikrohavza Hayvan Varlığı

KÖYÜN ADI

HANE
SAYISI

Büyük Baş

Küçük Baş

Hane
sayısı

Hayvan
sayısı

Hane sayısı

Keçi sayısı

Koyun
sayısı

KORUALAN

600

100

290

12

636

1022

YALINÇEVRE

205

150

198

10

566

337

DEDEMLİ

800

400

575

25

2070

--

TOPLAM

1605

650

1063

47

3272

1359

Mikrohavzada 650 hanede 1063 büyükbaş hayvan vardır. Bu havzada, küçükbaş hayvanlardan
keçi ve koyun beslenmektedir. Mikrohavzada 47 hanenin 3272 keçi, 1359 koyun toplam 4631
küçükbaş hayvanı bulunmaktadır. Yukarı Göksu Havzası Gökdere Mikrohavzası kapsamındaki Dedemli, Korualan, Yalınçevre köylerin toplam yüz ölçümü 20409,9 hektardır. Meyvecilik
özellikle kirazcılık pazara yönelik olarak yapılmaktadır. Sebze yetiştiriciliği daha çok hane tüketimine yöneliktir. Kuru arazilerin bir kısmı boş arazi olup bu alanlardan ot biçilmek suretiyle
yararlanılmaktadır. Mikrohavza köylerinde en çok satılan ürün kiraz ve üzümdür.
3.2. Mikrohavzanın Seçilme Nedenleri
•

Yukarı Göksu Nehri havzasını oluşturması

•

Erozyonun çok görüldüğü havzalardan biri olması
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•

Tarım alanlarının sınırlı ve engebeli olması nedeniyle tarım gelirlerinin düşük olması ve
kırsal fakirliğin görülmesi

•

Yukarı Göksu havzasında yapılacak barajların ekonomik ömrünün uzaması için erozyon
önleme çalışmalarının yapılmasının gerekli olmasıdır.

3.3. Mikrohavzanın Topografik Yapısı Ve İklim Özellikleri
Mikrohavzada ana dere yamaçlarına doğru eğimin yükseldiği yer yer sarp arazi niteliğindeki
alanların topoğrafik yapıyı şekillendirdiği görülmüştür. Mikrohavzanın %49,79’u 1751-2000
metreler arasında bulunmaktadır. Arazilerin %79,49’luk kısmı %0-20 ve eğimli arazilerdir.
Ancak bu alanların büyük bölümü kayalık taşlık ve kendi içinde kırıklı arazilerdir. Arazilerin
%19,72’si %21-40 eğim grubunda bulunmaktadır.
Mikrohavzanın genel bakısı kuzey ve kuzeydoğudur. Ancak, engebeli yapı içerisinde dar alanlarda değişen farklı bakılar mevcuttur. Bu durum farklı bitki örtülerinin ortaya çıkmasına neden
olmuştur. Proje sahalarında ve etrafında yer alan belli başlı dağ tepe ve sırtlar; Mecekevtaş
tepesi (2509 m), Tanrıdağı tepesi (2378 m), Ziyaret tepesi (2359 m), Evtaş tepesi (2349 m),
İnceyelek tepesi (2311 m), Yüksekeşme tepesi (2307 m) , Büyüksinekkıran tepesi (2288 m)
Sınat tepesi (2127 m)dir.
Yapılan tetkikler sonucunda mikrohavzadaki toprak türü genellikle kumlu balçık olarak belirlenmiştir. Toprak yapısına bakıldığında orta ve hafif bünyeli toprakların hakim olduğu görülmüştür. Taşlılık yönünden incelendiğinde profil taşlılığının %26-50 arasında olduğu, yüzeysel
taşlılığın da %25’den fazla olduğu saptanmıştır. Toprağın geçirgenliği iyidir. Toprak tekstürü
orta düzeydedir.
Terasların yapılacağı alanlarda toprağın mutlak derinliği 60-120 cm, fizyolojik derinlik 120 cm
civarındadır. Proje alanlarında diri örtü kapalılığı %40’dan azdır. Otsu kapalılık ise % 40’dan
fazla olarak belirlenmiştir.
Söz konusu sahada, yapılan etüt sonucu sahaların anakayasının genelde kireçtaşı olduğu ancak
Dedemli yerleşim yerinin kuzeyinde bulunan bölgenin anakayası serpantin olarak belirlenmiştir. Jeomorfolojisi röliyefi dar ve derin vadilerle bölünmüş parçalı bir yapıya sahiptir. Toprak
türü olarak; kahverengi topraklardan meydana gelmektedir. Özellikle eğimin fazla olduğu kısımlarda üst topraktan büyük oranda taşınma olmuş olup, toprak profilleri B ve C horizonlarından ibarettir. Ancak orman örtüsünün bulunduğu alanlarda A horizonu bulunmaktadır.
Proje kapsamına alınan ve toprak işlemesi yapılacak alanların toprak derinlikleri 37,22 hektar
0-30 cm, 1102,14 hektar 31-60 cm, 215,27 hektar da 61 cm’den derindir. Eğim ise % 0-20
(764,04 ha), %21-40 (1102,14 ha), %41-60 (4,11 ha) arasındadır.
3.4. Mikrohavzanın Güncel Durumu
Orman alanlarında ısınma ve tarla açma amaçlı kullanımdan dolayı bir tahribat olmasına karşın
orman işletmesince kısmen ağaçlandırma çalışmaları yapılmaktadır. Kirazcılığın yörede gelişmesi ve bir üretim birimine dönüşmesi nedeniyle mülkiyeti hazine veya orman olan alanlara
da kısmen kiraz dikildiği gözlenmiştir. Geçmişte vatandaşın kullandığı arazilerin bir bölümünün orman vasfıyla kadastrosu yapıldığından halk içinde ormancılık uygulamalarına bir tepki
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vardır. Ancak 2/B uygulamasının henüz yapılmamış olmasından dolayı kullandıkları arazilerin
2/B uygulamasıyla hazine adına orman vasfı dışına çıkarılması yönünde bir beklenti oluşmuştur. Özellikle geçmiş yıllarda yapılan yanlış arazi kullanımları ve aşırı otlatma sonucu doğal
alanlarda erozyon meydana gelmiştir. 20378,34 hektar alanda çok şiddetli erozyon, 3194,05
hektarlık alanda şiddetli, 251,95 hektarlık alanda orta şiddette erozyon bulunmaktadır.
Mikrohavzada orman ve tapu kadastro çalışmaları tamamlanmıştır. Mikrohavzada bulunan meraların büyük bölümü orman kenarı mera, bir bölümü de orman içi mera vasfındadır. Mikrohavza köylerinde 650 hane sürü otlatması yaparken 26 hane ahır hayvancılığı yapmaktadır.
Köylerde toplam 1063 Büyükbaş hayvan genel olarak Nisan – Ekim ayları arasında (6 ay) ve
Küçükbaş hayvanlar ise Mart ayında başlanıp meraları kar kapatıncaya kadar (ortalama 9 - 10
ay) mera ve yaylalarda otlatılmaktadır. Büyükbaş hayvanlar çobanlar tarafından akşamları köye
getirilirken, Küçükbaş hayvanları her hane kendisi otlatmakta ve meralarda bulunan ağıllarda
gecelemektedir.
Mikrohavza köylerinde hayvancılıkta az da olsa süt, peynir ve 250 baş canlı hayvan satışı yapılmaktadır. Genellikle köy içinde satılan bu ürünlerin bir kısmı da Bozkır İlçesi pazarında
satılmaktadır. En fazla hayvansal ürün satılan yer Dedemli’dir. En çok büyükbaş hayvan 575
büyükbaş ile Dedemli’dir. En çok küçükbaş hayvan 2070 küçükbaş hayvan ile Dedemli’dir.
mevcuttur. Son yıllarda yapılan barınaklar biraz daha iyi ve tekniğine uygun yapılmıştır. Ancak
diğer barınakların koşulları iyi değildir. Mikrohavza köylerinde büyükbaş hayvanlar ağırlıklı
olarak Montofon (İsviçre Esmeri), Simental ve Holsteinmelezidir. Ortalama günlük 10 lt süt
vermektedir. 2 yaşlı büyükbaş hayvanlar ortalama 300 kg et vermektedir. KB hayvanlarda ise
Keçi günde 2 lt süt verirken Koyun 0.5 lt süt vermektedir. Küçükbaş canlı satışlarında 30 kg et
vermektedir.
Mikrohavzada toplam 176 üretici arıcılık yapmaktadır. Arıların cinsi genellikle Anadolu ırkı
arılardır. Havzada 3080 adet kovan mevcuttur. Bu kovanlardan yaklaşık 1000 adedi langstroth
tipi ahşap, geri kalan 2080 kovan ise kara (kütük) kovandır. En fazla Korualan köyünde arıcılık
yapan hane mevcuttur. Arıcıların boş kovan alımı konusunda talepleri vardır. Havzada özellikle
arazisi az ya da olmayan ailelere ve genç nüfusa yönelik gelir getirici bir faaliyet olabilir.
Korualan köyünde kovan başına ortalama verim 10 kovan/.kg iken Yalınçevre ve Dedemli köylerinde 15 kg/kovan dır. Mikrohavzada yer alan köyler genellikle vadi içlerinde kurulmuş olup,
tarım alanları vadi tabanında, yamaçlarda ve tepe üstlerinde yer almaktadır. Bu alanlarda hane
tüketimine yönelik sebzecilik ve ağırlıklı olarak pazara yönelik meyvecilik yapılmaktadır. Hububat ve yem bitkileri ekimi yok denecek kadar azdır. Belediyelerin dışında üreticilerde traktör
ve ekskavatör vb. alet ve makineler yoktur. Yerel halk yamaç arazilerini çapa makineleri veya
insan gücüyle işlemektedirler.
Köylerde geçmişte kullanılmış ancak şimdi işgücü ve makine yetersizliği nedeniyle tarım dışı
kalmış araziler mevcuttur, bu alanlar tekrar işlenebilir ve tekniğine uygun seki teraslar yapılarak meyve fidanı (Kiraz, Üzüm, Badem, Ceviz) dikimi gerçekleştirilebilir. Böylece hem bu
alanlar yeniden tarıma kazandırılarak hem de köylülerde gelir artışı sağlayarak doğal kaynaklar
üzerindeki baskı azalacaktır.
Havzada sulanabilen alanlarda meyvecilik ve hane tüketimine yönelik olarak sebzecilik yapılmaktadır. Kuru alanlarda ise yine hane tüketimine yönelik çok az miktarlarda hububat ve genel
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olarak da seki teraslarda meyvecilik yapılmaktadır. Sebzecilik ve hububat hane tüketiminde
kullanıldığı için pazara ürün sunulmamaktadır. Meyvecilik (Kiraz, Üzüm) köylerin ana gelir
kaynağını oluşturmakta ve pazara yönelik meyvecilik yapılmaktadır. Kiraz yaş olarak pazara
sunulurken Üzüm işlenerek (pekmez, kurutma) satılmaktadır. Az miktarda da olsa Ceviz ve
Badem hane tüketiminin yanında pazara sunulmaktadır.
3.5. Mevcut Sosyo-Ekonomik Durum
Mikrohavza köylerinde meyvecilik önemli bir gelir kaynağıdır. Köylerde yaşayan 1605 haneden 970 hanesi bitkisel üretim ve özellikle Kiraz yetiştiriciliği ile uğraşmaktadır. Kiraz gelir
olarak birinci sırada gelmektedir. 697 hane hayvancılık yapmaktadır.Yine 800 genç Turizm bölgelerine mevsimlik göçe gitmektedir. 176 hane küçük ölçekli de olsa arıcılıkla uğraşmakta ve
445 kişi ise emekli maaşı almaktadır. Tarım ve Tarım Dışı Faaliyetlerin aile gelirine dağılımında, Korualan Beldesinde % 66 ile emekli maaşı, % 41 ile bitkisel üretim; Yalınçevre beldesinde
% 58 ile Bitkisel üretim ve % 48 ile mevsimlik işçilik,Dedemli Beldesinde de ise tüm haneler
% 100 bitkisel üretim ve hanelerin % 62,5 mevsimlik işçilik gelirleri ön plandadır.
3.6. Sorunların Tartışılması ve Çözüm Önerileri
3.6.1. Yerel halk gözüyle sorunlar (sor-sap-çöz’de belirlenen Öncelikler)
Köylerdeki çalışmada önce projenin içeriği, amaçları ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı anlatılmıştır. Katılımcılara köy haritası çizdirilmiş ve Sor-Sap-Çöz tekniği uygulanmış
köy sorunları saptanmıştır. Köy haritası çizimi, planlama ekibi ile köylüler arasında ilişkinin
gelişmesine katkıda bulunmuştur. Proje kapsamında, çözülebilecek sorunlar hakkında köylüler
tarafından ekibe detaylı sorular sorulmuş, ilgili kurum yetkilileri soruları cevaplandırmışlardır.
Olumlu bir şekilde geçen çalışma sonrasında, uzmanlar ve köylülerden oluşturulan temas grubu temsilcileriyle birlikte arazi tespit çalışmasını gerçekleştirmişlerdir. Köydeki katılımcılığı
tamamlayabilmek için ekipteki sosyolog, kadınlarla ayrı bir toplantı yaparak proje hakkında
bilgi vermiş, köy kadınlarının köy sorunları ile ilgili görüşlerini, çözüm önerilerini ve isteklerini almıştır. Kadın toplantılarına yeterli sayıda katılım sağlanmış ve genel olarak Sor-Sap-Çöz
toplantılarında belirtilen sorunlar söylenmiştir. Farklı olarak ulaşım, sağlık, eğitim ve kadınlara
yönelik ev ekonomisi, el becerisi kurslarının eksikliği konuları üzerinde durulmuştur.
Çizelge 3.6.1. Mikrohavza Sor-Sap-Çöz Çizelgesi
Belde Adı

Sor-Sap-Çöz

Arazi Planlama
Çalışması

Katılımcı Sayısı
(Erkek)

Katılımcı Sayısı
(Kadın)

Korualan

11.11.2013

13.11.2013

26

28

Yalınçevre

12.11.2013

13.11.2013

30

38

Dedemli

12.11.2013

14.11.2013

41

41

97

107

Toplam
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Belde Başkanları ve belde sakinlerine ortak çözümler aktarılmış ve tutanağa kaydedilmiştir.
Orman Bölge Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü ve ORKÖY tarafından bu projelerin gerçekleşmesi ile yöre halkının gelir düzeyi artacak, buna bağlı olarak eğitim ve sosyal yaşam
standartları yükselecektir. Özellikle sulamanın bireysel bir işlem olmaktan çıkması ile önemli
ölçüde diğer istihdam alternatifleri oluşturacaktır.
Dedemli Beldesinde, kullanılan verimli araziler barajdan dolayı su altında kalacağından öncelikli olarak bu sorunun çözülmesi istenilmiş daha sonra desteklemelerin yapılması talebinde
bulunulmuştur.
Havza beldelerindeki temel sorun arazilerin orman arazisi olmasından dolayı kullanım konusunda sorunlar yaşanmasıdır. Belde sakinleri 2B arazi satışından yararlanmak istemektedirler.
Yalınçevre Beldesi yaylasının büyük kısmının orman arazisi olması beldede hayvancılık faaliyetini olumsuz etkilemiştir. Korualan Beldesinde, kara kovan arıcılık yapıldığı ancak kovan
yapılan kütük ağacın maliyetinin yüksek olması ve ormandan ağaç alımına izin verilmemesinin
sorun olduğu belirtilmiştir. Buna istinaden Konya Orman Bölge Müdürü, ormanda kovan yapımına uygun ağaç olduğu takdirde belli koşullarda rahatça alabileceklerini söylemiştir. Yapılan
açıklamalar belde sakinlerini tatmin etmiştir.
Fotoğraf 1: Bilgilendirme Toplantılarından Görüntüler

Fotoğraf 2. Sor-Sap-Çöz Çalışması
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3.7. Teknik Eleman Gözüyle Sorunlar
3.7.1. Orman Alanlarına İlişkin Sorunlar
Mikrohavza sınırları içinde bulunan orman alanlarında ısınma ve yapacak amaçlı kullanım
mevcuttur. Ancak ticari amaçlarla bir yasa dışı kullanım söz konusu değildir. Ormandan köylülerin herhangi bir gelirleri yoktur.
Orman ve arazi kadastro çalışmaları tamamlanmıştır. Köylüler geçmişte kullandıkları tarım
alanlarının kadastro çalışması döneminde orman alanı olarak ayrıldığını ve haklarını yitirdiklerini belirterek 2/B yoluyla tekrar almak ve işlemek istemektedirler. Geçmişte kullanılan alanların orman kadastrosu sırasında orman mülkiyetine geçmesi sonrası bu arazilerin halk tarafından
özellikle kirazcılık amaçlı kullanıldığı görülmektedir.
Ormanlık alanlarda yerel halkın geleneksel alışkanlıkları nedeniyle kısmen de olsa otlatma yaptığı görülmektedir. Geçmiş yıllarda yapılan aşırı otlatma ve yanlış arazi kullanımı sonucu köy
arazilerinde yüzey ve yer yer oyuntu erozyonu oluşmuştur. Üst toprak genellikle taşınmıştır.
Oyuntuların tahkiminin yapılması gerekmektedir. Kuru derelerde yapılacak ıslah çalışmaları
ile rusubat kontrolü hedeflenmektedir. Bu amaç ile kuru derelerde galvanizli kafes tel eşik vs.
yapılacaktır. Meşelik ve bozuk meşelik alanlarda erozyon tedbirleriyle birlikte canlandırma
kesimi yapılarak örtünün geliştirilmesi yoluna gidilmiştir. Bazı alanlarda koruma ile otlandırma çalışmaları öngörülerek bu alanlardaki bitkilendirmenin, ayrıca ot ve kök yoğunluğunun
arttırılmasıyla yüzeysel akışa geçen suların bir miktar engellenmesi amaçlanmıştır. Ağaçlandırma yapılacak alanlarda yerel halkın da görüşleri doğrultusunda ekonomik değeri olan ve çiçeğinden bal üretimi amacıyla kullanılabilecek türlerin kullanılması uygundur. Köylerde tarım
alanları ve meyveliklerde yaban hayvanlarının tarımsal ürünlere zarar verdikleri ve köylülerin
özellikle ayı ve yaban domuzu zararından oldukça şikayet ettikleri görülmüştür. Yaban hayatı
zararının azaltılmasına yönelik önlemler alınmalıdır. Bozuk orman alanları ve orman toprağı alanları köylülerce potansiyel mera ve otlatma alanı olarak görülmektedir. Genellikle yaşlı
nüfus geleneksel alışkanlıkları nedeniyle hayvancılığın azalmasına rağmen köyde potansiyel
ağaçlandırma alanlarını, otlatma yapacakları bahanesiyle orman idaresine vermek istememektedirler. Bu baskının kaldırılması için ahır hayvancılığına geçilmesi bir çözüm olacaktır. Sel ve
heyelan tehlikesi olan alanlar ile erozyonun başladığı alanlarda toprak muhafaza ağaçlandırması ve erozyon kontrol çalışmalarına izin vermek eğilimi vardır.
3.7.2. Mera Alanlarına İlişkin Sorunlar
Meralara stabilize yollarla ulaşım sağlanmaktadır. Hayvanlar sürü şeklinde yürüyerek gitmektedirler. Gökdere Mikrohavzasında alt yapı olarak yetersiz de olsa köylülerin kendi olanakları
ve belediyelerin yaptıkları hayvan içme suyu sıvatları bulunmaktadır. Mera yolları bakımsız,
stabilize oldukça kötü durumdadır.
Mikrohavza proje köylerinde meralar ile ilgili bir ihtilaf bulunmamaktadır. Köylerde üreticiler
meralarda ve orman içi açıklıklarda kadastro sorunu nedeniyle sıkıntılar yaşamakta ve orman
içi meraları yeterince kullanamadıklarını belirtmektedirler. Mikrohavzada proje köylerinde
bazı meralar ile ilgili bir ihtilaf bulunmaktadır. Özellikle Büyükasarlık ve Söğüt Yaylası kısımlarında yayla mülkiyeti ve meralar konusunda farklı köylerin hak talep etmesi nedeniyle
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ihtilaf bulunmaktadır. Tespit işlemi yapılan meralarda tescil işlemleri tamamlanmış kısmen tescil devam etmektedir. Otlatma kapasitesinin aşılmadığı mera alanlarında münavebeli otlatma,
taş toplama, suluk, gölgelik gibi çalışmalar yapılarak meraların iyileştirilmeleri sağlanacaktır.
Mera alanlarında aşırı otlatma ve eğimin yüksek olduğu bölümlerde erozyon ve oyuntular oluşmuştur. Bu meralarda oyuntu tahkimi ve erozyon kontrolü çalışmaları yapılmalıdır.
3.7.3. Tarım ve Hayvancılığa İlişkin Sorunlar
Dedemli Köyde sulu tarım alanları genellikle köyün alt kısımlarında yer aldığından, baraj su
tuttuğunda bu alan su altında kalacaktır. Köyün alt mahallesi de olumsuz etkilenecektir. Köyde
tespit ve istimlakler yapılmamış ve köylüler tereddüt içindedirler. Mikrohavzada çiftlik ve kimyasal gübre meyvecilikte kullanılmaktadır. Çevre kirliliğini önlemek ve tarım topraklarının verimliğini korumak için proje alanındaki tüm köylerde, çevre dostu tarım teşvik edilebilir. Çünkü
özellikle tarıma yeniden kazandırılacak (eskiden işlenmiş ve şimdi işlenmeyen) alanlarda uzun
yıllardır bilinçsiz ilaç ve gübre kullanımı olmamış ve toprak kirlenmemiştir. Bu amaçla, bu
alanlarda geleneksel tarım sistemlerine alternatif olarak toprak ve ekosisteme olumsuz etkileri
olmayan sürdürülebilir ve iyi tarım uygulamaları gibi üretim sistemleri üzerinde yoğun bilgilendirme çalışmaları ve demonstratif çalışmalar yapılabilir. Proje alanındaki üreticilerin teknik
kapasiteleri düşüktür. Tarımsal yayım ve eğitimlere önem verilmelidir. Bu eğitimler sahaya
uygun anlaşılabilir, teorik ve uygulamaları birlikte içermelidir. Havzada girdilerin (makine kullanımı ve meyve fidanı) pahalılığından şikâyet edilmiş, bu yüzden son yıllarda birçok tarım
alanının işlenemediği, mera olarak kullanıldığı belirtilmiştir. Bu işlenmeyen alanların tekrar
üretime kazandırılması için seki teraslar yapılmalı ve meyvecilik teşvik edilerek gelir getirici
olması sağlanmalıdır. Mikrohavzada bakım-budama, toprak analizlerini içeren meyvecilik konusunda kapasite geliştirici uygulamalı eğitimler verilmelidir.
Mikrohavzada Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü verilerine göre 3069 dekar alanda
kiraz, 207 dekar alanda elma, 603 dekar alanda üzüm ve 126 dekar alanda ise karışık meyvecilik yapılmaktadır. 1 Kiraz ağacı ortalama 50-60 kg,1 Üzüm omcası ortalama 5 kg,1 Elma ağacı
60 kg ve karışık meyve (ceviz, erik, vb) ağaçları ise 40 kg meyve vermektedir. Havzada çok
olmamakla birlikte bazı üreticiler nadas uygulaması yaptıklarını belirtmişlerdir. Bu uygulamada yapılan en önemli yanlışlık nadasa bırakılan alanın sürülmeden bırakılmasıdır. Havza köylerinde hayvancılık işletmeleri küçüktür. Küçük işletmeler bilgiye ulaşma, teknik altyapı, modern
alet - makine, ürün kalitesinin korunması ve değer fiyata pazarlama gibi imkan ve bilgilerden
yoksundur. Bu temel eksiklerden kurtulamadıklarından dolayı hayvansal üretim gelir getirici
bir hale dönüşememektedir. Böyle küçük işletmelerde hayvancılık aile beslenmesinin ötesine
gidememektedir. Az da olsa proje köylerinde ticari amaçlı (kurbanlık) sürü besleyen üreticiler
de vardır. Köylerde süt satışı yapılamamaktadır. Elde edilen süt çeşitli ürünlere (yağ, peynir)
dönüştürülerek yerel pazarlarda üreticilerin kendi olanakları ile pazarlanmaktadır.
3.7.5. Kırsal fakirlik sorunları
Eskiden beldelerde hayvancılık önemli gelir kaynağı olsa da şu anda genel olarak hane içi
tüketim için yapılmaktadır. İstihdam açısından iş alanı çok fazla yoktur. Mikrohavzada kırsal
fakirliğin önüne geçilmesi için; erozyonla oluşan toprak kaybının önlenmesi, hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla meralarda rehabilitasyon çalışmaları kapsamında yapı ve tesisler yapılma-
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sı, ahırların iyileştirilerek et ve süt veriminin arttırılması, arıcılığın geliştirilmesi, meyveciliğin
geliştirilmesi, bağcılığın geliştirilmesi ve pazara yönelik ürün elde etmede hijyen ve sağlıklı
ürün elde edilmesi uygun olacaktır
Fotoğraf 3. Arazi Etüt Çalışmalarından Görüntüler

PLANLANAN FAALİYETLERİN DAĞILIMI, ANALİZLERİ VE HEDEFLERİ
4.1. Doğal Kaynakların Rehabilitasyonu -Planlanan Ormancılık Faaliyetleri
Mikrohavzada ormancılık faaliyetlerinin yapılacağı toplam 8523,69 hektarlık alanda arazi kabiliyet sınıfı olarak VII. Kabiliyet Sınıfı hakimdir. Faaliyet alanının 5696,98 ha. (%66,84) lık
kısmı VII. Kabiliyet Sınıfında, VIII. Kabiliyet Sınıfında 2551,57 ha (%29,94), VI. Kabiliyet Sınıfında 266,84 ha (%3,13), I. Kabiliyet Sınıfında 1,36 ha. (%0,02) alan bulunmaktadır. Faaliyet
alanının derinlik analizlerine bakıldığında 1032,83 hektarlık (%12,12) alanın 61 cm’den derin
topraklar olduğu, 1085,16 hektarlık (%12,73) alanın 31-60 cm der inlikler arasında bulunduğu,
6294,36 hektar (%73,85) alanında 0-30 cm derinliğe sahip olduğu görülmektedir. Bu sahalardaki mutlak ve fizyolojik toprak derinlikleri anakayanın yapısına, eğime, lokal iklim özelliklerine,
erozyona maruz kalma derecesine ve buna benzer bir çok etmenin etkisi ile farklılıklar göstermektedir. Profil derinlikleri arasındaki geçiş zonları içi içe girmiş durumdadır. Proje alanında
açılan toprak profillerinin bazılarında C horizonunun parçalı ana kayadan oluştuğu bazılarında
ise sıkışmış toprak ve parçalı ana kayanın iç içe olduğu tespit edilmiştir. Arazi yapısı toprak
profilleri ve diğer veriler dikkate alındığında mini ekskavatör ile toprak işleme çalışması planlanmıştır. Mikrohavzada toplam 301 profil noktası oluşturulmuş, doğal kaynak rehabilitasyonu
yapılacak alanda 126 toprak profili açılarak incelenmiş ve bunlardan 16 tanesinden derinliklerine göre toprak örneği alınarak toplam 56 toprak örneği analizi yapılmıştır. Arazi kabiliyet sınıfı değerleri ile açılan profillere göre oluşan toprak derinlik değerleri farklılık göstermektedir.
Farklılık gösterdiği alanlarda toprak profil incelemesi değerlerine uyulmuştur. Toprak haritaları
buna göre hazırlanmıştır.
Mikrohavzada ana dere yamaçlarına doğru eğimin yükseldiği yer yer sarp arazi niteliğindeki
alanların topoğrafik yapıyı şekillendirdiği görülmüştür. Faaliyet alanları; 1251-1500 m yükseltiler arasında 488,03 ha (%5,73), 1501-1750 m yükseltiler arasında 1839,54 ha. (%21,58),
1751-2000 m yükseltiler arasında 4704,75 ha (%55,20), 2001-2250 m. yükseltiler arasında
1469,14 ha (%17,24), 2251-2500 m yükseltiler arasında 22,23 ha (% 0,26), alan bulunmaktadır. Ormancılık faaliyetlerinin yapılacağı toplam 8523,69 hektarlık alanda yapılan eğim analizleri sonucunda 0-20 eğim grubunda 5491,17 ha (%64,42), 21-40 eğim grubunda 2827,06 ha
(%33,17), 41-60 eğim grubunda 205,47 ha (%2,41), alan bulunduğu saptanmıştır. Dikilecek
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türler talepler ve türlerin biyolojik istekleri göz önüne alınarak belirlenmiştir. Buna göre Karaçam (2+0 tüplü), Sedir (2+0 tüplü), Ardıç (2+0 tüplü) Badem (2+0 çıplak), Kuşburnu(2+0
çıplak), Alıç (2+0 çıplak) ve türleri ile dikim yapılması planlanmıştır. Yöredeki fidan üretim
durumu dikkate alınarak fidanlar çıplak köklü veya tüplü olarak da kullanılabilir. Meşe rehabilitasyon çalışmalarında canlandırma kesimleri ile büyüme enerjisini kaybetmiş, bozuk yerde
sürünen meşe baltalıklarının canlandırılması amaçlanmaktadır. 170,51 hektarlık alanda canlandırma kesimi planlanmıştır. Bu kapsamda boylu ve iyi kalitedeki meşelere müdahale edilmemelidir. Ancak büyüme enerjisini kaybetmemiş meşeler tekleme budama yapılarak rehabilite
edilebilir. Erozyon ve toprak kaybının olduğu alanlarda oyuntu rehabilitasyonu yolu ile rüsubat
kontrolü yapılacaktır. Toplam 17,13 km kuru derede 3739 adet eşik ile oyuntu rehabilitasyonu
planlanmıştır. Bunların tamamı 11217 metre galvanizli kafes tel eşik olarak planlanmıştır. Bazı
alanlarda koruma ile bitki örtüsünün geliştirilmesi faaliyetleri uygulanacaktır. Bu alanların bir
kısmı dikenli tel çit ile çevrilerek koruma altına alınacak, bir kısmı ise köylüler ve kullanıcılarla anlaşılarak otlatma ve kullanıma kapatılmak suretiyle korunacaktır. Mera alanlarında, sıvat,
kaşınma kazığı, su hattı, gölgelik, ağıl (hayvan barınağı) planlamıştır.
Odun dışı ürün ve hizmetlerin planlanmasında her yerleşim yeri için planlanmış olan envanter çalışmaları bütçesi içinde yerel halkın odun dışı orman ürünleri ve hizmetleri konusunda
eğitimi de yer almaktadır. Bu eğitimler yüklenici tarafından planlanarak her köyde ayrı ayrı
uygulanacaktır. Ayrıca mesire yeri planlaması, anıt ağaç düzenlemesi, yürüyüş ve bisiklet yolu
planlaması ile düzenlemesi de planlama içinde bütçelendirilmiştir.
4.2. Planlanan Gelir Getirici Faaliyetler
Yukarı Göksu Havzası Gökdere Mikrohavzasındaki doğal kaynakların korunması, iyileştirilmesi ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi için kırsal kesimde yaşayan halkın yaşam
kalitesini iyileştirmek ve aile bütçelerine ek gelir sağlamak, amacıyla gelir getirici faaliyetler
uygulanacaktır. Bu program, arazi demonstrasyonları vasıtasıyla, kırsal halkın ana gelir kaynakları olan, tarım ve hayvancılık konularında teknik gelişmelerin yayım ve tanıtımını hedeflemektedir.
Mevcut kullanılan ve bakımsız sulama kanallarının tamirleri ile küçük su kaynaklarının değerlendirilmesi için (havuz, boru vb tesis yapımı) iyileştirici uygulamalarla, ekonomik faaliyet
alanı tarım olan yörede, çiftçilerin gelirlerini yükseltmek, toprak ve suyun korunarak kullanılmasını sağlamak, su israfını önlemek, birim maliyetini düşürmek, üretim ve verimde kalite ve
niteliklerini yükselterek, çiftçilerin hayat standartlarını yükseltmek hedeflenmektedir.
Meyvecilik
Mikrohavzada kapama meyve bahçesi tesisi yapılmaya başlamıştır. Bu bazen kuru bazen de
sulu tarım alanlarında yapılmaktadır. Meyveciliğin gelir getirici bir faaliyete dönüşmesi için
belli bir büyüklüğe gelmesi gerekir. Meyveciliğin gelir getirici bir faaliyete dönüşmesi için,
uygun arazisi ve sulama olanağı olan üreticilere pazara yönelik kapama meyve bahçesi tesisi
kurulmalı ve bu şekilde gelir elde etmeleri sağlanmalıdır. Havzada, kapama kiraz bahçeleri
tesis edilmiştir ve kirazcılık gelişmiştir. Pazarlama için yöreye gelen aracılar kullanılmaktadır.
Havzada bağcılığın, geleneksel olarak yapılan bir üretim biçimi olması nedeniyle teşvik edilmesi gerekir. Tesis edilecek bahçelerin, pazara yönelik olması için tek tür meyve fidanından
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kurulması önemlidir. Kapama meyve bahçelerinde bodur tipi fidanlar kullanılmalıdır. Bodur
tip meyveciliğin işçilik, bakım, budama gibi maliyetler açısından avantajları vardır. Bodur ve
yarı bodur fidanlarla tesis edilecek meyve bahçelerine damlama sulama sistemlerinin kurulması
sulama suyundan tasarruf sağlayacaktır. Bodur ve yarı bodur fidanlar daha erken meyve verdiklerinden üreticilerin daha kısa sürede gelir elde etmeleri sağlanacaktır. Geleneksel meyve yetiştiriciliği de mikrohavzada görülmektedir. Mikrohavza köylerinde mevcut geçmişte kullanılan
ancak çeşitli nedenlerle (işgücü, makine vb.) tarım dışında kalan arazilerin tekniğine uygun seki
teraslar yaparak değerlendirilmesi ve bu arazilere meyve fidanı dikimi yaparak köylülerin kısa
sürede gelir elde etmesi sağlanabilecektir.
Erozyon önleme çalışmalarının yapılacağı alanlarda yer alan üretici arazileri de yapılacak faaliyetlerin içerisinde değerlendirilecektir. Teras yapmaya uygun arazisi olan, erozyona müsait, fidanını kendi temin eden ve sulama imkanı yaratabilecek üreticilerin talepleri alınarak uygulama
gerçekleştirilecektir. Tapulu alanlarında seki teras yapımı isteyen üreticilerin orman teşkilatına
yazılı muvafakat vermesi gerekmektedir. Üreticiler toprak hazırlığı, fidan temini ve dikimini
üstleneceklerdir. Seki teras yapımı proje tarafından, fidan bedelleri ve dikimi ise üreticiler tarafından sağlanması ekonomik açıdan daha yararlı olacaktır. Orman teşkilatı yaptığı teraslarda
uygun ağaçlandırma ve fidan seçimine özen gösterecektir. Gelecekte orman alanlarına dikilen
fidanlardan (arıcılık ve meyvecilik) yöre çiftçisinin gelir elde edebileceği düşünülecektir.
Köylerde yapılacak seki teraslarda kullanılacak meyve fidanlarının iklim ve pazar isteği göz
önüne alınarak uygun çeşitlerin seçilmesi önerilmelidir. Fidanlar (kiraz, üzüm, ceviz, badem)
üreticilerce temin edilmeli ve üzümde hastalıklara karşı Amerikan asma çubuğuna aşılı şıralık
çeşitleri seçmeleri önerilmelidir. Meyvecilikte üreticilere bölgeye uygun çeşitler önerilmeli, tarla
hazırlığı, dikim ve bakım konularında uygulamalı eğitimler verilmelidir. Kirazda dikilecek fidanın yaşı, çeşidi ve dölleyici çeşitlerin tespiti üreticilere anlatılmalı ve önerilmelidir. Meyvecilik
çalışmalarında üründe kalite ve belirli bir büyüklük söz konusu olup, pazarın isteği doğrultusunda meyvecilik yapılmaya çalışılmalıdır. Mevcut meyve ağaçlarının iyileştirilmesi (fidan dikimi,
budama, seyreltme vs.), mantara ve böceklere karşı ilaçlama ve bakım (zamanında sulama, çapalama, budama vs.) ile meyve kalitesi ve miktarı uygulamalı eğitimlerle artırılabilir. Ürün pazarlamada özellikle kaliteli üretilirse Kiraz da sıkıntı çekilmemektedir. Mikro havza köylerinde en
fazla 820 tonla Kiraz, 65 ton Elma, 55 ton karışık meyve ve 11 ton Üzüm pekmezi satılmaktadır.
Hayvancılık
Havzada yapılan köy ziyaretlerinde çiftçilerin hayvan barınakları incelenmiş ve üreticilerden
uygulamalar hakkında bilgiler alınmıştır. Dam örtülüğü ile ısınmada verimliliğin ve izolasyonun da sağlanması planlanmıştır. Hayvan barınaklarının projelendirilmesinde bu etmenlerin
çok iyi değerlendirilmesi gerekir. Çünkü, çevre koşulları hayvanların sağlığı ve verimlerinin
yanı sıra, barınakların yapısal özellikleri ve maliyeti üzerinde de etkili olabilmektedir. İklimsel
çevre koşulları hayvanların fizyolojisi üzerinde etkili olup vücut sıcaklığını, hayvanların oksijen oranı ve diğer yaşamsal göstergelerini etkilemektedir. Bu özelliklerin değişimi ise yem ve
su tüketim miktarını etkileyerek hayvanın performansında değişmeye neden olmaktadır. Barınaklar büyük başta genellikle ev altlarında, küçükbaşta ise ev kenarlarında yer almaktadır.
Son yıllarda yapılan barınaklar biraz daha iyi ve tekniğine uygun olmasına rağmen, diğer barınakların koşulları iyi değildir. Bu barınaklar üzerinde iyileştirme ve geliştirme çalışmaları ile
hayvancılıktan elde edilecek gelir arttırılacaktır.
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Arıcılık
Arıcılığın hem işletme hem ülke ekonomisi düzeyinde oldukça önemli katkıları mevcuttur. İşletme maliyetlerinin düşük olması, diğer tarım dallarına kıyasla az işgücü kullanılması, ürünlerinin kolayca saklanabilmesi ve değer fiyatla satılabilmesi gibi özellikleri ile arıcılığın gelişmekte olan ülkelerdeki kırsal nüfusa iş, gelir ve sağlıklı beslenme olanağı sağladığı kabul
edilmektedir. Verimliliği sınırlayan unsurların ortadan kaldırılması durumunda, Türkiye’de
hem kırsal nüfusun gelir düzeyini arttırılması hem de ihraç edilmesi ile arıcılık ülke ekonomisine döviz katkısı sağlama potansiyeline de sahiptir. Buna ek olarak bal arısı bitkisel üretimin
gerçekleşmesinde kullanılan bir girdidir. Üründen ürüne, bölgeden bölgeye taşınabilen tek tozlaştırma vektörüdür. Entansif üretim alanlarında uygulanan tarımsal savaşım metotları doğal
tozlaştırıcıların azalmasına yol açmakta ve bitkisel üretimin güvenceye alınmasında arıcılığı
zorunlu kılmaktadır.
4.3. Planlanan Odun Tüketimini Azaltıcı Faaliyetler
Güneş Enerjili Su Isıtma;
Enerjinin etkin kullanılması yaşamın her alanında önemini korumaktadır. Havzadaki köylerde ısınma amaçlı kullanılan kaynaklar, başta ormanlardan elde edilen yakacak odun
ile buna ek olarak köylülerin ısınmak amacıyla piyasadan odun ve kömür satın almasıdır.
Köylülerin giderlerini azaltmak, enerji kaynaklarını daha verimli kullanmasını sağlamak
amacıyla enerji verimliliğine ve de doğal kaynakları korumaya yönelik ısı yalıtımı ve
temiz enerji kullanımı desteği verilecektir. Bu da doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı azaltacak ve dolaylı etki olarak da havzadaki üreticilerin gelirlerine etki edecektir. Ailenin,
su ısıtma için ödediği bedeli başka ihtiyaçları için harcayacaktır. Mikrohavza köylerinde
güneş enerjisi ile su ısıtma sistemlerinin bazı hanelerce alınmış olması, köylülerin bu sistemin avantajlarının farkına varmasını sağlamıştır. Tesis desteği verilmesi yararlı olacaktır. Köylerde 100 adet sistem kurulacaktır. Sistem 3 kollektörlü ve kışın da kullanılabilir
olmalıdır.
4.4. Model Uygulamalar ve Demonstrasyon Çalışmaları
Üreticilerin çekingen davrandığı ve risk almak istemediği yeni teknikleri ve üretim biçimlerini
onlara uygulayarak tanıtmak ve bu tekniklerin yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla demonstrasyon çalışmaları yapılacaktır.
Aromatik bitki yetiştirme
Bölge kayıtları doğrultusunda odun dışı ürünler envanterleri incelenecek ve ekonomik değeri
olan ürünlerin üreticilere tanıtımı yapılacaktır. Örnek olarak Yalınçevre köyünde talep eden üreticinin 3 dekar alanında Pazar değeri olan ve satışında sıkıntı olmayan melisa, adaçayı, kekik,
ekinezya, gojiberry olmak üzere 5 tür yetiştirilmeye çalışılacaktır. Bu demonstratif uygulama
sonuçları görüldüğünde küçük sulanabilir alanlarda bu yolla daha fazla gelir elde edilecektir.
Gerek doğadan toplanan gerekse proje aracılığı ile yetiştirilecek aromatik bitkilerin uygun kurutulması ve paketlenmesi için kurutma sistemi yapımı yararlı olabilir. İlk yıllar bitki tohumları
ekilecek alanlardan olumlu sonuç alınabilir ve yaygınlaşırsa kurutma ve paketleme sisteminin
de oluşturulması gerekecektir.
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Üzüm suyu çıkarma
Mikrohavzada üzüm çeşitleri genellikle şıralık olup pekmez yapımına uygundur. Köylerde kendi yöresel adlarla söyledikleri pekmezlik siyah, misket, dökülgen, erkek üzümü, köle doyuran,
hesebalı, iri kara, kecimen Yalova incisi, öküz gözü üzümleri yetiştirilmektedir. Üreticiler üzümü daha çok pekmez yaparak değerlendirmektedirler. Mevcut omcalar da şıralık çeşitlerdir.
Meyveleri uygun olmayan koşullarda sıkarak suyunu çıkarmaktadırlar. Hijyen açısından uygun olmayan bu koşullarda ayrıca meyve suyunun tamamını da sıkamayarak kayıplara sebep
olunmaktadır. 5 kg yaş üzümden ortalama 3 kg su alınması gerekirken bu koşullarda yaklaşık
2 kg almaktadırlar. Buda %30 verim kaybı demektir. Daha sağlıklı ve kayıpları önlemek için
her köye kontrollü şartlarda ortak kullanım için 1 adet makine demonstratif olarak alınacaktır.
Makine ORKÖY kuralları içerisinde değerlendirilecek kredili olarak talep eden bir üretici edindirilecektir. Kullanımı ve bakımı bu üretici tarafından karşılanacaktır. Seyyar kullanılabilen
makine temini ile örnek tesisler oluşturulacaktır. Makine köy içinde dolaştırılarak üzüm üreticileri kendi alanlarında meyveden daha fazla ve kaliteli üzüm suyu elde edeceklerdir. Ayrıca çekirdekler ezilmeyecek ve posasından çekirdekleri ayrıştırılarak değerlendirmeye çalışılacaktır.
Yaban Hayvanı Zararı
Köylerde ayı ve domuz meyve ve arı kovanlarına zarar vermekte ve köylüler önlem alamamaktadırlar. Güneş enerjisi ile çalışan Elektroşoklu tel çit sistemi köylerde bilinmemektedir. Örnek
olarak köylerde yapıldığında zarar gören üreticiler benimseyecek ve yaygınlaşacaktır. Böylece
hem üreticilerin hem de yaban hayvanlarının zarar görmesi azaltılabilecektir. Her köyde 1 ünite
meyvecilikte ve 1 ünite Arıcılıkta olmak üzere 2 adet sistem kurulacaktır. Gerektiğinde sistem
yer değiştirebilmelere uygun olacaktır.
Güneş Enerjisi Yoluyla Yaylada Elektrik Üretme - Kullanımı
Hayvancılık yapan haneler yaz döneminde yaylalarda kalmaktadırlar. Yaylalarda elektrik yoktur. Elektrik sosyal yaşam açısından önemli bir etkendir. Aydınlatma, televizyon seyretme vb.
gibi faaliyetlerde elektriği temin etme ve sürdürülebilir kullanımı hem elektriğe ulaşım hem de
maliyet açısından önemlidir. Yaylalarda toplam 15 adet elektrik üretme sisteminin demonstratif
olarak kurulması yararlı olacaktır. Sistemin özellikleri olarak 2 lamba, 1 TV, 1 Mini Buzdolabını çalıştıracak ve ayrıca telefon ve lamba şarjı içinde düşünülecektir. Ayrıca güneş olmadığında
en az 2 gün akünün depolama kapasitesi olması ve hafif gölgeli günlerde de akünün şarj olması
gerekmektedir. Sistem istenildiğinde yer değiştirilebilmeli ve köyde rahatça takıp sökebilmeleri
için yapan firma tarafından eğitim verilmelidir.
4.5. Planlanan Sulama Faaliyetleri
Mikrohavza içinde yapılması planlanan sulama sistemleri genellikle açık kanal sistemleri ile
basınçsız cazibeli kapalı sulama sistemi ve düşük basınçlı kapalı (borulu) sulama sistemleri
olacaktır.
SONUÇ
Ülkemizde ilk defa milli kaynaklarımız kullanılarak yapılan bir proje olarak büyük bir öneme
sahiptir. Proje finansmanının % 69’u doğal kaynak rehabilitasyonu % 31’i ise gelir getirici
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ve refah düzeyini artırıcı faaliyetler için kullanılacaktır. Yerel halkın % 25,8’i doğrudan hane
bazlı proje faaliyetlerinden, % 100’ü ise ortak proje faaliyetlerinden faydalanacaktır. Yukarıda
belirtilen çalışmalar sayesinde Mikrohavzada toprak ve su kaynakları dahil olmak üzere hem
entegre havza rehabilitasyonu yapılacak, hem de kırsal kesimde yaşayan insanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi sağlanacaktır.
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ÖZET
Türkiye, 25 adet hidrolojik havzaya bölünmüştür. Ülkemizde havzaların ekolojik, sosyal ve demografik koşulları ve havza kaynaklarının kullanımı, havzanın bulunduğu bölgeye ve havza alanlarının yatay ve dikey dağılımına bağlı
olarak önemli farklılıklar gösterebilmektedir. Söz konusu bu farklılıklar alana
özgü havza projelerinin hazırlanmasına neden olmaktadır. 1990’li yıllardan
beri ülkemizde önemli havza projeleri gerçekleştirilmiş, bu projelerden edinilen deneyimler ve öğrenilen dersler başta Orta Asya ve Kafkaslar olmak üzere
koşulları bakımından Türkiye’ye benzer diğer ülkelerle eğitimler, çalıştaylar
ve projeler aracılığı ile paylaşılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada; havza planlama ve yönetimi konuları açıklanmış, Türkiye’de gerçekleştirilen önemli entegre havza rehabilitasyon projeleri hakkında özet bilgiler verilmiş ve havza
planlamada entegre yaklaşımlar ve katılımcılık konusu üzerinde durulmuştur. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, FAO ve TİKA ortaklığında yürütülen “Orta
Asya ve Kafkaslardaki Dağlık Havzaların Sürdürülebilir Yönetimi İçin Kapasite Geliştirme Projesi” örneğinde, havza planlama konusunda ülkemiz tecrübelerinin aktarımı ve mikrohavza planı hazırlanması süreci detaylı olarak
işlenmiştir. Söz konusu proje Orta-Asya Kafkaslar bölgesine havza planlama
yaklaşımının transferi açısından önemlidir.

Anahtar kelimeler: Havza planlama, mikrohavza, kapasite geliştirme, entegre yaklaşım.
GİRİŞ
Tüm dünyada, erozyon, tarımsal değişimler ve yanlış uygulamalar, suyun aşırı kullanımı, aşırı
otlatma, orman alanlarının azalması ve kirlilik de dahil bir dizi doğal ve insan kaynaklı etkenler
havzalarda olumsuz değişikliklere neden olmuştur. Bu değişikliklerin önüne geçmek için bazı
tedbirler alma yoluna gidilmiş, yalnız teknik tedbirlerin ve tek bir noktada yoğunlaşan uygulamaların olumsuz gidişi durdurmaya yetmeyeceğinin anlaşılmasıyla birlikte, havzanın bir bütün
olarak yönetimi konusu üzerinde durulmaya başlanmıştır.
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Havza yönetimi, havzanın sağladığı hidrolojik hizmetleri muhafaza etme ve olumsuz aşağı havza ya da yeraltı suyu etkilerini en aza indirgeme ya da engelleme amaçları ile birlikte coğrafi
olarak ayrık bir drenaj alanındaki toprağın, bitki örtüsünün ve suyun o alanda yaşayanların
yararına entegre kullanımı olarak tanımlanmıştır (Daeghouth et al., 2008).
Havza yönetimin çerçevesini çizmek için, havzada çok disiplinli bir biçimde çalışma ihtiyacı,
alt ve üst havzada yapılacak planlamaların ilişkisi, sürdürülebilirlik ve katılımcılık konularını
ele alan pek çok araştırma ve proje yapılmıştır. Uygulanan havza projeleri zaman içinde farklı
yaklaşımlar benimsemiş ve gelişmiştir. Ülkemizde de dış kaynaklı büyük entegre havza rehabilitasyon projeleri uygulanmış, büyük bilgi ve uygulama deneyimleri edinilmiştir.
Zaman zaman dış kaynaklı entegre projeler yapılması konusunda eleştiriler getirilmiş (Çağlar,
2010), bu projelerin etraflıca düşünülmesi gerektiği vurgulanmıştır. Bugün gelinen noktada ise
hem iç kaynaklar kullanılarak entegre projeler hazırlanması hem de ülkemizin sahip olduğu
teknik bilgi ve proje deneyiminin yurt dışında projeler vasıtasıyla paylaşılması söz konusudur.
Yurt dışında gerçekleştirilen bu projeler ülkemizin ormancılık konusunda görünürlüğünün artmasına da yardımcı olmaktadır.
MATERYAL VE YÖNTEM
Çalışma kapsamında havza yönetimi ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınlar taranmış, ülkemizde uygulanan büyük entegre havza rehabilitasyon projelerine ait dokümanlar (proje kitapları,
raporlar vb.) incelenmiş ve 2012 yılından bu yana devam eden “Orta Asya ve Kafkaslardaki
Dağlık Havzaların Sürdürülebilir Yönetimi İçin Kapasite Geliştirme Projesi” dokümanları ile
proje deneyimlerinden faydalanılmıştır. Sözü geçen dokümanlar ve proje uygulama süreçleri
bir araya getirilerek havza planlama çalışmaları konusunda ülkemiz deneyimi ve bu deneyimin
yurt dışına aktarımı konusu ele alınmıştır.
ENTEGRE HAVZA YÖNETİMİ VE KATILIMCILIK
Havza Yönetimi
Son birkaç on yılda havza yönetimi için kapsamlı bir yapı ve temel prensipler ortaya koyulmuştur. Havza yönetiminin entegre kavramları, sürdürülebilir kalkınma için de bir çerçeve sağlarken havza yönetimi uygulamaları bu çerçeveyi operasyonel hale getirmiştir mıştır (Anonymous, 1988).
Ulusal Havza Yönetim Stratejisi’nde; havzaların sağladığı hidrolojik hizmetlerin muhafaza
edilmesi, havzadaki toprak, su, biyolojik çeşitlilik ve diğer doğal kaynakların toplumun yararına sürdürülebilir olarak kullanımı “havza yönetimi” olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir ifade
ile havza yönetimi; bir havza sınırı içerisinde kalan toprak, su, bitki örtüsü varlığı ile bunları
etkileyen bir faktör olarak da insan faaliyetlerinin birlikte ele alındığı bir doğal kaynak yönetimidir (URL, 1).
FAO havza yönetimini şimdiki ve sonraki nesiller için arazi kaynaklarının korunmasını, muhafazasını ve sürdürülebilir olarak faydalanılmasını sağlayacak sistemlerin devreye sokulması
olarak tanımlamaktadır (URL, 2). Bu tanıma göre havza yönetimi yaklaşımı, ormancılık, tarım,
hidroloji, ekoloji, toprak, fiziksel klimatoloji ve diğer bilimlerin çeşitli yönlerini entegre et-
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mektedir. Ama yalnızca bu doğa bilimi yöntemleri ve araçlarının bir araya getirilmesi anlamına
gelmemektedir. Aksine havza yönetimi; sürekli ve insanları da içine alan katılımcı bir süreçtir
ve bir onların yaşamlarını iyileştirmeyi amaçlamaktadır.
Entegre Havza Yönetimi
Entegre Havza Yönetimi; su kaynaklarının, ilgi gruplarının katılımıyla, havza ölçeğinde ele
alındığı bir planlama anlayışıdır. Entegre havza yönetimini günümüzde tüm dünyada su kaynaklarının planlanması ve yönetiminde yeni bir yaklaşım olarak ele alınabilir. Bu yaklaşımda,
tüm kesimlerin görüş, beklenti ve amaçlarını dengeleyecek bir planlama, organizasyon ve kontrol mekanizması uygulanması esas alınmaktadır (URL, 1).
Havza yönetiminde “entegrasyon” farklı biçimlerde tanımlanmakla birlikte, genel yaklaşım disiplinlerin (Teknik, sosyal ve kurumsal boyutlar) ya da amaçların (koruma, gıda güvenliği, gelir getirici faaliyetler) entegrasyonunu vurgulamak yönündedir. Havza yönetim programlarının
başarısının yaşam iyileştirici, teknik ve kurumsal müdahalelerin entegrasyonuna bağlı olduğu
daha açık şekilde görülse de gerçekte çok az program bunu gerçekte başarabilmektedir (Germen et al., 2006).
Entegre havza yönetimi ile ilgili olarak iyi uygulama olarak düşünülen beş yaygın özellik aşağıdaki gibi sıralanabilir (Anonim, 2011):
1. Havza çapında bir kurumsal çerçevenin oluşturulması (havzada faaliyet gösteren tüm
ana kurumlarının katılımıyla düzenleme, politika gündemi ve finansmanı kapsayacak
şekilde)
2. Havzadaki doğal kaynakların durumunun iyi bir şekilde bilinmesi (CBS verileri, eğilimler, vs.)
3. Politika ve stratejilerin entegre bir şekilde geliştirilmesi
4. Planlama ve yönetime toplumun ve paydaşların katılımının sağlanması
5. Sonuçların (örneğin havza kaynaklarının sürdürülebilirliği) ölçümüne yönelik bir sistemin oluşturulması.
3.3. Katılımcılık ve Entegre Havza Yönetimi
Katılımcılık: Karar alma, uygulama, yararlanma ve sorumlulukta paydaşların katılımı olarak
tanımlanmaktadır (Anonim, 2014). Sürdürülebilir doğal kaynak yönetimi için en umut vadeden
yaklaşımın, Koruma ve kalkınma faaliyetlerinin, “farklı kurumsal ve sosyal aktörlerden seçilen
kişilerin katılımıyla” entegre edilmesi olduğu belirtilmektedir (Anonymous, 1998). Bu noktadan bakıldığında, entegre yönetim anlayışının içinde katılımcılığın önemi açıkça ortaya çıkmaktadır. Zaten etraflıca düşünüldüğünde, alanda yaşayan insanları, faaliyet gösteren kurumlar
ve sivil toplum örgütleri, kooperatifler, birlikler gibi toplulukları göz ardı eden bir yönetim yaklaşımın başarılı olamayacağı açıktır. Bu nedenlerle ülkemizde gerçekleştirilen entegre havza
rehabilitasyonu projelerinde de katılımcılık üzerinde durulmuştur. Yine de söylemek gerekir ki,
pek çok uluslara arası kurum tarafından başarılı planlama ve yönetimin temel koşullarından biri
olarak gösterilmesine rağmen katılımcılığın tam anlamıyla gerçekleştirilmesinde bazı sıkıntılar
yaşanmaktadır.
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TÜRKİYE’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN ENTEGRE HAVZA REHABİLİTASYON
PROJELERİ
Ülkemizde ve dünyada gerçekleştirilen havza projelerinin, sahip olduğu yaklaşımlar
bakımından zaman içerisinde bazı değişiklikler gösterdiği görülmektedir. 1970’li ve 1980’li
yıllarda gelişmekte olan ülkelerdeki birinci jenerasyon havza yönetim projeleri, yerinde ve
aşağı havzada belirli fiziki sonuçları hedefleyen mühendislik işlerine odaklı bir toprak ve su
planlama yaklaşımı kullanmıştır. Bu nedenle yukarı havzada yaşayan insanların ihtiyaçlarına
daha az ilgi gösterilmiştir. Sonuçta aşağı havzada yapılan yatırımlar yüksek maliyetli olmuş ve
her zaman gerekçelendirilememiştir. Üstelik yaratılan varlık ve faydaların da genelde sınırlı bir
ömrü olmuştur.
1980’lerin sonunda bu “mühendislik” yaklaşımının başarısızlığı netleşince havza yönetim yaklaşımları daha geniş şekilde yeniden düşünülmeye başlanmıştır.
1990’lardan itibaren gelişmekte olan ülkelerde, uluslararası topluluklar tarafından desteklenen
havza yönetim programları; kaynakların korunmasına ek olarak genelde geçim kaynaklarının
iyileştirilmesini ve yoksulluğunu azaltılmasını hedeflemiştir. Bu hedeflere yönelik faaliyetler
genellikle entegre tarım sistemlerini ve ademi merkezi seviyede uygulanan katılımcı ve talebe
dayalı yaklaşımları benimsemiştir (Daeghouth et al., 2008).
Ülkemizde uygulanan entegre havza rehabilitasyon projelerinde de benzer bir seyir görülmüş
olup başlıca entegre havza rehabilitasyon projeleri aşağıdaki gibidir:
•

“Doğu Anadolu Su Havzaları Rehabilitasyon Projesi”,1993-2001.

•

“Anadolu Su Havzaları Rehabilitasyon Projesi”, 2005-2012.

•

“Çoruh Nehri Su Havzaları Rehabilitasyon Projesi”, 2012-2019

•

“Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi”, 2012-2018

Ayrıca, Havza İzleme Değerlendirme çalışmaları kapsamında da 2000-2005 yılları arasında
“Orta Doğu Su Havzaları İzleme ve Değerlendirme Projesi” yürütülmüştür.
Doğu Anadolu Su Havzası Rehabilitasyon Projesi
Doğu Anadolu Su Havzası Rehabilitasyon Projesi, kırsal fakirlik ve doğal kaynakların bozulması sorunlarını ele alan ve Dünya Bankası kredi desteği ile yürütülmüş olan bir projedir.
Proje toprak aşınmasını azaltma, toprak verimliliğini artırma yoluyla, mikro havzalarda mera
ve ormancılık faaliyetleri ile tarımsal faaliyetleri iyileştirmeyi, sürdürülebilir hale getirmeyi
amaçlamıştır. Köylüye rağmen değil köylüyle beraber çalışmayı hedefleyen katılımcı bir proje olmuştur. Proje, su havzalarının yukarı kısımlarındaki doğal kaynakların rehabilitasyonunu
hedeflemiştir.
Projenin toplam bütçesi 110 Milyon USD olup, 77 Milyon USD’si Dünya Bankası’ndan sağlanan dış kredidir. Projede doğal kaynak rehabilitasyonu faaliyetleri için ayrılan ödenek miktarı
proje bütçesinin % 60’nı oluşturmaktadır.
Doğu Anadolu Su Havzası Rehabilitasyon Projesi; 1993 yılından itibaren Elazığ, Malatya ve
Adıyaman illerinde, 1998 yılından itibaren; Adana, K.Maraş, Sivas illerinde, 1999 yılından itibaren de Isparta, Antalya, Mersin, Gaziantep, Ş.Urfa illerinde olmak üzere toplam 11 ilimizde
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uygulanmış ve 2001 yılında sona ermiştir.
Doğu Anadolu Su Havzası Rehabilitasyon Projesi, değişik kurumların işbirliğini öngören, köylünün katılımını hedef alan ve aynı zamanda vatandaşın ekonomik durumunu iyileştirici, gelir
getirici ormancılık çalışmalarıyla yeni bir anlayış kazandırmıştır. Projede uygulamalar mikro
havza bazında planlanmıştır. DASHRP kapsamında 2001 yılı sonu itibarı ile toplam 88 mikro
havza planlanmıştır.
Doğu Anadolu Su Havzası Rehabilitasyon Projesi’nin uygulaması, toprak ve su koruma, tarım,
hayvancılık, çevre ve ormancılık ile ilgili farklı kurum ve kuruluşların entegre havza geliştirme
çalışmalarının planlanması ve uygulanmasında ortak bir çaba içerisine girmeleri bakımından
bir ilk olmuştur. Genel olarak, program sadece uygulayıcı kuruluşlar arasında değil, aynı zamanda yerel düzeyde (toplum liderleri, çiftçiler dâhil olmak üzere) kurumsal gelişime yardımcı
olmuştur.
Doğu Anadolu Su Havzası Rehabilitasyon Projesi’nin, kırsal gelir düzeylerinin yükseltilmesi
ve doğal kaynak bozunumunun azaltılması gibi olumlu sonuçları, projenin yaygınlaştırmasına
olanak tanımıştır.
Orta Doğu Su Havzaları İzleme ve Değerlendirme Projesi
Proje, Orta Doğu Barış Programı Çevre Çalışma Grubu çerçevesinde, Türkiye, Ürdün, Filistin,
ABD ve İsrail’den araştırma kuruluşlarının ve üniversitelerin katılımı ile 2000-2005 arasında
gerçekleştirilmiştir.
Proje 450.000 ABD$ tutarında bir bütçeye sahipti. Proje amaçları arasında şunlar bulunmaktaydı: (i) izleme ve değerlendirmenin, kurak ve yarı kurak bölgelerdeki su havzası ıslah projelerinin performansı üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi; (ii) su havzalarının sürdürülebilir
yönetimi ile ilgili biyo-fiziksel ölçümlerin değerlendirilmesi; ve (iii) başka yerlerdeki başarılı
projelerin deneyimlerinden yararlanarak orman ve mera geliştirme müdahalelerinin etkililiğinin güçlendirilmesi.
Projenin ilk aşamasında, su havzası ıslah uygulamalarının bitki örtüsü, hidroloji, erozyon ve
sedimantasyon üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesini kapsıyordu; ikinci aşaması ise kullanılan izleme araçlarının ve yöntemlerinin değerlendirilmesi üzerinde odaklanıyordu. Veri
toplamaya ve su havzası ıslahının etkilerinin izlenmesine ve değerlendirilmesine yönelik yöntemlerin uygulamaya konulması ve test edilmesi yoluyla projenin katkılarda bulunduğu tespit
edilmesine rağmen, farklı sebeplerden dolayı projenin tamamlanmasının ardından proje sonuçlarının ve deneyimlerinin takibinin ve yaygınlaştırmasının yetersiz kaldığı görülmüştür.
Anadolu Su Havzaları Rehabilitasyon Projesi
Anadolu Su Havzaları Rehabilitasyon Projesinin amacı; Ülkemizde istikrarlı bir doğal kaynak
yönetiminin sağlanması, Anadolu ve Karadeniz Bölgesindeki su havzalarında yaşayan yöre
halkının gelirlerinin arttırılması ve Karadeniz’e dökülen Kızılırmak ve Yeşilırmak nehirleriyle
taşınan ve tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan kirliliğin azaltılmasıdır.
Bir başka açıdan ifade etmek gerekirse bu proje; Karadeniz’e sularını boşaltan Kızılırmak ve
Yeşilırmak nehirlerinin su toplama havzalarında seçilen 28 yukarı mikohavzada doğal kaynak
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rehabilitasyonu ve kırsal fakirliğin azaltılmasını, aşağı havzalarda ise tarımsal, hayvansal kirlilik ve su kirliliğinin azaltılması ve izlenmesi çalışmalarını kapsayan bir projedir. Proje, Dünya
Bankası ve GEF destekli olarak, Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Sivas ve Kayseri illerini
kapsayacak şekilde uygulanmıştır.
2005 yılında faaliyete geçen projenin toplam uygulama süresi 7 yıldır. Proje 20 milyon dolarlık
kısmı Dünya Bankası kredisi ve 7 milyon dolarlık kısmı Küresel Çevre Fonu (GEF) hibesinden
oluşmak üzere toplam 45.07 milyon USD bütçe ile uygulamalarına başlamıştır.
Dört temel bileşen üzerine kurulmuş proje faaliyetleri Çizelge 1’de özetlenmiştir.
Çizelge 1. Anadolu Su Havzaları Rehabilitasyon Projesi Bileşenleri
PROJE BİLEŞENİ
Bozulmuş Doğal
Kaynakların
Rehabilitasyonu

PROJE BİLEŞENİNE AİT FAALİYETLER
Orman, mera ve tarım alanlarının rehabilitasyonu
Çevre dostu tarımsal uygulamalar
Su kalitesinin ölçülmesi ve izlenmesi
Küçük ölçekli sulama

Gelir Arttırıcı
Etkinlikler

Tarımsal teras ve bu teraslarda üretim
Tarımsal faaliyetlerde ürün çeşidinin arttırılması ve geliştirilmesi
Hayvancılığın, seracılığın, balıkçılığın ve arıcılığın geliştirilmesi
Eğitimler;

-doğal kaynakların korunması,
Eğitim ve Bilinçlendirme
-tarımdaki verimliliğin arttırılması,
Çalışmaları
-çiftçilerin inorganik gübre ve pestisit kullanımı
-organik tarım teknikleri konularını kapsamaktadır.
Proje;
Kurumsal Kapasitenin
Güçlendirilmesi

-tehlikeli atıklar ve nitrat direktifi,
-iyi tarımsal uygulamalar kodu
-organik tarım için hukuksal çerçevenin hazırlanmasına destek vermektedir.

Dünya Bankası destekli ikinci nesil projelerden olan Anadolu Su Havzaları Rehabilitasyon
Projesi’nin getirdiği yeni özelliklerden bazıları; su kalitesi izleme/kirlilik azaltma üzerinde
ve yukarı ve aşağı havza uygulamaları ve etkileri arasındaki bağlantılar üzerinde daha fazla
odaklanmak olmuştur.
Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi
Projenin hazırlıkları Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile işbirliği anlaşması çerçevesinde 2004 yılında başlatılmıştır. Proje Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü işbirliği ile yürütülmektedir. 2012-2019 yılları arasında
uygulanacak olan Projenin bütçesi Projenin toplam bütçesi 145,872,741 TL’dir.

181

I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu / Çankırı

10-12 Eylül 2014

Doğal kaynaklarının rehabilitasyonu ve sürdürülebilir kullanımı, yerel toplumların yaşam şartlarının iyileştirilmesi ana amacı ile uygulamalarına başlanan proje alanı; Türkiye’nin kuzey
doğusundaki üç ili (Erzurum, Artvin, Bayburt) kapsamaktadır.
Projenin genel amacı: Çoruh Nehri Havzasında entegre rehabilitasyon ve bitki örtüsü, toprak
ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve muhtelif gelir getirici faaliyetlerle geçimin iyileştirilmesi sayesinde çevresel muhafaza ve fakirliğin azaltılmasına katkıda bulunmak olarak
tanımlanmıştır. Proje üç temel bileşenden (Çizelge 2) oluşmaktadır.
Çizelge 2. Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Bileşenleri
PROJE BİLEŞENİ

PROJE BİLEŞENİNE AİT FAALİYETLER

Erozyon kontrolü ve doğal afetlerin önlenmesi
Doğal kaynakların
rehabilitasyonu,
Mera alanlarının rehabilitasyonu ve sürdürülebilir yönetimi
korunması ve
sürdürülebilir yönetimi. Mikro Havzalara hizmet edecek doğal kaynak gelişimi
Küçük ölçekli sulama altyapısının iyileştirilmesi
Köylülerin yaşamının/
geçiminin iyileştirilmesi

Gelir yaratıcı faaliyetler
Odun tüketimini azaltan uygulamalar
Çoklu Mikro Havzalara hizmet edecek pazarlama yardımı
Doğal afetlerin önlenmesi

Kapasite geliştirme

Havza rehabilitasyonunda entegre ve katılımcı yaklaşım
Uygulayıcı kurum personelinin eğitimi
Yöre halkının ve sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin geliştirilmesi

JICA’nın işbirliği ile hayata geçirilen Proje hazırlıkları kapsamında; 2004 yılında bir Su Havzası Geliştirme Ana Planı hazırlanmıştır 2008 yılında proje formülasyonu ve fizibilite etüdü tamamlanmıştır. Proje faaliyetleri, bir dizi kritere dayalı olarak tespit edilecek olan 18 adet mikro
havzayı kapsayacaktır. Bu projenin yeni ve önemli özelliklerinden birisi, Anadolu Su Havzası
Islah Projesinde görev alan kuruluşlara ek olarak, DSİ’nin de uygulayıcı kuruluşlar arasında
yer almasıdır.
Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi
Türkiye için 2006-2010 dönemi “Ülke Stratejik Fırsatlar Belgesi” (COSOP) kırsal yoksulluğun
en yoğun olduğu, en dezavantajlı bölgelerdeki nüfusun hedef kitle olarak alınmasını önermektedir. 2011 dönemi COSOP’ta ise IFAD’ın ülke programının odağını, üst havza köylerine gelir getirici olanaklar yaratarak aşınmış orman, mera ve tarımsal arazilerin iyileştirilmesine ve
doğal kaynakların daha iyi yönetimine doğru kaydırmaktadır. Bu hususlar da dikkate alınarak
Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) işbirliği ile “Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon
Projesi” hazırlanmıştır.
Proje Orman Genel Müdürlüğü ve Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. 7 yıl süre ile 2012-2018 yılları arasında uygulanacak olan Projenin bütçesi
38,6 milyon USD dir.
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Projenin amacı; su havzasında yer alan Elazığ, Muş ve Bingöl illerinde doğal kaynak bozunumun önüne geçerek, üst havzada yaşayan halkın yoksulluğunu azaltmaktır.
Bu bağlamda proje bileşenleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
•

Doğal kaynakların korunması, rehabilitasyonu, geliştirilmesi ve sürdürülebilir yönetimi

•

Geçim kaynaklarının iyileştirilmesine yönelik yatırımlar

•

Eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri

•

Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi

Proje; Sürdürülebilir bir doğal kaynak yönetimi için devletin ilgili birimleri ile yerel halkın katılımını sağlayan katılımcı bir projedir. Doğal kaynak yönetimi ile ilgili sorumluluk yüklenmiş
ve bu yönetimden etkilenen, talep ve beklentisi olan toplum kesimleri ve ilgili grupları; karar
verme, planlama ve uygulama da dâhil olmak üzere projenin her safhasında yer almaktadır. Bu
yönüyle katılımcılığa gerçek anlamda yer verilirken önceki projelerde eksikliği görülen izleme
ve değerlendirme konusu da bu projede ele alınacaktır. Proje izleme temaları i)erozyon miktarındaki değişim, ii)bitki örtüsü değişimi iii) sosyo-ekonomik değişim olarak belirlenmiştir.
TÜRKİYE HAVZA PROJELERİ TECRÜBESİNİN DİĞER ÜLKELERLE
PAYLAŞILMASI, KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİ
Yukarıda, ülkemizde uygulanan havza projeleri hakkında verilen bilgilere bakıldığında, 1990’lı
yıllarda başlayan bu çalışmalar süresince havza yönetimi hakkında çeşitli tecrübeler edinildiği
görülecektir. Öyle ki, uygulanan her büyük çaplı proje ile birlikte; planlama yaklaşımları, uygulamaların niteliği, bütçenin kullanımı, katılımcılık ve entegre (çok disiplinli ve çok amaçlı) çalışma, izleme ve değerlendirme konuları hakkında yeni bilgiler edinilmiş, projelerden çıkarılan
dersler, bir sonraki aşamada gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında önemli ipuçları vermiştir.
Söz konusu bu projelerdeki entegre yaklaşımla birlikte; havzada faaliyet gösteren diğer kurum/
kuruluşlarla ortak çalışma kültürü, planlamalar yapılmadan ve uygulamalara karar verilmeden
önce katılımcılığın sağlanması, doğal kaynakların korunması ve geliştirilmesi kadar alandaki
sosyo-ekonomik şartların iyileştirilmesine önem verilmesi gibi konularda bir bakış açısı geliştirilmiştir.
Bugün gelinen noktada, havza bazında planlamalar yapılmasının sorunları çözme ve yönetim
açılarından en uygun yol olduğu ormancılık karar vericileri tarafından da kabul edilmiştir. Bu
amaçla Orman Genel Müdürlüğü tarafından Mikrohavza Planlama Dispozisyonu hazırlanmıştır.
Bu gelişmeler sonucunda mikrohavza bazında projelendirmeler başlamıştır. Bu kapsamda,
2014-2017 yılları arasında uygulanacak olan “Yukarı Göksu, Gökdere Mikrohavzası Entegre
Rehabilitasyon Projesi” milli kaynaklarla planlanan ve uygulanacak olan ilk entegre rehabilitasyon projesi olacaktır. Gökdere Mikrohavzası Entegre Rehabilitasyon Projesinde; doğal kaynak rehabilitasyonunun yanında tarımsal üretimi geliştirme, küçük ölçekli sulama, solar enerji
sistemleri, bisiklet yolu, park düzenlemeleri gibi kültürel faaliyetler projede yer almaktadır.
İşte tüm bu gelişmelerden yola çıkılarak ülkemizin ormancılık ve havza rehabilitasyon projeleri
konusunda sahip olduğu deneyimi diğer ülkelere aktaracak nitelikte olduğunu söylemek
doğru olacaktır. Bu duruma bir örnek olarak Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Türk İşbirliği ve
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Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)
ortaklığında yürütülen Orta Asya ve Kafkaslardaki Dağlık Havzaların Sürdürülebilir Yönetimi
İçin Kapasite Geliştirme Projesi örneği incelenecektir.
Projenin amacı dağlık havza uygulamaları, rehabilitasyonu ve sürdürülebilir yönetimine yönelik katılımcı ve entegre yaklaşımlar konusunda kamu oyunun, politikacıların ve karar vericilerin farkındalıklarının arttırılması ile ormancılık ve diğer ilgili kuruluşların bilgi ve deneyimlerinin güçlendirilmesidir.
Proje çıktıları:
•

Mevcut havza yönetimi deneyimleri, teknik rehberler, kurumsal yapı ve ülkelerin ihtiyaçlarının gözden geçirilmesi.

•

Proje ülkelerindeki ormancılık kuruluşları ve diğer ilgili kurumlarda çalışan karar vericiler ve seçilmiş uzmanların entegre ve katılımcı yaklaşımla dağlık havzaların rehabilitasyonu ve sürdürülebilir yönetiminin planlanması ve uygulanması konusunda farkındalık, bilgi, deneyim, kapasite ve kararlılıklarının arttırılması.

•

Belirlenecek bir ülkede pilot uygulama yoluyla entegre ve katılımcı havza rehabilitasyonu planının hazırlanması ve uygulanması.

•

Farkındalık yaratma, kapasite geliştirme ve eğitim malzemelerinin hazırlanmasıdır.

Proje kapsamında gerçekleştirilen eğitimler
Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan’ın yer aldığı proje 2012 yılında
başlamış, proje kapsamında kapasite geliştirme ile ilgili proje çıktılarına yönelik olarak ülkemizde eğitimler düzenlemiştir (Çizelge 3). Bu eğitimlerde entegre havza yönetimi ve rehabilitasyonu, gelir getirici faaliyetler, fidanlık ve ağaçlandırma konuları üzerinde durulmuştur.
Gerçekleştirilen eğitimin niteliği doğrultusunda, proje ülkelerinden konuyla ilgili uzmanların,
teknik personelin ya da ormancılık teşkilatı karar vericilerinin katılması sağlanmıştır. Eğitimler
büroda teorik bilgilerin verilmesi, grup çalışmaları ve ardından eğitim süresinin büyük kısmı
arazi gezileri ve uygulamalarını içerecek şekilde organize edilmiştir.
Çizelge 3. Proje kapsamında ülkemizde gerçekleştirilen eğitimler
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Eğitim tarihi ve yeri

Eğitim konusu

5-9 Kasım 2012 Antalya

“Katılımcı Entegre Havza Yönetimi ve Rehabilitasyonu” konulu
uluslararası eğitim

27 Mayıs - 2 Haziran 2013
Mersin ve Kahramanmaraş

“Katılımcı-entegre havza yönetimi: planlama, rehabilitasyon ve gelir
getirici faaliyetler” konulu uluslararası eğitim

7-13 Nisan 2014 Eskişehir

“Tohum, Fidanlık Ve Kurak Alan Ağaçlandırması” konulu uluslararası
eğitim
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Kırgızistan’da mikrohavza planı hazırlanması
Gerçekleştirilen eğitimlerin dışında, Kırgızistan ve Tacikistan’a üst düzey bir misyon düzenlenmiş, ormancılık karar vericileri ile görüşmeler yapılmıştır. Ayrıca, gerçekleştirilecek mikrohavza planlama çalışmaları için uygun yeri belirlemek amacıyla 3 aday havza ziyaret edilerek
arazi üzerinde inceleme ve değerlendirmelerde bulunulmuştur. planının belirlenmesi için bir ön
çalışma gerçekleştirilmiştir. Son olarak Mayıs 2014’te proje bölgesel koordinatörü, FAO danışmanları ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
teknik personellerinden oluşan bir ekiple Kırgızistan’da seçilen pilot alanda mikrohavza planı
hazırlanmıştır.
Mikrohavza planı hazırlama çalışmaları aşağıda özetlenen aşamaların sonucunda gerçekleştirilmiştir:
Pilot proje alanının seçilmesi: daha önce gerçekleştirilen üst düzey misyonda ele alınan mikrohavzalar üzerinde durulmuş ve aşağıda sıralanan özellikler bakımından Ayrıca alan şu yönlerden seçim için uygundur;
•

Rehabilitayon potansiyeli

•

Nüfus yoğunluğu ve yoksulluk,

•

Yerel halkın ilgisi

•

İlgili kurumların ve karar vericilerin alanla ilgili desteği

•

Ulaşılabilirlik ve demonstrasyona uygunluk

•

Temsil yeteneği özellikleri bakımından uygun bulunan, Bişkek’e 25 km uzaklıktaki Telman Köyü’nü içine alan “cholok kaıyndy” mikrohavzasında planlama faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Yerel otoritelere ve kurumlara ziyaretler: Planlama faaliyetleri öncesinde Kırgızistan Ulusal Proje Koordinatörü aracılığı ile Kırgızistan Çevre Koruma ve Ormancılık Ajansı ve ilgili
ormancılık departmanları başta olmak üzere proje ve gerçekleştirilecek planlama faaliyetleri
hakkında ön bilgiler verilmiştir. Proje ekibi de Kırgızistan’a ulaştıktan sonra; Ormancılık ve
Avcılık Departmanı, Çevre Koruma ve Ormancılık Ajansı, FAO ve TİKA Kırgızistan Ofisleri,
Haritalama ve Jeoloji Departmanları, Ormancılık ve Korunan Alanlar Departmanı, Panfilov
İlçesi yerel yöneticileri, Bilimler Akademisi, Orta Asya Dağ Ortaklığı (CAMP) ve Türk Büyük
Elçiliği gibi çok çeşitli kurum ve kuruluşlarla görüşmeler yapmıştır. Bu şekilde hem bilgi alışverişinde bulunmak hem de proje için destek ve katılım elde etmek amaçlanmıştır.
Mikrohavza alanına ilk ziyaret: Daha önceden hakkında bilgiler toplanan mikrohavza alanı
yerel yöneticiler ve ormancılık departmanı yetkilileri ile birlikte ziyaret edilerek ön incelemeler
yapılmış, arazi hakkında daha detay bilgiler edinilmeye çalışılmıştır.
Havza ile ilgili verilerin toplanması ve incelenmesi: Veri toplama aşaması, doğru veriye kısa
sürede ulaşabilmek açısından düşünüldüğünde en zorlu aşamalardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Planlama çalışmaları için Kırgızistan’a gitmeden önce literatür taramaları, donör kuruluşların uyguladığı projelerin araştırılması, temasta bulunulan yetkililerden bazı bilgilerin
temini çalışmaları yapılmıştır. Ancak istenen verilerin hepsinin elde edildiğini söylemek mümkün değildir. Kırgızistan’da planlama çalışmalara başlandığında; ormancılık, harita, jeoloji,
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toprak, su ile ilgili devlet kurumları, çeşitli organizasyonlar ve yerel yönetim birimleri ziyaret
edilerek alanla ilgili istatistikler, mevcut teknik kılavuzlar, hâlihazırda uygulanan ormancılık
çalışmaları ile ilgili bilgiler, haritalar (orman, arazi kullanım, toprak vb.) ve planlama ile ilgili
diğer dokümanlar elde edilmeye çalışılmıştır. Proje ekibince elde edilen bu veriler gruplandırılmış, ham veriler işlenmiş, doğrulamalar için çalışılmıştır.
Köylülerle ve diğer paydaşlarla katılımcı kırsal değerlendirme: Gerekli verilerin de elde edilmesiyle birlikte, Mikrohavzada bulunan Telman Köyü ziyaret edilerek köylülerle ve alandaki
diğer paydaşlarla katılımcı kırsal değerlendirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Çalışma gerçekleştirilmeden önce köyde gerekli bilgilendirmeler yapılmış, köy kadınlarının da katılımıyla
köy okulunda toplanılarak mikrohavzadaki sorunlar ve çözüm önerileri tespit edilmeye çalışılmıştır. Köylülerle yapılan kırsal değerlendirme çalışmasında; proje ve çalışma hakkında kısa
bilgi verilmesi ve karşılıklı tanışmanın ardından köylülerden sorunlarını renkli kağıtlara tek tek
yazmaları istenmiştir. Ardından bu kâğıtlar toplanarak herkesin görebileceği şekilde asılmıştır.
Problemler listelendikten sonra köylülerin tahtaya gelerek bu problemleri önceliklendirmeleri
sağlanmıştır. Ayrıca, sulama kanalları, ağaçlandırma ve mera ile ilgili olarak dile getirdikleri problemleri harita üzerinde çizerek göstermeleri istenmiş, köylülerin ilgisi ve yardımı ile
çeşitli çizimler oluşturulmuştur. Çalışma sonunda ortaya koyulan problemler genel olarak;
yetersiz içme ve sulama suyu, süt üretiminden yetersiz kazanç, makine ekipman eksikliği, köy
çevresinde yeterli ağaç olmaması, ağaçlık alan ve orman örtüsünde azalma konuları üzerinde
yoğunlaşmıştır.
Köylülerle gerçekleştirilen bu çalışmalar sürerken bir taraftan da diğer ilgi grupları (yerel yöneticiler, sulama komitesi üyeleri, öğretmenler, ormancılar) ile görüşmeler gerçekleştirilmiş,
problemler ve öneriler bir de bu gruptan dinlenmiştir. Her iki grubun ortaya koyduğu problemler ve çizimler değerlendirilmek üzere toplanmıştır. Son olarak her iki gruptan da bu sorunlara
yönelik çözüm önerileri getirmeleri istenmiş, proje ekibindeki uzmanların da desteğiyle yapılabilecekler hakkında da bir taslak ortaya çıkarılmıştır.
Tanımlanan problemli alanlarda arazi çalışmaları: Katılımcı kırsal değerlendirme çalışmalarından elde edilen bilgiler ışığında tanımlanan problemli alanlara ziyaretler düzenlenmiştir.
Proje ekibi zaman zaman gruplara ayrılmış, bir grup köyde bulunan içme ve sulama suyu komite üyeleri, mahalli ormancı, mera komitesi üyeleri ile havzada etüt ve incelemeler yaparken
diğer grup köylülerle görüşmeleri sürdürmüş, ev ziyaretleri yapmış, gelir getirici faaliyetleri
geliştirme olanaklarını araştırmıştır. Köylülerin, yerel yöneticilerin ve ormancılık teşkilatı yetkililerinin çalışmaya ilgisi ve köyde mevcut bulunan komitelerin aktif olarak çalışıyor olması,
kuşkusuz planlama çalışmaları için büyük bir avantaj olmuştur. Keza, ülkemizde çeşitli bölgelerde deneyimlendiği üzere; halkın çalışmalara direnç göstermesi ya da ilgisizliği, köylüler ile
devlet kurumlarının yetkilileri arasındaki anlaşmazlıklar vb. sorunlar planlama çalışmalarını
zora sokabilmektedir.
Taslak mikrohavza planının proje ekibince hazırlanması, köylülere ve karar vericilere sunulması: Tüm bu çalışmaların ardından proje ekibinin yoğun çalışmaları ile taslak mikrohavza planı hazırlanmıştır. Plan nihai halini almadan önce çalışma alanındaki köylülere, komite üyeleri
ve yerel yöneticilere, ayrıca ormancılık departmanının çeşitli kademelerindeki karar vericilere
sunulmuştur. Plan hakkındaki görüş ve önerileri alınarak mikrohavza planına yansıtılmıştır.
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Çalıştay düzenlenmesi: Planlama çalışmaları sonunda, FAO yetkilileri, alanda çalışan diğer
organizasyonların üeleri, ormancılık teşkilatı teknik personeli, yerel yöneticiler ve köylülerin
de katıldığı bir çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştayın ilk gününde uzmanlarca, Türkiye’de yapılan
havza planlama çalışmaları, ülkemiz deneyimleri aktarılmış, yapılması planlanan çalışmalar
detaylarıyla anlatılmış, tüm katılımcıların söz alması sağlanarak gerek sorular sormalarına gerekse görüşlerini ifade etmelerine imkân tanınmıştır. Çalıştayın ikinci günü ise arazi gezisi
şeklinde gerçekleştirilmiştir. Katılımcılarla birlikte mikrohavza alanı gezilerek, planlanan uygulamaların gerçekleştirileceği noktalar gösterilmiş özet bilgiler verilmiştir. Böylece tam bir
katılımla ve sürekli etkileşim içerisinde mikrohavza planı hazırlanmıştır.
Mikrohavza Planı Kapsamında Gerçekleştirilecek Çalışmalar
Mikrohavza planı hazırlanırken köylüler tarafından dile getirilen problemler dikkate alınmış,
söz konusu kapasite geliştirme projesinin demonstratif nitelikli uygulamalara uygun bütçesi de
göz önüne alınarak sonraki aşamada gerçekleştirilecek çalışmalar planlanmıştır. Proje yürütücüleri olan Orman ve Su işleri Bakanlığı, TİKA VE FAO’ya düşen görevler ve uygulamalara
ilişkin bütçeler netleştirilmiştir. Çizelge 4’te mikrohavza planı kapsamında yapılacak çalışmalar genel başlıklar altında özetlenmiştir. Çizelgeden görüleceği gibi çalışmalar üç temel başlık
altında toplanmış bu başlıklar altında uygulamalar belirlenmiştir. Bu çizelgede verilmemekle
birlikte her bir alt başlığın altında gerçekleştirilecek tekniğin türü, birim fiyatı, kullanılacak
girdiler vb. ayrıntılar ile uygulama takvimleri hazırlanarak finans sağlayacak kurumlarla paylaşılmıştır. Ayrıca aşağıda özetlenen çalışmaların gerçekleştirilmesinde, örneğin ağaçlandırma
ve teraslama gibi işlemlerde, köylülerin işlendirilmesi sağlanacaktır. Bunun dışında, katılımcılığın getirdiği sorumluluk alma ve çalışmalara katkı verme ilkesi gereğince köylüler sulamanın
geliştirilmesi, hızarhane kurulması gibi bazı çalışmalara katkı vereceklerini ifade etmişlerdir.
Çizelge 4. Mikrohavza planı kapsamında yapılacak çalışmalar

1.1

DOĞAL KAYNAKLARIN KORUNMASI, REHABİLİTASYONU VE
SÜRDÜRÜLEBİLİR KULLANIMI
Toprak muhafaza tedbirleri

1.2

Mera ıslahı

1.3

Hızlı gelişen tür ve tarımsal ormancılık ağaçlandırmaları

1.4

Fidanlık geliştirme

2

GELİR GETİRİCİ VE YAŞAM İYİLEŞTİRİCİ FAALİYETLER

2.1

Mikrohavzadaki su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve faydalanması

1

2.1.1 Sulamanın geliştirilmesi
2.1.2 İçme suyunun geliştirilmesi
2.2
2.3
2.31
2.3.2
2.4

Köy yeşillendirme ağaçlandırmaları
Gelir arttırıcı faaliyetler için demonstratif uygulamalar
Meyve bahçesi tesisi
Arıcılık
Değer zinciri (işleme ve pazarlama) geliştirilmesi

2.4.1 Ağaçlandırmalardan köylülerin üretim yapabilmesi için küçük hızarhane kurulması
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2.4.2 Süt işleme ve pazarlamasının geliştirilmesi
2.5

Köy kalkınma/gelişme çalışmalarının desteklenmesi (okul, gençlik kulübü vs. )

3

FARKINDALIK ARTTIRMA VE KAPASİTE GELİŞTİRME

3.1
3.2

Eğitim, farkındalık yaratma
Teknik destekleme

Bu çalışmalara ek olarak proje ekibi tarafından mikrohavza planlama ve havza rehabilitasyonuyla ilgili teknik konular hakkında pratik rehberler hazırlanmaktadır.
SONUÇ
Bugün, katılımcı entegre havza rehabilitasyonu yaklaşımının kullanılması tüm dünyada kabul
görmüştür. Yerel halkın etkin katılımı ile entegre havza geliştirme programlarının uygulanması, ekolojik dengesizliklerin önlenmesi için bir anahtar olarak kabul edilmektedir. Entegre
bir yaklaşım, su, bitki, hayvan ve insan kaynakları tabanındaki doğal kaynakların korunması,
geliştirilmesi ve kullanımı için gereklidir.
1970’li yıllardan itibaren uygulanmaya başlayan ve zaman içerisinde gelişerek entegre yaklaşımı ve katılımcılığı içerisine alan havza rehabilitasyon projeleri ülkemizde de benzer bir
seyir izlemiştir. Doğu Anadolu Su Havzaları Rehabilitasyon Projesi ile başlayan ve gelişerek
devam eden büyük havza projeleri sayesinde ülkemiz büyük bir deneyime sahip hale gelmiştir.
Bu deneyim şu anda iç kaynaklarla entegre havza projelerinin yapılması noktasına ulaşmış ve
bunun ilk örneği olarak Yukarı Göksu Havzası’nda uygulanmak üzere bir mikrohavza planı hazırlanmış, aynı havzadaki diğer mikrohavzalar için de hazırlıklar başlatılmıştır. Bu yaklaşımın
yaygınlaştırılması ve bütün havzalarda iç kaynaklarla böyle projeler hazırlanması görüşü hâkim
hale gelmiştir.
Ülkemiz aynı zamanda yabancı ortaklarla gerçekleştirilen projeler aracılığı ile kendi
deneyimlerini paylaşmaya başlamıştır. “Orta Asya ve Kafkaslardaki Dağlık Havzaların
Sürdürülebilir Yönetimi İçin Kapasite Geliştirme Projesi” bu konuda bir örnektir. Proje
kapsamında ülkemizde düzenlenen eğitimler yoluyla Proje ortağı ülkeler olan Azerbaycan,
Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan’dan gelen teknik elemanlara havza planlama, gelir
getirici faaliyetler, fidanlık ve ağaçlandırma konularında arazi ve uygulama ağırlıklı eğitimler
verilmiştir.
Son olarak, Kırgızistan’da seçilen pilot alanda katılımcı entegre mikrohavza planı hazırlanması için ülkemiz uzmanları çalışmıştır. Çeşitli kurum ve kuruluşlarla görüşmeler, arazi etütleri,
katılımcı kırsal değerlendirme çalışması ve son aşamada gerçekleştirilen bir eğitim çalıştayı
ile yerel halk, yerel yöneticiler, ormancılık departmanı teknik elemanları ve karar vericilerinin
katılımıyla mikrohavza planı hazırlanmıştır.
i)Doğal kaynakların korunması, rehabilitasyonu ve sürdürülebilir kullanımı, ii) gelir getirici
ve yaşam iyileştirici faaliyetler, iii) farkındalık arttırma ve kapasite geliştirme temel başlıkları
altında toplanan faaliyetleri içeren mikrohavza planının uygulanması safhasında yine ülkemiz
uzmanlarının destek vermesi amacıyla Kırgızistan’a gitmesi planlanmıştır. Ayrıca alanda yaşayan köylüler, teknik elemanlar ve yerel yöneticilerin, planda yer alan çalışmalara ilişkin iyi
örnekleri yerinde görmek üzere ülkemize getirilmesi düşünülmüştür.
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Başka bir ülke şartlarında planlama yapmanın yasal ve bazı yapısal güçlükleri olmakla birlikte
Kırgızistan’da seçilen pilot alandaki tüm paydaşların olumlu tavrı ve katkıları sayesinde planlama süreci oldukça verimli geçmiştir. Bu olumlu durumda; kuşkusuz daha önce ülkemizde proje kapsamında gerçekleştirilen eğitimlerde kurulan yakın ilişkilerin, önceden tüm paydaşların
konu ile ilgili olarak bilgilendirilmesinin ve başka proje ve temaslar aracılığı ile Bakanlığımızın
tanınmasının katkısı olmuştur.
Alanda çalışan çeşitli kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve diğer finansör kuruluşların
yetkilileri ile gerçekleştirilen görüşmeler sonraki projelerde birlikte çalışma imkânı hakkında
ipuçları vermiştir. Alanda uzun yıllardır çalışan başka ülkelere ait kurumlar mevcuttur.
Alanda çalışan ormancılık teşkilatı yetkilileri özellikle teknik konular üzerinde durmuş, bu konudaki bilgi, deneyim, uzman ve ekipman eksiklikleri konularında destek istemişlerdir. Yukarıda sözü edildiği üzere alanda çeşitli kurum ve kuruluşlar çalışmakta ve projeler gerçekleştirmektedir ancak bunlar tam olarak Kırgız ormancılarının ihtiyaçlarına cevap verememektedir.
Ülkemizin bu konulardaki deneyimi ve teknik bilgisi, Kırgızistan ve diğer Orta Asya ve Kafkaslardaki ülkelerde proje faaliyetlerinin arttırılması için yeterlidir.
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ÖZET
Bu çalışma İstanbul ili Belgrad Ormanı içerisindeki deneysel havzalar üzerinde 17 yıl süre ile ölçümü gerçekleştirilen yağış ve akış verilerinin eğilimlerinin
belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu nedenle kullanılacak trend analizinde toplamsal ve çarpımsal ayrıştırma teknikleri ile analizleri kullanılmıştır. Ayrıca
her iki ayrıştırma tekniğine merkezsel hareketli ortalama serileri de uygulanmıştır. Farklı ayrıştırma tekniklerinin hangisinin yağış ve akış trendinin daha
doğru bir şekilde tahmin ettiğini, bu serilere uygulanan Ortalama Mutlak
Sapma (OMS), Ortalama Karesel Hata (OKH) ve Ortalama Mutlak Yüzdesel Hata (OMYH) değerlerinin karşılaştırılması ile sağlanmıştır. Yağış verileri
için merkezsel hareketli ortalama serileri (MHOS) uygulandığında çarpımsal
metotta ve toplamsal metotta hata miktarını bir miktar daha arttığı görülmüştür. Yağış ve akış verileri için en uygun ayrıştırma tekniğinin çarpımsal metot
olduğu görülmüştür. Genel olarak bakıldığında yağış ve akış trendlerinin zamanla azalış eğiliminde olduğu görülmüştür. Trendlerin regresyon denklemlerinin eğimi Havza I’de (akış) -0,046, Havza II’de (akış) -0,062 ve yağış verileri
için -0,074 bulunmuştur. Ayrıca aylık ortalama akış değerleri Havza I’de 16.66
mm ± 1.90 mm, Havza II’de 22.26 mm ± 2.38 mm ve her iki havza için aylık
ortalama yağış değeri ise 85,67 ± 4,17 olduğu tespit edilmiştir.

GİRİŞ
Havza araştırmalarında yağış ve akış ölçümlerinin yapılması havza davranışının belirlenmesi
ve iklimsel değerlendirmelerin yapılabilmesi açısından çok önemlidir. Hidrolojik döngünün
en önemli ve kolay ölçülebilir bu iki parametresi üzerinden akış katsayısı, konsantrasyon zamanı gibi havza ile ilgili önemli bulgular elde edilerek havza sistemi konusunda fikir sahibi
olunabilmektedir. Örneğin yağışın büyük ölçüde akışa geçtiği akış katsayısı yüksek havzalar
bu katsayının düşük olduğu havzalara göre toprak geçirgenliğinin daha düşük olduğu yargısına varılabilmektedir. Orman gibi bitki örtüsüne sahip havzalarda diri örtü ile bunların
artıklarından oluşan ölü örtü ve ayrışma ürünleri fiziksel ve hidrolojik anlamda daha iyi
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toprak özellikleri yaratarak bu katsayının değişiminde etkili olduğu görülmektedir. Uzun bir
süredir yağış ve akış ölçümlerinin yapıldığı Belgrad Ormanı içerisindeki iki farklı deneysel
havzada bu katsayı %19,44 ve %25,98 olarak bulunmuştur. Yani 100 birim suyun yaklaşık
19 ve 26 biriminin akışa geçtiği görülmektedir. Bu farkın oluşmasındaki en önemli unsurlardan en önemlisi diğer bir değişle havzadaki su kaybının en önemli nedeni bitki toplumlarının
fizyolojik ve anatomik özelliklerinin neden olduğu intersepsiyon ve terleme olayları olduğu
bilinmektedir (Anderson ve diğ., 1976; Douglas ve ark. 1972). İntersepsiyon yağış sularının
bitkilerin toprak üstü organları tarafından tutulması ve buralardan buharlaşarak atmosfere
geri gönderilmesi sürecidir (Brooks ve diğ., 1996). Atmosfere geri gönderilen bu suya aynı
zamanda bitki artıklarından oluşan ölü örtü tarafından da alıkonulan su da katılmaktadır.
Bu farkın oluşmasında önemli etkenlerden bir tanesi hava sıcaklığı ve bağıl nemdir. Hava
sıcaklığının yüksek ve bağıl nemin düşük olduğu durumlarda orman içerisine yağan yağmur
sularının yüksek oranda buharlaşmaya maruz kalması ve stoma aktivitelerinin sıcak ve nemli
hava koşullarıyla beraber hızlanmasına karşısında yağış sularının çok az bir kısmı toprağı
besleyebilmektedir (Morton, 1984; Whitehead, 1998). Her ne kadar ormanların intersepsiyon
ve terleme gibi faaliyetleri nedeniyle toplam su üretimi üzerinde ilk bakıldığında olumsuz
etkileri var olduğu gibi görülse de temiz tatlı su üretiminin sağlandığı en önemli yerler
olması ve sel ve taşkın oluşumunda hidrolojik anlamda olumsuz etkileri frenleyici konumda
olmaları da bir gerçektir. Dolayısıyla sadece ormanlar sadece havzada üretilen su miktarı
konusunda azaltıcı etki yaptığı söylenebilir.
Ormanlık ve açık alana düşen aynı miktardaki yağışın akış olarak farklı miktarlarda çıktı
elde edilmesine ilave olarak ağaç türü kompozisyonları da bu farklılık üzerinde etkili olduğu
bilinmektedir (Stednick, 2007). Ormanlık havzadaki ağaç türü kompozisyonları sonbahar
ve kış yağışlarının havza toprağına ulaşıp akışa geçmesindeki en etkili unsurlardır (Swank
and Douglass, 1974; Lee, 1980). Sonbahar ve kışın yapraklarını döken ağaçlardan oluşan
orman ekosistemlerinde bu zamanlarda meydana gelebilecek bir yağış neticesinde oluşacak akış miktarı ile yapraklarını dökmeyen iğne yapraklı ormanlık bir havzaya düşen yağış
sonucu oluşacak akışın miktarı birbirinden farklıdır. Tepe kapalılıkları yıl boyunca koruyan
iğne yapraklı ormanlar üzerine düşebilecek bir yağışın hava sıcaklığı düşük olsa bile yaşanabilecek intersepsiyon ve terleme olayları neticesinde sularının bir kısmını atmosfere geri
gönderebilmektedir.
Kısacası orman toplulukları sebep oldukları hidrolojik etkiler nedeniyle akış rejimini değiştirebilmektedir ve ormanı oluşturan bitki toplulukları da bu farklılıklar üzerinde rol oynayarak
akışın şekillenmesi üzerinde etkili olmaktadır (Hewlett and Hibbert, 1965). Dolayısıyla bitki
örtüsü, akışın kontrol altında tutulması bakımından havza planlayıcılarının kullanabileceği
bir araç konumundadır. Az yağış alan bölgelerde miktar olarak su üretiminin artırılması ihtiyacına yada tam tersi fazla yağış alan bölgelerde sel ve taşkın riskinin azaltılmasında havza
planlayıcıların kullanabilecekleri etkili araçlardan birisi bitki örtüsüdür. Az yağış alan bölgelerdeki ormanlık havzalar zaten az yağan yağış sularını hidrolojik anlamda daha da azaltarak
çok az bir kısmının akışa geçmesine sebebiyet vermektedir. Bu durumda havza planlayıcısı
havza üzerinde belirli oranlarda aralama kesimleri yaparak su miktarını artırabilir yada bitki
türü kompozisyonunu değiştirebilir. Örneğin, kış yağışlarının toprağa ulaşmasına engel olan
iğne yapraklı bitki topluluklarının yerine kışın yapraklarını döken ağaç toplulukları getirebi-
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lir. Sel ve taşkın riski ile karşı karşıya kalan planlayıcı mevcut orman örtüsüne dokunmayarak orman örtüsü kapalılığını daha da artırmaya yönelik faaliyetlerde bulunabilir.
İşte canlılar için en önemli gereksinimlerinden birisi olan suyun havza içerisinde yukarıda
özetlenen davranışının belirlenebilmesi uzun dönemli gözlem ve araştırmalar ile mümkün
olabilmektedir. Orman ekosistemlerinden oluşan havzalarda yağış-akış mekanizmasının ve yağış
ile akışın yıl yada yıllar içerisindeki seyirlerinin belirlenmesi önemlidir. İklimsel değişimlere
yada ekstrem yıllara havzaların ne ölçüde tepki vereceği daha çok havza dinamiklerinin işleyişine
bağlıdır. Her havza farklı karakteristiklere sahip olmakla birlikte aynı yada yakın karakterlere
sahip havzalarda da bu farklılaşmayı bitki ekosistemleri tek başlarına sağlayabilmektedir.
Bu sebeple İstanbul ili sınırları içerisindeki Belgrad Ormanları içerisine kurulan deneysel havzalarda 1979 yılından beri yağış ve akış ölçümleri yapılarak orman ekosistemi içerisine ne
kadar yağış suyu girdiği ve bu havzalardan ne kadar suyun çıktığı analiz edilmektedir. Belgrad
Ormanı doğal bir ormandır. Plantasyon yapılan alanlar çok sınırlıdır ve seçilen belirli belirli
bölgelerde sınırlı rekreasyon faaliyetlerine izin verilmektedir. Seçilen belirli yıllarda odun üretimi amaçlı kesimler de gerçekleştirilmektedir. Bu doğala yakın orman toplumlarında yağış-akış mekanizmasının belirlenmesi dolayısıyla referans alanı niteliği taşıyan bu bölgedeki doğal
yağış-akış mekanizmasının da belirlenmesini sağlayacaktır.
Uzun dönemli yağış ve akış verilerinin etkili biçimde analiz edilebilmesini sağlamak amacıyla çeşitli yöntem ve modeller kullanılmaktadır (Singh and Frevert, 2002a; Singh and Frevert,
2002b). Bu yöntem ve modeller seriyi geçmiş yıllarda farklı periyotlardaki davranışlarına benzeterek gelecek hakkında öngörünün yapılabilmesini kolaylaştırmaktadır. Farklı teknikleri barındıran bu yöntemlerin arasında klasik trend analizi kolay ve etkili sonuç vermesi ile hidrolojik
araştırmalarda ön plana çıkmaktadır (Hirsch ve diğ., 1982). Bu teknik içerisinde serinin kendisinden kaynaklanabilecek stokastik süreçlerden kaynaklanabilecek hataların da ayrıştırılmış
olması gerekmektedir (Box ve diğ., 2008). Bu çalışmada uygulanan farklı ayrıştırma teknikleri
sonucu elde edilecek yeni serilerin doğal seriyi ne ölçüde tahmin edebileceği araştırılmıştır.
MATERYAL VE METOT
Araştırma, İstanbul ili Belgrad Ormanı içerisindeki meşe ve kayın karışık orman ekosistemine
sahip iki farklı deneysel havza üzerinde gerçekleştirilmiştir. Akış verileri havzaların çıkış noktasına kurulan dijital akış ölçme aletleri (limnigraf) ile ölçülen verilerden elde edilmiştir (Şekil
1). 2005 yılından itibaren dijital ortamda alınan bu akış verileri daha önceki yıllarda savak
üzerinde cetvel ile seviye ölçümü yapılarak kağıt üzerindeki hesaplamalar ile elde edilmiştir.
1997-2004 yılları arasında bir takım teknik ve idari sebeplerle akış ölçümleri yapılamamıştır.
Havzalara kurulan savak ve arkasındaki dinlendirme havuzu 1976 yılında İstanbul Üniversitesi
Orman Fakültesi Havza Yönetimi Anabilim Dalından emekli öğretim üyelerinin gayretleriyle
kurulmuştur. Dış sınırlarının tellerle çevrili olarak korunan bu ölçüm alanında her 15 dakikada
bir ölçüm yapılarak kayıt altına alınan dijital akış ölçüm aletleri ile akış verileri elde edilmektedir. Bu verilerin aylık bazda dönüşümü yapılarak bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Yağış verisi ise her iki havzayı da temsil edecek şekilde ölçümlerde hatalara sebebiyet vermemek için
vejetasyon örtüsünden arındırılmış bir bölgeye kurulan dijital meteoroloji istasyonundan elde
edilmektedir.

192

10-12 Eylül 2014

I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu / Çankırı

Şekil 1. Havzaların genel görünümü
Araştırma konusu iki havza vejetasyon örtüsü bakımından birbirine benzemeleri yanında fiziksel özellikleri ve havza karakteristikleri açısından da birbirine benzer havzalardır. Havza 1’in
alanı 71,90 ha, ortalama eğimi %10, drenaj yoğunluğu 3,60 km km-2, yükselti aralığı 104-158
m. ve ortalama ölü örtü kalınlığı 5 cm’dir. Havza 2’nin ise alanı 77,50 ha, ortalama eğimi %14,
drenaj yoğunluğu 3,80 km km-2, yükselti aralığı 104-162 ve ortalama ölü örtü kalınlığı 5 cm’dir.
Bu iki havza bu özelliklerinden ötürü eş havza denemelerinde kullanılabilmektedir. Dolayısıyla
bu havzaların akış verileri kullanılarak elde edilen zaman serilerinin karşılaştırılması açısından
bu havzaların uygun olduğu görülmektedir.
Bir havzaya ait uzun dönemli yağış-akış verilerinin detaylı analizleri için zaman serisi analizleri
kullanılmaktadır. Zaman serileri analizi zaman içinde düzenli aralıklarla gözlemlenen verilerin
istatistiksel olarak incelenmesini ve gelecek dönemlerde elde edilebilecek verilerin öngörüsünün güvenilir bir şekilde yapılabilmesini içermektedir (Box ve diğ., 2008). Zaman serileri kullanarak yağış-akış analizi yapılırken analize giren verilerdeki düzenli mevsimsel hareketlerin
(stokastik sürecin) belirlenerek bu hareketlerin yok edilmesi, analiz sonuçlarının doğruluğunu
artmasına ve katsayıların tahmin başarısının yükselmesine sebep olacaktır. Çünkü mevsimsel
düzenlilikler veriler üstünde ve verilerden bağımsız ek bir hareketlilik yaratmaktadır. Yağış
ve akış gibi zaman serilerinde mevsimselliğin ortaya çıkmasındaki en önemli etken iklimdir.
Mevsimsel düzenlemeleri zaman serisi içerisinde en uygun biçimde serinin periyotlara ayırarak
incelenmesi ve çözümlenmesinden (Hamilton, 1994).
Zaman serilerinin detaylı bir şekilde incelenebilmesi, analiz edilebilmesi ve serinin yorumlanabilmesi için bu veriler üzerinde ayrıştırma tekniklerinin kullanılması gerekmektedir (Yaffee ve
McGee, 2000) . Zaman serilerinin özelliklerinin belirlendiği ayrıştırma tekniklerinde seri bileşenlerine ayrılarak analiz edilmektedir. Gün, ay ve yıl gibi birbirini izleyen eşit aralıklar ile elde
edilen zaman serisi (zt), trend (Tt), mevsimsel dalgalanma (Mt), konj hareket (Ct) ve düzensiz
rastgele hareketlere sahip bileşenlerinden (stokastik değişkenlerden - et) oluşmaktadır. Zaman
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serisinin bileşenleri üzerinden hareket edilerek serinin modellenmesi ve öngörülerinin yapılması çok etkili ve kullanışlı bir yöntem olup 20. yüzyılın başlarından itibaren özellikle çevre
bilimleri, finans ve iktisat gibi çeşitli alanlarda kullanımları yaygınlaşmıştır (Gilchrist, 1976).
Çevre bilimlerinde doğal koşullardaki öngörülemeyen değişimler nedeniyle özellikle geleceğe
ait belirsizlikler bir hayli fazladır. Bu durumda geçmişte kayıt altında tutulan veriler ile elde edilen
zaman serilerinin geleceğe ilişkin davranış biçimlerinin belirlenmeye çalışılması önem bileşeni
hem öngörü yapılabilmesi yanında serinin mevsimselliğinin belirlenmesi ve bu mevsimselliği
seriden arındırılabilmesi de mümkün olabilmektedir. Zaman serisinde amaç seriden mevsimsel
dalgalanmalar ayrıştırılarak yani düzensiz hareketler seriden giderilerek (düzgünleştirerek)
analiz edilmesi ve daha doğru biçimde geleceğe dönük öngörünün yapılmasını sağlamaktır.
Zaman serileri analizleri ve bileşenlerinin ayrışımında genel olarak Toplamsal ve Çarpımsal
modeller kullanılmaktadır (Taylor, 2003).
Bu çalışmada veri seti üzerinde klasik Çarpımsal Model (ÇM) ve Toplamsal Model (TM) ile
ayrıştırma tekniğinin kullanılması yanında her iki model içerisinde Merkezsel Hareketli Ortalama Serileri (MHOS) kullanılarak oluşturulan yeni Çarpımsal (ÇM-MHOS) ve Toplamsal
Metotlar (TM-MHOS) da kullanılmıştır. Dolayısıyla veri seti üzerinde dört farklı ayrıştırma
tekniği ile zaman serisi analizi uygulanmıştır. Bu dört farklı ayrıştırma tekniği ile elde edilen
yeni tahmin serilerinin orijinal seri ile uyumlu olup olmadıkları ya da bu tekniklerin başarı
performansları Ortalama Mutlak Sapma (OMS), Ortalama Karesel Hata (OKH) ve Ortalama
Mutlak Hata Yüzdesi (OMHY) ile analiz edilmiştir. Bu hata miktarlarını saptama metotlarına
ait eşitlikler aşağıda gösterilmiştir:

Burada n=gözlem sayısı, yt = ölçülen değer, yt1= ayarlanan değerdir.
Toplamsal modeller zaman serisinin bileşenlerinin toplamının dikkate alındığı modellerdir ve
aşağıdaki eşitlik ile ifade edilmektedir (Taylor, 2003):
zt= Tt+Mt+Ct+et
Görüldüğü gibi toplamsal modellerde mevsimsel dalgalanmalar trendden bağımsız olarak kabul edilir. Dolayısıyla dalgalanmalar zaman içerisinde değişmediği sabit kaldığı kabul edilmektedir. Her zaman bir zaman serisinde bu bileşenlerden her birinin bir arada olması beklenemez.
Bu seride eğer bir bileşen yok ise bunun etkisi sıfır olarak kabul edilir.
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Çarpımsal modellerde ise zaman serisi bileşenlerin her birinin çarpımından oluşmaktadır. Bu
durumda seri,
zt= Tt x Mt x Ct x et
olarak değerlendirilmektedir. Toplamsal modellerden farklı olarak çarpımsal modellerde bileşenlerden biri yada bazıları bulunmuyorsa bu durumda bileşenin zaman serisine etkisi bir
(1) olarak alınmaktadır. Ayrıca seri dalgalanmasının büyüklüğü trend ile orantılı olarak zaman
içerisinde artış yada azalış göstermektedir. Çarpımsal bir serinin toplamsal bir seriye dönüştürülmesi çarpımsal serinin logaritmasının alınmasıyla mümkün olabilmektedir.
Günlük, aylık, yıllık yada mevsimlik verilere sahip serilerde genellikle mevsimsel dalgalanmalar bulunmaktadır. Ancak bu serilerde trendin bulunup bulunmaması önemlidir. Bazı serilerde
trend bulunurken bazılarında ise trend bulunmayabilir. Trend bulunan zaman serilerinde de
trendin niteliği yani doğrusal yada eğrisel olması durumu söz konusu olmaktadır. Ayrıştırma
analizinde trendin doğrusal olduğu kabul edilmiştir. Genellikle yağış, akış gibi çevresel verilerin ele alındığı serilerde mevsimsel dalgalanma ve döngüsel hareketler bulunabilmektedir.
Serilerdeki döngüsel hareket mevsimsel dalgalanma ile birlikte değerlendirilebilmektedir. Dolayısıyla serideki Mt bileşeni hem mevsimsel dalgalanma ve hem de döngüsel hareketleri dikkate aldığı ifade edilebilir.
Mevsimsel bileşende ve Trend bileşeninde hata terimleri bulunmaktadır. Bu hata terimlerinin
yok edilmesi sağlanarak saf trend bileşenleri ile elde edilen yeni tahmin serileri oluşturulmaktadır. Yeni tahmin serisinin orijinal seri ile uyumlu olması gerekmektedir. Bu uyumda ayrıştırma
modelinin seçimi önemli olmaktadır.
Toplamsal bir serinin elde edilebilmesi için öncelikle seri periyotlara ayrılarak merkezsel
hareketli ortalama serisi (MHOS) elde edilmektedir. Daha sonra orjinal serideki verilerden
yeni elde edilen bu serideki verilerin farkı alınır. Bu fark içerisindeki mevsimsel bileşende
hata terimi de bulunmaktadır. Mevsimsel bileşendeki hata terimin yok edilebilmesi için her
bir periyottaki dönemlerin ortalama değerleri hesaplanır. Bu ortalama değerlerin toplamının
yukarıda da belirtildiği üzere 0 olması gerekmektedir. Bu 0’ı elde etmek için bu durumda ortalama değerlerinin ortalaması alınır ve bu ortalama değeri diğer tüm ortalama değerlerinden
çıkartılır. Böylece mevsimsel endeks serisi elde edilerek orjinal serinin saf mevsimsel bileşeni
elde edilir.Bu serinin mevsimsel endeks değerleri toplamı 0 dır. Orijinal seriden mevsimsel
endeks serisi çıkartılarak serinin trend bileşeni bulunur. Ancak buradaki trend bileşeninde
hata terimi de bulunmaktadır. Trend bileşeninin içindeki hata teriminin yok edilebilmesi için
trend bileşeni serisi bağımlı değişken, t= 1, 2, …, T olmak üzere t bağımsız değişken olan
regresyon uygulanır. Bu regresyon modelinden elde edilen tahmin serisi orijinal serinin saf
trend bileşeni olmaktadır.
SONUÇ
Yapılan uzun dönemli analiz sonuçlarına göre aylık ortalama akış değerleri Havza I’de 16,66
mm ± 1.90 mm, Havza II’de 22,26 mm ± 2,38 mm arasında olduğu tespit edilmiştir. Belgrad
ormanı içerisinde bu iki havzaya yakın bir konumda konumlanan meteroloji istasyonun 19792013 yılları arasında ölçülen aylık ortalama yağış değeri ise 85,67 ± 4,17 olduğu hesaplanmıştır.
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Herhangi bir ayrıştırma tekniğine maruz bırakılmayan doğal yağış ve akış verilerine ait serilerden elde edilen trend grafikleri genel stokastik süreçlere yada mevsimsel dalgalanmalara maruz
kalmasına rağmen seriler tahmin modeli yada serinin çözümlenmesi dışında düşüş ve yükseliş
anlamında genel bir ifadeye ulaşılabilmektedir. 1979 yılından itibaren ölçümü yapılarak alınan
yağış verilerine bakıldığında İstanbul ili Belgrad Ormanı içerisine düşen yağışlarda genel anlamda bir düşüş trendi içerisinde olduğu görülmektedir. Bu düşüş trendine ait regresyon eşitliğinin eğimi ise -0,0747 olarak hesaplanmıştır (Şekil 2).

Şekil 2. Yağış verilerindeki zamansal değişim
Aynı şekilde Havza 1 ve Havza 2 ‘deki akış grafiğine bakıldığında da yağışta olduğu gibi bir düşüş trendi görülmektedir. Ancak burada düşüş trendlerinin eğimine bakıldığında eğimin yağışta
olduğu kadar yüksek olmadığı görülmüştür. Hatta Havza 1’de bu düşüş trendinin eğimi -0,0465
olarak hesaplanmıştır (Şekil 3). Havza 2’deki düşüş trendinin eğimi -0,0625 değeri bulunarak
düşüşün genel olarak yağış serisine benzer olduğu görülmüştür (Şekil 4).

Şekil 3. Akış-Su verimi (Havza 1) değerlerinin zamansal değişimi

Şekil 4. Akış-Su verimi (Havza 2) değerlerinin zamansal değişimi
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Zamansal değişim grafiklerinden yağış ve akış verilerinin düşüş şiddetleri trende ait regresyon
eşitliğinin eğimi ile belirlenebilmiştir. Ancak istatistiki anlamda bu düşüşün önemli olup olmadığı da test edilmelidir. Bu nedenle aylık ortalama yağış ve akış verilerine parametrik olmayan
Mann-Kendall testi uygulanmıştır. Bu test ölçümü yapılan verilerden oluşan doğal yağış ve
akış serilerine uygulamanın yanında farklı tekniklerle ayrıştırılmış (stokastik süreçlerden arındırılmış) serilere de uygulanmıştır. Test sonuçları diğer bulguların da özetlendiği Tablo 1 de
gösterilmiştir.
Zaman serileri çözümlenmek istendiğinde farklı teknikler kullanılarak mevsimsel dalgalanmalardan yada stokatik süreçlerden serilerin ayrıştırılması ve düzgünleştirmenin yapılması gerekmiştir. Bu nedenle aylık ortalama yağış ve iki farklı havzaya ait aylık ortalama akış verilerinden
oluşan zaman serilerine çarpımsal ve toplamsal metotlar ile ayrıştırma yapılmıştır. Ayrıca bu iki
metoda ilave olarak bu metotlar ile merkezsel hareketli ortalama serisi (MHOS) ile kombine
edildiği iki farklı ayrıştırma metodu da uygulanmıştır. Uygulanana ayrıştırma tekniklerinin performansı Ortalama Mutlak Sapma (OMS), Ortalama Karesel Hata (OKH) ve Ortalama Mutlak
Yüzdesel Hata (OMYH) ile test edilmiştir. Bu üç seriye ait 4 farklı ayrıştırma tekniğinin uygulanması sonucunda elde edilen değerler Tablo 1’de özetlenmiştir.
Metot

Yağış

OMS

OKH

OMYH

Trend

Mann-Kendall Test
sonucu

Trend analizi

58,04

5326,93

4,07

0,01 Azalış var

Çarpımsal metot

42,92

3395,19

2,10

0,03 Azalış var

606,08

501315,30

32,59

4,19 Azalış yada artış yok

13416,38 381522280,43

577,06

7,28 Azalış yada artış yok

Toplamsal metot (MHOS) 13111,92 404921803,41

725,67

5,99 Azalış yada artış yok

Çarpımsal metot (MHOS)
Toplamsal metot

Akış
Trend analizi
(Havza 1)

19,63

1095,72

5,51

0,05 Azalış var

17,09

997,50

3,88

0,04 Azalış var

670,26

587878,92

235,79

4,19 Azalış yada artış yok

Toplamsal metot

7584,07 183516665,46

2827,76

7,28 Azalış yada artış yok

Toplamsal metot (MHOS)

4556,21 152551495,23

1957,65

5,99 Azalış yada artış yok

Çarpımsal metot
Çarpımsal metot (MHOS)

Akış
Trend analizi
(Havza 2)

26,56

1720,70

13,30

0,07 Azalış var

22,37

1521,35

8,15

0,05 Azalış var

664,82

581498,37

416,80

4,19 Azalış yada artış yok

Toplamsal metot

7900,70 191706591,53

6242,77

0,28 Azalış yada artış yok

Toplamsal metot (MHOS)

5134,83 166273372,47

6264,32

5,99 Azalış yada artış yok

Çarpımsal metot
Çarpımsal metot (MHOS)
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Tablo 1’deki hata OMS, OKH ve OMYH gibi hata değerlerinin yüksekliği oranında tekniğin yarayışlılığı düşmektedir. Dolayısıyla düşük OMS, OKH ve OMYH değerlerine sahip
tekniklerin yağış ve akış serileri için uygun ayrıştırma teknikleri olduğu kabul edilmektedir. Aylık ortalama Yağış değerlerine bakıldığında çarpımsal metotta OMS (42,92), OKH
(3395,19) ve OMYH (1,94) hata değerlerinin diğer tekniklere ait hata değerlerinden daha
düşük çıktığı görülmektedir. Her üç hata değerinin de diğer tekniklerdeki hata değerlerinden
düşük çıkması nedeniyle aylık ortalama yağış verilerine ait zaman serisi çözümlemelerinde
çarpımsal ayrışma metodunun diğer ayrıştırma metotlarına göre daha uygun olduğu tespit
edilmiştir.
Tablo 1’den Havza 1’deki akış verileri ile elde edilen zaman serilerine uygulanan ve farklı
teknikler ile oluşturulan yeni zaman serilerine uygulanan her üç hata değerine (OMS, OKH ve
OMYH) bakıldığında en düşük değerlerin çarpımsal metotta olduğu görülmüştür. Dolayısıyla
Havza 1’deki akış verilerine ait serilerin çözümlenmesi için en uygun tekniğin çarpımsal metot
olduğu tespit edilmiştir.
Yine aynı tabloda Havza 2 değerlerine bakıldığında Havza 1’deki sonuçlara benzer bulgular
elde edilmiştir. Havza 2’de de çarpımsal metot ayrıştırma tekniği ile elde edilen seriye uygulanan her üç hata tekniğinde de düşük değerler elde edilmiştir.
Doğal zaman serileri ve ayrıştırma teknikleri kullanılarak %95 güven aralığında gerçekleştirilen Mann-Kendall test sonuçlarına bakıldığında doğal yağış ve akış serileri ile birlikte bu üç
doğal seri için kullanılan en uygun ayrıştırma tekniği olan çarpımsal metot kullanılarak gerçekleştirilen yeni serilerdeki trendlerde önemli düzeyde azalış olduğu gözlemlenmiştir.
Her iki havzaya ait aylık ortalama akış ve yağış verilerine ait oluşturulan zaman serileri ile (doğal zaman serileri) en uygun ayrıştırma tekniği kullanılarak elde edilen yeni zaman serilerinin
karşılaştırılması durumunda elde edilen grafikler aşağıda gösterilmiştir:

Şekil 5. Doğal ve ayrıştırılmış serilerin birbirleriyle karşılaştırılması
Yukarıdaki grafikler ayrıştırılmış serilerin doğal seriye ne ölçüde uyum içerisinde olduğunu
yada bir nevi ayrıştırılmış serinin performansını belirleme amacıyla geliştirilmiştir. Grafiklerden akış grafiklerinin yağış grafiğine göre yüksek korelasyon katsayılarına sahip olduğu görülmüştür. Grafiklerden yeni seriler kullanılarak oluşturulabilecek modeller içerisinde başarı
performansı en yüksek olanların akış serilerine uygun olarak geliştirilebilecek modeller olduğu
görülmektedir.
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TARTIŞMA
Doğal zaman serileri içerisindeki mevsimsel dalgalanma yada stokastik süreçlerin seriden ayrıştırılması zaman serisi analizleri açısından çok önemlidir. Yağış ve akış gibi doğal etmenlerin
etkisi altında bulunan serilerde hangi ayrıştırma tekniğinin doğal seriye daha iyi uyum gösterdiğinin belirlenmesi hidrolojik araştırmaların önemli aşamalarından birisini oluşturmaktadır.
Bu sebeple havza fiziksel özellikleri ve karakteristikleri benzer iki havzanın aylık ortalama
akış ve yağış verileri kullanılarak elde edilen doğal zaman serilerine farklı ayrıştırma teknikleri
uygulanmış ve en uygun ayrıştırma tekniğinin çarpımsal ayrıştırma metodu olduğu bulunmuştur. Dolayısıyla bu araştırma ile akış ve yağış verilerinin zaman serilerinin çözümlenmesinde
çarpımsal ayrıştırma tekniğinin kullanılmasının uygun olacağı tespit edilmiştir. Bu çalışma ile
ayrıca çarpımsal ayrıştırma metodu sonucu elde edilen yeni seri ile gelecek dönem yağış ve akış
verilerini tahmin edilebilir duruma getirilmiştir.
Zaman serilerindeki düşüş trendlerine bakıldığında yağış girdisine karşı havzaların ürettiği akış
çıktısının farklı olduğu görülmektedir. Bu iki havzanın yaklaşık 70-80 ha arasında değişen küçük havzalar olmasının yanında komşu havza olmaları ve havza karakteristikleri ile fiziksel
özellikleri bakımından benzer olmalarına karşı bu akış trendindeki farklılığı, üzerindeki vejetasyon örtüsü ve bunun kapalılığı sebep olmaktadır. Aynı ağaç tiplerine sahip olsalar da bu iki
havza içerisindeki ağaçların sebep olduğu tepe kapalılığı durumları birbirinden farklı olmaktadır. Tepe kapalılığı farklılıkları giriş bölümünde belirtildiği üzere havzadaki intersepsiyon
durumunu değiştirebilmektedir. İntersepsiyon havzadaki su bütçesinin ve akış hidrografının
değişmesindeki en önemli unsurlardan birisidir. Havza 1 ve 2 deki akış trendindeki bu farklılık
bu havzalar içerisindeki ağaçların sebep oldukları farklı tepe kapalılığı durumu ve silvikültürel
bakım tedbirleri ile odun üretimi amacıyla kesilen ağaç miktarının farklı olmasından ileri geldiği düşünülmektedir.
Çarpımsal ayrıştırma tekniği kullanılarak oluşturulan yeni zaman serisi ile ileriye dönük tahminle de yapılabilmektedir. Bu nedenle öncelikle yeni seri ile doğal zaman serisinin uyum
performansının karşılaştırılması gerekmektedir. Bu karşılaştırmada basit regresyon denklemi
ve buna ait korelasyon katsayısından faydalanılabilmektedir. Eski (doğal) ve yeni zaman serilerinin karşılaştırılması sonucunda akış verilerinde yeni serinin doğal seriye daha iyi uyum
sağladığı görülmüştür. Yağış serilerinde ise bu uyum akış verilerine kıyasla daha düşük olduğu
görülmektedir. Bu durumun ana sebebi yağış verilerine ait doğal zaman serilerindeki sıçramaların çok sık ve aralığının daha geniş olması nedeniyle ayrıştırma tekniği kullanılarak elde edilen
yeni zaman serisindeki uyumu güçleştirmesidir. Akış serisine bakıldığında yağış serilerine göre
daha kararlı olduğu ve sıçramanın yağış serilerindeki kadar olmadığı görülmektedir. Havzalardaki akış verileri dikkate alınarak elde edilen doğal zaman serilerine bakıldığında da Havza1’in
Havza 2’ye ait zaman serilerine göre daha kararlı olduğu ve sıçramanın daha az gerçekleştiği
görülmektedir. Bu durum 0,84 gibi yüksek bir korelasyon katsayısıyla da desteklenmektedir.
Havza 2’de korelasyon katsayısı 0,83 olarak tespit edilmiştir.
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ÖZET
Bu çalışma, Bartın yöresi Zoni Yaylası’nda yapılmıştır. Gramineae familyasına
ait bitkilerin rizosfer bölgesinden alınan toprak örneklerinde arbusküler mikorizal fungusların varlığı ve ekolojik özellikleri araştırılmıştır. Ayrıca vejetasyon ve toprak analizi yapılmıştır. Araştırma alanında, Gramineae familyasına
ait farklı 16 takson belirlenmiştir. Gramineae familyasına ait toplam 50 bitkinin 34 tanesinde AMF oluşumunun görüldüğü tespit edilmiştir. Mera bitkilerinin % 68 ’lik bir kısmının simbiyotik yaşama uygun olduğu belirlenmiştir.
Kolonizasyon yüzdesi en yüksek (% 46,34) Calamagrostis epigejos (L.) Roth,
en düşük (% 13,33) Agrostis gigantea Roth türünde belirlenmiştir (ortalama %
22,82). Mikorizal yaşamın görülmediği bitki Poa pratensis L. türüdür. Mikorizal yaşamın görüldüğü tüm bitkilerde fungal simbiont olarak Glomus cinsi
fungusların mevcut olduğu belirlenmiştir. Çalışma alanında 23 familyaya ait
73 adet bitki taksonu tespit edilmiştir. Bu bitki taksonlarının 15’i buğdaygil,
8 ’i baklagil ve 50 ’si diğer familyalara aittir. Araştırma alanının ortalama %
99,01’ini bitki türleri ve geriye kalan % 0,99’unu da açıklık alanlar oluşturmaktadır. Zoni Yaylası’nda botanik kompozisyonun % 45,49’unu buğdaygiller, % 14,46’sını baklagiller ve % 40,05’ini diğer familyalar oluşturmaktadır.
Araştırma alanlarına ait toprakların bazı fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları
incelendiğinde, toprakların, organik maddece zengin, hafif asidik, elektriksel
iletkenliği düşük ve kireçsiz karakterde olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Arbusküler Mikorizal Funguslar (AMF), Mera, Vejetasyon analizi, Toprak özellikleri

1. GİRİŞ
AMF, bitki gelişimini, özellikle bitki besin maddesi miktarlarının kritik seviyelerde olduğu
marjinal topraklarda ve koşullarda teşvik etmektedir. Bu teşvik, ortak yaşama sahip köklerin
topraktan kantitatif olarak, başta fosfor olmak üzere bazı makro ve mikro besin maddelerini
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daha iyi alabilmeleri ile açıklanmaktadır. Fungus ise bitkiden bazı organik maddeleri ve karbonhidratları almaktadır. Bu yaşam şeklinde, her iki ortak da belli koşullar altında birbirlerinden faydalanmaktadırlar (Demir, 1998).
AMF kök gelişimi, köklerin absorbsiyon kapasitesinin artması sonucunda besin ve su alımını,
köklerde hücre yenilenmesini etkiler. Fosfor dışında, azot (N), kalsiyum (Ca), bakır (Cu), mangan (Mn), kükürt (S) ve çinko (Zn) gibi diğer besin maddelerinin alımını sağlar (Sieverding,
1991; Ortaş, 2002).
Mikoriza, bitkinin yararlanamayacağı, çözünürlüğü az veya yetersiz durumdaki besin elementlerini, özellikle fosforu absorbe etmekte ve bitkiye kazandırmaktadır. Konukçu bitkinin, toprak
fungusları ve nematodlara karşı dayanıklılığını artırmaktadır. Daha iyi beslenen mikorizalı bitki, zayıf gelişen mikorizasız bitkiye göre obligat patojenlere karşı daha dayanıklı olabilmektedir (Demir ve Onoğur, 1999).
Mikorizal fungus ile bitki arasındaki işbirliği bitkilerin mikorizal fungusa karbonhidrat ve bazı
organik maddeleri, fungusun da bitkiye besin elementi ve su sağlaması ile gerçekleşmektedir
(Rhodes, 1980; Bolan vd., 1987; Li vd., 1991).
AMF, bitkiye besin alımını artırmanın yanı sıra, bitkinin tuzlu ve kurak koşullara, ağır metal
toksisitesine ve sıcaklık stresine karşı dayanıklılığını artırmakta, bitkinin, büyümeyi teşvik edici
maddeler (hormonlar) salgılamasını sağlamaktadırlar. Ayrıca, bazı mikorizal funguslar miselleri ile toprak agregatlarını bir yumak şeklinde sararak, toprak strüktürünün daha iyi oluşmasına
katkıda bulunmakta ve toprak erozyonundan dolayı olan kayıpları da engellemektedirler (Tisdall, 1994). Mikorizal funguslar, kök yenilenmesini teşvik eder, bitki büyümesini hızlandırır ve
kimyasal gübre kullanımını azaltır (Kara ve Tilki, 2001).
Ülkemizde mikoriza ile ilgili araştırmalar çok yeni olup, son yıllarda bu konu üzerinde gittikçe
artan oranda araştırma projeleri yürütülmeye ve elde edilen endemik mikorizal fungus türlerinin pratiğe aktarılmasına yönelik çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Özellikle toprak kaynaklı
hastalıklarla mücadelenin güç ve pahalı olması nedeniyle pratikte kullanılabilecek endemik
türlerin saptanması ve uygulamaya kazandırılması gerekmektedir. Elde edilen türlerin, uygulama kolaylığı nedeniyle, özellikle mikorizal fide ve fidan üretiminde kullanılması ülkemiz
ekonomisine önemli bir katkı sağlayacaktır (Yıldız, 2009).
Ülkemizde ve Batı Karadeniz’de Arbüsküler Mikorizal Fungusların (AMF) tespiti ile yapılan
çalışmaların sınırlı olduğu bilinmektedir. Ülkemizin yoğun ve düzensiz şekilde otlatılan mera
alanlarında bulunan mera bitkilerinin kendilerini tekrar yenileyebilmeleri; yoğun otlatma ve
ekstrem iklim ve toprak koşullarına dayanabilmeleri için desteklenmeleri gerekmektedir. Mera
alanlarının rehabilitasyonu için sentetik gübrelerin kullanılması düşüncesi bilimsel çevrelerde
gittikçe azalmaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de mera ıslah çalışmalarında
mikoriza aşılamaları gibi doğal yöntemlerin kullanılması güncel hale gelmektedir. Bunun için
mevcut AM fungusların bir an önce belirlenerek bunlardan aktif olanlarının çoğaltılması, mera
ıslah ve toprak koruma çalışmalarında kullanılması gerekmektedir.
Bu çalışmanın amacı; Bartın Yöresi Ardıç Yaylası’nda bulunan Graminae familyasına ait bitkilerde, AMF kolonizasyon durumunu, toprak özelliklerini ve botanik kompozisyonu belirlemektir. Bu amaçla arbusküler mikorizal fungusların teşhisi, konukçu bitkilerdeki kolonizasyon
durumu, toprak, iklim ve mevkii özellikleri ortaya konacaktır. Böylece çeşitli arbusküler miko-
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rizal funguslara ait yetişme ortamı şartları belirlenmiş olacaktır. Araştırmanın diğer bir önemi
gelecekte yapılacak mera ıslah çalışmalarında arbusküler mikorizal fungusların kullanımı için
temel çalışma niteliğinde olmasıdır. Ayrıca elde edilecek verilerin ileride bu yöre ve/veya bu
yöreye yakın yerlerde mera ıslah çalışmalarında kullanılması düşünülmektedir.
2. MATERYAL VE METOD
Bu çalışma, Bartın İli Zoni Yaylası’nda bulunan Gramineae familyasına ait türler üzerinde yapılmıştır. 2010 Haziran-Temmuz aylarında örnek alanlara gidilmiş bitki örnekleri ve bu bitkilerin rizosfer bölgesinden toprak örnekleri alınıp Arbusküler Mikorizal Fungusların (AMF)
simbiyotik durumları incelenmiştir. Çalışmada rastgele 10 adet örnek alan seçilmiş ve her örnek
alandan 5 adet toprak örneği alınmıştır. AMF ve toprak analizleri için toplamda 50’şer adet toprak örneği alınmış ve bu örnekler ile üç tekrarlı deneme kurulmuştur. Ayrıca bu çalışmada, her
örnek alan için; vejetasyon analizi (botanik kompozisyon, vejetasyon örtüsü) yapılmıştır. Mera
bitkileri (teşhis ve kurutma ve saklama için) toplanmıştır. Toprak analizi (tekstür, pH, organik
madde, kireç, tuzluluk, hacim ağırlığı, tane yoğunluğu, gözenek hacmi) için silindir ile toprak
örnekleri alınmıştır.
2.1. Araştırma Alanına Ait Genel Bilgiler
Bartın İli Batı Karadeniz Bölgesi’nde yer almaktadır. Bartın il merkezi denizden yaklaşık 12
km içeride olup, Bartın 2143 km² lik yüzölçümüne sahiptir. Bartın’ın enlemi 41° 37’ kuzey,
boylamı ise 32° 22’ doğudur. Bartın’ın Karadeniz’de 59 km lik bir kıyı şeridi bulunmaktadır
(Şekil 1).

(a)

(b)

Şekil 1. Araştırma alanının ülke içindeki konumu (a) ve Batı Karadeniz içindeki konumu(b).
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Şekil 2. Zoni Yaylası’ndan bir görünüm (Palta 2010).
Bartın-Zoni Yaylası, Bartın İli idari sınırlarının kuzeydoğu bölümü ile Karabük İli idari sınırlarının kuzeybatı bölümünde yer almaktadır. Alan amenajman planında “ot” simgeleri ile gösterilen orman toprağıdır. Zoni Yaylası’nın ortalama rakımı 900 m. Olup, yayla düzlüğünün alanı
yaklaşık 4 ha’dır.
Araştırma alanında, Abies sp. (Göknar), Fagus orientalis Lipsky (Doğu Kayını), Populus tremula L. (Titrek Kavak), Quercus sp. (Meşe), Acer campestre subsp. campestre (Ova Akçaağacı), Ulmus minor (Ova Karaağacı), Castanea sativa (Anadolu Kestanesi), Carpinus betulus
(Adi Gürgen), Tilia argentea (Gümüşi Ihlamur), Sorbus sp. (Üvez), Coryllus avellena (Adi
Fındık) türleri ile birçok ağaççık çalı ve geofitler bulunmaktadır (Şekil 2.).
Araştırma alanının jeolojik yapısı, Maden Tetkik Arama Enstitüsünün 1/800000 ölçekli eski
dönem Türkiye jeolojik haritasına göre 2. Zamanda (mezozoik) oluşmuş, anakayası kumtaşı,
kiltaşı ve silt taşıdır (Anonymous 1994).
Zoni Yaylası, Batı Karadeniz Bölgesinde bulunması nedeniyle, bu bölge ikliminin özelliklerini göstermektedir. Yaz aylarında görülen kısa ve kurak dönem dışında, yağışlar diğer aylara
dağılmıştır. İlkbahar ve sonbahar aylarında sürekli ve bazen sağanak halinde görülen yağışlar
alçak yerlerde genellikle yağmur şeklindedir. Kışın yağan kar alçak yerlerde sürekli olmamasına karşın yüksek yerlerde ilkbahar ortalarına kadar kalır. Bartın meteoroloji istasyonunun 19752010 yılları arasındaki iklim verileri kullanılarak Zoni Yaylası’na ait sıcaklık ve yağış değerleri
elde edilmiştir. Bartın meteoroloji istasyonun verileri enterpolasyon tekniği ile Zoni Yaylası
için uyarlanmıştır. Bu değerler Thornthwaite metoduna göre değerlendirildiğinde (Erinç 1984;
Çepel 1995; Özyuvacı 1999) (Şekil 3) Zoni Yaylası iklim tipi, çok nemli (A), düşük sıcaklıkta
(B1’), yağış rejimine göre su açığı yok veya pek az olan (r) ve deniz iklimi altında (b3’) bulunan
bir iklimdir.
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Şekil 3. Zoni Yaylası’nın Tornthwaite yöntemine göre su bilançosu grafiği.
2.2 METOD
2.2.1 AM Funguslarının İzolasyonu
Arbusküler mikorizal fungusları izole etmek amacıyla 2010 yılında Haziran-Temmuz aylarında
Gramineae familyasına ait bitkilerin yaklaşık 0-30 cm derinlikten toprak örnekleri alınmıştır.
Çalışma sırasında GPS yardımıyla toprak örneklerinin alındığı bölgenin koordinatları da belirlenmiştir. 2 mm lik elekten geçirilen ve polietilen torbalara konan toprak örnekleri tuzak bitki
tohum ekimleri yapılıncaya kadar kuru koşullarda (+4°C) muhafaza edilmiştir. Arbusküler mikorizaların topraktan izolasyonunda tuzak bitki olarak mısır bitkisi (Zea mays) kullanılmıştır.
Mısır tohumları 30 dakika süre ile, Procholaraz solüsyonu içinde (Leopold, 1990) bekletilmiş
daha sonra steril destile su ile yıkanmışlardır. Ayrıca, izolasyon çalışmalarında kullanılan saksılar %10’luk formalinli sudan geçirilerek dezenfekte edilmişlerdir. Muhafaza edilen toprak
örnekleri, steril dişli dere kumu ile 1:1 oranında karıştırılarak seyreltilmiş, seyreltilen izolasyon toprakları saksılara doldurulduktan 1 gün sonra da mısır tohumları ekilmiştir. Bitkiler 10
haftalık süre boyunca sera koşullarında muhafaza edilmiş ve bu periyot süresince de destile
su ile sulanmışlardır. Deneme süresi sonunda hasat edilen bitkilerin köklerinde fiksasyon ve
boyama işlemleri yapılmıştır (Phillips ve Hayman, 1970). Boyalı köklerdeki AM funguslarının
kolonizasyon %’sini saptamak üzere de Grid-Line Intersect Metodu kullanılmıştır (Giovanetti
ve Mosseae, 1980).
2.2.2 Vejetasyon Analizleri
Çayır-mera bitkilerinin vejetasyon analizlerini yapmak için 25 m boyutunda çizgi kesişmesi –
teması veya transekt adı verilen yöntem kullanılmıştır. Araştırma alanında rastgele belirlenerek
10 adet örnek alan seçilmiştir. Vejetasyon analizi sonucunda botanik kompozisyon ve vejetasyon örtüsü belirlenmiştir.
Vejetasyon döneminin başlamasıyla periyodik olarak araziye çıkılmıştır. Örnek alanlardaki
mevcut mera bitkileri toplanmış ve teşhis edilmiştir.
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Vejetasyon örtüsü ve botanik kompozisyon çizgi kesişmesi–teması veya transekt yöntemi ile
belirlenmiştir. Bu yöntemde bir transekt hattı oluşturularak, ölçümler bu hat boyunca hattın
altında kalan ve hatta temas eden bitkilerin temas mesafelerinin ölçülmesi şeklinde yapılmıştır
ve eşitlik 2.1 -2.2 kullanılarak hesaplanmıştır (Gökbulak, 2006).

				

(2.1)

				

(2.2)

2.2.3 Toprak Analizleri
Toprak örnekleri üst topraktan (0-10 cm) alınmıştır. Araştırma alanında rastgele belirlenerek 10
adet örnek alan seçilmiştir. Her örnek alandan 5 adet hacim silindiri ile toprak örneği alınmıştır.
Böylece araştırma alanından toplam 50 adet toprak örneği alınmıştır. Hacim silindirleriyle alınan
toprak örnekleri öncelikle 105°C sıcaklıkta kurutularak fırın kurusu ağırlıkları belirlenmiştir.
Fırın kurusu ağırlıkların silindir örneğinin hacmine oranı ile hacim ağırlıkları “gr/cm3” olarak hesaplanmıştır (Irmak 1954). Tane Yoğunluğu, toprak su yer değiştirme esasına göre hesaplanmıştır
(Blake 1965). Gözenek hacmini doğrudan doğruya belirlemek çok güç olduğu için tane yoğunlukları ve hacim ağırlıkları belirlenen toprakların gözenek hacimleri formülle hesaplanmıştır (Çepel 1995; Kantarcı 2000). Tane çapı Bouyoucous hidrometre metodu ile tayin edilmiştir. Toprak
türlerinin belirlenmesi uluslararası tane çapı sınıflarına göre yapılmıştır (Irmak 1954 ve Gülçur
1974). Toprak örneklerinin reaksiyonu cam elektrotlu pH metre ile ölçülmüştür. Topraklar, aktüel
asitlik için 1/2.5 oranında saf su ile ıslatılıp 24 saat kadar bekledikten sonra ölçüm yapılmıştır
(Irmak 1954; Gülçur 1974; Kantarcı 2000). Toprak örneklerinin organik karbon miktarı, 0,25
mm’lik elekten geçirilen 0,5 gr toprak kullanılarak Walkley-Black ıslak yakma yöntemi ile bulunmuştur (Irmak 1954; Gülçur 1974). Toprak tuzluluğunun (elektriki iletkenliğin) belirlenmesi için
toprak örnekleri 1/5 oranında saf su ile ıslatılıp mekanik karıştırıcıda 1 saat karıştırıldıktan sonra
elektiriki iletkenlik aleti ile ölçüm yapılmıştır (Gülçur 1974; Eruz 1979). Örneklerin kireç içeriği
Scheibler kalsimetre metoduna göre bulunmuştur (Gülçur 1974; Kaçar 1995).
3. BULGULAR
3.1 Arbusküler Mikorizal Funguslara (AMF) Ait Bulgular
Zoni Yaylası araştırma alanında Gramineae familyasına ait farklı 16 takson belirlenmiştir. Gramineae familyasına ait toplam 50 bitkinin 34 tanesinde ve birbirinden farklı 15 bitki taksonunda
AMF oluşumunun görüldüğü tespit edilmiştir. Mera bitkilerinin % 68’lik bir kısmının simbiyotik yaşama uygun olduğu belirlenmiştir. Kolonizasyon yüzdesi en yüksek (% 46,34) Calamagrostis epigejos (L.) Roth, en düşük (% 13,33) Agrostis gigantea Roth türünde belirlenmiştir
(ortalama % 22,82). Mikorizal yaşamın görülmediği bitki Poa pratensis L. türüdür. Bitkilere
ait AMF varlığı, özelliği, kolonizasyon yüzdesi ve konumsal değerleri Tablo 3.1’de verilmiştir.
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Kolonizasyon
yüzdesi
(%)

GPS değerleri

Hif, spor, vesikül,
arbuskül

+

İçte ve dışta hif, spor,
vesikül oluşumu

19,23

36T 0471029
4620408

2

Descampsia caespitosa L.

+

İçte ve dışta hif, spor,
vesikül oluşumu

24,14

36T 0471029
4620408

3

Agrostis gigantean Roth

+

İçte ve dışta hif, spor,
vesikül oluşumu

22,22

36T 0471029
4620408

4

Agrostis capillaris L.

+

İçte ve dışta hif, spor,
vesikül oluşumu

15,79

36T 0471029
4620408

5

Brachypodium sylvaticum (Huds.)
Beauv.S

-

-

-

36T 0471029
4620408

6

Lolium perenne L.

+

İçte ve dışta hif, spor,
vesikül oluşumu

17,39

36T 0471046
4620430

7

Lolium perenne L.

-

-

-

36T 0471046
4620430

8

Cynosorus cristatus L.

+

İçte ve dışta hif, spor,
vesikül oluşumu

17,65

36T 0471046
4620430

9

Cynosorus cristatus L.

-

-

-

36T 0471046
4620430

10

Agrostis capillaris L.

-

-

-

36T 0471046
4620430

11

Agrostis capillaris L.

-

-

-

36T 0471034
4620375

12

Danthonia decumbens (L.) DC.

+

İçte ve dışta hif, spor,
vesikül oluşumu

15,38

36T 0471034
4620375

13

Danthonia decumbens (L.) DC.

+

İçte ve dışta hif, spor,
vesikül oluşumu,
arbuskül oluşumu

29,03

36T 0471034
4620375

14

Phleum pratense L.

+

İçte ve dışta hif, spor,
vesikül oluşumu

24,14

36T 0471034
4620375

15

Poa pratensis L.

-

-

-

36T 0471034
4620375

16

Brachypodium sylvaticum (Huds.)
Beauv.S

+

İçte ve dışta hif, spor,
vesikül oluşumu

17,86

36T 0471029
4620364

17

Calamagrostis epigejos (L.) Roth

-

-

-

36T 0471029
4620364

18

Calamagrostis epigejos (L.) Roth

+

İçte ve dışta hif, spor,
vesikül oluşumu,
arbuskül oluşumu

15,79

36T 0471029
4620364

19

Calamagrostis arundinaceae (L.)
Roth

+

İçte ve dışta hif, spor,
vesikül oluşumu

17,65

36T 0471029
4620364

20

Calamagrostis arundinaceae (L.)
Roth

-

-

-

36T 0471029
4620364

Özellikler

Elymus repens (L.) Gould

Bitki Adı

1

Bitki No

208

AMF oluşumu
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21

Agrostis gigantea Roth

+

İçte ve dışta hif, spor,
vesikül oluşumu

13,33

36T 0471059
4620377

22

Danthonia decumbens (L.) DC.

+

İçte ve dışta hif, spor,
vesikül oluşumu,
arbuskül oluşumu

42,50

36T 0471059
4620377

23

Descampsia caespitosa L.

+

İçte ve dışta hif, spor,
vesikül oluşumu

20,69

36T 0471059
4620377

24

Briza media L.

+

İçte ve dışta hif, spor,
vesikül oluşumu

22,58

36T 0471059
4620377

25

Briza media L.

-

-

-

36T 0471059
4620377

26

Calamagrostis epigejos (L.) Roth

+

İçte ve dışta hif, spor,
vesikül oluşumu

46,34

36T 0471059
4620383

27

Calamagrostis epigejos (L.) Roth

+

İçte ve dışta hif, spor,
vesikül oluşumu

17,39

36T 0471059
4620383

28

Danthonia decumbens (L.) DC.

-

-

-

36T 0471059
4620383

29

Phleum pratense L.

+

İçte ve dışta hif, spor,
vesikül oluşumu

24,24

36T 0471059
4620383

30

Agrostis capillaris L.

-

-

-

36T 0471059
4620383

31

Descampsia caespitosa L.

+

İçte ve dışta hif, spor,
vesikül oluşumu

18,52

36T 0471069
4620387

32

Descampsia caespitosa L.

-

-

-

36T 0471069
4620387

33

Phleum pratense L.

+

İçte ve dışta hif, spor,
vesikül oluşumu

23,33

36T 0471069
4620387

34

Hordeum bulbosum L.

-

-

-

36T 0471069
4620387

35

Hordeum bulbosum L.

+

İçte ve dışta hif, spor,
vesikül oluşumu

17,24

36T 0471069
4620387

36

Briza media L.

+

İçte ve dışta hif, spor,
vesikül oluşumu

31,43

36T 0471074
4620301

37

Phleum pratense L.

+

İçte ve dışta hif, spor,
vesikül oluşumu

13,64

36T 0471074
4620301

38

Poa pratensis L.

-

-

-

36T 0471074
4620301

39

Descampsia caespitosa L.

+

İçte ve dışta hif, spor,
vesikül oluşumu

26,92

36T 0471074
4620301

40

Agrostis capillaris L.

+

İçte ve dışta hif, spor,
vesikül oluşumu

20,69

36T 0471074
4620301

41

Poa compressa L.

+

İçte ve dışta hif, spor,
vesikül oluşumu

32,26

36T 0471082
4620289

42

Poa compressa L.

+

İçte ve dışta hif, spor,
vesikül oluşumu

21,74

36T 0471082
4620289

43

Descampsia caespitosa L.

+

İçte ve dışta hif, spor,
vesikül oluşumu

22,58

36T 0471082
4620289
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44

Briza media L.

+

İçte ve dışta hif, spor,
vesikül oluşumu

41,46

36T 0471082
4620289

45

Briza media L.

-

-

-

36T 0471082
4620289

46

Elymus repens (L.) Gould

+

İçte ve dışta hif, spor,
vesikül oluşumu

19,35

36T 0471052
4620414

47

Elymus repens (L.) Gould

+

İçte ve dışta hif, spor,
vesikül oluşumu

16,67

36T 0471052
4620414

48

Lolium perenne L.

-

-

-

36T 0471052
4620414

49

Lolium perenne L.

+

İçte ve dışta hif, spor,
vesikül oluşumu

24,24

36T 0471052
4620414

50

Agrostis gigantea Roth

+

İçte ve dışta hif, spor,
vesikül oluşumu

22,58

36T 0471052
4620414

3.2. AM Funguslarının Varlığının Belirlenmesi
Örnekleme alanlarında yürütülen çalışmalar sonucunda alınan toprak örneklerinden
tuzak bitki Zea mays (mısır) kullanılarak izolasyolar yapılmıştır.
AMF’un izolasyonu, teşhisi ve kolonizasyon oranlarının saptanması sırasında yürütülen
çalışmalarda, mikorizal fungusun tuzak bitki köklerinde oluşturduğu fungal yapılar (iç ve dış
hifler, vesikel, arbuskül ve kök içi klamidosporlar) göz önünde tutulmuştur (Şekil 4).

Şekil 4. Kök içinde ve dışında AMF propagülleri ( klamidospor (S), vesikül (V), kök
içersinde yürüyen içsel hifler) (PALTA 2011).

Tuzak bitki olarak kullanılan mısırların kökleri, fiksasyon ve boyama işlemlerine tabi tutulmuş
ve mikroskop incelemesi sonucunda mikorizal fungusların temel bütün yapılarıyla karşılaşılmıştır (Şekil 4). Arbusküler mikorizal fungusların kök içindeki yapılarından olan arbuskül ve
sporlar (Şekil 5) kolaylıkla gözlenmiş ve bu yapıların kılcal köklerde daha yoğun oldukları
tespit edilmiştir.
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Şekil 5. Mısır köklerinde arbüskül ve spor oluşumu.

(a)

(b)

Şekil 6. Mısır köklerinde vesikül oluşumu ve hifin köke giriş noktası (a) ve kırık spor (b).

Klasik yöntemlerle AM oluşumunun belirlenmesi sırasında, “http://invam.wvu.edu/” web adresinden faydalanılarak fungusların cins kategorisinde teşhisi yapılmıştır. Ayrıca gözlenen genel
yapılar dikkate alındığında (arbuskül yapısı, iç ve dış sporlar ve sporların duvar yapıları, iç ve
dış hifler, hiflerin bağlantı noktası, vesikülün varlığı v.s.) mikorizal yaşamın görüldüğü tüm
bitkilerde fungal simbiont olarak Glomus cinsi fungusların mevcut olduğu belirlenmiştir.
3.3 Vejetasyon Analizine Ait Bulgular
Zoni Yaylası çalışma alanında 23 familyaya ait 73 adet bitki taksonu tespit edilmiştir. Bu bitki
türlerinin 15’i buğdaygil, 8 ’i baklagil ve 50 ’si diğer familyalara aittir. Vejetasyon analizi, çizgi
kesişmesi–teması veya transekt yöntemi kullanılarak yapılmış ve vejetasyon örtüsü ve botanik
kompozisyon belirlenmiştir.
Zoni Yaylası araştırma alanının ortalama % 99,01’ini bitki türleri ve geriye kalan % 0,99’unu da
açıklık alanlar oluşturmaktadır. Bitki türleri ile kaplı % 99,01 lik alanın % 45,06’sını buğdaygiller, % 14,31’ini baklagiller ve % 39,64’ünü diğer familyalar oluşturmaktadır.
Zoni Yaylası’nda botanik kompozisyonun % 45,49’unu buğdaygiller, % 14,46’sını baklagiller
ve % 40,05’ini diğer familyalar oluşturmaktadır.
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3.4 Toprak Özelliklerine Ait Bulgular

Toprak örnekleri 0-10 cm derinlikten alınmıştır. Arazide her örnek alandan beş toprak örneği,
toplamda 10 örnek alandan 50 adet toprak örneği alınmıştır. Araştırma alanına ait toprakların
bazı özellikleri Tablo 2’de verilmiştir.

pH
(H2O)

EC
(dS m-1)

CaCO3
(%)

COrg. (%)

2,31

55,14

45,49

12,54

7,23

4,29

0,02

0,16

2,03

Mak.

1,20

2,90

82,89

77,31

31,36

33,52

6,33

0,40

0,65

8,63

Ort.

0,82

2,65

69,17

61,42

21,18

17,40

5,08

0,13

0,41

4,97

Kil (%)

GH(%)

0,45

Toz(%)

TY
(g cm-3)

Min.

Kum
(%)

HA
(g cm-3)

Tablo 2. Araştırma alanına ait toprakların bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri

HA: Hacim ağırlığı (g cm-3) TY: Tane yoğunluğu (g cm-3) GH: Gözenek hacmi (%) EC:Elektriksel iletkenlik (dSm-1)
Corg: Organik karbon (%) Min.: Minimum Mak.: Maksimum Ort.: Ortalama

4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu çalışmada, Bartın İli Zoni Yaylası’nda bulunan Gramineae famiyasına ait bitkilerdeki arbusküler mikorizal fungusların varlığı saptanmış ve varlığı saptanan bazı mikorizal fungusların
klasik yöntemler kullanılarak cins bazında teşhisleri yapılmıştır. Toplam bitki sayısının %
68’inde mikorizal yaşamın olduğu belirlenmiştir. Mikorizal yaşamın görülmediği bitki Poa
pratensis L. olarak belirlenmiştir. Demir vd. (2008) tarafından Van ve çevresinde yapılan bir
çalışmada, AM funguslarının Gramineae familyasına ait bitkilerdeki kolonizasyon oranlarının
% 1.21 ile % 43.9 arasında bulunduğu belirtilmiştir. Bitki türlerinin AM funguslarına bağımlılık
bakımından değişiklik gösterdiği belirtilmiştir (Clark, 1983; Estaun vd., 1987; Manjunath ve
Habte, 1991). Örneğin, buğday (Stoppler vd., 1990), mısır (Toth vd., 1980), akdarı (Krishna
vd., 1985), yonca (Lackie vd., 1988) ve ayrık (Jun ve Allen, 1991) mikorizaya yüksek düzeyde
bağımlılık gösterirken, yulafın (Bryla ve Koide, 1990) çok az bağımlılık göstediği veya hiç
bağımlılık göstermediği belirtilmiştir. AM oluşumunun belirlenmesi sırasında, “http://invam.
wvu.edu/” web adresinden faydalanılarak fungusların cins kategorisinde teşhisleri yapılmıştır.
Aynı zamanda gözlenen genel yapılar da dikkate alındığında (arbüskül yapısı, iç ve dış sporlar ve sporların duvar yapıları, iç ve dış hifler, hiflerin bağlantı noktası, vesikülün varlığı v.s.)
mikorizal yaşamın görüldüğü tüm bitkilerde fungal simbiont olarak Glomus cinsi fungusların
mevcut olduğu belirlenmiştir. Demir vd. (2007) tarafından yapılan bir çalışmada Van ve
çevresindeki Gramineae familyasına ait bazı türlerde bulunan AM fungusların Nested PCR’a
dayalı olarak moleküler tanısı yapılmış ve bu fungusların Glomus cinsine dahil G. intraradices
ve G. mosseae türü oldukları belirlenmiştir. Ho (1987) tarafından Oregon’un Alvord çölünde
halofitik (tuzcul) bitkilerin AMF durumları araştırılmıştır. Alvord Çölü’nün pH değerinin 9,2 ile
10,5 arasında değişen alkali bir yapıya sahip olduğu belirtilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre
Festuca idahoensis ve Distichilis stricta’nın köklerinde AMF kolonizasyonuna rastlandığı, arbusküler mikorizaların % 80 ni Glomus mosseae ve % 20 si Glomus macrocarpum olduğu be-
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lirtilmiştir. Schenck ve Smith (1982) ve Morton ve Bentivenga (1994) dünya üzerindeki yayılışı
bakımından, Glomus türlerinin en yaygın AM fungusları olduğunu ve Glomus türleri arasında
da G. mosseae, G. intraradices ve G. occultum’ un yayılışı en yüksek türler olduğunu belirtmişlerdir.
Çalışma alanında yapılan bitki teşhisi ve vejetasyon analizi sonuçlarına göre araştırma alanının,
bitki çeşitliliği bakımından zengin bir yapıya sahip olduğu tespit edilmiştir. Zoni Yaylası
araştırma alanında, buğdaygillerin fazla buna karşılık diğer familyalara ait bitkilerin botanik
kompozisyonda daha az yer alması yörede hayvancılığın azalması ile ilgili olabilir. Araştırma
alanına ait toprakların bazı fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları incelendiğinde, toprakların organik maddece zengin, hafif asidik, elektriksel iletkenliği düşük ve kireçsiz karakterde olduğu
belirlenmiştir. Bu sonuçlar ışığında toprakların bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri ile ilgili
bitkilerin gelişmesini kısıtlayıcı önemli bir etken görülmemektedir.
Sonuç olarak; ülkemizde AM funguslarına yönelik çalışmalar henüz arzu edilen düzeyde değildir. Bunun yanı sıra elde edilen sonuçlar doğrultusunda çalışmanın bitkisel materyalini oluşturan Gramineae familyasına ait bitkilerin AM fungusları ile kolonizasyon oranları saptanmış
ve mikorizal yaşama uyumları tespit edilmiştir. Bitkilerin % 68’inin bu simbiyotik yaşama
uyum göstermesi ileride yapılacak olan AMF aşılamalı mera ıslah çalışmalarında büyük önem
oluşturmaktadır. Çünkü AMF’nin bitki gelişimini teşvik ederek marjinal ekolojik koşullarda
bitkinin toleransını artırdığı düşünülmektedir. Bu nedenle AM Fungusları kolonizasyon yoğunluğunun yüksek olduğu yerlerden izole edilmeli ve etkili izolatlar ile mera ıslah çalışmaları
desteklenmelidir. Dolayısıyla bu çalışmada elde edilen kazanımlar, ileride yapılacak diğer araştırma ve uygulamalara zemin hazırlaması açısından oldukça yararlı görülmektedir.
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ÖZET
Ülkemiz meralarının birçoğunda zamansız ve yoğun otlatma ile iklim şartlarındaki olumsuzluklar nedeniyle klimaks bitki örtüsünden uzaklaşıldığı ve
yabancı bitkilerle kaplandığı görülmektedir. Klimaks vejetasyonunu büyük
oranda kaybetmiş, yabancı bitki türleri ile kaplı mera alanlarında uygulanan
ıslah yöntemlerinden bir tanesi de bu türlere karşı herbisit (ot öldürücü) olarak adlandırılan çeşitli kimyasalların kullanılmasıdır. Çalışma 2013 yılında
Düzce ili Yeni Taşköprü Köyü merasında gerçekleştirilmiştir. Yabancı otlarla
mücadele etmek amaçlı bu çalışmada etken maddesi 2,4 D ve % 25 Tritosulfuron + % 50 Dicamba olan seçici herbisitler kullanılmıştır. Çalışma rastlantı
blokları demene desenine göre yapılmış olup alanda 5 işlem (Kontrol; Dicamba + 2,4 D; Kesme; 2,4 D; Dicamba) 4 tekrarlı olarak uygulanmıştır. Fırın
kurusu ot verimleri incelendiğinde en yüksek buğdaygil yem bitkisi verimi
etken maddesi Dicamba olan herbisitin kullanıldığı alanda (360 kg/da), en
düşük verim ise etken maddesi 2,4 D olan herbisitin kullanıldığı alanda (164,8
kg/da) ölçülmüştür. Baklagil yem bitkisi verimlerinde en yüksek miktar kesme ve kontrol parsellerinde (sırasıyla 114,9 kg/da ve 112,6 kg/da) belirlenirken en düşük verim Dicamba uygulanan parselde (47,6 kg/da) ölçülmüştür.
Büyük bir kısmı yabancı bitki özelliği taşıyan diğer familyalara ait bitki türleri
incelendiğinde ise en yüksek verim yine kontrol ve kesme parsellerinde (sırasıyla 155,8 kg/da ve 123,2 kg/da) ölçülürken en düşük verim Dicamba uygulanan alanda (48,2 kg/da) ölçülmüştür. Çalışmada elde edilen verilere göre, Yeni
Taşköprü Köyü merası ve benzer ekolojik koşullara sahip mera alanlarında
yabancı otlarla mücadelede etken maddesi Dicamba olan seçici herbisit kullanılması daha uygun olabilecektir. Ancak bu tür herbisitler aynı zamanda mera
alanlarında baklagil yem bitkilerini de ortamdan uzaklaştırdığı için kullanımında dikkatli olunması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mera Islahı, Herbisit, Kesme, Ot Verimi
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1.GİRİŞ
Bitki örtüsünün şekillenmesinde ve dünya üzerindeki yayılışında iklim, özellikle yağış ve
sıcaklık çok önemli etkiye sahiptir. İklimin bu önemli etkisi altında oluşan vejetasyon tipleri
ormanlar, meralar, çöller ve tundralardır (Uluocak, 1977). Bu dört önemli doğal kaynaktan biri
olan meralar hayvanlara kaba yem temin etme, biyolojik çeşitlilik, toprak ve su koruma, rekreasyon alanı ve yaban hayvanlarına yaşam ortamı sağlama gibi bir çok faydalar sağlamaktadır
(Gökkuş ve Koç, 2001).
İnsanoğluna birçok fayda sağlayan bu alanların küresel ölçekteki genişlikleri 3,5 milyar ha’a
ulaşmakta ve tarım alanlarının %72 sini, kara alanlarının da %27 sini kapsamaktadır (Avcıoğlu,
2012). Ülkemizde ise mera alanlarında son altmış yıldan günümüzü kadar önemli azalmalar
gözlemlenmiş ve bu azalma oranı %60 lara kadar çıkmış, 1950 yılında 37,9 milyon hektar olan
mera alanları 2009 yılı itibarı ile 14,6 milyon hektara kadar gerilemiştir (Altın vd., 2011).
Mera alanlarındaki bu azalış bu alanları değerlendirmede en önemli çiftlik hayvanlarından olan
küçükbaş hayvan sayısında da önemli bir azalışa neden olmuştur. Nitekim 1961 yılında 59
milyon olan küçükbaş hayvan sayısı 2012 yılına gelindiğinde 35,7 milyona kadar düşmüştür.
Mera alanlarının bir diğer önemli kullanıcısı durumunda olan büyükbaş hayvan sayısında ise
önemli bir değişiklik olmamış, 1961 yılında 13,5 milyon olan büyükbaş hayvan sayısı 2012 yılında 14 milyon olmuştur (TİGEM, 2012). Bu durum yani mera alanlarındaki azalmaya karşın
özellikle büyükbaş hayvan sayısındaki nispi artış mera alanları üzerindeki baskıyı da artırmıştır.
Buna ilaveten mevcut mera alanlarında yıllardır süre gelen ve hiçbir mera kuralı içermeden
uygulanan ağır ve zamansız otlatmalar nedeniyle ülkemiz meralarının çoğunda iyi mera özelliği kaybolmuştur. Bu durum ülkemiz genelinde hayvancılık açısından kaliteli kaba yem açığı
sorununu ortaya çıkarmaktadır (Yulafçı ve Pul, 2005).
Kaba yem açığının kapatılmasında ise mevcut çayır ve mera alanlarının ıslah edilerek ot veriminin ve kalitesinin artırılması büyük önem arz etmektedir. Doğal mera alanlarının ıslah edilerek verimin artırılmasında otlatmanın düzenlenmesi en başta gelen teknik önlemdir. Otlatmanın düzenlenmesi yanında tohumlama, gübreleme ve yabacı otlarla mücadele mera alanlarında
uygulanan diğer ıslah yöntemleridir (Altın vd., 2005). Bu ıslah yöntemlerinden yabancı otlarla
mücadele, mera idaresinin karşılaştığı önemli problemlerden bir tanesidir. Nitekim mera idaresinde hayvanların otlayamadığı veya otlamaktan kaçındığı dikenli ve kaba yapılı bitkiler ile
hayvanların sağlığına zararlı olan zehirli bitkiler yabancı bitki olarak nitelendirilmektedir (Altın vd., 2005). Yabancı otlar aynı zamanda meranın ot kalitesinin düşmesine, hayvansal ürünün kalitesinin bozulmasına ve zaman zaman hayvanların zehirlenmesi sonucu can kayıplarına
yol açmaktadırlar. Bu sebeple kaliteli bitkilerin var olduğu verimli bir meranın sürekliliğinin
sağlanması açısından, bitki örtüsünde artan yabancı otlarla mücadele edilmesi mera idaresinin
önemli uğraşı alanlarından bir tanesidir.
Yukarıda belirtilen mera alanlarındaki yabancı ot miktarındaki artış gibi olumsuzluklara Düzce
ovası taban meralarının önemli bir kısmında da rastlanmaktadır. Düzce ovası meralarında görülen
yabacı bitkiler de dikenleri, kaba yapıları ve bünyelerinde barındırdıkları kimyasallar nedeniyle
hayvanların otlamadığı türler olup, bu türler mera kullanım alanını daraltmakta, verim ve kalitenin düşmesine neden olmaktadırlar. Nitekim Düzce ovası meralarında yapılan çalışmalarda Euphorbia sp., Centeurea sp., Galega sp., Ranunculus sp., Heracleum sp., Conium sp., gibi yabancı
ot türlerinin önemli problemler oluşturduğu belirtilmektedir (Özcan, 2003; Yavuz 2013).
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Bu çalışmada Düzce ovasında taban merası konumunda bulunan Yeni Taşköprü Köyü merasında
yabancı otlarla mücadelede biçme ve bazı herbisit uygulamalarının etkinliği incelenerek, meralarda sorun olan yabancı otlara karşı etkili mücadele yönteminin belirlenmesine çalışılmıştır.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
Araştırma Düzce ili merkez köylerinden Yeni Taşköprü Köyü doğal taban merasında 2013 yılında yürütülmüştür. Yeni Taşköprü Köyü merasının da içinde bulunduğu Düzce ovası kalın
genç alüvyon çökeltilerden oluşmaktadır. Ova bol yeraltı suyu içermekte ve nitelikli tarım topraklarından oluşmaktadır (Özcan, 2003; Yavuz, 2013).
Araştırmanın yürütüldüğü deneme alanının da içinde bulunduğu Düzce iline ait uzun yıllar
ortalaması iklim verileri incelendiğinde; Düzce’de yıllık toplam yağış 817,1 mm olup en fazla
yağış Aralık (101,9 mm) ayında en az yağış (42,9 mm) ise Temmuz ayında düşmektedir (URL
1). En yüksek nispi nem Ocak ( % 81,1) ayında, en düşük nispi nem (% 69,7) ise Haziran ayında
olup ortalama % 75 tir. Düzce ili ortalama sıcaklığı 13,2 °C olup en sıcak ay 22,6 °C ile Temmuz
ayı, en soğuk ay 3,9 °C ile Ocak ayıdır. Düzce ili Thornthwaite yöntemine göre hazırlanan su
bilançosuna göre nemli, orta sıcaklıkta (mezotermal), yaz mevsiminde orta derecede su noksanı
olan, okyanus iklimine yakın iklim tipine sahiptir (Yavuz, 2013). Denemenin yapıldığı yıldaki
ortalama sıcaklık uzun yıllar ortalamasından yüksek (14,2 0C) nispi nem ise düşüktür (%74,3).
Denemenin yapıldığı yıldaki yağış miktarı ise uzun yıllar ortalamasına göre 667,8 mm ile daha
düşük gerçekleşmiştir (URL 1).
Araştırma ile ilgili deneme tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak gerçekleştirilmiştir. Denemede parsel büyüklüğü 4x5=20 m2 olarak alınmış ve parsel aralarında 1 m
tampon bölgeler bırakılmıştır. Çalışmada uygulanan işlemler;
1. Etken maddesi 2,4 Dichlorophenoxy acetic acid dimethyl amin tuzu (2-4 D) ve ticari adı
Koruma Weed Killer D olan herbisitin kullanımı,
2. Etken maddesi %25 Tritosulfuron + %50 Dicamba (Dicamba) ve ticari adı Arrat olan
herbisitin kullanımı,
3. Yukarıda belirtilen her iki ilacın miktarlarının yarıya düşürülerek karıştırılması ve alana
uygulanması
4. Deneme parselindeki bütün otların denemenin yapıldığı tarihte otlatma seviyesinden
kesilmesi,
5. Kontrol parseli şeklindedir.
İlaçlama işlemleri 2013 yılı Mayıs ayının son haftasında otların boylarının 15-20 cm’e ulaştığı
dönemde sırt pülverizatörüyle; kesme işlemi de yine aynı zamanda misinalı çim biçme makinası ile otlanma seviyesinden yapılmıştır. İlaçlama işlemine geçilmeden önce pülverizatörün
kalibrasyonu yapılmıştır (TAGEM, 2010). Kalibrasyon işlemi sonunda 20 m2’ lik deneme parseline ortalama 0,9 litre su harcandığı belirlenmiş ve ilaçlama işleminde her parselde 0,9 litre su
kullanılmıştır. İlaç miktarları ise ilaçlar üzerinde yazılı olan uygulama talimatına uygun olarak
etken maddesi 2,4 Dichlorophenoxy acetic acid dimethyl amin tuzu 4 ml/20 m2, etken maddesi
%25 Tritosulfuron + %50 Dicamba 4 gr/20 m2 olarak uygulanmıştır. İki ilacın karışım olarak
uygulandığı işlemde her iki dozun da yarısı (2 ml 2,4 Dichlorophenoxy acetic acid dimethyl
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amin tuzu + 2 gr %25 Tritosulfuron + %50 Dicamba) kullanılarak ilaçlama işlemleri gerçekleştirilmiştir.
Bu işlemlerin ardından deneme alanındaki durum gözlemlenmiş, buğdaygil yem bitkilerinin başaklanma dönemi ve bitkisel üretimin yavaşladığı (Altın vd., 2011) Temmuz ayının son haftası
alandaki her parselde 3 farklı noktada 1 m2 lik kuadratlar kullanılarak biçimler gerçekleştirilmiştir. Biçilen otlar plastik torbalara konularak aynı gün laboratuvara taşınmış ve burada buğdaygil,
baklagil ve diğer familyalara ait ot türleri birbirinden ayrılmıştır. Örnekler 65-70 °C de fırın kurusu haline getirilerek tartılmış ve her bir familyanın ağırlık olarak verimleri belirlenmiştir.
Daha sonra familyalarına ayrılarak ayrı ayrı kuru ot verimleri belirlenen parsellere ait ot örnekleri, familya ayrımı olmaksızın birleştirilerek her parsele ait bir adet ot örneği elde edilmiştir.
Elde edilen örnek 1mm’lik elekten geçecek şekilde öğütülmüş ve öğütülen bu ot örneklerinde
kuru madde oranı (%), ham protein oranı (%) ve fosfor oranı (%) belirlenmiştir. Belirlenen bu
değerler ile dekara kuru ot verimleri çarpılarak kuru madde, ham protein ve fosfor verimleri
hesaplanmıştır. Kuru madde, ham protein ve fosfor analizleri Düzce Pakmaya A.Ş. laboratuvarında gerçekleştirilmiştir.
Elde edilen bulgular varyans analizi ile değerlendirilmiş ortalamalar Duncan testi ile karşılaştırılmıştır.
3. BULGULAR
3.1 Kuru Ot Verimleri
Düzce Yeni Taşköprü köyü merasında yabancı otlarla mücadele amaçlı uygulanan işlemlerin
buğdaygil, baklagil ve çoğunluğunu yabancı otların oluşturduğu diğer familya bitkilerinin dekara kuru ot verimleri üzerindeki etkisi istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0,05).
Nitekim buğdaygil familyasına ait dekara kuru ot verimleri incelendiğinde en yüksek verim 360
kg/da ile etken maddesi Dicamba olan herbisitin uygulandığı alanda ölçülürken en düşük 164,8
kg/da ile etken maddesi 2-4 D olan herbisitin uygulandığı alanda belirlenmiştir (Tablo 1).
Baklagil yem bitkilerine ait dekara kuru ot verimleri incelendiğinde ise en yüksek baklagil yem
bitkisi verimi 114,9 kg/da ile kesme işleminde, en düşük kuru ot verimi de 47,6 kg/da ile etken
maddesi Dicamba olan herbisitin uygulandığı alanda ölçülmüştür (Tablo 1).
Diğer familyalara ait bitkilerin verimleri incelendiğinde en yüksek dekara kuru ot verimi 155,8
ile kontrol parselinde, en düşük verim de 48,2 ile etken maddesi Dicamba olan alanda tespit
edilmiştir (Tablo 1).
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Tablo 1. İşlemlerin Buğdaygil, Baklagil ve Diğer Familya Bitkilerinin Kuru Ot Verimine
Etkileri
Buğdaygil Verimi

Baklagil Verimi

(kg/da)

(kg/da)

Diğer Familya Verimi
(kg/da)

2-4 D

164,8a* ± 29,4

88,4a ± 12,4

68,9a ± 17,2

Dicamba

360,0b ± 36,7

47,6b ± 8,2

48,2a ± 11,5

2,4 D + Dicamba

241,7a ± 22,4

106,4a ± 18,9

108,6b ± 13,8

Kesme

219,6a ± 31,8

114,9a ± 19,9

123,2b ± 18,9

Kontrol

246,8a ± 40,4

112,6a ± 21,0

155,8c ± 26,2

İşlemler

*: Aynı sütunda yer alıp farklı harflere sahip ortalamalar arasında α:0,05 güven düzeyinde istatistiki bakımdan
önemli farklar vardır.

3.2 Kuru Madde, Protein Ve Fosfor Verimleri
Çalışmada deneme parsellerinden biçilen tüm familyalara ait bitki türleri karıştırılmış ve her
parsel için tek bir bitki örneği elde edilmiştir. Elde edilen bu bitki örnekleri üzerinde kuru
madde, protein ve fosfor oranları ölçülmüş ve dekara kuru ot verimleri ile çarpılarak dekara
kuru madde, protein ve fosfor verimleri hesaplanmıştır. Hesaplanan bu değerler incelendiğinde
uygulan işlemlerin dekara kuru madde, protein ve fosfor verimleri üzerindeki etkisi istatistiksel
olarak farksız bulunmuştur (p>0,05).
Mera alanında işlemlere ait kuru madde verimleri incelendiğinde en düşük verim 298,9 kg/
da ile etken maddesi 2-4 D olan herbisitin kullanıldığı parsellerde, en yüksek verim 481,8 kg/
da ile kontrol parsellerinde belirlenmiş olup işlemlerin kuru madde verimi üzerinde önemli bir
etkisinin olmadığı saptanmıştır (Tablo 2).
Ham protein verimleri incelendiğinde en yüksek verim 61,5 kg/da ile Dicamba+2-4 D karışımın
kullanıldığı parselde, en düşük verim 43,1 kg/da ile etken maddesi 2-4 D olan herbisitin kullanıldığı parselde elde edilmiştir. Bu farklar istatistiksel anlamda önemsiz bulunmuştur (Tablo 2).
Uygulanan işlemler fosfor verimi açısından incelendiğinde de istatistiksel olarak bir fark bulunamamıştır. Fosfor verimi bakımından en yüksek değer 3,4 kg/da ile etken maddesi Dicamba
olan herbisitin kullanıldığı parselde en düşük değer ise 3,0 kg/da ile 2-4 D + Dicamba kullanılan alanda ölçülmüştür (Tablo 2).
Tablo 2. İşlemlerin Kuru Madde, Protein ve Fosfor Verimine Etkileri
Kuru Madde verimi

Protein Verimi

Fosfor Verimi

2-4 D

(kg/da)
298,9 ± 90,5

(kg/da)
43,1 ± 11,8

(kg/da)
2,2 ± 0,5

Dicamba

423,3 ± 53,8

56,3 ± 6,9

3,4 ± 0,4

2,4 D + Dicamba

425,0 ± 58,4

61,5 ± 8,2

3,0 ± 0,3

Kesme

425,0 ± 36,1

60,5 ± 5,4

3,1 ± 0,3

Kontrol

481,8 ± 225,5

49,0 ± 6,9

3,1 ± 0,5

İşlemler*

*: İşlemler arasında α:0,05 güven düzeyinde istatistiki bakımdan fark yoktur.
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4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Yapılan çalışma göstermiştir ki mera alanındaki yabancı otlarla mücadelede etken maddesi 2-4
D ve Dicamba olan herbisitlerin kullanımı çoğunluğu yabancı bitki grubunda olan diğer familya bitkilerinin kuru ot verimini önemli derecede azaltmıştır. Bulunan bu sonuçlar seçici herbisit uygulanarak yapılan birçok çalışma ile benzerlik göstermektedir (Gökkuş, 1989; Jacobs ve
Sheley, 1999; Lym 2000; Sheley et al., 2000).
Ayrıca çalışmada buğdaygil yem bitki verimi incelendiğinde etken maddesi Dicamba olan herbisitin kullanıldığı alanda buğdaygil yem bitkisi verimi önemli derecede artarken 2-4 D, 2-4 D
+ Dicamba ve kesme işlemlerinin uygulandığı alanlarda istatistiksel olarak önemli bir değişim
gözlemlenmemiştir. Etken maddesi 2-4 D olan herbisitin kullanıldığı alanda buğdaygil yem
bitkisi veriminin kontrol parseline göre istatistiksel olarak bir fark göstermemesi bu konuda yapılan bazı çalışmalarla (Gökkuş, 1989; Thilenius et al., 1974; Sheley et al., 2000) çelişmektedir.
Ancak yapılan diğer çalışmalarda farklı ekolojik koşullarda ve farklı zamanlarda uygulanan
herbisit işlemlerine bitkilerin vereceği tepkilerin de farklılık gösterebileceği sonucu çıkartılabilir ( Ray, 1957; Dahl et al., 1989; Sheley et al., 2000).
Yapılan çalışmada baklagil yem bitkisi veriminin Dicamba kullanılan alanda önemli derecede
azaldığı belirlenmiştir. Herbisit kullanılan diğer alanlarda da baklagil yem bitkisi veriminde
azalmalar gözlemlenmiş fakat bu azalmalar kontrol parseli ile karşılaştırıldığında önemli bulunmamıştır. Bu sonuçlar kullanılan herbisitlerin seçici herbisit olmasından dolayı baklagil yem
bitkileri üzerinde de olumsuz etkiler oluşturabileceğini göstermektedir. Nitekim yapılan birçok
çalışmada benzer sonuçlar elde edilmiştir (Gökkuş ve Koç, 1996; Kökten, 2005; Yavuz, 2013).
Çalışmada uygulanan işlemlerin meranın kuru madde, protein ve fosfor verimlerine önemli bir
etkisi olmamıştır. Herbisit uygulamasının kuru madde ve protein verimini kontrol parseline
göre önemli oranda değiştirmemesi yapılan bazı çalışma sonuçları ile benzerlik göstermektedir
(Aydın ve Uzun 2000; Yavuz 2013). Yine Çınar vd. (2014) Çukurova bölgesinde taban merada
yaptıkları bir çalışmada da 2-4 D+ picloram uygulaması dışındaki herbisit uygulamalarının
meranın kuru madde verimini önemli derecede etkilemediği belirtilmektedir.
Mera alanlarındaki otun fosfor oranı ve fosfor verimi herbisitten ziyade gübreleme ile değişmekte olup Yavuz (2013) tarafından yapılan bir çalışmada özellikle herbisit kullanılmadan
fosforlu ve azotlu gübrenin dozlarının artırılması ile mera otunun fosfor veriminin artmasına
neden olduğu belirtilmektedir. Yine aynı çalışmada gübreleme işlemi yapılmayan ve herbisit
kullanılmayan alanın fosfor verimi ile 2-4 D herbisit kullanılan alanın fosfor verimleri arasında
istatistiksel olarak önemli bir fark bulunmamıştır. Bu sonuç ile çalışmadan elde edilen sonuçlar
benzerlik arz etmektedir. Ayrıca Altın vd. (2005) bitki bünyesindeki fosfor eksikliğinin giderilmesinin tek yolunun gübreleme olduğunu bildirmektedir. Bu nedenle çalışmada elde edilen
sonuçlara göre herbisit uygulamasının fosfor verimi üzerinde etkili olmaması yukarıda yapılan
açıklamalarla uyumluluk göstermektedir.
Sonuç olarak Düzce ovası Yeni Taşköprü Köyü taban merasında yaygın olarak görülen ve merada verim ve kaliteyi düşüren Euphorbia sp., Centeurea sp., Galega sp., Ranunculus sp., Heracleum sp., Conium sp. gibi yabancı otları en etkili biçimde etken maddesi Dicamba olan
seçici herbisitin kontrol altına aldığı, bu uygulamayı 2-4 D nin takip ettiği belirlenmiştir. Dicamba+2-4 D ve kesme işlemlerinin ise yabancı otları kontrol etmede sınırlı kaldığı tespit edil-
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miştir.
Sonuçlar mera alanında bulunan buğdaygil ve baklagil yem bitkileri açısından değerlendirildiğinde Dicamba’nın baklagil yem bitkisi verimini önemli ölçüde düşürdüğü ancak buğdaygil
yem bitkisi verimini artırdığı gözlemlenmiştir. Bu nedenle herbisit olarak Dicamba’nın kullanılması durumunda yabancı otların boşalttığı alanlara yeniden yabancı otların gelmemesi için
bölgeye adapte olmuş çok yıllık baklagil yem bitkisi tohumları ile üstten tohumlama gibi yöntemlerle meraya ilave edilmesi gerekmektedir. Etken maddesi 2-4 D olan herbisitin kullanılması durumunda bölgeye adapte olmuş buğdaygil ve baklagil yem bitkisi tohumlarının birlikte
kullanılarak üstten tohumlama yapılması daha uygun olabilecektir.
Ancak çalışma bir yıllık bir çalışma olup etkileri o yılı kapsamaktadır. Herbisit kullanımının
uzun yıllar içerisinde meranın botanik kompozisyonunda nasıl bir değişime yol açabileceği
uzun süreli çalışmalarla daha sağlıklı olarak belirlenebilecektir.
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ÖZET
Kurak ve yarı kurak alanlar bitki tür çeşitliliği bakımından çok önemli bir
yere sahiptir. Çankırı ili de bu alanlardan birisi olup şimdiye kadar yapılan
literatürel taramalara göre 29 familya ve 81 cinse ait 205 karayosunu taksonu
Çankırı ilinden tespit edilmiştir.
Çankırı ili ile Korgun ilçesi arasında kalan Alpsarı Göleti ve civarındaki yarı
kurak havzada 18.07.2013 - 12.06.2014 tarihleri arasında yapılan arazi çalışmaları sonrasında; Funaria hygrometrica Hedw., Grimmia alpestris (F.Weber & D.Mohr) Schleich., Schistidium apocarpum (Hedw.) Bruch & Schimp.,
Bryum pallens Sw. ex anon. Çankırı ilinden ilk defa kaydı verilmiştir karayosunu türleridir. Ayrıca, Henderson 1961 (Şekil 1) kareleme sistemine göre
Çankırı ili A2 karesi içerisinde yer almaktadır. A2 karesi için ilk defa kaydı
verilen türler ise: Ceratodon conicus (Hampe) Lindb., Weissia longifolia Mitt,
Bryum intermedium (Brid.) Blandow ve Grimmia crinita Brid’dır. Grimmia
crinita Henderson ve Prentice tarafından 1969 yılında “Contributions to the
bryophyte flora of Turkey: VIII” adlı eserde Türkiye’den ilk defa bahsedilmiştir ve o zamandan günümüze yapılan çalışmalarda bu türe rastlanılmamıştır. İlk kez yerli bir araştırıcı tarafından Çankırı Alpsarı Göleti civarından
tespit edilmektedir.
Pterygoneurum subsessile (Brid.) Jur.,’nin Türkiye’den ilk kaydı, Özlem
Tonguç Yayıntaş tarafından 2009 yılında Niğde’den verilmiş olup, Türkiye
den ikinci kaydı Çankırı ilinden, Alpsarı Göleti civarından verilmiştir. P.
crossidioides W. Frey, Herrnst. & Kurschner Türkiye den ilk defa rapor
edilmektedir. Bu tür ilk defa Frey ve ark. tarafından 1990 yılında İsrail den
rapor edilmiştir. Şimdiye kadar ise dünya üzerinden sadece İsrail ve ikinci
olarak ta Türkiye den tespit edilmiş nadir bir türdür. Bu bağlamda, kurak havzalar flora ve fauna açısından son derece önemli alanları oluşturmaktadırlar.
Havza bazında herhangi bir çalışma yapılmadan önce, içerisindeki biyoçeşitlilik tespit edilmeli ve havzada yapılacak çalışmalar bu türlerin neslini devam
ettirmesine engel teşkil etmemesi gerekmektedir.
Anahtar kelimeler: Karayosunu, Nadir türler, Yarı kurak havza, Alpsarı göleti
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1. GİRİŞ
Kara yosunları orman ekosistemi içerisinde ve dışında çok farklı habitatlarda yaşama kabiliyetinde olan bitkilerdir. Bu türler; taş, kaya, toprak üzeri, tamamen su içerisinde ve su yüzeyinde
yüzer pozisyonda bulunabildikleri gibi, ölü ve canlı ağaçların gövde ve dallarında, çürümekte
olan organik maddeler üzerinde de bulunabilirler. Ekosistemin az bilinen bileşenlerinden olan
karayosunları gerek ekolojik işlevleri gerekse ekonomik değerleri açısından önemli bir bitki
gurubudur (Abay, 2014).
Su tutma kapasitelerinden dolayı, üzerine düşen tohumların çimlenmesi toprağın sürekli nemli kalmasını sağlayarak yabanlaşmasını önlemesi, bünyesinde birçok canlı için yaşam alanı
sunması gibi ekolojik işlevlerinin yanı sıra, bahçecilikte, endüstriyel alanda ve tıbbi alandaki
geçmişten günümüze kullanımı, ekonomik önemlerini de gündeme getirmektedir. Günümüzde,
ekosistem tabanlı planlama anlayışının önem kazanmasıyla birlikte karayosunları gibi küçük
ilkel yapılı bitkilerin de göz ardı edilemeyeceği benimsenmeye başlamıştır. Bu düşünceden
hareketle, florasında ülkemize özgü dar yayılışlı nadir bitki türlerini içeren, kurak ve yarı kurak
havzaları bünyesinde barındıran Çankırı ilinden şimdiye kadar yapılan arazi çalışmalar ve literatür taramalarına dayanılması sonucunda 29 familya ve 81 cinse ait 205 takson karayosunları
grubundan tespit edilmiştir (Abay, 2014). Tespit edilen bu karayosunu türleri içerisinden şimdiye kadar, Türkiye için ilk defa kaydı verilmiş olan önemli bir takson çıkmamıştır.
2. MATERYAL YÖNTEM
Henderson 1961 kareleme (Şekil 1) sistemine göre, Çankırı ili A2 karesi içerisinde İç
Anadolu Bölgesinin kuzeyinde, İç Anadolu ile Batı Karadeniz geçiş alanında bulunur ve denizden yüksekliği 723 metredir. İlin kuzey sınırındaki dağlar aynı zamanda ilin en yüksek kesimini
teşkil eden Kuzey Anadolu dağlarının ikinci sırasındaki Ilgaz Dağlarıdır (URL 1). Çalışma
alanımızı oluşturan Alpsarı Göleti ise, Çankırı’ya 21 kilometre uzaklıkta, denizden 890 metre
yüksektedir (Şekil 2). Gölet tarımsal sulama ve rekreasyonel amaçla kullanılmaktadır. Akarsu
yatağından 21 metre yüksek olan bendinin uzunluğu 450 metredir. Galat Çayı üzerine yapılan
gölette av yasağı dışında olta balıkçılığına izin verilmektedir (URL 2).
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Şekil 1. Henderson 1961 Kareleme sisteminde Çankırı ilinin yeri ve araştırma alanının konumunu (▲) gösteren harita.

Şekil 2. Çankırı Alpsarı Gölet’inin uzaktan görünüşü
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Araştırma alanından karayosunu örnekleri 2013–2014 yılları arasında vejetasyonun farklı zamanlarında toplanmıştır. Örneklemelerin toplandığı alanlar; karayosunu çeşitliliği üzerine etkisi olabilecek farklı bitki toplulukları, ortamın sulak veya kurak olması ve bölgenin coğrafik
konumu ile birlikte yükselti farklılıkları göz önüne alınarak seçilmiştir.
Arazide belirlenen istasyon noktalarına ulaşıldığında; ilk olarak arazi not defterine istasyon
bilgileri ve GPS ile koordinatları yazılmıştır. Daha sonra örnekler bulundukları ortamdan (kaya,
taş, ağaç, toprak üzeri, v.b.) genel görünüş ve yapılarına zarar vermeyecek şekilde geniş ağızlı
bir bıçak ile kazımak suretiyle alınmıştır. Örnekler alınmadan önce doğal ortamlardaki fotoğrafları çekilmiştir. Alınan örnekler daha önce hafifçe nemlendirilmiş küçük bir naylon poşet içine
konulmuştur. Poşet içerisine ayrıca bitkinin toplanma istasyonu bilgilerini belirten bir etiket
de konulmuştur. Toplanan bitkiler geniş bir bitki toplama çantasında geçici olarak muhafaza
edilmiştir.
Araziden getirilen bitki örnekleri zaman geçirilmeden gazete kâğıtları üzerinde, hava akımının
olduğu, direkt güneş ve ısıya maruz kalmayan bir ortamda kurumaya bırakılmıştır. Kuruyan
örnekler, teşhis öncesi geçici olarak zarflanmıştır. Bitkilerin arazide çekilen fotoğrafları kullanılmıştır. Bu fotoğraflama için; Nikon COOLPIX P7100 fotoğraf makinesinden yararlanılmıştır. Fotoğraflanan örneklerin önemli kısımları preparat hazırlanarak mikroskop altında çeşitli
flora eserlerinden yararlanılarak teşhisleri yapılmıştır. Son olarak tekrardan kurutulan örnekler
zarflanıp numaralandıktan sonra herbaryum örneği haline getirilerek, URSAVAŞ’a ait özel karayosunu koleksiyonuna dahil edilmiştir.
3. BULGULAR
Kurak ve yarı kurak bir havza karakterinde olan Alpsarı Göleti ve civarında yapılan arazi çalışmaları sonucunda Çankırı ilinden ilk defa kaydı verilmiş karayosunu taksonları şunlardır.
3.1. Funaria hygrometrica Hedw.,
Ayrımı: Çok yaygın bir türdür (Şekil 3). Kısa boylu, gevşek ve halı görünümünde sürgünlere
sahiptir (3-10 mm). Yumurta şeklindeki yaprakları değişik boyutlarda (2-4 mm) olabilir ve x10
büyütmeli bir lens yardımı ile şeffaf büyük gevşek hücreler görülebilir. Asimetrik kapsüller 3-5
cm büyüklüğünde bol miktarda bulunur ve genellikle kuğu-boynu gibi aşağı sarkmış vaziyettedir ve narin kaliptrası konveks yapıdadır (Atherton, et al., 2010).
Habitatı: Bu türler çıplak ve yalın bir koloni halinde dağılım gösteririler. Besin açısından zengin toprakları seçerler. Yangından sonra alana gelen, yerleşen karakteristik türlerdendir (Atherton, et al., 2010).
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Şekil 3. Funaria hygrometrica ‘nın doğal ortamdaki görünüşü Foto: URSAVAŞ
3.2. Grimmia alpestris (F.Weber & D.Mohr) Schleich.
Ayrımı: Bitki 1,5 cm boyunda. Yapraklar yumurtamsı-mızraksı, kenarları kıvrık, hair-point
yaprak boyunun 1/2 si 2/3 kadardır. Yaprağın üst hücreleri çok tabakalı, 10-12 µm genişliğinde.
Spor 8-10 µm genişlinde, kapsülleri yaygındır (Smith, 1980).
Habitatı: Dağlık kayalık alanlarda nadir bir şekilde bulunur (Smith, 1980).

Şekil 4. Grimmia alpestris ‘nın doğal ortamdaki görünüşü Foto: URSAVAŞ
3.3. Schistidium apocarpum (Hedw.) Bruch & Schimp.
Ayrımı: Bitki 0,5-6 cm boyunda, uzun kıvrışık yaprakları 2,5-3,5 mm boyunda çok kısa hair-point (yaprak ucundaki beyazımsı tüyler) mevcut şeffaf ve dişli, ayrıca oldukça kısa kapsüle
sahiptir. Taban hücreleri dikdörtgenimsi, orta hücreler 8-10 µm genişliğinde. Kapsül sapı (Seta)
0,6 mm, kapsül küremsi, kapsül kuru iken peristome dileri oldukça geniş şekilde açılır ve koyu
kırmızımsı renktedir. Sporlar 6-14 µm boyutundadır (Atherton, et al., 2010).
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Habitatı: Yeşilmsi kahverengimsi kümeler halinde, genellikle bazik kayalar, harç ve beton
duvarlar ile kireçli alanlarda yaygındır. Nadiren dere kenarlarında ağaç üzerlerinde gözlenir
(Atherton, et al., 2010).

Şekil 5. Schistidium apocarpum ‘un doğal ortamdaki görünüşü Foto: URSAVAŞ
3.4. Bryum pallens Sw. ex anon.
Ayrımı: Değişken habitat ve renklere sahiptir, genellikle pembemsi renktedir fakat bazen kahverengimsi veya yeşil renkte olabilir. Bitki boyu 1-2 bazen 6 cm kadar çıkabilir. Üst yapraklar
alt yapraklardan daha kalabalık, konkav, 1-3 mm boyunda, belirgin damar ve bordera (Yaprak
kenarındaki farklılaşmış hücreler) sahiptir. Damar genellikle yaprak ucundan çıkıntı yapar, genellikle 3,5 mm bouunda armut şeklinde kapsüle sahiptir, kapsül sapı (Seta) 2-3 cm boyundadır
(Atherton, et al., 2010).
Habitatı: Genellikle nehir, dere, göl kenarlarındaki çıplak toprak üzerlerinde, kumul tepelerinde, yol kenarlarında küçük kümeler halinde bulunur. Aynı zamanda kireçli meralarda da
bulunur (Atherton, et al., 2010).

Şekil 6. Bryum pallens ‘un doğal ortamdaki görünüşü Foto: URSAVAŞ
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3.5. Ceratodon conicus (Hampe) Husn.,
Ayrımı: Bitki 1 cm boyunda, kuru iken yapraklar hafifçe bükülmüş, burgulu, ıslandığında yukarıya doğru dik şekilde açılır, dar yumurtamsı, mızraksı yaprağa sahip, yaprak kenarları düz
veya hafif kıvrılmış vaziyette, damar oldukça kalın belirgin ve yaprak uç kısmında uzunca çıkıntı yapmış vaziyette (Smith, 1980).
Habitatı: Çıplak topraklarda (Şekil 4), nadir olarak çamura bulanmış duvar üzerlerinde, kireççil ve kireç oranı artan topraklarda yaygın olarak bulunur (Sth, 1980).

Şekil 7. Ceratodon conicus‘un doğal ortamdaki görünüşü ( Foto: URSAVAŞ).
3.6. Weissia longifolia Mitt.
Ayrımı: Weissia controversa ya çok benzer ondan farkı ise; küresel bir kapsüle sahip oluşu,
kapsül sapının (Seta) çok kısa bulunuşu, yapraklarının setanın hemen dip kısmından çıkarak
kapsülden yukarıya doğru uzanmasıdır. Seta 1 cm den kısa, üst yapraklar 4 mm, kadardır. Kapsül yaprak içerisine gömülmüş ve kaybolmuş vaziyettedir, kapsülü bulmak için üst yaprakları
iyice açmak veya onları kopartmamız gerekebilir. Yapraklar sarımsı-yeşil renkte, kuru iken
kıvrışık durumdadır (Atherton, et al., 2010).
Habitatı: Weissia longifolia kalkerli, hafif nemli, kireçli, alanlarda özellikle çayırlık ve mera
alanlarında gözlenir (Şekil 2). Ayrıca çok fazla kullanılmayan kireç taşı ve kalkerli arazilerde
yayılış gösterir (Atherton, et al., 2010).
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Şekil 8. Weissia longifolia ‘nın doğal ortamdaki görünüşü Foto: URSAVAŞ
3.7. Bryum intermedium (Brid.) Blandow,
Ayrımı: Bitki maksimum 2,5 cm boyunda (Şekil 5), üst yapraklar püsküllü, kuru iken kiremit
vari dizilir. Islandığında dik bir hal alır, yaprak tabanı kırmızımsıdır, yumurtamsı-mızraksıdır,
yaprak kenarı bazen tabandan uç kısma kadar kıvrıktır, nadiren düzdür, damar oldukça kalın ve
kırmızı renktedir, yaprak uç kısmından kısa bazen uzun çıkıntı yapar. Kapsül aşağı doğru armut
gibi sarkık, kapsül kapağı konik, kapsül dişleri kahverengimsidir (Smith, 1980).
Habitatı: Bazik, kumlu topraklar üzerinde yeşilimsi kümeler halinde bulunur, çit duvar üzerinde, eski yapıların üzerlerinde bulunur (Smith, 1980).

Şekil 9. Bryum intermedium‘un doğal ortamdaki görünüşü Foto: URSAVAŞ
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3.8. Grimmia crinita Brid.
Bu türden; ilk olarak, Henderson ve Prentice tarafından 1969 yılında “Contributions
to the bryophyte flora of Turkey: VIII.” adlı eserde bahsedilmiştir. Bu çalışmada, Henderson
1961 kareleme sistemine göre B8, B9, C12 karelerinde bulunulduğu ifade edilmiştir. Fakat
1969 yılından günümüze kadar yapılmış olan, karayosunu flora çalışmalarda Grimmia crinita
türüne rastlanılmamıştır. Yapmış olduğumuz Çankırı Alpsarı Göleti ve civarı karayosunu flora
çalışmasında, 45 yıl sonra ilk defa yerli bir araştırıcı tarafından ülkemizden kaydı verilmiştir.
Ayrımı: Bitki 1 cm boyunda, gövde ıslandığında dalgalı, yapraklar yumurtamsı mızraksı, üst
yapraklar konkav, uç kısma doğru aniden daralır, kenarları düz, hair-point yaprak boyu kadar
veya daha büyük, taban hücreleri şeffaf, dikdörtgenimsi, kenarlara doğru kısalır ve genişler. Orta
hücre karemsi 10-12 µm genişliğinde, kuvvetli dalgalı, boylu boyunca tek hücreli. Kapsül sapı
kıvrık, 1 mm; kapsül hair-point içerisinde hemen hemen gömülmüş, küremsi, kambur şekilde,
peristom dişleri (Kapsül dişleri) mevcut, sporlar 10-12 µm genişliğindedir (Smith, 1980).
Habitatı: Genellikle harç ve bazik kayalar üzerinde gri renkte küçük kümeler oluşturmaktadır.
(Smith, 1980).

Şekil 10. Grimmia crinita ‘un doğal ortamdaki görünüşü Foto: URSAVAŞ
3.9. Pterygoneurum subsessile (Brid.) Jur.,
Bu türün Türkiye’den ilk kaydı, Özlem Tonguç Yayıntaş tarafından 2009 yılında Niğde’den verilmiş olup, bu türün ülkemizden ikinci kaydı, Çankırı ili Alpsarı Gölet’i civarından verilmiştir.
Ayrımı: Bitki 4 mm boyuna kadar uzaya biliyor (Şekil 7), yeşilimsi, beyazımsı dan kahverengimsi yeşile dönen bir renge sahiptir. Kuru iken yapraklar kiremit vari dizilişe sahip, ıslandığında kuvvetli konkav, hair-point (yaprak ucundaki beyazımsı tüyler) 1,5-2,5 mm boyunda, yaprak
boyu kadar yada yaprağın iki katı boyuna kadar çıkabiliyor. Hair-pont aşağı kısımların kenarları
düz, yukarı kısımlarda belirgin dişli, damar oldukça geniş, yaprağın üst kısımlarında belirgin
iki-dört ince levha şeklinde (Lamellae) hücreleri mevcuttur, bu hücreler şeffaf veya hafif siğilli.
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Kapssül gömülmüş bir şekilde yapraklar arasında kaybolmuştur, kapsül sapı (Seta) çok kısa
1,25 mm boyundadır, kapsülde peristome dişleri yoktur, sporlar 40 µm çapındadır (Herrnstadt
and Heyn, 2004).
Habitatı: Toprak üzerinde küme halinde gelişir, genellikle kurak ve çöl ortamlarında gözlenir
toprak taneleri arasında, yaprak ucundaki uzun beyazımsı tüylerini (hair-point) rahatlıkla görebilir (Herrnstadt and Heyn, 2004).

Şekil 11. Pterygoneurum subsessile ‘nin doğal ortamdaki görünüşü Foto: URSAVAŞ
3.10. Pterygoneurum crossidioides W. Frey, Herrnst. & Kurschner
Türkiye den ilk defa rapor edilmektedir. Bu tür ilk defa Frey ve ark. tarafından 1990 yılında
İsrail den rapor edilmiştir. Şimdiye kadar ise dünya üzerinden sadece İsrail ve ikinci olarak ta
Türkiye den tespit edilmiş nadir bir türdür.
Ayrımı: Bitki 2,5 mm boyuna kadar gelişebiliyor (Şekil 8), bitki kuru iken sarımsı yeşilden
kahverengimsi yeşile döner, yapraklar kuvvetli bir şekilde kiremit vari dizilir, gövde boyunca
düzgün aralıklıdır, yapraklar 1,75 mm boyunda geniş yumurtamsı, hair-point uzunluğu yaprak
boyunda yada 2/3 ‘ü kadardır, yaprak kenarı düz, yaprak uç kısmı hafif dişli, damar geniş ve
yaprak ucundan çıkıntı yaparak uzanır, yaprak karın kısmında iki-üç sıra lamella bulunur ve
bunlar yaprak tabanından itibaren uç kısma doğru uzanır, üst kısımdaki lamella dallanmış vaziyettedir. Yaprak yüzeyi hücreleri şeffaftır, taban kısmındaki hücreler hariç klorofilidir. Yaprak
uç hücreleri düzensiz dört köşeliden altı köşeliye kadar olabilir, yaprak orta hücreleri 10-14 µm
genişliğindedir. Kapsül sapı (Seta) 2,5 mm boyunda, kuvvetli kıvrık, kapsül 1-1,25 mm boyunda küremsi şekilde, kahverengi, kapsül dişi (peristome) yok, sporlar 24-31 µm çapında (Şekil
9) (Herrnstadt and Heyn, 2004).
Habitatı: Gevşek topraklar üzerinde gelişir, genellikle bu toraklar killi, kumlu balçıklı sarımtırak kül rengi verimli topraklardır (Şekil 10), toprak üzerinde derinlemesine gömülü sadece
yaprak uçları dışarıdan görülecek şekilde bulunur (Herrnstadt and Heyn, 2004).
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Şekil 12. Pterygoneurum crossidioides‘in doğal ortamdaki görünüşü Foto: URSAVAŞ

Şekil 13. Pterygoneurum crossidioides’in bulunduğu noktadan Alpsarı göletinin görünüşü
Foto: URSAVAŞ

234

10-12 Eylül 2014

I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu / Çankırı

Şekil 14. Mikroskobik görüntüsü 1. Bitki, 2-5 Yaprak, 6. Hair-point, 7. Yaprak uç kısım hücreleri, 8. Yaprak tabanı enine kesiti, 9. Orta hücresi, 10. Taban hücresi, 11. Üst kısım enine kesiti,
12. Kapsül kapağı, 13. Spor, 14. Yaprak orta kısım enine kesit Foto: URSAVAŞ
4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Büyük çoğunluğu kurak ve yarı kurak bir havza olan Çankırı ilinde karayosunu florasına yönelik
ilk araştırma Keçeli ve Çetin tarafından 2000 yılında “Çankırı-Eldivan dağının karayosunu
florası” adlı çalışma ile gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma ile 14 familya 25 cins ve bunlara ait 54
takson tespit edilmiştir (Keçeli ve Çetin, 2000). Daha sonraki çalışmalar ile sırasıyla şu şekildedir.
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“Ilgaz Dağı Milli Parkının Karayosunu florası” Abay ve Çetin tarafından 2003 yılında gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada 21 familyaya ait 56 cins ve bunlara ait 109 takson tespit edilmiştir
(Abay ve Çetin, 2003).
“Çankırı (Yapraklı) karayosunu (Musci) florasına katkılar” Abay tarafından 2008 yılında gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada ise 17 familyaya ait 39 cins ve bunlara ait 65 takson tespit edilmiştir (Abay, 2008).
“Çankırı ili araştırma ormanı karayosunu (musci) florası” Abay ve Ursavaş tarafından 2009
yılında gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada; 14 familyaya ait 22 cins ve bu cinslere ait 35 takson
belirlenmiştir (Abay ve Ursavaş, 2009).
“Ilgaz dağları bryoflorasına katkılar, Yenice Ormanları, Türkiye” Ursavaş ve Abay tarafından
2009 yılında tamamlanmış bir çalışmadır. Bu çalışmada; 115 karayosunu ve 12 ciğerotu kayıt
edilmiştir. 23 familya 59 cins ve bunlara ait 115 takson tespit edilmiştir (Ursavaş ve Abay,
2009).
“Gürgenli dağı karayosunu (Musci) florasına katkılar (Bayramören/Çankırı)” Şahin ve Abay
tarafından 2009 yılında yayınlanmıştır. Bu çalışmada; 19 familya, 45 cinse ait 85 takson tespit
edilmiştir (Şahin ve Abay, 2009).
“Yarı kurak bir alandaki karayosunlarının toprak özellikleri. Türkiye’nin Kuzeyi Örneği” Abay
ve arkadaşları tarafından 2014 yılında tamamlanan bu çalışma; Çankırı ili için kurak ve yarı
kurak bir alanda gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma ile 10 familyaya ait 23 cins ve cinslere ait 58
takson tespit edilmiştir (Abay, vd. 2014).
Şimdiye kadar Çankırı ili sınırları içerisinde karayosunlarının florasına yönelik yapılmış
çalışmalar yukarıda bahsedilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda Çankırı ilinden 29 familyaya ait
81 cins ve bu cinslere ait 205 takson tespit edilmiştir (Abay, 2014). Çankırı ilinde karayosunu
çalışmaları yukarıdan da anlaşılacağı üzerine genellikle orman vejetasyonunun yoğun olduğu
alanlarda gerçekleştirilmiştir. Hâlbuki Çankırı ilinin büyük bir bölümü kurak ve yarı kurak
havzalardan oluşmaktadır. Bu tip alanlar özellikle nadir veya endemik bitki türlerinin yoğun bir
şekilde bulunduğu alanları oluşturmaktadır.
Çankırı ilinde; kurak ve yarı kurak bir havzada yer alan, Alpsarı Göleti ve civarında yapmış
olduğumuz karayosunu flora araştırmasında, Çankırı ilinden şimdiye kadar tespit edilmemiş
olan; Funaria hygrometrica Hedw., Grimmia alpestris (F.Weber & D.Mohr) Schleich., Schistidium apocarpum (Hedw.) Bruch & Schimp., Bryum pallens Sw. ex anon., Ceratodon conicus
(Hampe) Lindb., Weissia longifolia Mitt, Bryum intermedium (Brid.) Blandow, Grimmia crinita Brid, türleri tespit edilmiştir.
Bunun yanında; Avrupa bryofitlerinin nadir ve tehlike altındaki türlerinin yer aldığı “Red Data
Book of European Bryophytes” adlı kitapta, Bölgesel tehtid altında (Regionally threatened taxa)
olan türlerden biri olan Pterygoneurum subsessile (Brid.) Jur., yer almaktadır (Stewart, 1995).
Bu türün; Türkiye’den ilk kaydı ise; Özlem Tonguç Yayıntaş tarafından 2009 yılında Niğde’den
verilmiş, ikinci defa ise Alpsarı Göleti civarından verilmektedir. Bu türün yaşam kurak ve yarı
kurak tarım ve mera arazilerinin kenarlarını oluşturmaktadır.
Bu alandan tespit edilen bir diğer ve en önemli türümüz ise; Pterygoneurum crossidioides W.
Frey, Herrnst. & Kurschner Türkiye den ilk defa rapor edilmektedir. Bu tür ilk defa Frey ve ark.
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tarafından 1990 yılında İsrail den rapor edilmiştir. Şimdiye kadar ise dünya üzerinde sadece
İsrail de Haifa, Jerusalem ve Tel Aviv gibi birkaç noktada tespit edilmiş bir tür dür. İsrail’in
endemik türü olan P. crossidioides dünya üzerinde ise ikinci tespit edilen noktası Türkiye’nin
Çankırı ilinden ve Alpsarı Göleti civarından tespit edilmiş çok nadir bir türdür.
Bu bağlamda, ülkemizdeki kurak havzalar biyoçeşitlilik açısından son derece önemli alanları
oluşturmaktadırlar. Havza bazında herhangi bir çalışma yapılmadan
önce, içerisindeki biyoçeşitlilik tespit edilmeli ve havzada yapılacak müdahalelerin bu türlerin
neslini devam ettirmesine engel teşkil etmemesi gerekmektedir.
Teşekkür: Bu çalışma; Çankırı Karatekin Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar ve Projeler Birimi (BAP) tarafından, 2013/17 no’lu Lisansüstü Tez Projesi (LTP) olarak desteklenmektedir.
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ÖZET
Yeşil yollar; akarsu kıyısı, dere vadisi ve sırtlar gibi doğal bir koridor boyunca ya da rekreasyonel kullanıma dönüştürülmüş demiryolu güzergahı, kanal,
manzara yolu ya da diğer güzergahlar boyunca oluşturulmuş parkları, doğal
rezervleri, kültürel kaynakları ya da tarihi alanları birbirine ve yerleşim alanlarına bağlayan çizgisel açık alanlardır. Günümüzde kentsel kullanımların
baskın olduğu, nüfus yoğunluğu yüksek havzalarda; ekolojik süreçlerin göz
ardı edilmesi ve hatalı alan kullanım kararları sonucunda biyoçeşitliliğin azalması, su kalitesinin bozulması, su kıtlığı, hava kirliliği, iklim değişikliği ve taşkın gibi birçok çevre sorunu ortaya çıkmıştır. En az alan kullanımı ile en çok
kaynağın korunması noktasında etkili ve stratejik bir araç olan yeşil yolların,
kentsel alanlarda taşkın yönetimi, su kaynaklarının, biyoçeşitliliğin, tarihi ve
kültürel kaynakların korunması ve rekreatif alan olarak kullanılması gibi birçok işlevi bulunmaktadır. Bu çalışmada, yeşil yolların faydaları ve planlama
ilkeleri incelenmiş, kentsel havzaların planlama ve yönetimi için önemi belirtilmiş ve uygulama örnekleri sunularak, değerlendirmeler yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yeşil yol, Kentsel havza, Peyzaj
1.GİRİŞ
Kentler, insanları geniş topluluklar halinde bir araya getiren ve adına kentli denilen sakinlerine
barınma, korunma, eğitim, çalışma, ticaret, sosyal ve kültürel fonksiyonlar gibi pek çok alanda
hizmetler sunan, sürekli gelişen, değişen ve büyüyen, sakinleriyle birlikte yaşayan canlı varlıklardır (Bulut ve Atabeyoğlu, 2010). Sanayi Devrimi ile birlikte kentler önceki dönemlerde
olmadığı kadar büyümüşlerdir (Serter, 2013).
Kentleşme olarak da ifade edilen bu büyüme ve kent nüfusunun artması, Antrop (2004), Berry
(2008) ve İnceoğlu & Tokman (2013)’nın da belirttiği gibi kentsel çöküntü olarak ifade edilebilecek; çevresel, ekonomik, sosyo-kültürel, siyasal, vd. sorunlara neden olmuştur (Demiroğlu
vd., 2014).
Vasconcelos (2006)’a göre 21. yüzyılın sonlarında, dünya nüfusunun dörtte üçünün kentsel
alanlarda yasayacağı tahmin edilmektedir. Bu demografik eğilimin, kentsel çevre üzerinde var
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olan olumsuz etkileri daha da arttıracağı kuşkusuzdur (Pekin, 2007). Çözüm ise sürdürülebilir
ve bütüncül yaklaşımları içeren gelişme planlarının uygulanması ile olasıdır.
Genellikle mekansal planlamada idari sınırlar dikkate alınmaktadır ancak peyzaj planlama çalışmalarında, ekolojik sınırların göz önünde bulundurulması gerektiğinden peyzaj plancısının
havza sınırlarını temel alması daha idealdir (Çetinkaya ve Uzun, 2014). Havza sınırları gelişmiş
ülkelerin çoğunda, özellikle planlama çalışmalarının yürütüldüğü bir ölçek olarak kabul görmektedir (Uzun, 2003).
Atabay (1989)’a göre, havza “bölgenin fizyografik yapısının ortaya koyduğu ve birbiriyle fiziksel, biyolojik ve ekolojik ilişkilerin ve etkileşimlerin bulunduğu doğal kaynaklar bütününün yer
aldığı bir yüzey birimidir” (Küçükali ve Atabay, 2013).
Dünyada en çok kullanılan tanımlardan birisi olan ABD Çevre Koruma Örgütü’nün EPA (2008)’nın
yaptığı tanıma göre havza; bir göl, nehir, dere, sulak alan, haliç veya koya akışı sağlayan alandır
(Albayrak, 2012).

Randhir (2007)’e havzalar, ekosistem ölçeğinde tanımlandığında ise “akarsu ağları ile birbirine
bağlanmış, boylamsal, yanal, düşey ve dönemsel olarak birbirleri ile etkileşim içerisinde bulunan habitat lekeleri mozaiğinden oluşan ekosistemlerdir”(Albayrak, 2012).
Coğrafi konum, topografya, jeolojik yapı, hidrolojik yapı, toprak yapısı, iklim yapısı, flora ve
fauna, tarım arazileri, yerleşim alanları, ormanlar, makilikler, çayır ve meralar, akarsular, göller, barajlar, deniz kıyıları, sulak alanlar, sazlıklar, bataklıklar, kumul alanlar ve kayalık - taşlık
alanlar havzayı oluşturan öğelerdir (Küçükali ve Atabay, 2013).
EPA (2008)’e göre, sağlıklı bir havzanın işlevleri aşağıdaki gibidir (Albayrak, 2012):
•

Yağışları tutmak ve depolamak,

•

Yer altı suyu rezervini beslemek,

•

Toprak kaybını ve erozyonu engellemek,

•

Akarsu akışlarını düzenlemek,

•

Besin tutmak ve dönüştürmek,

•

Kıyı alanları ve subasar alanlarda gerçekleşen doğal süreçleri desteklemek,

•

Sucul türlerin doğal yaşam ihtiyaçlarına cevap vermek.

Kentsel havza, kent merkezi, kırsal alanlar, şehir yakın çevresi, şehirle bütünleşmemiş alanlar
ve yakın doğal alanlardan meydana gelmektedir. Bu alan içerisinde yaşayan insanlar şehir kaynaklarından yararlanırlar ve aynı zamanda kaynakları etkilerler (Göl, 2008).
Kentleşme havzalar üzerinde oldukça olumsuz etkilere neden olabilmektedir. Bu etkiler kısaca
şöyle özetlenebilir (Albayrak, 2012):
•

Kentleşme sonucu artan yapılaşma nedeniyle oluşan geçirimsiz yüzeyler sel riskini arttırmaktadır,

•

Kentlerde kanalize edilmiş akarsu sistemleri nedeniyle kıyı habitatları, su kalitesi ve
sucul ekosistemlerin çeşitliliği olumsuz etkilenmektedir,

•

Geçirimsiz yüzeylerdeki artış akış hızını arttırmakta, bu da erozyona ve sediment biriki-
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mine sebep olmaktadır,
•

Kentsel havzalar kanalizasyon ve endüstriyel tesislerin deşarjları gibi noktasal ve yağmur suyu akışı gibi noktasal olmayan kirleticiler tarafından kirletilmektedir,

•

Bahçecilik ve kısıtlı da olsa tarımsal aktivitelerde kullanılan kimyasal gübreler kentin su
kaynaklarını kirletmektedir.

Havzalar özellikle kentlerde yoğun nüfusa hizmet veren doğal kaynaklardır (Albayrak, 2012).
Yoğun kentleşmenin havzalar üzerindeki olumsuz etkilerinin giderilmesinde yeşil yolların
önemli katkıları bulunmaktadır.
Yeşil yollar; akarsu kıyısı, dere vadisi ve sırtlar gibi doğal bir koridor boyunca ya da rekreasyonel kullanıma dönüştürülmüş demiryolu güzergahı, kanal, manzara yolu ya da diğer güzergahlar boyunca oluşturulmuş parkları, doğal rezervleri, kültürel kaynakları ya da tarihi alanları
birbirine ve yerleşim alanlarına bağlayan çizgisel açık alanlardır (Little, 1995).
Yeşil yollar temel özellikleri bakımından Ahern (1995) ve Arslan vd. (2007)’e göre şu şekilde
sınıflandırılmaktadır:
•

Çizgisellik: Yeşil yolların mekansal biçimleri çizgiseldir. Çizgisellik, yürüyüş, bisiklet
kullanımı gibi rekreatif eylemleri desteklerken; diğer yandan da yaban yaşamı açısından
türlerin, çeşitli materyalin ve besin maddelerinin dolaşımını sağlayarak ekolojik katkı
oluşturur.

•

Bağlayıcılık: Yeşil yolların tanımının anahtarı olan bağlayıcılık, farklı ölçekteki peyzaj
yapılarıyla ilişki kurarak, insanları doğaya ve bir yaban yaşamı ortamını diğerine bağlar.

•

Çok İşlevlilik: Yeşil yollar, çeşitli kullanımlarının mekansal ve işlevsel özelliklerine
bağlı olarak çok işlevli (ekolojik, rekreasyonel ya da kültürel) olabilirler. Bu özelliği,
yeşil yol planlamada hedeflerin belirlenmesi sürecinde son derece önemlidir.

•

Sürdürülebilirlik: Yeşil yol stratejileri ile sürdürülebilir kalkınma kavramları birbirleriyle tutarlılık göstermektedir. Yeşil yollar; sadece doğayı korumak için oluşturulmaz,
insanların kullanımlarına da olanak sağlar. Yesil yolların bu özelliği, sürdürülebilir kalkınmanın kaynak kullanımı ve koruma arasında denge sağlanması

ilkesiyle bağdaşmaktadır.
•

Peyzaj planlamasına katkı: Yeşil yollar, şebekeleşmiş çizgisel açık alan sistemlerinin
faydalarına ve özelliğine bağlı olarak, farklı bir mekansal strateji sunar. Yeşil yolları,
peyzaj ve fiziksel planlama kavramının alternatifi bir kavram olarak düşünmek yerine,
planlamayı tamamlayıcı bir kavram olarak düşünebiliriz. Çizgisel olmayan diğer önemli
peyzaj elemanları da korunmalıdır.

Searn (1995), Ahern (2004)’e göre yeşil yollar, kentsel ve kırsal alanlara sayısız katkılar sağlayan düzeneklerdir. Bu katkıları, akarsu/dere gibi su kaynaklarının korunması ve iyileştirilmesi,
bitki ve hayvanlar için yaşam ortamı oluşturması, içinde barındırdığı kullanımlarla (bisiklet
kullanımı, yürüyüş) kentliye alternatif ulaşım ve rekreasyon imkanı sağlaması ve kentlerin
açık-yeşil alanları arasında bağlantı sağlaması olarak özetleyebiliriz. Ayrıca yeşil yollar çevre
bilincinin oluşmasında da önemli araçlardır (Pekin, 2007).
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Kökeni, park yolu (parkway) ve yeşil kuşak (green belt) kavramına dayanan yeşil yolları Little
(1995) beş grupta sınıflandırmıştır, bunlar;
•

Kentsel akarsu kenarı yeşil yolları: Genel olarak yeniden geliştirme programlarının
bir parçası olarak kentlerin içinden akıp giden ihmal edilmiş akarsu kenarlarında oluşturulur.

•

Rekreasyonel yeşil yollar: Diğerlerine göre daha uzun mesafeye sahip, patika ve iz
özelliği gösteren çeşitli tipteki alanlardır. Bu alanlar; doğal koridorlar olduğu kadar kanallar ve kullanılmayan demiryolu güzergahları ve halkın kullanımına açık diğer alanlar da olabilir.

•

Ekolojik öneme sahip doğal koridorlar: Genellikle nehirler ve dereler ve bazen sırtlar
boyunca uzanan alanlar olup, yaban hayatı göçü ve tür değişimi sağlayan, tırmanma ve
doğa çalışmaları amacı ile kullanılan alanlardır.

•

Manzara yolları ve tarihi yollar: Genellikle bir yol ya da otoyol/karayolu (bazen su
yolu) boyunca devam eden ve belli yerlerde yayaların erişimlerine olanak sağlayan yerlerin bulunduğu alanlardır.

•

Geniş kapsamlı yeşil yol şebeke ya da sistemleri: Genelde vadi, sırt gibi doğal arazi
formuna oturtulan sistemlerdir. Bu sistem, bazı durumlarda kentsel ya da bölgesel ölçekte yeşil altyapı oluşturmak açısından çeşitli tipteki açık alan ve yeşil yolların bir araya
gelmesi ile basit olanaklar sunar.

Bu çalışmada, yeşil yolların faydaları ve planlama ilkeleri incelenmiş, kentsel havzaların planlama ve yönetimi için önemi belirtilmiş ve uygulama örnekleri sunularak, değerlendirmeler
yapılmıştır.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
Bu çalışmanın materyalini yeşil yol kavramı oluşturmaktadır. Bu çalışma birbiriyle ilişkili üç aşamada yürütülmüştür. Bunlar veri toplama, değerlendirme ve sonuç-önerilerdir. Bu
kapsamda öncelikle yeşil yol kavramı, işlevleri ve amaçları, yeşil yolların genel özellikleri ve
kentsel havzalardaki kullanım örnekleri ile ilgili literatür araştırması yapılmıştır. Daha sonra
elde edilen veriler doğrultusunda kentsel havzalarda yeşil yolların önemi değerlendirilmiş, uygulama ve plan örnekleri sunulmuştur. Bu çalışmalara bağlı olarak kentsel havzaların planlama
ve yönetiminde yeşil yol kullanımı açısından önerilerde bulunulmuştur.
3. BULGULAR
Yeşil yolların, çok işlevlilik, sürdürülebilirlik ve mekansal biçimleri gibi temel özellikleri kentsel alanlara çevresel, ekonomik ve sosyal faydalar sunmaktadır. Bu faydalar Vasconcelos and
Pritchard (2006)’a göre Çizelge 1’deki gibi özetlenmiştir.
Yeşil yollar, ekolojik, rekreasyonel, kültürel, estetik ya da sürdürülebilir alan kullanımı ile
uyumlu diğer amaçları içeren birçok amaç için, planlanan, tasarlanan ve yönetilen çizgisel açık
alanlar bütünlüğüdür. Yeşil yollar bölgesel ya da yerel düzeyde oluşturulurlar (Ahern, 1995).
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Yeşil yollar tek bir amaca hizmet edebileceği gibi, aynı anda birden fazla amaca da hizmet
edebilmektedir. Bu nedenle yeşil yolun amacının belirlenmesi planlama sürecini yönlendiren
önemli bir unsurdur.
Çizelge 1. Vasconcelos and Pritchard (2006)’a göre yeşil yolların faydaları
Çevresel Faydaları

Ekonomik Faydaları

Sosyal Faydaları

• Doğal ortamların korunması ve
onarımına yardım eder

• Komşu alanlardaki mülkün
değerini arttırır

• Her yaştaki insan için eğitim olanağı sağlar

• Çevre kalitesini arttırır

• Çeşitli iş ve ticari olanakların
gelişimini sağlar

• Tarihi ve kültürel kaynakların korunmasını ve birbiriyle ilişkilendirilmesini sağlar

• Bitki ve hayvanlara yaşam ortamı
sağlar

• Yüksek verimliliği teşvik eder

• Yerel bitki ve hayvan toplulukları- •
nı destekler
•
• Yaşam ortamları arasında bağlantı
•
kurar. Yaban yaşamı koridoru
sağlar
• Biyoçeşitliliği korur ve destekler
• Su kaynaklarının korunmasını
sağlar
• Taşkın tehlikelerini azaltmaya ve
peyzaj içinden geçen su akışını
düzenlemeye yardımcı olur
• Toprak erozyunu ve sedimentasyon(çökelti birikmesi) problemlerini azaltır

Çalışanlar için imkanlar sağlar
Turizm çekiciliği sağlar
Kamu yatırımını ve özel harcamaları düşürür

• Bazı kamu harcamalarını azaltmaya yardımcı olur
• Dış mekan rekreasyonu sağlamada uygun maliyetli stratejidir
• Arabayla ilgili aile bütçesini
ve ikinci araç ihtiyacını azaltır

• Doğal ve kültürel kaynaklara dayalı rekreasyon imkanı sunar
• Çevre kalitesi, toplum sağlığı ve
yaşam kalitesi üzerinde etkilidir
• Doğa ve çevre konusunda toplumun sorumluluk bilincini arttırmaya yardımcı olur
• İnsanları birbirleriyle
ilişkilendirerek sosyal engelleri
kırmakta, toplumsal bağları
güçlendirmektedir
• Alternatif ulaşım güzergahı sağlar
• Estetik değerleri arttırır

• Kent-kır ayırımını sağlayarak
kentsel gelişimin kontrolünü sağlar
• Arazinin daha etkili kullanımını
sağlar
• Kent formunu şekillendirir

Flink (2006), Conine et al. (2004) ve Anonymous (2005c)’a göre etkili bir yeşil yol planı
“Odaklar ve Bağlantı” modeline (Şekil 1) dayanmaktadır (Pekin, 2007). Odak alanları, orman,
park gibi yeşil alanlar olabileceği gibi, tarihi ve kültürel alanlarda olabilmektedir. Bağlantıyı
sağlayan koridorlar, akarsu koridoru, su havzası gibi hassas alanlar, ya da demiryolu güzergahı,
karayolu gibi insan yapımı koridorlardır.
Koridor genişliği ve uzunluğu hedeflenen amaca ve kullanıcıların gereksinimlerine göre değişmektedir. Koridor genişliğinin olabildiğince fazla olması istenen bir durumdur (Arslan vd.,
2007).
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ODAK
KENT PARKI

Bağlantı:
Nehir/Dere
Koridoru
ODAK
FEDERAL ALAN

İş Merkezi ya da
Kent Merkezi

Hassas Habitat

Alışveriş M.

Tarım Arazisi

Alışveriş Merkezi
Komşu
Yerleşim

Bağlantı:
Demiryolu-İzi

Eğitim

Bağlantı:
Peyzajı Yapılmış
ya da Manzaralı Yol

ODAK
EYALET PARKI

Şekil 1. Flink (2006), yeşil yol modeli (Pekin, 2007).
Bahsi geçen nedenlerden ötürü, yeşil yol planlama süreci çeşitlilik göstermekle birlikte, Flink
ve Searns (1993)’e genel olarak üç aşamadan oluşmaktadır. Bunlar (Arslan vd., 2007):
•

Envanter ve analiz,

•

Kavramsal ya da taslak planın hazırlanması,

•

Sonuç Uygulama (Master) planının hazırlanmasıdır

Flink ve Searns (1993)’ün geliştirdiği bu yöntemde, envanter ve analiz aşaması, seçilen
alanın, koridorun doğal ve kültürel kaynaklarının değerlendirilmesinden oluşmaktadır. Taslak
plan ise, amaç ve hedefleri tanımlayarak, uygulama planı için seçeneklerin ve kullanım kararlarının verilmesini sağlayacak zemini oluşturmaktadır. Uygulama planı aşamasında ise alan için
en uygun alternatif seçilerek, uygulama stratejileri belirlenir ve halkın katılımı (halkın son kez
gözden geçirmesi ve onayı için) sağlanmaktadır.
Yeşil yol projeleri, çok karmaşık ve kapsamlı süreçlerden oluşmaktadır. Bu nedenle
planlamada birçok meslek disiplinin bir arada çalışmasını gerektirir.
Günümüzde Kappler and Miller (2009)’a göre; yeşil yol planlama, planlamacılar ve tasarımcılar için halkın çevre koruma, rekreasyon ve alternatif ulaşım için isteklerini karşılamada
bir kaynak olarak görülmektedir (Baris et al., 2010).
Özellikle batı ülkelerinde yeşil yol planlamasına yönelik oldukça başarılı örnekler görmek mümkündür (Arslan vd., 2007). Bueno et al. (1995)’a göre, Amerika’da 660’dan daha
fazla uygulanmış yeşil yol örneği mevcuttur. Aşağıda uygulanmış ya da yapım aşamasında olan
yeşil yollar için bazı örnekler sunulmuştur.
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3.1.Güney Platte Nehri Yeşil Yolu, Denver USA
Bu yeşil yol, toplamda yaklaşık 108km.’lik bir güzergahtan oluşmaktadır. Bunun 17 km.’si
Denver’de Güney Platte Nehri boyunca uzanmaktadır. Kalanı ise Cherry Nehri ve diğer kolları
kapsamaktadır. Denver Güney Platte Nehri Havzası’nda Colorada Eyaleti’nin en büyük kentidir (URL1, URL2).
1965 yılında Platte Nehri’nin kıyılarından taşıp, Denver kentini sular altında bırakmasıyla bu
yeşil yolun hikayesi başlamıştır. Bu taşkın 100 yıllık taşkın debisinden çok fazla miktarda olup,
zarar 350 milyon $’dır. Ayrıca bu dönemde nehir kanalizasyon yolu durumundadır (Little, 1995).
Nehrin iki kıyısı ve çevresi çöplük gibi kullanılmakta, yaban yaşamı bulunmamakta ve nehirde
balık türü de yoktur (Urbonas, and Shoemaker, 2010). Belediye tarafından Platte Nehri Gelişim
Komitesi kurularak nehri kurtarma çabaları başlamıştır (URL1). Projenin başlangıcında basılı
bir plan yoktur. Bunun yerine, komite farklı ekiplere ayrılmış, her biri nehrin kent içinden geçen
17km.’lik bölümü boyunca park ya da odak alanı yapmıştır (Şekil 2). Daha sonra bu alanlar çevresinde ek iyileştirmeler sağlaması umularak bir iz ile birleştirilmiştir. Komitenin amaçları; taşkın
kontrolü, nehrin kirliliğinin temizlenmesi, nehir boyunca tırmanma ve bisiklet patikaları yaratmak, nehirde bot kullanımını sağlamak ve nehri kentle yeniden birleştirmektedir. 1977 yılında
Komite özel bütçeli bir Vakıf haline gelmiştir (URL1; Little, 1995; Chapman, 2001).

Şekil 2. Güney Platte Nehri Yeşil Yolu (URL2)
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1980 yılına gelindiğinde Güney Platte Nehri boyunca çeşitli ölçü ve özellikte 17 adet park yapılmıştır. Ayrıca su kayağı yapacaklar için dört tane özel tekne yolu inşa edilmiştir. Yayalar için
yeni köprüler, amfi tiyatrolar, doğa eğitimi verilen özel alanlar ve çok daha fazlası yapılmıştır
(URL1; Little, 1995).
Platte Nehri Yeşil Yolu, başlangıçta Little (1995)’in yeşil yol sınıflandırmasındaki ilk kategori
olan kentsel akarsu kenarı yeşil yolu olarak yapılmış, ancak günümüzde bölgesel ölçekte geniş
kapsamlı yeşil yol sisteminin bir parçası haline gelmiştir (Chapman, 2001).
3.2.Darby Çayı Havzası Yeşil Yolu, Delaware USA
Darby Çayı Havzası, 5700ha.’lık Cobbs Çayı alt havzasıyla birlikte 19683ha’lık bir alanı kaplamaktır. Havzada 26’sı Delaware Eyaletine ait toplam 31 adet belediye mevcuttur. Kalan belediyeler, Chester, Montgomery ve Philedelphia’ya aittir. Yeşil Yol Planı sadece Delaware Eyaleti’ne odaklanmıştır. Bu yeşil yol ağının genel vizyonu, havzanın bir ucundan diğerine süreklilik
arz eden yeşil şeritler oluşturmaktır. Bu alandaki yeşil yol planlamasının öncelikli amacı doğal
koridorların çevresel faydalarından yararlanabilmek için korumadır. İkincil planlama amacı,
havzanın doğal ve insan yapımı kaynakları arasında bağlantı kurmaktır. Üçüncü amaç ise yaşam kalitesini arttırmaktır (Anonymous, 2010).

Şekil 3. Darby Çayı-Koruma Yeşil Yolu önerisi güzergahından bir görünüm (Anonymous, 2010).
Havza alan kullanım biçimleri ve demografik durum açısından kuzeyden güneye çok çeşitlilik
gösterdiği için, planlama aşamasında 12 bölüme ayrılmış, her bir bölümün yeşil yol için mevcut
durumu ve kaynakları tanımlanmış, odak ve bağlantı alanları belirlenmiş ve olanakları listelenmiştir (Anonymous, 2010).
Sonuç olarak rekreasyon ve koruma olmak üzere iki aşamalı bir yeşil yol planı oluşturulmuştur.
Koruma (Şekil 3) ve rekreasyon yeşil yollarını birbirinden ayıran en önemli özellik, koruma
yeşil yolunun özel mülkiyete ait alanlarda da bulunabilmesidir. Rekreasyon yeşil yolunda (Şekil 4) beş tip iz ön plana çıkmıştır. Bunlar; yeşil alan bağlantıları(koruma ve rekreasyon yeşil
yolu-düşük etkili izler), yola dayalı yeşil yollar, hafif raylı sistemlere dayalı transit yeşil yollar
ve su izleri (blueway)’dir. Beşinci iz ise bu 4 izin kombinasyonundan oluşmaktadır (Anonymous, 2010).
Havzanın 12 bölümü içinden Darby Çayı güzergahında kentleşmenin en fazla olduğu bölüm,
pilot alan (Darby Creek Stream Valley Park) olarak seçilmiş bu alanda detaylı plan ve tasarım
için çalışmalara başlanılmıştır.
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Şekil 4. Kullanılmayan demiryolu güzergahında rekreasyon yeşil yolu (Anonymous, 2010)
4.TARTIŞMA VE SONUÇ
Spirn (1994)’e göre, kentleşmeden kaynaklanan sorunların kentten kente ve ülkeden ülkeye
değişebilmesine karşın, sorunlar pek çok ortak özelliklere sahiptir (Arslan, 1996). En az alan ile
en çok sayıda kaynağın korunmasını sağlayan yeşil yollar, kentlerde artan çevre sorunlarının,
açık alan kayıplarının ve halkın artan rekreasyon ihtiyacının karşılanabilmesi açısından son
derece etkilidirler (Ahern, 2004).
Yunghuo and Guangming (2005)’e göre, günümüzde yeşil yol planlama dünya çapında bir
akım haline gelmiş ve kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, akademi ve en önemlisi
kentsel alanlarda ve kasabalarda yaşayan halk tarafından benimsenmiştir (Baris et al.,
2010).
Sürdürülebilir bir yaklaşımı temel alan yeşil yolların biyolojik çeşitliliğinin korunmasından,
rekreasyonel imkan sağlamaya, su kaynaklarının korunmasından, tarihi ve kültürel kaynakları
korumaya, kentsel gelişimin kontrolünden, taşkın yatağı yönetimine kadar birçok işlevi bulunmaktadır.
Yeşil yollar, halkın ve kurumların çeşitli harcamalarının azaltılmasını sağlayarak ekonomik
fayda sağlamaktadır. Yeşil yolların sağladığı ekonomik faydalara birçok örnek vermek mümkündür. Örneğin; Anonymous (2007b)’nin bildirdiğine göre, Amerika Oklahoma’daki Mingo
Çayı boyunca taşkın kontrolü amacıyla taşkın yatağı içinde yeşil yollar oluşturularak taşkından
kaynaklı zararlara karşı yapılan sigorta oranı % 25 oranında düşmüştür Anonymous (2010c),
Little (1995)’e göre, Amerika’da nehir kıyısında bulunan Chattanooga, Arizona, Mississipi,
Denver, Missouri and Texas, Washington vb. gibi birçok kentte potansiyel taşkın zararları yeşil
yol yapılarak azaltılmıştır (Pekin Timur et al., 2010).
Yeşil yolların önemli bir bölümü rekreasyon ya da doğa koruma amaçlı olmasına karşın, bir bölümü her ikisini de kapsayacak biçimde planlanmaktadır. Rekreasyon amaçlı planlanmış yeşil
yollar, yürüme, bisiklet yolları, organize spor alanları ve grup aktivitelerine olanak sağlamaktadır (Arslan vd., 2007).
Yeşil yollar yerel ölçekte planlanacağı gibi bölgesel düzeyde de planlanabilirler (Ahern, 1995).
Günümüzde kentleri hatta ülkeleri birleştiren yeşil yolları görmek mümkündür.
Thwaites et al. (2005)’e göre, parklar ve açık-yeşil alanlar, kentsel ortam için son derece önem-
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li rol oynamaktadır. Yeşil alanlar hem kent, hem de kırsal alanlar boyunca insan hayatı için
çok yönlü faydalar sunmaktadır. Bu alanların kentsel peyzaj içindeki dağılımları ve miktarları
sürdürülebilirlik ve yaşanabilirlik açısından önemlidir (Baris et al., 2010). Yeşil yollar parklar,
ormanlar, doğa rezervleri arasında bağlantı kurarak, bu alanların etkin kullanımına katkıda bulunmaktadırlar.
Peyzaj planlamada idari sınırlar yerine ekolojik sınırların alınması idealdir (Çetinkaya ve Uzun,
2014). Bunu sağlamak çoğu zaman mümkün olmayabilir, ancak imkansız değildir. Son yıllarda
yeşil yolların sunduğu çevresel, sosyal ve ekonomik faydaların farkına varan toplumlar, yeşil
yolları havza planlama ve yönetimine dahil etmektedir.
Havzalar sahip oldukları hidrolojik ve ekolojik özellikler nedeniyle; hem doğal çevre, hem toplumsal çevre için son derece önemli işlevler yerine getirmektedirler (Albayrak, 2012).
Doğal durumlarının sunduğu çizgisellik ve içerdiği su kaynağı ile akarsu koridorları, eşsiz yeşil
yol kaynaklarından birisidir. Kentsel havzalarda akarsu koridoru ve taşkın yataklarında taşkın
kontrolü ve su kaynaklarının korunması için bu alanlarda yeşil yol yerinde olacaktır.
Kentsel havzalarda yeşil yollar, özellikle geniş kapsamlı yeşil yollar sistemleri olarak planlandığında, havzaların işlevlerini yerine getirmedeki etkisini arttıracaktır. Kentsel havzalarda
yeşil yolların kullanımı ile sadece çevresel sorunları değil, ekonomik ve sosyal sorunlar da
azalacaktır.
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ÖZET

Bu araştırma Trabzon ilinin Düzköy ilçesine bağlı otlatmaya açık ve otlatmaya kapalı alpin mera kesimlerinde yapılmıştır. Araştırma alanı Labazan yaylası, Mandagözü yaylası, Derinoba yaylası, Caferli yaylası, Beypınarı yaylası,
Taşlıoba yaylası ve Çal yaylası olmak üzere 7 farklı yayladan oluşmaktadır.
Araştırmada otlatmaya açık ve otlatmaya kapalı mera kesimlerinde toprak sıkışmasının, her iki mera kesimi topraklarının bazı özellikleri üzerindeki etkisi
ortaya konulmuş ve mera kesimlerinden elde edilen veriler arasındaki ilişkiler
istatistiksel olarak incelenmiştir. Bu amaçla her iki mera kesiminde, 5 cm, 10
cm, 15 cm ve 20 cm derinlik kademelerinden toplam 1400 toprak sıkışması
ölçümü yapılmıştır. Araştırma alanından elde edilen sonuçlara göre her iki
alpin mera kesimine ait toprakların sıkışma değerleri, otlatmaya kapalı mera
kesimi topraklarında ortalama 954,54 kPa ve otlatmaya açık alanda ise 1215,73
kPa olarak tespit edilmiştir. Araştırma alanında elde edilen toprak sıkışması
değerlerine göre, otlatmaya açık mera kesiminde sıkışma değerleri otlatmaya
kapalı mera kesimine göre daha yüksek bulunmuş ve yapılan istatistiki sonuçlara göre otlatmaya açık ve otlatmaya kapalı mera kesimleri arasında toprak
sıkışması değerleri bakımından farklılık olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, toprak
sıkışması değerlerinin derinlikle birlikte artış gösterdiği tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler: Toprak Sıkışması, Toprak Özellikleri, Mera
1. GİRİŞ
İnsanoğlunun kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullandığı doğal kaynakların en
önemlilerinden birisi, hayvancılığın kaba yem kaynaklarının temelini oluşturan mera alanlarıdır.
Bu alanların küresel ölçekteki genişlikleri 3,5 milyar hektara ulaşmakta olup, tarım alanlarının %
72’sini, kara alanlarının da % 27’sini kapsamaktadırlar. Avrupa Birliği ülkelerinden İrlanda’da
geviş getiren hayvanların tükettiği yemin % 97’si, İngiltere’de % 83’ü, Fransa’da % 71’i,
Hollanda’da ise % 54’ü meralardan sağlanmaktadır (Anonim, 2006). Türkiye’de ise ihtiyaç
duyulan kaba yem miktarının yaklaşık olarak % 20’si çayır ve meralardan karşılanmaktadır
(TUİK, 2013).
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Türkiye’de 14,6 milyon hektar çayır- mera alanı mevcut olup, toplam alanın yaklaşık % 19’unu
oluşturmaktadır (TUİK, 2013). Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de mera alanları gerek
hayvan besleme açısından ve gerekse doğal bir denge unsuru olmaları açısından büyük öneme
sahiptirler (Çomaklı ve ark., 2012) ve meralar ülkemizdeki ekstansif hayvancılığın en önemli
kaba yem kaynağını oluşturmaktadırlar (Bakoğlu, 1999). Türkiye’de toplam büyükbaş hayvan
sayısı yaklaşık 14 milyon, küçükbaş hayvan sayısı 36 milyon adettir. Meralarda elde edilen
kaba yem miktarı 10 milyon ton olup, yıllık ihtiyaç duyulan kaba yem miktarı 50 milyon tondur. Bir büyükbaş hayvan için kuru ot ihtiyacı yıllık 4.5 ton olup, Türkiye’deki mera alanları
mevcut bozulmuş yapısı nedeniyle, hayvan başına düşen kuru ot ve yeşil ot ihtiyacını karşılayamamaktadır (TUİK, 2013).
Ülkemiz, topraklarında eski çağlardan beri ziraat ve hayvancılık yapılan, en eski yerleşim
bölgelerinden biridir. Dolayısıyla bitki örtüsü sürekli insan müdahalesine maruz kalmış ve
bu müdahaleler, bitki örtüsü üzerindeki tahribatı da beraberinde getirmiştir. Kırsal alanlarda
zamanla nüfusun artması ile tarım alanları yetersiz kalmış ve bazı meraların tarım arazisine
dönüştürülmesine yol açmıştır. Bir taraftan tarım alanları genişlerken, mera alanları daralmış ve
bunun yanında meralarda otlayan hayvan sayısı da devamlı artış göstermiştir. Dolayısıyla mera
sahaları şiddeti giderek artan aşırı ve düzensiz otlatma baskısına maruz kalmıştır (Reis, 1997).
Mera alanlarında yıllardan beri devam eden düzensiz ve aşırı kullanımlar tabiattaki bitki-toprak-su dengesini bozmuş ve iyileştirilmesi çok uzun yıllar alabilecek tahriplere yol açmıştır.
Meralar üzerinde yoğun hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülmesi, meraların botanik kompozisyonun, bitki örtüsünün (Ellison, 1960) ve toprağın fiziksel özelliklerinin (Klemmedson, 1956;
Reed ve Peterson, 1961) değişmesinde etkili olmuştur. Bu parametrelerin değişimi (tek tek ya
da birlikte) mera veriminin düşmesine, erozyon sürecinin hızlanmasına, sediment miktarının
artmasına ve havzalardaki sel duyarlılığının artmasına neden olabilmektedir. Hayvan otlatma
oranının artmasına bağlı olarak infiltrasyon azalırken, yüzeysel akış ve sediment kaybı artmaktadır (Alderfer ve Robinson, 1947; Rhoades ve ark. 1964; Rauzi ve Hanson, 1966).
Aşırı ve bilinçsiz faydalanmaların sonucunda, yalnızca verimlilik azalmamakta, araziyi kaplayan mera vejetasyonu da bozulmaktadır. Hayvanların severek yediği faydalı otlar azalırken,
hayvanların yemekten kaçındığı zararlı otlar sahayı kaplamakta veya bitki örtüsü tamamen ortadan kalkmakta, arazi çıplaklaşmaktadır. Bunun sonucunda da yüzey erozyonu başlamaktadır
(Reis, 1997).
Toprak sisteminin doğal durumundaki strüktürel yapısının yağış ve mekaniksel dış kuvvetlerin
etkisi altında bozulması, buna bağlı olarak toprak parçacıklarının daha sıkı bir şekilde yeniden
dizilmesi sonucu hacim ağırlığındaki artış ‘‘toprak sıkışması’’ olarak tanımlanmaktadır. Toprak
sıkışmasını önemli kılan nedenler arasında kütle yoğunluğunun artması, gözenekliliğinin bozulması, hidrolik iletkenliğin ve hava geçirgenliğinin değişmesi, bitki köklerinin mekaniksel
bir dirençle karşılaşması gelmektedir. Bu olumsuzlukların tamamı bitki büyümesini olumsuz
yönde etkilemektedir (Turgut, 2012).
Vejetasyon miktarında ve kompozisyonunda hiçbir değişiklik olmadığı koşullarda bile, hayvanların sadece hareket etmek suretiyle uyguladıkları basıncın toprağı sıkıştırdığı, infiltrasyon
kapasitesini düşürdüğü ve toprak erozyonunu artırdığı sonucuna varılmıştır (Warren ve ark.,
1986).
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Son yıllarda otlatma yoğunluğu ile toprak sıkışması, hacim ağırlığı ve sıkışma direnci arasındaki ilişkileri ortaya koyan birçok çalışma yapılmıştır. Yapılan çalışmalar aşırı ve düzensiz uygulamaların, meralarda toprağın sıkışmasına (Betteridge ve ark., 1999), hacim ağırlığının artmasına (Lull, 1959), infiltrasyon kapasitesinin düşmesine, yüzeysel akışın artmasına, su tutma
kapasitesinin azalmasına ve mera veriminin düşmesine (Alderfer ve Robinson, 1947; Rhoades
ve ark., 1964; Rauzi ve Hanson, 1966) neden olduğunu göstermiştir.
Bu araştırmada, Türkiye’nin Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Trabzon’un Düzköy ilçesi
alpin mera alanlarında, otlatmaya açık ve kapalı alanlardaki toprak sıkışmasının toprağın bazı
özellikleri üzerindeki etkileri ortaya konulmuş, yapılan istatistik analizleriyle bu değerler arasındaki ilişkiler belirlenmiştir.
2. MATERYAL VE METOD
2.1. Araştırma Alanının Genel Tanıtımı
Araştırma alanı, Türkiye’ nin Doğu Karadeniz bölgesinde yer alan Düzköy alpin meralarını
kapsamaktadır ve Trabzon’a 40 km uzaklıkta bulunmaktadır. Araştırma alanın Maçka ve Tonya
ilçelerine sınırı bulunmaktadır. Çalışma alanının denizden yüksekliği 1900 m olan bölgeden
başlamakta ve 2200 m yüksekliğe kadar devam etmektedir.

Şekil 1. Araştırma alanının Google Earth görüntüsü
Alanının yıllık ortalama sıcaklığı 14.6 ̊C, maksimum sıcaklığı 18.2 ̊C (Temmuz), minimum sıcaklığı ise 11.6 ̊C (Şubat)’dır. Araştırma alanının 1700 m yükseltisinden sonra sıkça sis olayları
görülmektedir.
Düzköy yerleşim yerinde Düzköy nüfus müdürlüğüne bağlı 23 köy bulunmaktadır. Hemen hemen her köyün bireylerinin orman içi ve civarında mera sahaları bulunmakta ve yaylacılık çok
yaygın hale geldiğinden usulsüz otlatma ve açmalara neden olmaktadır. Bu mera sahalarından
bir kısmı otlatmaya açık olup, bir kısmı da ot yetiştiriciliği ile hayvanların yem ihtiyacını sağlamak için otlatmaya kapatılmıştır.
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Trabzon-Düzköy yöresi Türkiye’nin Euro-Siberian flora alanının kolşik (Colchis) kesiminde yer almaktadır (Anşin, 1983). Araştırma alanının da içerisinde yer aldığı Doğu Karadeniz
Bölgesinin alpin kesimlerinde yaygın olarak; Trifolium pratense, Lotus corniculatus, Poa pratensis, Festuc aovina, Mysotis arvensis, Alchemilla causicasia, Alchemilla persica, Alchemill
astevenii, Trifolium repens, Polygonum bistorta, Poa pratensis, Bellis perennis, Ranunculus
arvensis gibi otsu bitki türlerine rastlanılmaktadır.
2.2. Arazide Yapılan Çalışmalar
2.2.1. Toprak örneklerinin alınması
Araştırma alanında otlatmaya açık mera alanlarından 14, otlatmaya kapalı mera alanlarından
14 olmak üzere toplam 28 adet toprak profili açılmıştır. Açılan toprak profillerinden, 0-20 cm
ve 20-50 cm derinlik kademelerinden toplam 56 adet strüktürü bozulmuş toprak örneği ile 56
adet strüktürü bozulmamış hacim ağırlığı silindir örneği alınmıştır. Otlatmaya kapalı alanlar
meralarda yeralan yerleşim yerleri etrafında, çitlerle ya da demir tellerle çevrili, 40-50 yılı aşkın
sürede aynı amaçla kullanılan alanlardır.
2.2.2. Toprak sıkışmasının ölçülmesi ( Toprak sıkışması direnci)
Araştırma alanlarında, toprak sıkışması değerleri Fieldscout firması tarafından üretilen “sc900
soil compaction meter” yardımıyla ölçülmüştür. Bu alet ile 20 cm’lik profil boyunca her 5
cm’de bir toprak sıkışması değerleri belirlenmiş ve bu veriler bilgisayar ortamına aktarılmıştır.
Ölçümlerde taban alanı 1 cm2 olan koni şeklindeki uç kullanılmıştır. Ölçümler otlatmaya açık
ve kapalı mera alanlarında 10’ar metre aralıklarla ve 10 tekrarlı olarak gerçekleştirilmiştir.
2.3. Araştırma alanının vejetasyonu üzerine yapılan çalışmalar
Araştırma alanının bitki ile kaplı alanının ölçülmesinde Conard tarafından geliştirilen “doğrusal
transekt” yöntemi kullanılmıştır (Conard, 1953).
Bitki örtüsünün benzerlik indeksleri (Okatan, 1987) tarafından önerilen aşağıdaki eşitlikten
yararlanılarak hesaplanmış ve sonuçlar % olarak verilmiştir.
Benzerlik İndeksi (Bİ)= 2W / (a+b)*100
W: Karşılaştırılan mera kesimlerine ait bitki örtüsünde en küçük ortak değerlerin toplamı
a: I. lokasyonda bulunan bitkilerin botanik kompozisyondaki oranlarının toplamı
b: II. lokasyonda bulunan bitkilerin botanik kompozisyondaki oranlarının toplamı
Benzerlik indeksi hesaplanmasında botanik kompozisyona ait oranlar esas alınmıştır.
2.4. Toprak örneklerinin bazı fiziksel, kimyasal ve hidrolojik özellikleri
Mekanik analiz; toprakların tekstürünü belirlemek için yapılan analiz olup, Bouyoucos’un hidrometre yöntemi esasları dikkate alınarak yapılmıştır. (Bouyoucos, 1936; Reis 1997; Yüksel,
2001). Dispersiyon oranının belirlenmesinde Middleton’un dispersiyon oranı esas alınmıştır
(Özyuvacı, 1976; Balcı, 1996). Toprak reaksiyonunun tayini; toprak örneklerinin hidrojen iyon-
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ları konsantrasyonu (pH) 1/2,5 oranındaki toprak-saf su karışımından oluşan solüsyonda Beckham H5 pH Metresi ile ölçülmüştür (Gülçur, 1974).
Hacim ağırlığı; doğal strüktürünü muhafaza edecek şekilde araziden alınan hacim ağırlığı silindir örnekleri üzerinde diğer laboratuvar testleri tamamlandıktan sonra boşaltılmış ve ihtiva
ettiği toprağın 105 ºC’ deki ağırlığı tespit edilmiştir. Silindirin hacmi belli olduğuna göre, örneğin fırın kurusu ağırlığı, hacmine bölünmek suretiyle hacim ağırlığı gr/cm3 olarak belirlenmiştir
(Donahue, 1966).
Permeabilite tayini Darcy kanununa dayanan formülün uygulanması ile hesaplanmıştır (Öztan,
1980).
P= ( Q/A )x( Hs / Hs + Hw ) cm/saat
P : Permeabilite (cm/saat),
Q: Belirli bir zamanda geçen suyun miktarını (cm/saat),
A: Toprak örneğinin kesit alanını (cm2),
Hs: Toprak örneğinin yüksekliğini (cm),
Hw: Hidrostatik basıncı yapan su sütunu yüksekliğini (cm) ifade etmektedir (Öztan,
1980).
Tane yoğunluğu; toprakların su-toprak yer değiştirmesi esasına dayanan Balon Joje yöntemine
göre yapılmıştır (Balcı, 1969). Araştırma alanı toprak örneklerinin gözenek hacmi, hacim ağırlığı ve tane yoğunluğu arasındaki ilişkiye dayanan aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanmıştır
(Öztan, 1980).
E= (( Pr-Pa ) / Pr ) x 100
E= Toplam gözenek hacmi (%)
Pr= Tane yoğunluğu (gr/cm³)
Pa=Hacim ağırlığı (gr/cm³)
Maksimum su tutma kapasitesi; permeabilite testlerinde kullanılan ve su ile doymuş hale gelen
hacim ağırlığı örnekleri müteakiben eğimli bir yüzeyde serbest drenaja (yaklaşık olarak 30 dakika) tabi tutulduktan sonra tartılmış ve doygun haldeki ağırlıkları tesbit edilmiştir. Daha sonra
24 saat süre ile 105 °C etüvde kurutularak tartılmış ve fırın kurusu ağırlıkları bulunmuştur. Bu
iki ağırlık arasındaki farktan ağırlık yüzdesi olarak su tutma kapasitesi hesaplanmıştır (Özyuvacı, 1975). Toprak örneklerinin organik madde miktarları 2 milimetrelik elekten geçirilmiş
0.5 gr’lık örnekler üzerinden Walkley-Black’ın kromik asit yöntemi ile belirlenmiştir (Gülçur,
1974).
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3. BULGULAR
3.1. Araştırma Alanı Topraklarının Bazı Fiziksel, Kimyasal ve Hidrolojik Özelliklerinin
Mera Kesimlerine Göre Değişimi
Çalışmanın amacı, otlatmanın toprak sıkışması ve toprağın diğer özellikleri üzerine etkilerini
kapsamaktadır. Topraktaki otlatma baskısı yani hayvan çiğnemesi, toprağın üst katmanında
daha etkili olduğu için toprak sıkışmasını ölçen alet “sc900 soil compaction meter” ile toprağın
0-20 cm derinliğine kadar ölçüm yapılmıştır. Bu nedenle üst toprağa ait veriler ışığında bir değerlendirme gerçekleştirilmiştir.
Araştırma alanına ait toprakların üst katmanındaki (0-20 cm) ortalama kum yüzdeleri, otlatmaya kapalı mera kesimi topraklarında % 44.36, otlatmaya açık mera kesimi topraklarında %
58.38 olarak belirlenmiştir. Kum değeri bakımından en yüksek değeri otlatmaya açık alan toprakları almıştır. Ortalama toz miktarı ise otlatmaya kapalı mera kesimi topraklarında % 38.05,
otlatmaya açık mera kesimi topraklarında % 32.67 olarak bulunmuştur. Ortalama kil yüzdesi
bakımından otlatmaya kapalı mera kesimi toprakları % 17.59, otlatmaya açık mera kesimi toprakları % 8.95 değerine sahiptir (Şekil 2).

Şekil 2. Araştırma alanı 0-20 cm toprak katmanında ortalama kum, toz ve kil oranlarının değişimi
Ortalama kum, toz, kil miktarı bakımından yapılan varyans analizi sonuçlarına göre otlatmaya
kapalı alpin mera alanları ile otlatmaya açık alpin mera alanları arasında istatistikî anlamda bir
farklılık bulunmuştur.
Ortalama dispersiyon oranı değerleri otlatmaya kapalı alanlarda % 53.19, otlatmaya açık alanlarda % 54.31 olarak belirlenmiştir (Şekil 3).
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Şekil 3. Araştırma alanı 0-20 cm toprak katmanında dispersiyon oranlarının değişimi
Yapılan varyans analizi sonuçlarına göre dispersiyon oranı değerleri bakımından istatistiki anlamda 0.05 yanılma olasılığı ile (% 95 güven düzeyinde) bir farklılık bulunmamıştır.
Araştırma alanına ait ortalama pH değerleri otlatmaya kapalı mera kesimi topraklarında 4.63
olarak belirlenirken, otlatmaya açık mera kesimi topraklarında 4.62 olarak belirlenmiştir. Yapılan varyans analizi sonuçlarına göre pH değerleri bakımından istatistiki anlamda 0.05 yanılma
olasılığı ile (% 95 güven düzeyinde) bir farklılık bulunmamıştır.
Ortalama tane yoğunluğu değerleri, otlatmaya kapalı mera kesimi topraklarında 2.59 gr/cm3,
otlatmaya açık mera kesimi topraklarında 2.40 gr/cm3 olarak belirlenmiştir. Yapılan varyans
analizi sonuçlarına göre tane yoğunluğu değerleri bakımından istatistiki anlamda 0.05 yanılma
olasılığı ile (% 95 güven düzeyinde) bir farklılık bulunmamıştır (Şekil 4).

Şekil 4.Araştırma alanı 0-20 cm toprak katmanında tane yoğunluğu ve hacim ağırlığı oranlarının değişimi
Ortalama hacim ağırlığı değerleri ise otlatmaya kapalı mera kesimi topraklarında 1.05 g/cm3,
otlatmaya açık mera kesimi topraklarında 1.15 gr/cm3 olarak belirlenmiştir. Yapılan varyans
analizine göre korunan alan ve otlatmaya açık alan arasında istatistikî anlamda 0.05 yanılma
olasılığı ile (% 95 güven düzeyinde) bir farklılık bulunmuştur.
Hacim ağırlığını önemli oranda etkileyen gözenek hacmi değerinin otlatmaya açık alanda düşük
çıkmasından dolayı otlatmaya açık alanlarda hacim ağırlığı değeri daha yüksek bulunmuştur.
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Araştırma alanına ait ortalama gözenek hacmi değerleri otlatmaya kapalı mera kesimi topraklarında % 56.81, otlatmaya açık mera kesimi topraklarında % 54.83 olarak belirlenmiştir. Yapılan
varyans analizi sonuçlarına göre gözenek hacmi değerleri bakımından istatistiki anlamda 0.05
yanılma olasılığı ile (% 95 güven düzeyinde) bir farklılık bulunmamıştır (Şekil 5).

Şekil 5. Araştırma alanı 0-20 cm toprak katmanında gözenek hacmi ve su tutma kapasitesi
oranlarının değişimi
Ortalama su tutma kapasitesi değerleri ise otlatmaya kapalı mera kesimi topraklarında % 47.08 otlatmaya açık mera kesimi topraklarında % 43.70 olarak tespit edilmiştir. Yapılan varyans analizi sonuçlarına göre su tutma kapasitesi değerleri bakımından korunan alan ve otlatmaya açık alan arasında
istatistikî anlamda 0.05 yanılma olasılığı ile (% 95 güven düzeyinde) bir farklılık bulunmamıştır.
Ortalama permeabilite değerleri, otlatmaya kapalı mera kesimi topraklarında 61.59 cm/saat,
otlatmaya açık mera kesimi topraklarında 61.03 cm/saat olarak belirlenmiştir. varyans analizi
sonuçlarına göre permeabilite değerleri bakımından istatistiki anlamda 0.05 yanılma olasılığı
ile (% 95 güven düzeyinde) bir farklılık bulunmamıştır (Şekil 6).

Şekil 6. Araştırma alanı 0-20 cm toprak katmanında permeabilite oranlarının değişimi
Ancak araştırma alanı topraklarında derinlik kademeleri arasında yapılan varyans analizi sonucunda, permeabilite değerleri arasında farklılık ortaya çıkmıştır..
Ortalama organik madde değerleri, otlatmaya kapalı alpin mera alanlarında % 6.20, otlatmaya
açık alpin mera alanlarında % 5.76 olarak belirlenmiş ve yapılan varyans analizi sonuçlarına
göre organik madde değerleri bakımından istatistiki anlamda 0.05 yanılma olasılığı ile (% 95
güven düzeyinde) bir farklılık bulunmamıştır.
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Otlatmaya kapalı mera kesimi topraklarında ortalama toprak sıkışması değerleri 5 cm derinlik kademesinde 757.84 kPa, 10 cm derinlik kademesinde 856.73 kPa, 15 cm derinlik kademesinde 985.84
kPa, 20 cm derinlik kademesinde 1217.76 kPa olarak belirlenmiştir, Otlatmaya açık alanda ise sırasıyla sıkışma değerleri 1148.93 kPa, 1168.54 kPa, 1137.89 kPa, 1367.56 kPa olarak belirlenmiştir.
Ortalama toprak sıkışması değerleri otlatmaya kapalı alanlarda 930.70kPa ve otlatmaya açık
alanlarda 1180.70 kPa olarak belirlenmiştir (Şekil 7).

Şekil 7. Araştırma alanında otlatmaya açık mera topraklarının ortalama toprak sıkışması değerleri
Çizelge 1. Araştırma alanının üst katmanlarının bazı fiziksel, kimyasal, hidrolojik özelliklerinin
arazi kullanım durumuna göre değişimi
Bazı toprak özellikleri
Kum (%)
Toz (%)
Kil (%)
Dispersiyon
(%)
Permeabilite
(cm/saat)
pH
Su Tutma Kapasitesi
(%)
Hacim Ağırlığı (gr/
cm3)
Gözenek Hacmi
(%)
Tane Yoğunluğu (gr/
cm3)
Organik Madde (%)
Toprak sıkışması
direnç değerleri (kPa)

Otlatma
Kapasitesi
Kapalı (1)
Açık (2)
Kapalı (1)
Açık (2)
Kapalı (1)
Açık (2)
Kapalı (1)
Açık (2)
Kapalı (1)
Açık (2)
Kapalı (1)
Açık (2)
Kapalı (1)
Açık (2)
Kapalı (1)
Açık (2)
Kapalı (1)
Açık (2)
Kapalı (1)
Açık (2)
Kapalı (1)
Açık (2)
Kapalı (1)
Açık (2)

n

X

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
70
70

44.3600
58.3757
38.0557
32.6729
17.5843
8.9500
53.1957
54.3143
61.5871
61.0271
4.6300
4.6286
47.0757
43.7000
1.1514
1.0529
56.8100
54.8314
2.5929
2.3971
5.5257
6.4386
930.70
1180.70

Sx
2.64739
1.87191
2.11640
0.94380
2.00353
1.14940
3.02832
6.88429
41.50774
35.05973
0.19308
0.15126
6.57051
8.01885
0.07630
0.08182
2.75164
3.26805
0.04280
0.05668
1.02559
0.95053
34.83364
47.64039

F oranı

Önem
Seviyesi

18.686

0.001

5.396

0.039

13.973

0.003

0.022

0.884

0.000

0.992

0.000

0.995

0.106

0.750

0.776

0.396

0.214

0.652

7.593

0.017

0.426

0.526

18.115

0.001

n: Örnek sayısı, Sx: Standart hata, X:Ortalama
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Ortalama toprak sıkışması ölçüm değerlerinin varyans analizi sonuçlarına göre otlatmaya kapalı alan ve otlatmaya açık alan arasında istatistikî anlamda 0.05 yanılma olasılığı ile (% 95 güven
düzeyinde) bir farklılık gösterdiği bulunmuştur (Çizelge 1).
4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Araştırma alanında otlatma açık ve kapalı alanlarda ortalama sıkışma değerleri sırası ile 1180.70
kPa, 930.70 kPa olarak belirlenmiştir. Araştırma alanında olduğu gibi toprağın nemli oluşu sıkışma oranını arttıracağından yağışlı bölgelerde otlatmaya açık alanlarda, hayvan baskısı yüzeyde sıkışma oranını arttırmıştır (Kozlowski, 1999). Toprağın nemli olması toprak sıkışmasını
kolaylaştırmaktadır. Nemlilikle birlikte toprak agregatlarının şişmesi ve agregatların zayıflamasıyla meydana gelen çökme, toprak parçacıklarının daha fazla sıkışmasına yol açmaktadır
(Bullock ve ark., 1991). Sıkışmış toprak katmanları genellikle farklı derinliklerde karşımıza
çıkmaktadır. Sıkışmaya çiğnenme neden olmuşsa sıkışmış katman yüzeyde, araç trafiği neden olmuşsa orta derinlikte, sürekli ağır araç trafiği neden olmuşsa da derinlerde oluşmaktadır
(Rolf, 1994). Hayvanların ayakları toprak yüzeyine 30-150 kPa baskı uygulayabilen bir traktörden daha fazla (200 kPa) basınç uygulayabilirler (Donkor ve ark., 2001).
Toprak sıkışmasının yoğun olarak görüldüğü otlatmaya açık alanlarda gözeneklerde meydana gelen bozulma toprağın havalanmasında aksaklıklar meydana getirmektedir. Bu aksaklıklar
topraktaki katyonların yıkanmasını engellemekte olup toprağın pH’ını düşürmektedir. Bu yüzden otlatmaya açık alanlarda toprak sıkışmasına bağlı olarak toprak pH seviyesi daha düşüktür.
Toprak sıkışmasının otlatmaya açık mera kesimlerinde yüksek olması, araştırma alanı topraklarında permeabilite ve su tutma kapasitesi değerlerinin azalmasına, buna bağlı olarak hacim
ağırlığının artmasına neden olmuştur. Dispersiyon oranı en yüksek değerini otlatmaya açık alan
topraklarında almıştır. Bunun nedeni toprak sıkışmasına paralel olarak, otlatmaya açık mera
alanlarında sürekli hayvan baskısının olmasından dolayı yüzeysel akışlar sonucu üst topraktan
kil fraksiyonlarının taşınması olduğu söylenebilir.
Çizelge 2. Otlatmaya açık alpin mera alanlarındaki üst toprak katmanlarının bazı fiziksel, kim-

yasal, hidrolojik özelliklerinin korelasyon katsayısı sonuçları

Toz
Kum
Toz
Kil
DO
P

-,870*

P

pH

OM

Toprak
sıkışması

,318
-,291

-,347
,001

,593
-,668

,367
-,218

,614

-,279

,564

-,417

-,418

,371

-,581

,134

-,572

,140

-,002

-,225

-,214

,090

-,629

,023

-,702*

-,572

,434

-,211

,356

-,654

-,405

-,668

,544

-,460

,599

-,554*

-,872*

,351

-,405

,604*

-,039

,485

-,603*

-,346

-,510*

DO

-,915**
,595

,721
-,494

-,239
,339

-,961**
,897**

,722
-,445

-,571
,385

-,768*

,111

,828*

-,810*

,289

-,674
,152

pH
STK
HA
GH
TY
OM

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)
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Kil

STK

HA

GH

,406

*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)
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Elde edilen korelasyon analizi sonuçlarına göre üst toprak katmanı toprak sıkışması değerlerinin; hacim ağırlığı (HA) ile pozitif yönde, Permeabilite (P), su tutma kapasitesi (STK), gözenek
hacmi (GH) ve tane yoğunluğu (TY) ile negatif yönde anlamlı (%5 yanılma olasılığı ile) ilişki
gösterdiği tespit edilmiştir (Çizelge 2).
Otlatma süresince toprak suyundaki azalmalar, artmış yüzeysel akışa ve azalmış infiltrasyona
bağlanmaktadır. Düşük infiltrasyon, toprak sıkışmasına ve hayvan çiğnenmeleriyle oluşan sıkışmaya ve azalmış vejetasyon yapısına bağlıdır ( Naeth ve ark., 1991). Buna göre otlatmaya
kapalı alanda üst toprak daha geçirgen iken, otlatmaya açık mera alanlarında alt toprak daha
geçirgendir. Elde edilen bu sonuçlardan otlatmaya kapalı alanda hayvan baskısının olmamasından dolayı geçirgenliğin daha iyi seviyede olduğu söylenebilir.
Toprak sıkışması gözeneklerin miktarını ve büyüklük dağılımlarını değiştirerek toprak içerisinde gaz değişimini de engellemektedir. Toprak havasında oksijen miktarındaki eksiklik ya da
karbondioksit oranındaki fazlalık bitki köklerinin gelişimini ve fonksiyonlarını olumsuz yönde
etkilemektedir. Sıkışmış topraklarda bitki kök gelişimi mekanik dirençten dolayı engellenmekte
ve buna bağlı olarak toprak profil içerisinde kök dağılımı da düzensiz olmaktadır. Bu nedenden
dolayı araştırma alanı meralarında otlatmaya açık alanlarda toprak sıkışması değerlerinin yüksek
olması vejetasyon örtüsünün zayıf olduğu sonucunu ortaya çıkartmaktadır. Hem aşırı otlatmadan hem de hayvan çiğnenmesinden oluşan sıkışma, vejetasyon örtüsünü ve bitki çeşitliliğini
olumsuz etkilemektedir. Nitekim, otlatmaya açık alanların bitki ile kaplı alan değeri (BKA) %
54.76, otlatmaya kapalı alanlarda bitki ile kapalı alan değeri % 80.81 olarak bulunmuştur.
Araştırma alanını kapsayan otlatmaya açık ve otlatmaya kapalı alpin mera kesimlerinin vejetasyonlarının birbirine benzeme durumunu ifade eden benzerlik katsayısı değeri % 9.09 olarak tespit edilmiş ve
araştırma alanını kapsayan meraların bitki örtüsü bakımından oldukça farklı olduğu tespit edilmiştir.
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YARI KURAK BÖLGELERDE REHABİLİTASYON-TOPRAK KORUMA
ÇALIŞMALARINDA KULLANILABİLECEK BAZI BİTKİ TÜRLERİ
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ÖZET
Ülkemizin yaklaşık üçte biri yarı kurak alanlardan oluşmaktadır. İklim
koşullarının ve diğer doğal faktörlerin etkisiyle bu alanlarda bitki
formasyonları sınırlı olmakta, ancak belli koşullara adapte olmuş bitki türleri
bu sahalarda yaşamaktadır. Ülkemizde hızlı nüfus artışı, yanlış arazi kullanımı
gibi verimli arazilerin azalmasına neden olan etmenlerden dolayı bu alanların
rehabilitasyonu önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir.
Bu çalışmanın amacı, büyük bir kısmı yarı kurak olarak sınıflandırılan Tatlıçay Havzası’nda (Çankırı) ve benzer özellik gösteren diğer sahalarda rehabilitasyon ve toprak koruması çalışmalarında kullanılabilecek, arazi üzerinde
topluluk oluşturan, sahaya adapte olmuş doğal bitki türlerini tespit etmektir.
Bu amaçla havza üzerinde 25 örnek nokta belirlenerek vejetasyon analizi yapılmıştır. Alanın genel hâkim bitki türü Quercus macranthera subsp. syspirensis’tir. Bu türün dışında odunsulardan Pinus nigra subsp. pallasiana, Quercus
pubescens, Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus, J. nana, Ulmus minor; yabani
meyve ağaçlarından; Crataegus orientalis, Pyrus elaeagnifolia subsp. elaeagnifolia, Prunus divaricata subsp. ursina; taban arazilerde ve dere kenarlarında,
Tamarix smyrnensis; jips anakaya üzerinde Amygdalus orientalis, yine volkanik anakayada aşırı bozulmuş alanlarda Rosa gallica, R. canina, Paliurus spina-christi sahada rehabilitasyon çalışmalarında kullanılabilecek önemli türler
olarak tespit edilmiştir. Otsu türlerden ise Astragalus gossypinus, Hedysarum
nitidum, Genista sessilifolia, Acantholimon venustum, Artemisia austriaca; jipsli anakayada Gypsophyla simulatrix, kuru dere yataklarında Glycyrrhiza glabra
var. glandulifera, hareketli molozlar üzerinde Rhus coriaria toprak koruma ve
rehabilitasyon amaçlı önerilen türlerden bazılarıdır.
Anahtar Kelimeler: Yarı kurak alanlar, Toprak koruma, Rehabilitasyon, Tatlıçay Havzası,
Çankırı.
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1. GİRİŞ
Kuraklık; devamlılık gösteren ve canlıların yaşamını kısıtlayan bir olgudur. Kuraklıkla ilgili
yapılmış tüm tanımlarda yağış yetersizliği en önemli sebep olarak gösterilmektedir. Yağış yetersizliğinin bir sonucu olarak, bitki-toprak-su arasındaki doğal denge kırılgan ve belli sınırlar içinde kendine özgüdür. Kuraklığın bilimsel tanımlarına bakıldığında; Birleşmiş Milletler
Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi’nde kuraklık; “Yağışların, kaydedilen normal seviyelerinin
önemli ölçüde altına düşmesi sonucu, arazi ve su kaynaklarının olumsuz etkilenmesine ve hidrolojik dengenin bozulmasına sebep olan doğal olay” şeklinde tanımlanmıştır (Anonim, 2013).
Thornthwaite (1948) ise; bir iklimin nemli ya da kurak olmasının yağışa ve yağışın buharlaşma
ile bitkilerden meydana gelen transpirasyonun toplamından (evopotranspirasyon) yüksek yahut
düşük olmasına bağlı olduğunu belirtmektedir. Diğer bir deyişle kuraklık; yağışa ve potansiyel
evopotranspirasyonun oranına bağlıdır.
Dünya’da kurak alanların yayılışına bakıldığında; en kurak alanların Asya ve Kuzey Amerika’daki bazı alanlar hariç tutularak, yağışın az ve düzensiz, evapotranspirasyonun ise yüksek
olduğu bu sebeple de suyun hem bitki yetişmesi hem de toprak oluşumu için yetersiz olduğu
dönenceler arası kuşakta özellikle de 10° ve 35° Kuzey ve Güney arasında ve tropik bölgeler arası hava karışım alanının kuzey ve güneyinde olduğu söylenebilir (Maliva ve Missimer,
2012). Yer yüzünün %35-43 (Çizelge 1) arasında değişen miktarının kuraklık sorununa sahip
olduğu görülmektedir. Bu sahaların üretime sokulması veya bu sahalardan faydalanma, nüfusun aşırı artışının en büyük problem olduğu günümüz koşullarında üzerinde dikkatle durulması
gereken konulardır.
Çizelge 1. Toprak tipi, vejetasyon örtüsü ve iklim verilerine göre Dünya’da kurak alanların
dağılımı (Shantz, 1956).
Ayırımda esas alınacak yöntem

Yer yüzünde dağılımı

Toprak tipine göre

%43

Vejetasyon örtüsüne göre

%36

İklim verilerine göre

%35

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 2011 yılı verilerine göre; ülkemizin yıllık ortalama yağış
miktarı 654,7 mm’dir. Uzun yıllık ortalaması ise 642,8 mm’dir (Ulupınar vd., 2012). Şensoy
ve Ulupınar, (2008) Thornthwaite yöntemine göre; Türkiye için yaptıkları iklim sınıflandırmasında yarı kurak alanlar olarak İç Anadolu, Iğdır ve Şanlıurfa civarını; çok nemli alanlar için
Doğu Karadeniz Bölgesini ve nemli alanlar için de Karadeniz Bölgesi, Bitlis ve Muğla civarını
göstermişlerdir (Şekil 1). Bu yönteme göre, ülkemizde “kurak” alan bulunmamaktadır.
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Şekil 1. Thornthwaite yöntemine göre Türkiye’nin iklim sınıflandırması (Şensoy ve Ulupınar, 2008).

Yarı kurak alanlar arazi ıslahı yönünden çok hassas alanlardır. Bu sahaların ıslahında yapılacak
en küçük yanlış değerlendirme ve uygulamalar çalışmaların başarısızlıkla sonuçlanmasına yol
açabilecektir. Bu nedenle yarı kurak bölgelerde yer alan bozuk alanların ıslahında genellikle
ülkemizde tam alanda toprak işlemesi yapılarak arazinin ıslahı tercih edilmektedir. Halbuki, bu
sahalarda mümkün olduğunca araziyi bozmayacak ve toprak-su-bitki arasındaki dengeyi koruyacak yaklaşımlar tercih edilmeli, mümkün olduğunca sahada mevcut olan doğal bitki toplumları korunarak çalışmalar yapılmalıdır. Ancak bu konuda karşımıza, içerisinde hangi türlerin
bulunduğu bitki toplumlarının korunması gerektiği sorusu çıkmaktadır. Bu soru teorik olarak
çevresinde yer alan toprakların besin kapsamını iyileştirecek, bitki süksesyonuna katkı yapmak
suretiyle yeni türlerin gelişimine imkan sağlayarak bitki çeşitliliğini artıracak ve yöre koşullarına en iyi şekilde adapte olmuş türlerin oluşturduğu bitki toplumlarının korunması şeklinde
cevaplanabilir. Fakat bu cevabın araştırma sonuçlarına dayandırılması gerekmekte ve bozuk
alanlarda yer alan bitki toplumlarını oluşturan türlerin; toprak verimliliği ve etrafında yer alan
otsu bitki türü sayısı üzerinde etkisinin olup olmadığı incelenmelidir. Bu araştırmalardan sonra,
ıslah çalışmaları sırasında belirli hakim türlerden oluşan bitki toplumlarının sahada koruma
altında alınmasına karar verilebilir.
2. MALZEME ve YÖNTEM
2.1. Malzeme
Araştırma alanı olarak Tatlıçay Havzası (Çankırı) seçilmiştir. Bu alanın seçilmesinde; arazinin
farklı ekosistemleri barındırması, farklı vejetasyon tiplerine, farklı anakaya ve toprak çeşitliliğine sahip olması, yörede yapılan çalışmaların az sayıda olması etkili olmuştur. Alanın seçimine ve sınırlarının belirlenmesine yöredeki potansiyel alanlar üzerinde bir gözlem ve literatür
araştırması yapılarak karar verilmiştir. Havza 40º 33’- 40º 51’ kuzey enlemleri ile 33º 17’-33º
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46’ doğu boylamları arasında yer almaktadır. Toplam alanı 67000ha.dır. Havza 720-1820 m
yükselti kademeleri arasında yer almaktadır. Havzanın mansap bölümünde Çankırı merkez ilçeye ait istasyon, memba bölümünde Ilgaz ilçesi meteoroloji istasyonları bulunmaktadır. Bu
istasyonlara ait veriler çizelge halinde verilmiştir (Çizelge 2).
Çizelge 2. Çankırı ve Ilgaz meteoroloji istasyonları iklim verileri.
İstasyon Adı

Çankırı

Ilgaz

Konumu

400 36’ K
330 37’ D
400 91’ K
330 62’ D

Yükseltisi
(m)

Yıllık
Ortalama
Yağışı
(mm)

Yıllık
Ortalama
Sıcaklık
(oC)

İklim Tipi

751

402,1

11,1

Kurak-yarıkurak, mezotermal,
su fazlası yok veya pek az,
tam karasal iklim etkisine
yakın.

885

484,4

10,1

Yarı nemli mikrotermal kışın
kuvvetli su fazlası var.

Bu veriler ışığında havzanın yukarı kısımlarına doğru daha nemli ve orman yetişmesine uygun
yöresel koşulların bulunduğu, havzanın aşağı kısımlarına doğru ise İç Anadolu’nun karakteristik stebine yaklaşıldığı görülmektedir.
2.2. Yöntem
Araştırmanın amacına yönelik arazi çalışmaları, öncelikle büro ve ön arazi etütleri ile desteklenmiştir. Ön arazi çalışmaları sırasında neyin nasıl ve ne amaçla örnekleneceği planlandıktan
sonra incelenmesi düşünülen potansiyel alanlar belirlenmiş, daha sonra bu alanlara gidilerek
uygun örnekleme alanları yerinde tekrar belirlenerek çalışmalara başlanmıştır. Örnek alanların
koordinatları, denizden yükseklikleri (m) GPS ile kaydedilerek bilgisayarda ARCGIS programı üzerinde haritaya aktarılmıştır. Her örnek alanın genel görüntüsü ve hakim bitki türlerini
gösteren fotoğraflar yüksek çözünürlüklü dijital makine ile çekilmiştir. Hakim bitki türlerini
belirlemede alanda yapılan gözlemler etkili olmuştur. Bitkinin alandaki bulunma miktarı sayım
ve gözlem yöntemiyle belirlenmiş, otsu-odunsu oluşu, toprak koruyucu fonksiyonu, hayat
formu, habitusu ve örnek alandaki dağılışı ile yöredeki dağılışı dikkate alınarak egemenliği
belirlenmiştir. Otsularda ise tek yıllık ya da çok yıllık oluşu gibi hayat formu özellikleri ve
toprağı örtme derecesi gibi özellikleri incelenmiştir. Sahanın rehabilitasyon kapasitesi açısından
önemli görülen bitkiler arazi defterine lokalite ve bitki numarası verilerek kaydedilmiştir. Kesin
teşhis için bitkiler herbaryum tekniklerine göre alandan toplanmış, preslenmiş, kartonlara
yapıştırılmış ve Flora of Turkey and the East Aegean Islands (Vol. 1-9) adlı eserden (Davis, 19651988) teşhis edilmiştir. Toplanan ve teşhis edilen tüm değerli örnekler GUL Herbaryumu’nda
korumaya alınmıştır. Havzada incelenen toplam lokalite sayısı 25 olup toplam bitki örneği sayısı 120 kadardır. Arazide kolay tanınan taksonlar arazi defterine kaydedilerek bitki örnekleri alınmaya ve teşhis edilmeye gerek görülmemiştir. Bitki numaraları M. S. Özçelik adıyla
verilmiş ve numaralamada toplama tarihi esas alınmıştır. Her lokaliteden bir örnekleme alanı
seçilmiş ve amacımız doğrultusunda incelenmiştir. Her incelenen alan büyüklüğü 400 m2’dir.
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3. BULGULAR
Yapılan arazi çalışmaları sonrası, çalışma alanının ve benzer yarı kurak alanların rehabilitasyonunda
kullanılabilecek önemli görülen bitki türleri hakim vejetasyon tipi, denizden yükseklik, anakaya gibi
özelliklere göre sınıflandırılmıştır. Volkanik anakayada 1250-1400 m. denizden yükseklikte ve %510 eğimli arazilerde odunsu türlerden Pinus nigra subsp. pallasiana, Juniperus nana, rehabilitasyon
çalışmaları için önemli türler olarak tespit edilmişlerdir. Havzanın orta bölümlerinde kalıntı halinde
yaşlı P. nigra meşcereleri bulunmaktadır. Bu meşcereler yörede Karaçam yetişebileceğini göstermekte
ancak genç meşcerelerin olmayışı ve yaşlı meşcerelerin çok sınırlı alanlarda bulunuşu mikro-klima
olduğunu ya da arazi şartlarının bozulduğunu düşündürmektedir. Bu nedenle P. nigra subsp. pallasiana süksesyonun ileri basamaklarında kullanılabilecek bir tür olarak karşımıza çıkmaktadır. J. nana
ise boylanmaması, toprak yüzeyini örtecek şekilde gelişmesi ayrıca herdem yeşil olmasıyla öne çıkmaktadır. Volkanik anakayada, şiddetli yüzey erozyonu olan ve eğimi %15-%30 arası olan arazilerde
odunsu olarak Quercus macranthera subsp. syspirensis, Q. pubescens, J. oxycedrus subsp. oxycedrus,
Rosa dumalis, otsu türlerden Hedysarum nitidum, Astragalus gossypinus rehabilitasyon çalışmalarında
kullanılabilir türler olarak belirlenmiştir. Sahada en çok rastlanan tür Q. macranthera subsp. syspirensis olup 25 örnek noktanın 8’inde bu türe rastlanılmıştır. Çalı formunda, farklı anakayalarda, farklı
bakılarda ve farklı eğime sahip arazilerde yetişebilmektedir. Özellikle eğimin çok yüksek olduğu ve
toprağın stabil olmadığı alanlarda başka odunsu türlerin yaşayamadığı yerlerde bu tür yaşayabildiğinden çalışma sahasında ve benzer sahalarda ağaçlandırma çalışmalarında kullanılabilecek bir tür olduğu
düşünülmektedir. J. oxycedrus ise bir orman ağacı olması ve yörede birey halinde yaşayabilmesi dolayısıyla kaydedilmiştir. Rosa türleri genel olarak sahanın büyük bölümünde bulunmaktadır. 1.5-2 m
kadar boylanabilen bu türlerin 10-15 cm çapında ve 30-50 cm uzunluğunda kök sistemi geliştirebildikleri görülmüştür. Dikenli olduklarından dolayı hayvanlar tarafından tercih edilmedikleri için sahada bir
koruma ihtiyacı olmamakta ayrıca kök yapıları ile toprağı stabil hale getirmektedirler. A. gossypinus
ise oldukça çorak topraklarda yetişebilmekte, dikenleri dolayısıyla hayvanlar tarafından tercih edilmemektedir. Çok sayıda birey sık biçimde bulunduğunda toprak yüzeyini önemli ölçüde örtebilmektedir.
Havzada yer yer jipsli alanlara rastlanılmıştır. Jipsli alanlarda ise odunsu türlerden Amygdalus orientalis en önemli tür olarak önerilmektedir. Özellikle eğimli alanlarda, tepelerde A.
orientalis’in başarı şansının yüksek olduğu düşünülmektedir. Bunun nedeni bu türün dışında
jipsli alanlarda topluluk halinde yaşayabilen odunsu türe rastlanılmamış olması, jipsli tepelerde bu türün neredeyse tek başına yaşamasıdır. Tepeler arasında kalan oyuntularda, rüzgardan
korunan ve hafif nemli olan yerlerde bu türün bulunduğu ve topluluk oluşturduğu kolaylıkla
görülebilmektedir. Ayrıca meyveleri de vardır. Jipsli alanlarda eğimin az olduğu, düze yakın
arazilerde ise Gypsophyla simulatrix otsu olmasına karşın derin kök yapısı ve toprak yüzeyini
örtme özelliği sebebiyle jipsli alanların bitkilendirilmesinde faydalanılması önerilen türlerdendir. Yine jipsli alanlarda, periyodik derelerin yataklarında ve yakınlarında Glycyrrhiza glabra
var. glandulifera rehabilitasyon çalışmalarında değeri yüksek bir tür olarak tespit edilmiştir.
Açık, tahrip olmuş ancak toprağın stabil olduğu alanlarda 1000 m. ve üzeri yüksekliklerde Paliurus spina-christi, Crataegus orientalis, R. dumalis, R. gallica, A. gossypinus rehabilitasyon
için öncelikli türler olarak belirlenmiştir. P. spina-christi ve C. orientalis meyveleri yenilebilen
türler olmakla yöredeki yaban hayatının devamına katkı sağlayabilirler. Ayrıca P. spina- christi’nin anakaya yüzeye çıkmış ve çok taşlı alanlarda topluluk oluşturduğu ve büyük alanları
kapladığı tespit edilmiştir. Taban arazilerde ve dere kenarlarında ise Tamarix smyrnensis toprak
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yüzeyini örtmesi dolayısıyla toprak koruması ve rahabilitasyon amacıyla kullanılabilir.
4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Bitki örtüsü ortadan kalkmış ve aşırı bozulmuş alanlarda öncelik toprak yüzeyinin bitki örtüsü
ile kısa sürede örtülerek toprağın erozyona doğrudan maruz kalmasını engellemek ve daha
sonra topraklaşmanın artmasına çalışmak olmalıdır. Bitkilendirme için seçilecek türlerin ortam
veya bölgenin doğal florasından olması adaptasyon başarısını artırır. Bitki örtüsü tahribatının
arttığı, süksesyonun ilk aşamalara kadar gerilediği alanlarda rehabilitasyon çalışmalarının mevcut örtüyü korumak ve geliştirmekten başlayacağı göz önüne alınmalıdır. Bulgularda bahsedilen
türlerin tamamı havzanın doğal türleridir. Bu türler belirlenirken bulundukları alanda bir topluluk meydana getirebilmeleri, toprak üstü kısımlarının toprak yüzeyinde bir örtü oluşturması,
dolayısıyla yağmur damlalarının eroziv etkisini engellemesi/kırması; toprak altı kısımlarının
da toprağı tutabilecek nitelikte olması, yaban hayatı için meyvelerinin olması, aynı zamanda
çok yıllık olmaları göz önünde bulundurulmuştur. Tek yıllık bitkiler bir vejetasyon dönemi boyunca biyolojik faaliyetlerini devam ettirdiklerinden, kök sistemleri ve yaprak yüzeyleri büyük
oranda çok yıllık bitkilerden ve odunsu türlerden zayıf olmaktadır. Bu nedenle çalışma yapılan
sahalarda öncelikli olarak çok yıllık otsu ve odunsu türler incelenmiştir. Yarı kurak alanların rehabilitasyonu ve bu konudaki çalışmaların önemi giderek artmaktadır. Bu alanlar toprak varlığı
uzun süredir erozyona maruz kaldığı için genellikle çorak bir yapı sergilemekte, yağış azlığının
ve yanlış arazi kullanımlarının da etkisiyle diğer alanlara göre daha kırılgan bir yapı sergilemektedir. Bu nedenle başka alanlarda bitkilendirme-rehabilitasyon çalışmalarına konu olmayan
otsu türlerin ve çalıların yarı kurak alanlarda kullanılması ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Böyle
hassas sahalarda yapılacak bitkilendirme çalışmalarında amaç; odun üretimi ya da ekonomik
faydalanmadan ziyade, var olanın korunarak süksesyonun doğal klimaksa ulaşmasına yardım
etmek olmalıdır. Tavsiye edilen bitki türleri bu bakışın bir sonucu olarak da ortaya çıkmışlardır.
Bu türlerin topluluk halinde bulunduğu alanlarda korunması, ve mümkünse çoğaltılması/geliştirilmesi süksesyonun sağlığı açısından yararlı olacaktır. Tek yıllık bitkilerin dahi olmadığı,
anakaya açığa çıkmış, yüksek eğimli yerlerde ağaçlandırma yapılması halinde başarı şansı düşük olmaktadır. Böyle yerlerde yükseklik, anakaya ve eğim göz önünde bulundurularak tavsiye
edilen bitki türlerinin kullanılmasıyla başarı şansının daha yüksek olacağı düşünülmektedir.
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ÖZET
Bu çalışmada Konya kapalı havzası’ndaki (KKH) doğal çayırlıklar, mera, sulanamayan ekilebilir alanlar, sürekli sulanan alanlar, iğne yapraklı orman arazi
örtülerinin 2006 yılı net birincil üretiminin (NBÜ) uzaysal değişkenliği jeoistatistiksel yöntemler kullanılarak analiz edilmiştir. KKH 2006 yılına ait
alan kullanımı bilgileri CORINE arazi örtüsünden elde edilmiştir. Net birincil üretim verileri 1x1 km’lik mekânsal çözünürlüğe sahip MODIS uydu görüntüsünün MOD17A3 veri setinden (https://lpdaac.usgs.gov/data_access/
data_pool) elde edilmiştir. Verilerin Arcview ortamında işlenebilmesi için
MODIS Reprojection Tool (MRT) kullanılmış, veriler (Universal Tranverse
Mercator) UTM koordinat sistemine göre WGS 84 datumun’da 36. zona göre
project edilmiş ve havza sınırlarına göre kesilmiştir. Yukarıda belirtilen arazi
kullanımları için elde edilen NBÜ değerlerinin uzaysal yapısı semivayogram
ile modellenmiş ve çapraz değerlendirme ile doğrulanmıştır.

Anahtar kelimeler: MODIS, Jeositatistik, CORINE, Karbon
GİRİŞ
Vejetasyon, güneş enerjisini kullanarak arazi örtüsü ve atmosfer arasındaki enerji değişimlerinde önemli bir rol oynamaktadır (Berberoğlu vd.,2007). Karasal ekosistemlerdeki (toprak+vejetasyon) karbonun %75-90’gibi önemli bir bölümü dünya yüzeyinin %30’unu kaplamakta
olan bitki örtüsü, özellikle orman ekosistemleri tarafından depolanmaktadır (Foody vd., 1996;
Taşkınsu Meydan ve Berberoğlu, 2008). Bitkiler atmosferdeki karbonu fotosentez yoluyla bünyelerine almakta ve daha sonra bu karbonun bir kısmını solunum sonucu atmosfere vermektedir. Güneş enerjisini kullanan bitkiler, bu enerjinin bir kısmını solunumda geri kalan kısmını
ise yeni dokuların oluşmasında kullanmaktadır. Bitkilerin solunum ve yeni doku oluşturmak
için kullandığı enerji brüt birincil üretim (BBÜ), solunumla kaybedilen enerjinin BBÜ den
çıkarılmasıyla net birincil üretim (NBÜ) hesaplanmaktadır. NBÜ küresel ölçekte ekosistemin
değerlendirilmesi ve performansının ölçülmesi için önemli bir gösterge olarak ele alınmaktadır
(Berberoğlu vd., 2007).
Biyosferde fotosentezle karbonun bağlanması son derece önemlidir. Yıllık fotosentezle bağlanan
karbon (BBÜ) 123 Pg (1Pg= 1milyar ton) olarak tahmin edilmekte olup, bunun 60 Pg bitkinin so-
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lunumu ile atmosfere geri dönmektedir. Kalan 63 Pg net birincil üretim (NBÜ) olarak adlandırılır
ve bunun 53 Pg’ı bitki metabolizmasında kullanılır ve köklere transfer edilir. Geride kalan 10 Pg
net ekosistem üretkenliği (NEÜ) olarak adlandırılır. NEÜ’nün önemli bir bölümü arazi kullanımındaki değişimler, yangınla, biyotik stres ve erozyon gibi süreçlerle atmosfere verilir. Geriye
kalan yaklaşık 0,3-0,5 Pg yıl ise net biyom üretimi olarak ekosistemde depolanır (Lal, 2014).
Net birincil üretim ekosistemlerin izlenmesinde önemli bir gösterge olarak kabul edilmektedir
(Lal, 2014). Ancak bu değişkenin geniş alanlarda geleneksel yöntemlerle ölçülmesi son derece
masraflı olmakta ve uzun zaman almaktadır. Gelişen uydu teknolojileri ve coğrafi bilgi sistemleri sayesinde NBÜ geniş alanlarda, farklı arazi ve bitki örtüleri için belirlenebilmektedir (
Taşkınsu Meydan ve Berberoğlu, 2008).
Özellikle 36 spektral bantıyla dünyayı 1-2 gün içinde gerçek zamanlı olarak görüntüleyebilen
Terra MODİS ve Aqua MODİS küresel ölçekte veri sağlamaktadır. Bu veriler okyanuslar ve
atmosferdeki küresel dinamikler ile arazi üzerinde meydana gelen süreçlerin anlaşılmasına olanak sağlamaktadır (NASA, 2014a). Atmosferdeki karbondioksit konsantrasyonu mevcut uydu
sensörlerinden hiçbiri direkt olarak ölçemezken, MODIS uydusu bitkisel üretiminde ne kadar
sera gazının soğurulduğu ve kullanıldığı noktasında karasal ve deniz bitkilerinin fotosentetik
aktivitesini ölçerek hesaplamalar yapmaktadır (NİK, 201).
Bu kapsamda MODIS uydusu veri tabanı gerçek - zamanlı küresel ölçekte yıllık BBÜ ve NBÜ
(MOD17A3) tahminine olanak sağlamaktadır. MOD17A3 yapraklar tarafından ve kökler tarafından yapılan solunumu BBÜ günlük olarak hesaplamaktadır. NBÜ ise solunumun BBÜ
den çıkarılmasıyla hesaplanmaktadır. Solunum ve büyüme bileşenleri günlük biyokütle, yaprak
alanı indeksi (YAİ) ve her bir bitkinin fonksiyonuna göre spesifik yaprak alanı ve uydu verilerinden bitki dokularının yıllık büyümesine ilişkin üretilmiş yaprak alanı indeksinin allometrik
ilişkilerini kullanılarak hesaplamaktadır (McCallumvd., 2009).
Jeoistatistik, uzaysal modelleme (variogram) ve uzaysal enterpolasyon (krigleme) olmak üzere
iki basamaktan oluşmaktadır (Mulla ve McBratney, 2000; Srivastava ve Isaaks,1989). İlk basamakta ilgili özelliğin uzaysal yapısı modellenir, ikinci aşamada ise eğer uzaysal yapı uygun
ise krigleme ile örneklenmemiş noktalarda ilgili değişkenin tahmini yapılır ve haritası oluşturulur. MODIS tarafından tahmin edilen NPP değerlerinin çözünürlülüğü 1-km x 1-km olup,
bu çözünürlük birçok amaç için yeterli değildir. Jeoistatistiksel yöntemler (örneğin, krigleme)
kullanılarak ara değerler hesaplanabilir ve pikseller arası geçiş yumuşatılabilir.
Konya Kapalı Havzası yaklaşık 53.900 km2’lik bir alana sahip olup, Türkiye topraklarının
%7‘lik bölümüne karşılık gelmektedir. Havza, İç Anadolu’nun önemli bir bölümünü oluşturup,
rakımı 900-1500 arasında değişmektedir. Düz-düze yakın bir topografyanın çoğunlukla hakim
olduğu Havza bütününde, Samsam, Kozanlı, Kulu, Beyşehir, Suğla, Bolluk, Tersakan ve Tuz
Gölü ile Ereğli, Eşmekaya ve Hotamış gibi çok sayıda göl, sazlık ve diğer alanlar yer almaktadır (Nalbantçılar vd., 2009).
MATERYAL
Konya kapalı havzası Türkiye’nin en büyük kapalı havzası olup, 53.850 km2 lik bir alana sahiptir. KKH konumu itibariyle Konya, Ankara, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Karaman, Mersin,
Antalya ve Isparta ilerinin idari sınırları içerisinde yer almaktadır (Şekil 1).
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Şekil 1. Konya kapalı havzasının konumu ve içerisinde yer alan iller.
Bu çalışmada, Konya kapalı havzasında orman, mera ve tarım arazilerinin 2006 yılına ilişkin
NBÜ verileri kullanılmıştır. NBÜ verileri 1x1 km’lik mekânsal çözünürlüğe sahip MODIS
uydu görüntüsünün MOD17A3 veri setinden (https://lpdaac.usgs.gov/data_access/data_pool)
elde edilmiştir (NASA, 2014b). Verilerin Arcview ortamında işlenebilmesi için MODIS Reprojection Tool (MRT) kullanılmıştır (Şekil 2). Veriler (Universal Tranverse Mercator) UTM koordinat sistemine göre WGS 84 datumun’da 36. zona göre project edilmiş ve havza sınırlarına
göre kesilmiştir (Şekil 3).

Şekil 2. Konya Kapalı Havzasın’da 2006 yılı MODIS uydu verileri
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Şekil 3. Konya Kapalı Havzası 2006 yılı NBÜ verileri
Konya Kapalı Havzası içerisinde MODIS verileri 0-65535 arasında değişmekte olup, Tablo
1’de verilen değerler görüntüden çıkarılmıştır (NASA, 2014b) . Geriye NBÜ’nün hesaplandığı
alanlar kalmıştır (Şekil 4).
Çizelge 1. Bitki materyalinin bulunmadığı veya hesaplanmadığı için çıkarılan NBÜ değerleri
Değer (Digital number)
65535
65534
65533
65532
65531
65530
65529

Açıklama
Aşağıdaki diğer kategorilere girmeyen modellenmemiş piksellerin konvensiyonel HDF-EOS değeri
Çok yıllık tuz veya karasal tatlı su yüzeyleri
Çorak, seyrek bitki örtüsüne (kaya, tundra, çöl) sahip yüzey
örtüsü
Çok yıllık kar veya buz örtüsü
Sulak alanlar/ Su altına kalmış bataklıklar
Kent veya bina örtüsü
Sınıflandırılmamış pikseller

Konya Kapalı Havzası içerisindeki arazi örtüsünün belirlenmesinde CORINE 2006 arazi örtüsü
kullanılmıştır. CORINE arazi örtüsündeki doğal çayırlıklar, meralar, sulanamayan ekilebilir
alanlar, sürekli sulanan alanlar ve iğne yapraklı ormanların (Şekil 5) her biri içindeki NBÜ değerleri koordinat değeri ile birlikte GS+ programına aktarılmış ve daha sonra ilgili arazi kullanımı için NBÜ değerlerinin uzaysal yapısına ilişkin semivaryogram analizi yapılmıştır. Farklı
bitki örtülerine (orman, mera, tarım arazileri, vs) ilişkin NBÜ verilerinin uzaysal yapısının
belirlenmesinde değişken “lag” mesafesi uygulanmış ve anizotropinin olduğu yerlerde anizotropik modeller oluşturulmuştur. Ayrıca, arazi kullanım tipi ayrımı yapmaksızın, havza bütünündeki bütün arazi örtüsü NBÜ değerlerinin uzaysal bağımlılığı birlikte değerlendirilmiştir.
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Şekli 4. Net birincil üretimin (NBÜ) hesaplandığı alanlar

Şekil 5. Uzaysal bağımlılığı araştırılan arazi örtüleri
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ARAŞTIRMA BULGULARI
Konya Kapalı havzasında yer alan arazi örtülerine ilişkin NBÜ değerlerinin tanımlayıcı istatistik
sonuçlarına göre, NBÜ değerlerinin meralarda şiddetli düzeyde sağa, iğne yapraklı ormanlarda
orta düzeyde sağa ve diğer alanlarda ise normale yakın bir dağılım gösterdiği görülmektedir
(Çizelge 2). Varyasyon katsayıları, iğne yapraklı ormanların en düşük ve çayırlık alanların
NBÜ değerlerinin ise en yüksek değişkenlik gösterdiğini göstermektedir. Beklendiği gibi, tüm
alanların birlikte değerlendirildiği (bundan sonra «genel» olarak anılacaktır) genel›in NBÜ
değerleri daha değişkendir.
Farklı arazi örtülerinin NBÜ ve genel’in NBÜ değerlerinin uzaysal değişkenliği ayrı ayrı modellenmiştir. Semivaryogramların modellenmesinde değişken lag aralıkları (1000, 2000, 4000,
7000, 10000, 15000, 20000, 25000, 30000, 50000 ve 100000 m) kullanılmıştır. Lag aralıklarının seçiminde görsel olarak en uygun semivariogramı veren aralıklar seçilmiştir (Çizelge 3).
Çizelge 2. Arazi örtülerine göre NBÜ değerlerine ait tanımlayıcı istatistikler
Arazi örtüsü

Örnek
sayısı

AO

SS

En
Büyük

En
Küçük

Çarpıklık

Basıklık

VK

Genel

48325

2210,13 695,78

7389

384

0,67

0,55

31,48

Doğal Çayırlık

6044

1953,89 560,64

4628

446

0,86

0,74

28,69

Mera

2853

1947,27 519,86

4957

687

1,06

2,12

26,70

Sulanmayan
ekilebilir alanlar

12268

2067,57 514,01

4452

690

0,34

0,21

24,86

Sürekli sulanan
alanlar

8691

2573,60 594,37

5023

987

0,43

0,15

23,09

İğne yapraklı
ormanlar

310

3952,58 756,36

6049

1538

0,83

1,19

19,14

AO: Aritmetik ortalama, SS: Standart sapma, VK: Varyasyon katsayısı
Canbardella ve ark. (1994) tarafından önerilen sınıflama dikkate alındığında; mera, doğal çayırlıklar, sürekli sulanan alanlar ve iğne yapraklı ormanlarda NBÜ yüksek uzaysal bağımlılık
(nugget etkisi <25,) gösterirken, sulanamayan ekilebilir alanlarda orta derecede uzaysal bağımlılık ( 25< nugget etkisi <50) göstermektedir. Benzer şekilde, “genel”de NBÜ kuvvetli uzaysal
bağımlılık göstermektedir.
Şekil 6 incelendiğinde, Genel›in NBÜ değerinin 35400 m mesafeye kadar uzaysal bağımlılık
göstermekte olduğu ancak bu mesafeden sonra uzaysal bağımlılığın yok olduğu görülmektedir.
“Genel” için çapraz değerlendirme korelasyon katsayısı (0,89) yüksek olup, yapılan tahminlerin
yeterince güvenilir olduğunu göstermektedir. Buradan, jeoistatistik kullanılarak MODIS-NBÜ
değerlerinin piksel içlerinde enterpole edilerek çözünürlüğünün artırılabileceği anlaşılmaktadır.
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Çizelge 3. Arazi örtülerine göre NBÜ değerleri için oluşturulan semivariogram ve çapraz değerlendirme parametreleri
İzotropik model parametreleri

Arazi örtüsü

Nugget
(Co)

Sill
(Co+C)

Range

R

Nugget
oranı
(C/
[Co+C])

Genel (hepsi bir
arada)

81000

427100

35400

0,985

0,81

Üssel

0,898

Doğal Çayırlıklar

42200

344000

122700

0,972

0,877

Üssel

0,894

Meralar

58300

244200

42000

0,982

0,761

Üssel

0,802

817000

257600

85200

0,971

0,683

Üssel

0,829

78700

358600

32400

0,991

0,781

Üssel

0,834

R

Nugget
oranı
(C/
[Co+C])

Model

Çapraz
değerlendirme
r

0,483

0,748

Gausiyan

0,595

Sulanmayan
ekilebilir alanlar
Sürekli sulanan
alanlar

2

Model

Çapraz
değerlendirme
r

Anizotropik model parametreleri

Arazi örtüsü

Nugget
(Co)

Sill
(Co+C)

İğne yapraklı
ormanlar

343000 1361682 982500

Range

2

R2: Modelleme determinasyon katsayısı

Şekil 6. Genel’in NBÜ değerlerine ilişkin semivaryogram ve çapraz değerlendirme sonuçları
Doğal çayırlıklar (Şekil 7), Genel’den sonra en yüksek çapraz doğrulama değerine sahiptir.
Doğal çayırlardaki uzaysal bağımlılık mesafesi (122.700 m) Genel’in uzaysal bağımlılık mesafesinin (35.400 m) yaklaşık olarak üç katına eşit olduğu görülmektedir. Genel’in uzaysal
bağımlılığının düşük olması farklı bitki örtülerinin arazideki dağılımı ve oryantasyonu ile ilgili
olduğu söylenebilir. Bitki örtüleri arasındaki geçişlerde rastlanılan ani farklılıklar da Genel’deki NBÜ değerlerinin uzaysal ağımlılık mesafesinin düşük olmasının bir nedeni olabilir.
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Şekil 7. Doğal çayırlardaki NBÜ değerlerine ait semivaryogram ve çapraz değerlendirme sonuçları
Meralarda NBÜ değerlerinin yaklaşık 42 km’ye kadar kuvvetli bir şekilde uzaysal bağımlılık
gösterdiği artan mesafe ile uzaysal bağımlılığın son bulduğu anlaşılmaktadır. Meralardaki NBÜ
değerlerinin uzaysal bağımlılığının (Şekil 8), doğal çayırlardaki NBÜ değerlerine (Şekil 7) göre
daha kısa mesafeli olmasının, otlatmadan dolayı mera vejetasyondaki tahribattan ileri geldiği
düşünülmektedir.

Şekil 8. Meralardaki NBÜ değerlerine ilişkin semivaryogram ve çapraz değerlendirme grafiği
Şekil 9 incelendiğinde, sulanmayan alanlardaki NBÜ değerlerinin yaklaşık 85.000 m’ye kadar
orta düzeyde uzaysal bağımlılık göstermesine karşılık en fazla nugget etkisinin bu bölgede ölçülen değerlerde oluştuğu görülmüştür. Buradan kuru tarım alacalarında NBÜ değerlerinin bir
taraftan kısa mesafelerde değişkenlik sergilerken, diğer taraftan kendine benzerliğin uzun mesafelere kadar devam ettiği anlaşılmaktadır. Kısa mesafelerdeki değişkenlik gübreleme benzeri
uygulamalardan kaynaklanırken, benzerliğin uzun mesafelere kadar devam etmesinin ise aynı
ürünün (buğday) ekilmesinden ileri geldiği düşünülmektedir.
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Şekil 9. Sulanmayan ekilebilir alandaki NBÜ değerlerine ait semivaryogram ve çapraz değerlendirme grafiği
Sürekli sulanan alanlarda, diğer alanlara benzer şekilde, NBÜ başarılı bir şekilde tahmin edilebilmektedir (Şekil10). Tıpkı diğerlerinde (iğne yapraklı ormanlar hariç) olduğu gibi burada da
üssel model deneysel semivaryoramın modellememsinde en uygun model olarak ortaya çıkmış
ve nugget etkisi %25’in altında kalmıştır (şiddetli uzaysal bağımlılık)

Şekil 10. Sürekli sulanan alandaki NBÜ değerlerine ait semivaryogram ve çapraz değerlendirme grafiği
İğne yapraklı ormanlardaki NBÜ değerleri için oluşturulan semivaryogram modeli diğerlerine göre daha farklıdır. En yüksek nugget etkisi; sulanmayan ekilebilir alanlar dan sonra iğne
yapraklı ormanların NBÜ değerleri için belirlenmiştir. İğne yapraklı ormanların NBÜ değerleri alanda anizotropik bir uzaysal dağılım göstermektedir. Gerek yüksek nugget etkisi gerek
anizotropik dağılımının ormanların alandaki oryantasyonu ve kısa mesafelerde NBÜ değerlerinin aşırı değişken olmasından ileri geldiği söylenebilir. Ayrıca, iğne yapraklı ormanlardaki
bu yüksek nugget etkisinden, MODIS tarafından sağlanan NBÜ verilerinin çözünürlüğünün
(1x1-km) iğne yapraklı ormanlarda uzaysal analiz yapmak için yeterli olmadığı, yani daha kısa
mesafelerde ölçüm yapılmasının gerekli olduğu anlaşılmaktadır. Çizelge 3 ve Şekil 11’den deneysel semivaryogramın modellenmesinde fazla başarılı olunmadığı (R2=0,48) ve gaussiyan
modelin en uygun model olarak öne çıktığı görülmektedir. Gaussiyan model, kısa mesafelerde
parabolik davranır ve daha sonra hızla yükselerek yavaş yavaş asimptotik bir değere yaklaşır.
İncelenen bütün arazi örtüleri içinde, iğne yapraklı ormanların NBÜ değerlerinin uzaysal bağımlılığının (982.500 m) en uzun mesafeli olduğu görülmüştür.
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Şekil 11. İğne yapraklı ormanlardaki NBÜ değerlerine ilişkin semivaryogram ve çapraz
değerlendirme grafiği
SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada elde edilen sonuçlar, Konya kapalı havzası’da farklı birki örtüleri için elde edilen
MODIS uydu verilerinin jeoistatistkel yöntemlerle enteropole edilebileceği ve çözünürlülüğünün artırılabileceğini göstermiştir. KKH’daki meralar, sulanan alanlar, sulanmayan alanlar ve
iğne yapraklı ormalar için yapılan semivaryogram analizleri, iğne yapraklı ormanlar dışındaki
arazi kullanımlarında MODIS-NBÜ (MODIS-Net Birincil Üretim) değerlerinin uzaysal değişkenliğinin benzer olduğu, ancak iğne yapraklı ormanların NBÜ değelerinin diğerlerinden
daha farklı uzaysal yapısının olduğu görülmüştür. İğne yapraklı ormanların dışındaki arazi kullanımlarında MODIS-NBÜ değerleri jeositatistiksel yöntemler ile enterpole edilebilir ve istenen sayıda ara değer tahmin edilerek verilerin çözünlürlüğü %80›nin üzerinde bir hassasiyetle
artırılabilir. Fakat aynı başarının iğne yapraklı ormalar için elde edilebileceği söylenemez.
Bitki örtüsü ayrımı yapılmaksızın, tüm alana ilişkin elde edilen MODIS-NBÜ değerlerinin
birlikte semivaryogram analizi ve çapraz değerlendirmesinden, en az tek tek arazi örtüleri
kadar başarı elde edildiği görülmektedir. Dolayısıyla, iğne yapraklı ormanların MODIS-NBÜ
değerleri belki arazi örtüleri ile birlikte başarıyla enterpole edilebilir. MODIS uydu verilerinin
en büyük dezavantajı çözünürlüğünün (orta düzeyde) bazı çalışmalar için yeterli olmamasıdır.
Bu çalışmada görüldüğü üzere, jeoistatistiksel yöntemlerle bu dezavantaj belirli bir istatistiksel
hassasiyetle giderilebilir.
Bununla birlikte, havzadaki ekolojik koşulları izlemede doğal çayırlıkların önemli bir gösterge
tür olabileceği görülmüştür. İğne yapraklı ormanların havza sınırları içerisinde yüksek uzaysal
bağımlılık göstermemesi iğne yapraklı ormanların havza içerisinde kırılgan bir yapıda olduğunu göstermektedir. Bu durumda havza içerisinde iğne yapraklı ormanlarının mekansal varyasyonun nedenleri arazi çalışmaları ile belirlenmeli ağaçlandırma çalışmalarında bu nedenler göz
önünde tutulmalıdır.
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ÇORUM OSMANCIK EMİNE DERESİ HAVZASINDA RUSLE TEKNOLOJİSİ
KULLANILARAK EROZYON DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Semih Ediş1, Ali Uğur Özcan2, Ceyhun Göl1

Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü, Çankırı

a

Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Çankırı
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ÖZET
Türkiye için toprak kaybının önlenebilmesi havza planlamacıları için acil bir
gereklilik haline gelmiştir. Dünya’da erozyon kayıplarının tahmin edilmesinde birçok matematiksel model kullanılmaktadır. Bunlardan USLE/RUSLE
(Evrensel Toprak Kayıpları Eşitliği) ortalama toprak kayıplarını tahmin etmekte kullanılan modeldir. Bu çalışma da Çorum Osmancık Emine Deresi
ve Yan Dereleri Havzalarında 1990’lı yıllarda başlayan erozyon ve sel kontrol
çalışmalarının toprak korumada etkinliği RUSLE/CBS teknolojileri kullanılarak değerlendirilmiştir. İki farklı zaman için ayrı ayrı erozyon risk haritaları
hazırlanmış ve aralarındaki değişimler karşılaştırılmıştır. Havzada, 1990
yılında alanın %51’inde toprak kaybı 5000-10000 t ha-1 y-1 arasında değişiklik gösterirken, 2014 yılında toprak kaybı alanın %67’sinde 50-500 t ha-1 y-1
arasında değerler almaktadır. Başka bir ifadeyle; 1990 yılında toprak kayıplarının ağırlıklı ortalaması 5116 t ha-1 y-1 iken, 2014 yılında bu değer 243 t ha-1
y-1 kadar düşmüştür.
Anahtar Kelimeler: Osmancık, Havza, Erozyon, RUSLE

1. GİRİŞ

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de toprak erozyonu, arazi bozulma şekillerinin en önemli
sebeplerinden birisidir ve arazi kullanımını ve yönetimini büyük bir oranda etkilemektedir (Çepel, 1996). Toprak erozyonu özellikle yanlış ve yoğun arazi kullanımı, toprak bozulması, bitki
örtüsünün tahribi ve insan aktiviteleri gibi etkenlerden dolayı artmaktadır (Balcı, 1996).
Toprak kayıplarının ve erozyonun artması sonucu 19. yüzyılın başlangıcında araştırmalara
başlanmış ve 1940’lı yıllarda toprak kayıplarının belirlenmesinde ampirik formüller, 1950’li
yıllarda ise parametrik formüller geliştirilmiştir. Bu parametrik formüller, toprak kayıpları ile
yağış, toprak erodibilitesi, eğim ve eğim uzunluğu, arazi kullanımı gibi çeşitli parametreler
arasındaki istatistik ilişkilere dayanmaktadır. En yaygın olarak kullanılan parametrik model
olan Universal Toprak Kayıpları Metodu (USLE) tarımsal aktivitelerde, toprakların korunmasını ön planda tutan bir amaç için ABD’de geliştirilmiş ve daha sonra mera ve orman alanları
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içinde uyarlanmıştır (Wishcmeier and Smith, 1965, 1978; Şahin and Kurum, 2002). Renard et
al. (1991; 1997) USLE denklemini revize ederek Revize Universal Toprak Kayıpları Denklemi
(RUSLE)’ni kullanmışlardır. USLE/ RUSLE toprak kaybının tahmininde geniş alanda kullanılan matematiksel bir modeldir. Eroziv aşamaların farklı parçalarının sayısal değerlerini veya
toprak kayıplarının hesaplanmasında kullanılmaktadır (Wishcmeier and Smith, 1978; Griffin et
al., 1988; Dickinson and Collins, 1998; Lufafa et al., 2003; Amore, et. al, 2004; Özhan et al.,
2005; Erdoğan et al., 2005). Yıllık toprak kayıplarını veren USLE/RUSLE; yağış erosivitesi
veya erozyon oluşturma gücü (R faktör), toprak erodibilitesi veya erozyona karşı duyarlılığı (K
faktörü), eğim uzunluğu (L faktörü), eğim dikliği (S faktörü), ürün veya bitkisel örtü yönetimi
(C faktörü) ve toprak koruma yöntemleri (P faktörü) olmak üzere altı faktörün birleşiminden
oluşmaktadır (Wishcmeier and Smith, 1978; Renard et al., 1991;1992). USLE/ RUSLE’nin
basit yapısını oluşturan formülde C ve P faktörü arazi kullanım türlerine, R, K, L ve S faktörleri
ise ekolojik durumlara bağlı olarak değişmektedir (Özcan et al., 2008).
USLE/RUSLE hesaplamaları için ihtiyaç duyulan veri Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) prosedürleri grid hücre yoluyla erozyon tahminleri için faktör değerlerinin saptanmasında
kullanılabilmektedir (Kinnell, 2001; Erdoğan et al., 2007, Ozcan et al., 2008).
Bu çalışma Osmancık Emine Deresi Havzası’nda erozyon kayıplarının geçmişte gerçekleştirilen koruma ve ağaçlandırma uygulamaları ile nasıl değiştiği sorusuna cevap vermek üzere
yapılmıştır.
MATERYAL VE YÖNTEM
2.1 Çalışma alanı
Osmancık ilçesi İç Anadolu bölgesinin Orta Kızılırmak bölümünde yer alan Çorum iline bağlıdır. İlçe, İç Anadolu Bölgesinin kuzeyinde yer almakta olup, Karadeniz nemli iklimi ile karasal iklim arasında geçiş kuşağında bulunmaktadır. Proje alanı genel olarak incelendiğinde
%63.5’i verimli ve bozuk orman alanlarından oluşmaktadır. Havzanın %24.3’ü iskan ve ziraat
alanlarından oluşmaktadır. Havza içerisinde mera vasıflı arazi ve tahsisi yapılmış mera arazisi
bulunmamaktadır (Şekil 1).
Havza, dağlık ve orta dağlık arazi sınıfına girmektedir. Havzanın yükseltileri 410-1541 metreler
arasında, ortalama yükseltisi 815m, oldukça engebeli ve kırıklı bir topoğrafik yapıya sahiptir.
Havzanın kuzey yamaçları dağlık arazi sınıfına girmektedir. Havzanın %20.9’unun yükseltisi
1000 m ve daha üstüdür. Havzanın %61.7’sinin yükseltisi ise 600 m ve daha düşüktür. Havza
eğimli ve sarp arazilerin çoğunlukta olduğu bir yapıya sahiptir. Havzanın % 78.5’i dik ve sarp
arazilerden oluşmaktadır. Düz ve düze yakın arazi toplamı ise % 11.5’lik bir alan oluşturmaktadır.
Alanda jeolojik olarak çok farklı özelliklere sahip ana kaya ve ana materyallerin yayılış gösterdiği görülmektedir. Burada en büyük etkiyi alanın Kuzey Anadolu Fay Hattına çok yakın
olması ve tektonik olaylar sonucu olduğu düşünülmektedir. Havza içerisinde en büyük yayılış
alanı 3640 ha (%30) ile andezit-bazalt ana kayası oluşturmaktadır. Daha sonra çakıl taşı, kum
taşı ana kayası 3501 ha (%28) ve alüvyon 1719 ha (%14) ve ofiyolitik kaya-granit ana kayası
1338 ha (%11) havzanın ana kaya ve ana materyallerini oluşturmaktadır. Daha dar alanlarda
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ise kireçtaşı, metamorfize olmuş kumtaşı ve çakıl taşı ve melanj ana kayaları alanda yayılış
göstermektedir.
Havzanın topraklarının büyük çoğunluğu Kahverengi Orman Topraklarından oluşmuştur. Bu toprakların A horizonu iyi gelişmiş gözenekli ve granüler yapıya sahiptir. Bazik karakterlidir. B horizonu açık kahverengi ile kırmızı arasında olup az miktarda kil birikmesi gözlenmektedir. Toprak
derinliği 20-120 cm arasında değişmektedir. Eğimin yüksek ve bitki örtüsünün yetersiz olduğu
alanlarda şiddetli yüzey erozyonu meydana gelmiş ve A horizonu taşınmıştır. Havzanın dik ve
sarp arazi yapısına sahip alanlarında toprak tamamen taşınmış ve ana kaya yüzeye çıkmıştır.
Yıllık ortalama sıcaklık 13.5ºC, ortalama yüksek sıcaklık 19.4ºC, ortalama düşük sıcaklık
7.6ºC, en soğuk ay 1.9ºC değeri ile Ocak, en sıcak ay 24.8ºC ile Temmuzdur.
Ortalama yağışların mevsimsel dağılışı incelendiğinde toplam yağışın %60’ı ilkbahar ve kış
aylarında düşmektedir. Alanın yıllık ortalama yağışı 355mm olup toplam yağış miktarının oldukça yetersiz olması ve mevsimsel dağılışın düzensiz olması kuraklık etkisini artırmaktadır.
İklim tipinin Erinç’e göre yarı kurak, vejetasyon tipinin ise park görünümlü orman olduğu,
Thornthwaite yöntemine göre ise, “yarı kurak, mezotermal, su fazlası yok veya pek az, denizel
iklim etkisine yakın” bir iklim tipine sahip olduğu ortaya çıkmaktadır.
1990 ve 1994 yıllarda yürütülen “Emine Deresi Erozyon Kontrolü Projesi” harita verileri incelendiğinde 9308.5ha arazide değişi şiddet ve derecede erozyon olduğu görülmektedir. Bu projelerde erozyonun temel nedenleri olarak bitki örtüsünün bozuk olması ve aşırı otlatma olduğu
ifade edilmektedir. Havza içerisinde şiddetli erozyon nedeniyle ana kayanın yüzeye çıktığı ve
şiddetli yağışlar sonrası sel ve taşkınların yaşandığı belirtilmektedir.

Şekil 1. Araştırma alanı sınırı ve arazi kullanım durumu
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Yöntem
Çalışma yöntemi olarak USLE/RUSLE erozyon tahmin teknolojisi kullanılmıştır
[Eş. 1] (Wishcmeier and Smith, 1978; Renard et al., 1997).
A= R x K x L x S x C x P								

[1]

Eşitlikte; A = Yıllık toprak kaybı (t ha-1 y-1); R, Yağış erozyon oluşturma gücünü gösterir faktör
(MJ mm ha-1 saat-1y-1); K, Toprakların erozyona olan duyarlılığını gösterir faktör (t ha saat ha-1
MJ-1 mm-1); L, Eğim uzunluğu; S, Eğim dikliği; C, Ürün ve ürün yönetim faktörü; P, Toprak
koruma yöntemleri faktörüdür.
USLE/RUSLE teknolojisinde yağışların erozyon oluşturma gücü, 30 dakikalık en yüksek yağış
şiddeti (I30) ve yağışın toplam enerjisinin (E) ürünü (EI30) olarak hesaplanmaktadır (Wishcmeier and Smith, 1978). Bu projede R faktörü, Doğan (2002) tarafından verilen R faktörlerinin,
Modifiye-edilmiş Fournier İndisi ile regresyonu ile Türkiye geneli için Yılman et. al, (2006)
tarafından geliştirilen eşitlik [2] kullanılarak hesaplanmıştır.
R = 0.047 MFI1j, 65 									

[2]

Burada, R: USLE/RUSLE teknolojisi yağış erozyon oluşturma gücü (MJ mm ha-1 h-1y-1) ve
MFIj, Modifiye edilmiş Fournier İndisi’dir. Konumsal R yüzeyini oluşturmak için ise çalışma
alanının Sayısal Yükselti Modeli (SYM) kullanılmıştır (Foster et al., 1981). Havzada yüksekliğe bağlı olarak yağış miktarında eşitlik [3] göz önünde bulundurularak düzeltmeler yapılmıştır
(Toy and Foster, 1998):
									

[3]

Burada; Ry = R faktörü bilinmeyen ünite için düzeltilmiş R değeri, Rr = R faktörü bilinen referans istasyonun R değeri, Py = R faktörü bilinmeyen ünitenin ortalama yıllık yağışı (mm), Pr =
R faktörü bilinen referans istasyonun ortalama yıllık yağışı (mm)‘dır.
Çalışma alanının yüksekliği 410-1541 m arasında değişim göstermektedir. Referans istasyonu
olarak alınan Osmancık meteoroloji istasyonunun yüksekliği 410 m olup, bilinmeyen üniteler
için R değerleri eşitlik [3]’den her 300 m yükseklik farkında 50 mm yağışın artacağı ArcView
9.2 ile SYM’den hesaplanmıştır (Ozcan et al., 2008).
Toprağın erozyona göstermiş olduğu direnç olarak da tanımlanan K faktörünün bulunmasında
ve haritalanması için 1:25000 ölçekli Türkiye Toprakları Veritabanı (GDPS, 1986) kullanılmıştır. Toprak sınıflarının poligonlarına sahip olan vektör tabakaları, erozyon ve tekstür kombinasyonları farklı K sınıflarının ayrılmasıyla ilişkilendirilerek toprak üniteleri Romkens et al. (1986)
ve revize edilmiş hali Renard et al. (1997) tarafından önerilen aşağıdaki eşitlik [4] kullanılarak
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sayısallaştırılmıştır (Erdoğan et al., 2007).
2

 log D g + 1,659  
  				
K = 0,0034 + 0,0405 * exp − 0,5
0
,
7101


 

[4]

Eşitlikte, K: USLE/RUSLE toprak erozyon duyarlılığı (ton ha-1 × ha MJ-1 × saat mm-1) ve Dg:
primer toprak taneciklerinin geometrik ortalama çapıdır (mm).
Eğim uzunluğu ve eğim dikliğinin bir bileşkesi olarak LS faktörü, havzanın Sayısal Yükseklik
Modeli (SYM) ve eşitlik [4] (Moore and Burch 1986a, 1986b) ile Arcview 9.2 Hidrolojik Akım
Birikimi modülü kullanılarak elde edilecektir.
0, 4

1, 3

η   sin θ 
 χ
L
S =
 
 						
 2 ,13   0,0896 

[4]

Burada, LS: USLE/RUSLE topoğrafik faktörü, χ: yüzey akış yoğunlaşma sayısı, η: hesaplama
yapılan hücrelerin büyüklüğü ve θ: eğim dikliği (o)’dir.
USLE/RUSLE – C faktörü, eşitlik [5]’de verilen alt faktörlerin ölçülmesi veya analitik olarak
hesaplanması ile elde edilmektedir.
C = CPLU x CCC x CSC x CSR x CSM 						

[5]

Burada, CPLU: önceki arazi kullanımı, CCC: kanopi örtüsü ve yüksekliği, CSC: yüzey ve artık (ölü
bitki) örtüsü, CSR: arazinin yüzey pürüzlülüğü ve CSM: toprak nem koşulunu ifade etmektedir.
C faktörü, havzada arazi kullanım türü ve bitki örtüsünün türü, kapalılığı ve yoğunluğu olarak
arazi ölçümleri ve 1:25000 ölçekli Orman Amenajman Planları ile değerlendirilerek Wischmeier and Smith (1978), Özhan et al., 2005 ve Özcan vd., 2011’e göre belirlenmiştir. Toprak koruma yöntemleri faktörü arazide alınmış her türlü mühendislik önlemi için 0.5 diğer alanlar için
1 alınmıştır.
Sonuç olarak, Yıllık toprak kayıplarının tahmin edilmesini sağlayan RUSLE, kendisini oluşturan R, K, LS ve C faktör ArcView 9.2 software ile birleştirilerek elde edilmiştir (Erdoğan et al.,
2005; Özcan et al., 2008)
BULGULAR ve TARTIŞMA
Yıllık toprak kayıpları çalışma alanında RUSLE modeli kullanılarak tahmin edilmeye
çalışılmıştır. Bütün parametreler 10x10 gridlere çevrilmiş daha sonra yıllara göre havzanın toprak kayıpları elde edilmiştir. Mühendislik önlemleri alındığı 1990 yılından 2014 yılına kadar
kısa sürede LS, R ve K faktörün değişmeyeceği, C ve P faktörün değişeceği göz önünde bulundurularak LS, R ve K faktörler tek olarak hesaplanmıştır.
Yağışların eroziv etkisi eşitlik [2] ve [3] yardımıyla hesaplanmış ve alanın SYM kullanılarak
haritalandırılmıştır (Şekil 2a). Çalışma alanının R faktörü 565-1585 MJ ha-1 mm hour-1 year-1
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arasında değerler almıştır (Çizelge 1). Avrupa R faktörü değerleri olan 0-900 MJ ha-1 mm hour-1
year-1 (Van der Kniff et. al, 2000) kıyaslandığında yükseklik farklılığından ve yağış ortalaması
dolayı benzer bir sonuç çıkmaktadır. Deviren Saygin et al. (2014) R faktörün yarı kurak alanlar
için çok dikkat edilmesi gereken bir faktor olduğunu göstermiştir.
Çizelge 1. Çalışma alanına ait R faktör değerleri
R Değeri
(MJ mm ha-1 s-1y-1)
565-700
700-850
850-1000
1000-1150
1150-1285
Toplam

Alan
(Ha)
4762.719
4369.356
1831.815
622.817
598.392
12121.000

Alan
(%)
39
36
15
5
5
100

Eğim uzunluğu-dikliği faktörü (LS) eşitlik [4] ile çalışma alanının topografyası dikkate alınarak
DEM ve ArcGIS Hidroloji aracı kullanarak elde edilmiştir (Şekil 2b). LS faktörü 0 ile 1700
arasında değerler almıştır (Çizelge 2). Ağırlıklı olarak havzanın %63.2’sinde 10-50 arasında
değer almıştır. Çok uç değerler havzadan yer alan dik eğimlerden kaynaklanmaktadır.
Çizelge 2. Çalışma alanına ait LS faktör değerleri
LS Değeri
0-5
5-10
10-50
50-100
100-250
250-1000
>1000
Toplam

Alan

Alan

(Ha)
1883.200
746.000
7668.900
334.800
1004.800
450.300
39.000
12121.000

(%)
15.5
6.2
63.2
2.8
8.3
3.7
0.3
100

Çalışma alanının büyük toprak grupları incelendiğinde alansal olarak %85 ile en fazla kahverengi
orman toprakları bulunmaktadır (Çizelge 3). Kahverengi orman topraklarının değerleri 0.50
ile 0.80 (t ha ha-1 MJ-1 mm-1) arasında değişmektedir (Şekil 2c., Çizelge 4). Bunun en önemli
sebebi, eğim farklılıklarından dolayı toprak derinliklerinden kaynaklanmaktadır. Bu değerler
havzanın kahverengi orman topraklarının yüksek toprak erodibilitesine sahip olduğunu göstermektedir.
Çizelge 3. Çalışma alanına ait büyük toprak gruplarının alansal dağılımı
Büyük Toprak Grupları
Aluviyal
Koluviyal
Kahverengi Orman Toprağı
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Alan (Ha)
814.52
1007.28
10305.3

Alan (%)
7
8
85

10-12 Eylül 2014

I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu / Çankırı

Toplam

12127.1

100

Çizelge 4. Çalışma alanına ait K faktör değerleri
K Değeri
(t ha ha MJ-1 mm-1)
0
0.13
0.25
0.50
0.70
0.80
Toplam

Alan
(Ha)
106.600
921.700
952.000
166.500
87.100
9978.200
12212.100

-1

Alan
(%)
0.9
7.5
7.8
1.4
0.7
81.7
100

C faktör değerleri Wischmeier and Smith (1978), Özhan et al., 2005 ve Özcan vd, 2011’e göre
arazi kullanımı ve kapalılık göz önünde bulundurularak Çizelge 5’de verilmiştir.
Çizelge 5. C faktör değerleri (Wischmeier and Smith (1978), Özhan et al., 2005 ve Özcan vd,
2011’e gore düzenlenmiştir)
Arazi Kullanım Türü/Arazi Örtüsü (AKT/AÖ)

C Faktör Değeri

Orman (% 0-30 kapalı)

0.15

Orman (% 30-70 kapalı)

0.1

Orman (% 70-100 kapalı)

0.05

Mera

0.3

Ziraat

0.5

Su

1

Maden

1

Kumul

0.5

Kayalık

1

İskan

1
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Arazi Kullanım Türü/Arazi Örtüsündeki (AKT/AÖ) değişim, C faktöründeki değişimi vermektedir. Bu amaçla 1990 ile 2014 yıllarına ait 1/25000 ölçekli meşçere haritaları kullanılmıştır. Bu
bağlamda 1990 yılında alanın yaklaşık %70.2’sinde C faktör değeri 0.2 ile 0.3 arasında değerler almıştır (Şekil 3a ve Çizelge 6). Havzaya ait 1990 yılı veri alt yapısı değerlendirildiğinde,
AKT/AÖ dağılımında havzanın %80-90’lık bölümünün bozuk orman ve orman içi açıklıklardan oluştuğu dikkat çekmektedir. Bu proje kapsamında havza ıslah çalışmaları başlatılmış,
ormanlık alanlar içinde aşırı ve yanlış otlatma ile mücadele yapılmıştır. Aynı zamanda bozuk
orman alanlarında örtü geliştirme, ot ekimi ve ağaçlandırma çalışmaları yürütülmüştür. Sahada
bozuk meşe (Quercus spp.), ardıç (Juniperus spp.) ile sakız ve menengiç (Pistacia spp.), sumak
(Rhus spp.) türleri, yüksek bölümlerinde ise ardıç (Juniperus spp.) ve otsu türler mevcuttur.
Çizelge 6. 1990 yılına ait C faktör değerlerinin alansal dağılımı
C Faktör

Alan

Alan

(1990)

(Ha)
0-0.1

(%)
27.4

3346.100
317.500
8548.400
12212.000

2.6
70.2
100.0

0.1-0.2
0.2-0.3
Toplam

2014 yılında ise C faktör değerleri 0-1 arasında değişim göstermiştir (Şekil 3b ve Çizelge 7).
Fakat C faktör değerlerinin alansal değerlerinde bir artış olmuştur. Alanın yaklaşık %68.7’sinde
0 ile 0.1 arasında değerler almıştır. 2014 yılı AKT/AÖ dağılımına bakıldığında yürütülen havza
ıslah çalışmalarının başarılı sonuçları dikkat çekmektedir. Özellikle otlatmanın kontrol edilmesi ile bozuk orman alanlarında iyileşme göze çarpmaktadır. Ayrıca Kızılçam ağaçlandırma
çalışmalarındaki yüksek başarı sonucu orman alanlarında artış ve kapalılıkta yükselme görülmektedir. Ayrıca otlatmanın azalması ve kontrol altına alınmış olması otsu vejetasyona çeşitlilik ve kapalılıkta artışa neden olmuştur. Yamaç arazilerde bozuk meşe ve ardıç ormanlarının
kapalılığının artması tabaka ve oluk erozyonu oluşumu yavaşlatmıştır. Oyuntu ve dere içlerinde
vejetasyonun geldiği görülmektedir. Bu durum oyuntu erozyonun oluşumunda ve taşınan sediment miktarının azalmasına neden olmaktadır.
Çizelge 7. 2014 yılına ait C faktör değerlerinin alansal dağılımı
C Faktör
(2014)
0-0.1
0.1-0.2
0.2-0.3
0.3-0.5
0.5-1
Toplam

Alan
(Ha)
8389.600
806.000
293.100
2711.100
12.200
12212.000

Alan
(%)
68.7
6.6
2.4
22.2
0.1
100.0

Çalışma alanında 1990 yılı itibariyle ağaçlandırma ve mühendislik önlemleri alınmıştır. Özellikle yamaçlarla insan gücü ile teraslar oluşturulmuştur. Alan içerisinde 1990 yılından önce
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herhangi bir önlem olmadığı için P faktör değeri 1 olarak alınmıştır. 2014 yılı için ise çalışma
yapılan alanlarda P faktör değeri 0.5 olarak kabul edilmiştir. Bunun sonucunda çalışma alanı
yapılmış olan 7888 ha alanda P faktör değeri 0.5’tir (Şekil 3c ve Çizelge 8).
Çizelge 8. 2014 yılına ait P faktör değerlerinin alansal dağılımı
Alan

Alan

(Ha)

(%)

0.5

7888.6

65.1

1

4236.8

34.9

P Değeri

Çalışma alanına ait 1990 ve 2014 yılı Potansiyel toprak kayıpları bütün faktörlerin çarpılması
ile bulunmuştur. Alansal dağılımlar (Çizelge 9) ve toprak kayıpları (Şekil 4 ve 5) her iki yıl
içinde ayrı ayrı verilmiştir.
Çalışma alanında 1990 yılında toprak kayıplarının ağırlıklı ortalaması 5116 t ha-1 y-1 iken 2014
yılında bu değer 243 t ha-1 y-1 kadar düşmüştür. Çizelge 9’da açıkça görüldüğü üzere 1990 yılında alanın %51’inde toprak kaybı 5000-10000 t ha-1 y-1 arasında değişiklik gösterirken, 2014
yılında alanın %67’sinde 50-500 t ha-1 y-1 arasında değerler almaktadır.
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a)

c)

b)

Şekil 3. Çalışma alanına ait a. C faktör (1990), b. C faktör (2014), c. P faktör (2014) haritası
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Çizelge 9. 1990 ve 2014 yıllarına ait yıllık toprak kayıpları ve alansal dağılımı
A Toprak Kaybı

1990 yılı

2014 yılı

(1987)
(t ha-1 y-1)

0-10
10-20
20-50
50-250
250-500
500-1000
1000-5000
5000-10000
>10000
Toplam

Alan

Alan

Alan

Alan

(%)
2.03
0.03
0.14
1.14
1.67
6.45
33.55
51.03
3.95
100.00

(Ha)
248
4
18
139
204
788
4097
6232
483
12212

(%)
4.13
3.48
15.96
39.07
28.59
7.89
0.78
0.05
0.02
100.00

(Ha)
504
425
1949
4772
3492
964
96
7
3
12212

Şekil 4. 1990 yılına ait toprak kayıpları haritası
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Şekil 5. 2014 yılına ait toprak kayıpları haritası
SONUÇ
USLE/RUSLE hesaplamaları için ihtiyaç duyulan veri Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) prosedürleri grid hücre yoluyla erozyon tahminleri için faktör değerlerinin saptanmasında kullanılabilmektedir CBS, coğrafik veya mekansal koordinatlar tarafından belirlenen veri ile çalışmak
üzere oluşturulan bir sistem olarak tanımlanabilmektedir. Coğrafi Bilgi Sistemleri tasarlamalarla farklı etki değerlendirmelerinde geniş alanlarda kullanılmaktadır. USLE/RUSLE ile küçük vadilerde erozyon kayıplarının hesaplanmasında ve etki eden faktörlerin belirlenmesinde
uzaktan algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri son yıllarda yoğun olarak kullanılmaya başlanmıştır. Osmancık Emine Deresi Havzası’nda yapılan toprak koruma çalışmaları neticesinde Arazi
Kullanım Türü/Arazi Örtüsünde değişiklikler meydana gelmiştir. Bu değişiklikler neticesinde,
USLE/RUSLE modeline göre havzadaki toprak kayıplarında ciddi bir azalış meydana gelmiştir.
Bu yöntemle kullanılan tüm parametreler CBS ile analiz edilerek, değerlendirilmesi ile daha
büyük havzalar için daha doğru, ekonomik ve hızlı bir şekilde erozyon risk haritaları oluşturulmaktadır. Böylece toprak koruma önlemleri alınacak olan alanda müdahalenin nasıl yapılacağı
sorusu cevaplanmış olacaktır.
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GÜNEŞ AKTİVİTESİ VE İKLİM DEĞİŞİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER
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ÖZET

Karmaşık ve etkileşimli bir yapıya sahip olan iklim sisteminin güç kaynağı,
Güneş radyasyonudur. Ancak 19.yy’ın ortalarından itibaren bu doğal sisteme
ek olarak insan aktivitelerinin de küresel iklimi etkilediği yeni bir döneme
girilmiştir. Küresel sıcaklıktaki bu değişim; endüstriyel gelişim, karbon yakıt
kullanan araç sayısındaki artış, aerosollerin kullanımı, arazi kullanımındaki
değişiklikler gibi insan faaliyetlerinin etkisiyle ortaya çıkan sera gazı emisyonundaki artışla doğru orantılı olarak gerçekleşmiştir.
Aslında “küresel iklim değişikliği” gezegenimiz için yeni bir olgu değildir.
İnsan faaliyetlerinin minimum olduğu sanayi öncesi dönemde, hatta insan
öncesi dönemlerde de küresel çapta pek çok büyük iklimsel değişiklikler yaşanmıştır. İster volkanik olaylar gibi dünyanın kendi iç dinamiklerinden ister insan aktivitelerinden kaynaklansın, iklimdeki değişimler; esas olarak bu
değişkenlerin dünyaya ulaşan ve dünyada tutulan Güneş enerjisi miktarına
etkilerini ifade etmektedir ki tüm atmosferik olaylar da buna bağlı olarak
gelişir. Bu çalışmada atmosferik değişimlerin, özellikle de küresel/bölgesel
sıcaklık değişimlerinin kısa vadeli değil, dönemsel olarak güneş aktivitesi ile
karşılaştırılmasının esas alındığı bir yöntem izlenmiştir. Buna göre ülkemizde
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından tutulmuş uzun dönem sıcaklık
verileri ile NASA tarafından yayınlanan Güneş aktivite verileri karşılaştırılmak
suretiyle döngüsel ortalama güneş aktivitesi-döngüsel ortalama sıcaklık bağıntısı bölgesel bazda sorgulanmıştır. Güneş Lekesi verileri ile aylık, yıllık,
döngüsel ve mevsimsel analizler yapılmıştır. Uzun ve orta vadeli Güneş aktivitesi-İklim ilişkisi değerlendirilerek gelecek dönemler için Güneş Leke Döngüsü tahminleri ışığında yeni bir projeksiyon ortaya konmaya çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler: İklim Değişimi, Güneş Lekeleri, Güneş Aktivitesi, Kozmik Işın Bulutlanması.
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1. GİRİŞ
Dünya ikliminin sanayi öncesi dönemden bu yana, özellikle de son elli yıl içinde değişmekte
olduğu açık bir gerçektir. Bu değişim elbette; endüstriyel gelişim, karbon yakıt kullanan araç
sayısındaki artış, aerosollerin kullanımı, arazi kullanımındaki değişiklikler gibi insan faaliyetlerinin etkisiyle ortaya çıkan sera gazı emisyonundaki artışla doğru orantılı olarak gerçekleşmiştir. Atmosferdeki sera gazı konsantrasyonu her geçen gün artmış, örneğin atmosferdeki karbondioksit konsantrasyonu 1800’lü yıllardan beri yüzde 30’dan daha yüksek bir seviyede artış
göstermiştir (Turekian, 2006).
Atmosferimizde son 50 yıl içerisindeki sera gazı birikimi, 10.000 yıl boyunca meydana gelen
değişimden daha fazladır (Cline, 1992). Buna karşın sanayi devriminden çok önce, sadece güneş aktivitesindeki iniş-çıkışlar, iklimimizde çok büyük değişimlere sebep olmuş, güneş aktivitesinin azaldığı dönemlerde buzul çağları yaşanırken tersi durumlarda buzullar erimiş, kıyı
bölgeleri sular altında kalmış, büyük kıtlık dönemleri yaşanmıştır. Tüm bu bilgiler ışığında
sanayi devrimi öncesinde dünya ikliminde meydana gelen ekstrem değişimler, güneş aktivitesinin, dünya iklimi üzerinde bilinenden çok daha fazla etkili olabileceğini göstermektedir
(Kilcik, 2005).
Gezegenimiz için büyük iklimsel değişiklikler nadir olaylar değildir. Aksine insan var olmadan
ya da endüstri devrimi yaşanmadan önce de küresel iklim koşullarında dönemsel büyük değişiklikler yaşanmıştır. Son 1000 yıl içinde; 1010-1050 yılları arasında yaşanan Oort Minimumu,
1100-1250 yılları arasında yaşanan Medieval Maksimumu, 1280-1350 yılları arasında yaşanan
Wolf Minimumu, 1460-1550 yılları arasında yaşanan Spörer Minimumu, 1645-1715 yılları arasında yaşanan Maunder Minimumu, 1790-1820 yılları arasında yaşanan Dalton Minimumu ve
1950 yılında başlayıp hala devam eden Modern Maksimumu dönemleri, büyük iklimsel değişimler arasında sayılabilir (Grafik 1.1) (Eddy, 1976).
Örneğin; endüstri devriminden çok önce, 1100-1250 yılları arasında yaşanan Ortaçağ Sıcak
Döneminde, ortalama sıcaklıkların bugüne göre 1°C, deniz seviyesinin ise 0.5 m daha yüksek
olduğu tespit edilmiştir (Oliver ve Fairbridge, 1987). M.S. 1200 yıllarında sıcaklıklar maksimuma ulaşmış, buzulların bütün dünyada geriledikleri sıcak bir dönem yaşanmıştır.
Bu çalışmada öncelikle güneş aktivitesi ile ülkemizdeki bazı meteoroloji istasyonlarına ait sıcaklık verilerinin istatistiksel olarak bağıntısı sorgulanmış bunun yanında gelecek dönemlere
ilişkin tahminler yapılmaya çalışılmıştır.

Grafik 1.1. Son 1000 yılda yaşanmış olan güneş aktivite-küresel iklim değişimleri (Eddy,
1976).
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2. GÜNEŞ AKTİVİTE GÖSTERGESİ OLARAK GÜNEŞ LEKELERİ
Güneş içinde bulunan tüm madde, yüksek sıcaklıklardan ötürü gaz ve plazma hâlindedir. Bu
nedenle Güneş, ekvatorda yukarı enlemlerde olduğundan daha hızlı döner. Ekvatorda dönüş
hızı 25 gün iken kutuplarda 35 günde kendi etrafında döner. Bu kademeli dönüş sonucunda
manyetik alan çizgilerinin zamanla kıvrılarak manyetik alan halkaları oluşturması Güneş›in
yüzeyinden patlamalarla ayrılarak güneş lekeleri ve güneş püskürtüleri oluşumuna neden
olur. Bu kıvrılma hareketi solar dinamonun oluşmasına ve ortalama 11 yıllık (9-13 yıl) Güneş
döngüsü ile Güneş›in manyetik alanının yön değiştirmesine neden olur (Shlionskaya, 2011).
Güneş lekeleri, manyetik alanın gözle görülür etkilerinin, en uzun zamandır bilinen örneklerinden biridir. Lekeler, güçlü manyetik alan bölgelerinde ortaya çıkar. Güneş lekelerinin belirli
aralıklarla artıp azalan sayıları, Güneş’in etkin bir dönemde olup olmadığının, en büyük ipucunu verir. Manyetik etkinliğin çok olduğu dönemler, doğal olarak lekelerin de sayılarının arttığı
dönemlere karşılık gelmektedir (Resim 2.1).

Resim 2.1. Güneş lekeleri (http:\\soho.esac.esa.int\data)
2.1. Güneş Leke Döngüsü
Bir Güneş Leke Döngüsü, ortalama 11 (9-13) yıllık bir güneş aktivite periyodudur. Bu periyodun başında güneş lekeleri sayısı minimumdan başlayarak artar ve periyodun orta noktasında
maksimum değerine ulaşır. Periyodun sonuna doğru ise tekrar azalarak minimum noktasına
iner ( Resim 2.2 ).

Resim 2.2. Tipik bir güneş leke döngüsü (soho.esac.esa.int/data)
Döngünün tipik minimum döneminde çok az güneş lekesi görünür ve hatta bazen hiç görünmez. Güneş döngüsü ilerledikçe Spörer yasasının açıkladığı gibi güneş lekelerinin sayısı artar
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ve ekvatora doğru yaklaşır. Güneş lekeleri genelde zıt manyetik kutuplara sahip çiftler olarak
bulunur. Ortalama olarak 11 yılda bir, Güneş’in manyetik kutupları yer değiştirmektedir. Dolayısıyla, Güneş’in başlangıçtaki kutuplarına döndüğü tam bir manyetik Güneş çevrimi, ortalama
22 yıl almaktadır.
2.2. Güneş Lekesi Gözlemleri
Güneş aktivite göstergesi olarak Güneş lekeleri, 2000 yıl öncesinden, Han hanedanlığından beri
gözlemlenmekte ve Çinli gökbilimciler tarafından yüzyıllardır kayıtları tutulmaktaydı. 1608 yılında ilk teleskopun icadından sonra Galile, 1610 yılında kendi teleskopunu geliştirdi ve Avrupa’da güneş lekelerinin kayıtlarını tutmaya başladı. Bu tarihten itibaren günümüze kadar Güneş
Lekeleri günlük olarak kayıt altına alınmıştır. Günümüz araştırmacıları için güneş gözlemleri
ile ilgili en popüler konu, Güneş leke gözlemleridir.
2.3. Kozmik Işınlar Ve İklim Üzerindeki Etkileri
Yeryüzünü dıştan sararak yerin ekvator düzlemi içinde dolanan ve konumlarını, manyetik alanlarına bağlı olarak koruyan, esas olarak elektronlar ve protonlardan oluşan yüksek enerjili parçacık kuşakları, Van Allen kuşakları olarak bilinirler. İki farklı kuşak, gezegenimizi dıştan sarmaktadır. Bu kuşakların başlıca kaynağı öncelikle gezegenimizin manyetik çekirdeği ve güneş
rüzgârıdır. Bu kuşakların enerjisi ve parçacık sayısı, Güneş’in faaliyet dönemlerine bağlı olarak
değişir. Güneş aktivitesinin yüksek olduğu dönemlerde güneş radyasyonu ile güçlenen Van Allen Kuşakları, koruyucu bir kalkan gibi uzaydan aldığımız kozmik ışın miktarını azaltmaktadır.
Güneş aktivitesinin az olması da Dünya’ya daha yüksek miktarlarda kozmik ışınım ulaştığı
anlamına gelmektedir.
Kozmik Işınların, patlayan yıldızlardan yayılan yüksek hızlı ve çok yüksek enerjiye sahip atomaltı parçacıkları (proton ve helyum çekirdekleri gibi) oldukları düşünülmektedir. Bu parçacıklar sürekli olarak Dünya atmosferini bombardıman etmektedirler. Kozmik ışınların Dünya
atmosferindeki etkilerinden birisi C-14 izotopu oluşumuna neden olmak iken daha önemli bir
etkisi de atmosferdeki atomlarla çarpışarak yoğun bulut oluşumuna neden olmasıdır (Resim
2.3).
Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi - CERN’de, kozmik ışınların etkilerinin incelendiği CLOUD
deneyinde, bulut odacıkları içerisinde kozmik ışınıma maruz bırakılan atmosferik gazların bulut oluşumuna neden olduğu ispatlanmıştır (Kirkby, 2013).
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Resim 2.3. Kozmik Işınlar atmosferin üst tabakalarında yoğun bulutlanmalara neden olmaktadır (Kirkby, 2013).
Daha önce belirtildiği gibi Güneş aktivitesinin azaldığı dönemlerde Dünya’ya ulaşan Kozmik
ışın miktarı artmaktadır. Hem Güneş radyasyonundaki azalma hem de bulutluluk, Dünya yüzeyine ulaşan enerji miktarını önemli oranda azaltmaktadır (Svensmark, 1999). Böylece güneş
radyasyonunun azaldığı dönemlerde kozmik ışınların oluşturduğu bu yoğun bulutların, dünyaya ulaşan güneş enerjisini yansıtarak gezegenimizin ısınmasını engellediği kanıtlanmıştır.
3. ÖNCEKİ DÖNEMLERE AİT BÜYÜK İKLİM DEĞİŞİMLERİ
Küresel İklim Değişimleri ile Güneş aktivitesi arasındaki ilişkiyi doğrulayan en büyük kanıtlardan biri C-14 izotopu birikimindeki değişimdir. Güneş aktivitesinin az olması, Dünya’ya daha
yüksek miktarlarda kozmik ışınım ulaştığı anlamına gelmektedir (Swensmark, 2007). Çünkü
manyetik açıdan etkin olduğu dönemlerde Güneş, koruyucu bir kalkan gibi uzaydan aldığımız kozmik ışın miktarını azaltmaktadır. Güneş aktivitesindeki değişime bağlı olarak, dünyaya
ulaşan kozmik ışınımın ürettiği C-14 izotopu miktarının binlerce yıllık buzul katmanlarındaki
değişimi de, güneş aktivitesindeki uzun dönemli değişimler konusunda kesin bilgilere ulaşılmasına yardımcı olmuştur (Petit, 2001 ).
Uzun dönem verileri göz önüne alındığında C-14 metoduyla hesaplanan ve daha sonra da gözlemlerle doğrulanan bazı süreçler aşağıdaki gibidir :
Güneş lekeleri sayısının arttığı büyük dönemler,
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M.S. 1850-2008 yılları arası,

Güneş lekeleri sayısının azaldığı büyük dönemler;
•

M.Ö. 1600-200,

•

M.S. 300-800,

•

M.S. 1350-1850 yılları arası olarak tespit edilmiştir.

Tespit edilen verilere göre güneş lekelerinin arttığı dönemlerde buna bağlı olarak sıcaklıklar
artmış, buzullar ise gerilemiş ve incelmiştir. Aynı şekilde sıcaklıklar, lekelerin azalmasına paralel olarak düşmüş, buzullar ise ilerlemiş ve kalınlaşmıştır (Schaefer, 1997).
Günümüze yakın dönemde gerçekleşen olaylar dizisi kısaca şöyle özetlenebilir: M.S. 900-1300
(en etkili olduğu yıllar 1100-1250) yılları arası Ortaçağ Sıcak Dönemidir. Güneş leke verileri
dönemin maksimum seviyesine çıkmıştır. Bu dönemde dünya üzerinde ortalama sıcaklıklarda
önemli artışlar kaydedilmiştir. Oliver ve Fairbirge’ye (1987) göre bu dönemde bugüne göre
ortalama sıcaklıklar 1°C, deniz seviyesi ise 0.5 m daha yüksek seyretmiştir. Ortaçağ, özellikle
buzulların bütün dünyada geriledikleri nispeten sıcak bir dönemdir. Bu sıcak dönem Avrupa’da
belirgin sosyo-ekonomik ve buna bağlı olarak sosyo-kültürel değişikliklere yol açmıştır. Bu yıllar özellikle İzlanda ve Grönland’da kalabalık Norman yerleşmelerinin kuruldukları dönemdir.
Orta Çağ sonlarına doğru bu yerleşmeler tekrar ilerleyen buzulların altında kalmıştır (Erinç,
1971).
Bu dönemden sonra meydana gelen en önemli iklim değişikliği, Küçük Buzul Çağı olarak adlandırılan soğuma dönemidir. Esas olarak Küçük Buzul Çağının 1580 ile 1750 yılları arasında
etkisini gösterdiği ve Avrupa’da 1600-1750 yılları arasında en şiddetli dönemin yaşandığı kabul
edilebilir (Oliver ve Fairbridge, 1987). Ortaçağ Sıcak Döneminden sonra Küçük Buzul Çağında
genel olarak güneş lekeleri sayısı minimal seviyede seyretmiştir. 1600-1700 yılları arasında
ortalama sıcaklıklarının günümüzden yaklaşık 1°C daha düşük olduğu anlaşılmaktadır. Bu dönemlerde sıcaklıklarda önemli düşüşler yaşanmış, buzullar ilerlemiştir.
17. ve 18. yüzyıllarda sıcaklıklarda meydana gelen ani düşüşler sosyo-ekonomik yapıyı da
derinden etkilemiştir. 17. yy’da İskandinavya’da sıcaklıklar düşmüş, ekim yapılan birçok sahada ekinler olgunlaşamamış ve yeşil kalmış, bu nedenle bu soğuk döneme “Yeşil Yıllar” adı
verilmiştir (Erinç, 1971). Bu örnekte iklim değişikliklerinin toplumsal yaşamla ne kadar iç içe
olduğu açık olarak görülmektedir. 17. yy’a ait yağlı boya tablolarda genel olarak konu kış oyunları, donmuş nehirler ve kardır. Küçük Buzul Çağının bazı dönemlerinde de çok küçük çapta
ısınmalar görülmüş olmakla birlikte bu dönemin genel karakteri sıcaklık ortalamalarının düşük
olmasıdır. Güneş lekeleri sayılarına baktığımızda 1700’lerin baslarında leke sayıları uzun bir
süre minimal seviyede seyretmiştir. Lekeler 1727 yılında artmaya başlamış olmakla birlikte
günümüz ile karşılaştırıldığında bu artış bir hayli düşüktür.
Öte yandan Küçük Buzul Çağı Avrupa kıtasının bir çok bölgesini farklı zamanlarda etkilemiştir.
1640-1650 yılları arasında İsviçre’de buzullaşma maksimum noktasına ulaşmıştır. 16701705 yılları arasında Avusturya’da, 1720-1750 yılları arasında Norveç’te, 1816-1825 yılları
arasında tüm dünyada buzullarda önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Küçük Buzul Çağı’nın son
dönemlerini içine alan 1850’li yıllara kadar Kanada ve İzlanda’da önemli buzullaşmalar tespit
edilmiştir (Lamb, 1984).Yukarıda bahsedildiği üzere 18. yüzyılın ortalarından itibaren güneş le-
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kelerinde tedrici bir artış görülmüştür. Bu artış ortalama olarak 1770’lı yılların sonlarına kadar
sürmüştür; ancak leke sayılarındaki bu artışlar günümüzdeki artışlara oranla oldukça düşüktür.
1790’lardan itibaren 1830’lu yılların başına kadar lekeler düşük seviyelerde seyretmiştir Sıcaklıklarda 1830-1880 yılları arasında görülen hafif bir yükselişin benzeri güneş lekeleri sayılarında da görülmektedir. Özellikle 1847 ile 1850 yılları arasında güneş lekeleri sayısı yüksek
değerlerde seyretmiştir.
Sıcaklıklarda 1880’li yıllardan sonra kısa süreli bir düşüş yaşanmıştır. Sıcaklıklarda yaşanan
bu düşüş 1930’lu yıllara kadar sürmüştür. Güneş lekelerinde de sıcaklığa paralel olarak artış
ve azalışlar gözlenmiştir. Bu yükselişi bozan istisnalar 1950’li yıllar olmuş, güneş leke sayıları
ani olarak 1953 yılında 14’e, 1954 yılında ise daha da azalarak 4’e kadar düşmüştür. Bu rakam
güneş lekeleri ortalama sayısı ele alındığında son derece düşük bir değerdir. Güneş lekeleri
sayısında yaşanan bu ciddi azalma iklimlere de yansımıştır. Özellikle 1953-1954 kışları kayıtlara göre son derece sert geçmiş, 1954 kışında İstanbul boğazından büyük buz parçalarının ve
bankizlerin geçişine tanık olunmuştur.
Ancak 1950’den itibaren günümüze kadar, güneş lekeleri sayısı ve sıcaklıklarda her ne kadar
belirli periyotlar dahilinde düşüşler gözlemlense de, genel eğilim artış yönünde olmuştur.
4. MATERYAL VE YÖNTEM
Güneş aktivite göstergesi olarak güneş lekeleri ile iklim göstergesi olarak ortalama sıcaklık
değişimleri arasındaki ilişkiler, dünya çapında pek çok araştırıcı tarafından analiz edilmiş, uzun
dönem veriler karşılaştırılarak bağıntılar ortaya konmaya çalışılmıştır. Araştırmaların çoğunda
döngü maksimumu-ortalama sıcaklık değişimi verileri karşılaştırılmış olmakla beraber, özgün
çalışmalar da mevcuttur. Bu araştırmada ise atmosferik değişimlerin, özellikle de küresel sıcaklık değişimlerinin kısa vadeli değil, dönemsel olarak ortalama güneş aktivitesinin esas alınacağı
bir çalışma içerisinde karşılaştırılması gerektiği prensibinden yola çıkılmıştır. Yani bu çalışmada daha önce tespit edilen döngü maksimumu-sıcaklık değişimi karşılaştırması yapılmamış,
dönemsel güneş aktivitesi/dönemsel ortalama sıcaklık bağıntısı sorgulanmıştır.
Yaklaşık 11 yıllık güneş leke döngüsünü ifade eden her bir eğrinin kapsadığı toplam leke sayıları, bize o döngünün toplam enerjisini vermektedir. Döngüler süre olarak eşit olmadığı için
toplam leke verisi yerine her döngünün kendi süresine bölümüyle elde edilecek ortalama döngü
leke sayıları kullanılmıştır. Bu değerler, aynı dönemde deneme alanı olarak seçilen meteoroloji
istasyonlarından alınan döngüsel ortalama sıcaklık verileri ile karşılaştırılarak Pearson Moment
korelasyon katsayısı hesaplanmıştır.
Bu tezin çalışma esasına göre uzun dönemli aylık Güneş Leke verilerine ve uzun dönemli bölgesel aylık ortalama sıcaklık verilerine ihtiyaç duyulmuştur.
Güneş leke verilerine esas olarak; Amerikan Uzay ve Havacılık Ajansı NASA’dan Ocak 1749
başlangıç olmak üzere Aralık 2013 tarihine kadarki toplam 3180 aylık veri seti temin edilmiştir.
Bölgesel Sıcaklık verilerine esas olmak üzere; Adana (1930-2011), Antakya (1940-2011), Florya (1936-2011), İzmir (1938-2011), Aydın (1940-2011), Burdur (1931-2011), Muğla (19302011), Fethiye (1940-2011), Antalya (1930-2011), Alanya (1941-2011), Mersin (1939-2011),
Göztepe (1930-2011), Çanakkale (1930-2011), Bursa (1930-211, Ankara (1930-2011), Balıkesir (1937-2011), Kütahya (1930-2011), Akhisar (1936-2011), Manisa (1930-2011) istasyon-
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larına ait ve 2011 yılı Aralık ayını da kapsayan doğrulanmış aylık ortalama sıcaklık verileri,
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden temin edilmiştir.
NASA’dan temin edilen uzun dönemli güneş verileri (Aylık Güneş leke sayıları) bir çizgi grafiği
haline dönüştürülmüş; böylece her döngünün başlangıç ve bitiş noktaları belirlenmiştir. Çalışmanın sonucu olarak ortaya çıkan uzun dönem aylık güneş aktivite grafiği, güneş döngülerinin
minimum ve maksimum noktaları ile hangi döngünün ne kadar enerji ürettiğini göstermektedir.
Aylık Güneş Lekesi verilerine göre, inceleme alanına giren meteorolojik verilerin ait olduğu
zaman aralığında 1934-2008 yıllarını kapsayan 7 tam Güneş döngüsü gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Bu döngülere ait başlangıç ve bitiş tarihleri aşağıdaki gibidir (Çizelge 4.1).
Çizelge 4.1. 1934-2008 yılları arası Güneş Aktivite Verileri
Güneş
Döngüsü

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Toplam
Süre(Yıl)

Toplam
Leke

Ortalama
Leke(Yıllık)

17

Ocak 1934

Şubat 1944

10

7196.7

719.7

18

Şubat 1944

Nisan 1954

10.2

9089.3

891.1

19

Nisan 1954

Ekim 1964

10.5

11475

1092.8

20

Ekim 1964

Haziran 1976

11.7

8448.5

722.1

21

Haziran 1976

Eylül 1986

10.3

9995.3

970.4

22

Eylül 1986

Mayıs 1996

9.7

9356.6

964.6

23

Mayıs 1996

Ocak 2008

11.7

8116.6

693.7

5. BULGULAR
Bölgesel verilerin ait olduğu 19 istasyona ait veriler; 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23. Güneş leke
döngülerinin ait olduğu 1934-1944, 1944-1954, 1954-1964, 1964-1976, 1976-1986, 1986-1996
ve1996-2008 yıllarına ait ortalama dönemsel solar aktivite (güneş leke sayıları) ile karşılaştırılmıştır.
Korelasyon katsayıları, Pearson’un çarpım-moment korelasyon katsayısı örneklem kestirimi
metodu ile bilgisayar tabanlı istatistik programı kullanılarak hesaplanmıştır.
Buna göre istasyonlara ait analizler aşağıdaki gibidir:
Adana İstasyonu				

Antakya İstasyonu

1934-1986 yılları arası R= 0.69		

1944-1986 yılları arası R= 0.93

1986-2008 yılları arası R= neg.

1986-2008 yılları arası R= neg.
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İzmir İstasyonu				

Florya İstasyonu

1944-1986 yılları arası R= 0.83		
1986-2008 yılları arası R= neg.		

1944-1986 yılları arası R= 0.72
1986-2008 yılları arası R= neg.

Aydın İstasyonu 				

Burdur İstasyonu

1944-1986 yılları arası R= 0.66		
1986-2008 yılları arası R= neg.

1944-1986 yılları arası R= 0.84
1986-2008 yılları arası R= neg.

Fethiye İstasyonu 				

Mersin İstasyonu

1944-1986 yılları arası R= 0.60		
1986-2008 yılları arası R= neg.

1934-1986 yılları arası R= 0.90
1986-2008 yılları arası R= neg.

Balıkesir İstasyonu 				

Manisa İstasyonu

1934-1986 yılları arası R= 0.72		
1986-2008 yılları arası R= neg.		

1934-1986 yılları arası R= 0.90
1986-2008 yılları arası R= neg.
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Akhisar İstasyonu 				

Kütahya İstasyonu

1934-1986 yılları arası R= 0.62		
1986-2008 yılları arası R= neg.		

1934-1986 yılları arası R= 0.85
1986-2008 yılları arası R= neg.

Göztepe İstasyonu 				

Çanakkale İstasyonu

1934-1986 yılları arası R= 0.81		
1986-2008 yılları arası R= neg.		

1934-1986 yılları arası R= 0.76
1986-2008 yılları arası R= neg.

Bursa İstasyonu 				

1934-1986 yılları arası R= 0.96		
1986-2008 yılları arası R= neg. 		
Antalya İstasyonu 				

1934-1986 yılları arası R= 0.76		
1986-2008 yılları arası R= neg.		

Ankara İstasyonu

1934-1986 yılları arası R= 0.69
1986-2008 yılları arası R= neg.
Alanya İstasyonu

1934-1986 yılları arası R= 0.77
1986-2008 yılları arası R= neg.
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Muğla İstasyonu

1934-1986 yılları arası R= 0.75
1986-2008 yılları arası R= neg.
5.1. Bulguların Analizi
19 istasyona ait veriler incelendiğinde; güneş aktivitesi ile ortalama sıcaklıklar arasında 19341986 yıllarını kapsayan 17,18,19,20 ve 21. güneş döngüsü dönemlerinde güçlü bir ilişki olduğu
tespit edilmiştir. Bu istasyonlarda 1934-1986 yılları arasındaki 5 döngülük (52 yıl) süre için
korelasyon aşağıdaki gibi hesaplanmıştır (Çizelge 5.1).
1986-2008 yıllarını kapsayan 22 yıllık 2 güneş döngüsü boyunca güneş aktivitesi ile ortalama
sıcaklık arasında pozitif bir ilişki tespit edilememiştir. Güneş aktivitesinin görece düşüş yaşadığı 22 ve 23. döngülerde ortalama sıcaklık yükselmiştir.
Çizelge 5.1. Meteoroloji istasyonlarına ait güneş aktivitesi-ortalama sıcaklık ilişkisi
METEOROLOJİ İSTASYONU KORELASYON KATSAYISI (r) İLİŞKİ DERECESİ
Adana
Antakya
Florya
İzmir
Aydın
Burdur
Muğla
Fethiye
Antalya
Alanya
Mersin
Göztepe
Çanakkale
Bursa
Ankara
Balıkesir
Kütahya
Akhisar
Manisa
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0.69
0.93
0.72
0.83
0.66
0.84
0.75
0.60
0.76
0.77
0.90
0.81
0.76
0.96
0.69
0.72
0.85
0.62
0.90

Yüksek İlişkili
Yüksek İlişkili
Yüksek İlişkili
Yüksek İlişkili
Yüksek İlişkili
Yüksek İlişkili
Yüksek İlişkili
Yüksek İlişkili
Yüksek İlişkili
Yüksek İlişkili
Yüksek İlişkili
Yüksek İlişkili
Yüksek İlişkili
Yüksek İlişkili
Yüksek İlişkili
Yüksek İlişkili
Yüksek İlişkili
Yüksek İlişkili
Yüksek İlişkili
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Grafik 5.6 Meteoroloji İstasyonlarına ait Korelasyon Katsayıları Dağılımı

6. TARTIŞMA VE SONUÇ
Güneş Aktivitesi - Ortalama Sıcaklık bağıntısı ile ilgili olarak güneş leke verileri ile 19 istasyona ait uzun dönem ortalama sıcaklık verileri analiz edilmiştir. En eski sıcaklık verisi 1930 yılına aittir. 1934 yılında başlayan 17. güneş döngüsü baz alınmak şartıyla her döngü için toplam
enerjiyi ifade edecek olan dönemsel ortalama güneş leke sayıları ile dönemsel ortalama sıcaklık
verileri karşılaştırılmıştır. 23. güneş döngüsü 2008 yılında tamamlandığından sonraki veriler
göz ardı edilmiştir.
1934-1986 yıllarını kapsayan 52 yıllık 5 güneş döngüsü boyunca güneş aktivitesi ile ortalama
sıcaklık arasında güçlü ve doğrusal bir ilişki olduğu açıktır. Tüm istasyonlar için ortalama korelasyon 0.80 (yüksek İlişkili) olarak hesaplanmıştır. Güneş aktivitesinin yükseldiği dönemlerde
ortalama sıcaklık ta buna bağlı olarak yükselmiş, güneş aktivitesinin düştüğü dönemlerde de
ortalama sıcaklık buna bağlı olarak düşmüştür.
Bulgular analiz edildiğinde, 1986 yılına kadar dünya atmosferinin insan faaliyetlerinin olumsuz
etkilerinden Güneş aktivitesi-Küresel sıcaklık ilişkisini bozacak derecede etkilenmediği tahmin
edilebilir. Ancak 1986 yılı ve sonrasında atmosferdeki ısınma, güneş aktivitesindeki düşüşe rağmen ortalama sıcaklıklarda yükselişe neden olacak kadar etkili olmuştur. Her ne kadar sıcaklık
anomalisi 2008 yılından sonra düşüşe geçmişse de atmosferimiz ısınmaya devam etmiştir.
Özellikle son 30 yıldır ısıttığımız dünya atmosferi, solar değişime eskisi gibi hızlı tepki
verememektedir. Bozulmuş bir atmosfer ve solar enerjide meydana gelen ani değişimler,
ekstrem hava olaylarına ve tahmin edilemeyen atmosferik tepkilere sebep olabilecektir. Bu
tür iklimsel değişimler dünyanın her yerinde aynı etkiyi aynı anda göstermemektedir. Konum,
arazi yapısı, lokal atmosferik dinamikler ve insan faaliyetlerinin durumu, iklimdeki değişimin
gücünü ve şeklini etkilemektedir.
Küresel çapta etkiler değerlendirildiğinde, mekanizmanın hala çalıştığına dair bazı ufak işaretler mevcuttur. NASA GISS tarafından yayınlanan rapora göre 1998-2008 yılları arasında
küresel sıcaklık artış ivmesi özellikle 2007 yılından sonra düşüşe geçmiştir (Grafik 6.1) (Jones,
2008).
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Grafik 6.1. 1998-2008 yılları arasında küresel sıcaklıkta meydana gelen değişim ivmesi (Jones, 2008)
6.1. Geleceğe Yönelik Projeksiyonlar
6.1.1. Güneş Leke Döngüsü-24
Araştırmacılar tarafından Haziran 2013’te maksimum noktasına ulaşacağı tahmin edilen 24.
döngü, ancak Şubat 2014 tarihinde bu seviyeye ulaşmış ve bitiş tarihi olarak tahmin edilen
2019 yılına doğru azalarak düşüşe başlamıştır. 24. Güneş leke döngüsü Mayıs 2014 tarihinde
77 aylık bir süreyi tamamlamıştır. 23. Güneş leke döngüsünün ilk 77 aylık (Mayıs 1996-Eylül
2002) toplam güneş leke sayısı ile karşılaştırıldığında; 24. döngünün 23. döngüye göre % 47.9
oranında daha düşük aktiviteyle geçmekte olduğu söylenebilir. Tam leke döngü tahmini ile
ilgili olarak 24. Döngünün toplam olarak 3887.85 güneş leke sayısı ile döngüyü tamamlaması
beklenebilir (Grafik 6.2).

Grafik 6.2. (1755-2008) Yıllarını kapsayan 23 Güneş Döngüsü ve 24. Döngü Tahmini
Yani 24. Güneş Döngüsü boyunca (2008-2019) oluşacak güneş aktivitesi, bir önceki döneme
göre çok daha düşük olarak tahmin edilmektedir ki, tüm göstergeler bunu doğrulamıştır.
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6.1.2. Uzun Dönem Tahminler
Tallbloke (2013)’e göre; 24. döngü ile hızlı bir iniş trendine giren güneş aktivitesinin 25. döngüden itibaren daha da düşerek 2100 yılına kadar minimum seviyede seyredeceği tahmin edilmektedir (Grafik 6.3).
Önümüzdeki 100 yıl için yapılan tahminlere göre 24. Döngü ile başlayan Güneş Aktivitesindeki
azalma, uzun dönemde güneş radyasyonundaki azalma ile paralel olarak sıcaklığın düşeceği ve
gezegenimizin soğuk bir periyoda gireceği şeklinde yorumlanabilir (Tallbloke, 2013).

Grafik 6.3. Uzun Dönem Döngü Tahmini (Tallbloke, 2013)
Uzun dönem döngü tahminleri incelendiğinde; atmosferimiz insan faaliyetleri sonucu bu kadar
değişmişken, güneş aktivitesindeki böylesine büyük bir düşüşün iklimi ne şekilde etkileyebileceği sorusuna cevap vermek çok kolay olmayacaktır.
Güneş radyasyonundaki düşüş, Van Allen kuşağındaki zayıflama ve kozmik ışın bulutlanmaları, belki de Maunder Minimumu gibi küçük bir buzul çağının habercisi olabilir.
Güneş aktivitesindeki bu düşüş, atmosferimizin yeniden düzenlenebilmesi için bir fırsat olarak
değerlendirilebileceği gibi atmosferik dengesizlikler büyük doğal felaketleri de beraberinde
getirebilecektir.
Atmosferimizdeki belirsizlikler henüz çok net tahminlere fırsat veremiyor olsa da, ilişki stratejileri ve eylem planları hazırlanırken geleceğe yönelik yeni tahminlerden yararlanılması gerekecektir. Yeni projeksiyonlar ışığında tüm sektörlerin alternatif planlarını hazırlayarak yeni fayda/maliyet analizleri yapmaları uygun olacaktır. Ekolojik projeksiyonlar ve muhtemel önlemler
soğuma trendi göz önünde bulundurularak yeniden planlanmalıdır.
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SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ’NDE HİDROMORFOLOJİ VE ÇEVRESEL AKIŞ

Havva ATEŞ, Selim DOĞAN, Bilgehan NAS, Ali BERKTAY
Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kampüs 42075, Konya.
havvaates@selcuk.edu.tr

ÖZET
Avrupa Birliği (AB) Su Çerçeve Direktifi (SÇD), tüm suların (iç sular, geçiş suları, kıyı suları ve yeraltı suyu) korunmasıyla ilgili bir çerçeve oluşturmaktadır. Bunlar su kaynaklarının uzun vadede sürdürülebilirliği başta olmak üzere, ekosistemin korunması, sel ve kuraklık etkilerinin azaltılmasını
da kapsamaktadır. SÇD’ne göre; Nehir Havzası Yönetim Planlarının (NHYP)
oluşturulması ve uygulanmasında pek çok alt bileşen bulunmaktadır. Su durumunu belirlemede kullanılan önemli bileşenlerden biri de hidromorfolojik
değerlendirmedir.
SÇD’de nehirlerin hidromorfolojik olarak değerlendirilmesinde, hidrolojik
rejim, nehir akımının sürekliliği ve morfolojik durumu göz önünde bulundurulmaktadır. Hidrolojik rejim çalışmaları, su akım miktarı (debisi) ve dinamiğinin belirlenmesi çalışmaları ve yeraltı suyu ile bağlantısının durumunun
belirlenmesi çalışmalarını kapsamaktadır. Hidrolojik değişimler, günlük ve
mevsimsel akışlardaki değişiklikler gibi su çekimi ve su depolamasının akış
rejimine yaptığı etkilerden doğan sonuçları ifade eder. Su kütlelerinin akış rejimi; su çekimi veya baraj inşası ile mansapta önemli ölçüde değiştirilebilir
ve böylece canlı yaşamı etkilenebilmektedir. Hidrolojik değişimlerin sonucu
ekolojik yaşamın etkilenme düzeyi çevresel akış hesapları yapılarak da ifade
edilebilmektedir.
Çevresel akış; koruma kullanma dengesi ile nehir içerisinde bulunan
ekosistemin sürdürülebilirliğini amaçlamaktadır. Çevresel akış çalışmalarında
nehirlerin menbasından mansabına kadar içerisinde bulunan canlı hayatı
için gerekli olan su miktarını her bir su kütlesi özelinde değerlendirmektedir.
Akarsular doğal ve yapay etkilere maruz kalmakta ve zamanla nehir akış
rejiminde bozulmalar, hidromorfolojisinde ve buna bağlı olarak ekosisteminde
değişimler meydana gelebilmektedir. Nehirleri yaşam alanı olarak kullanan
canlılar, doğal yapıdaki bu değişim ve bozulmadan etkilenmektedir. Bu çalışma
kapsamında; SÇD, Hidromorfoloji, AB üye ülkelerinin su kütlelerindeki
hidromorfolojik durumu ile çevresel akış konusu incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Su Çerçeve Direktifi, Hidromorfoloji, Çevresel akış, Su yönetimi
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1.GİRİŞ
Avrupa Birliği (AB) Su Çerçeve Direktifi (SÇD, 2000/60/EC), tüm suların (iç sular, geçiş suları, kıyı suları ve yeraltı suyu) korunmasıyla ilgili bir çerçeve oluşturmaktadır. SÇD diğer amaçlarının yanı sıra Avrupa’daki tüm su kütleleri için net kalite hedefleri ortaya koyan kapsamlı bir
mevzuattır. Direktifin bir dizi gerekliliklerinin ilişkilendirildiği kilit birimler olarak “su kütleleri” kavramı ortaya koyulmuştur.
SÇD bir üye Devletin boyut ve özelliklerinden bağımsız olarak saha çizgisinden (yüzey suları ve yer altı suları gibi) bir mile kadar olan geçiş ve kıyı suları dahil olmak üzere tüm suları
kapsamaktadır. Bu suların hepsi, direktifin uygulama amacı için coğrafi ya da idari birimler
ayrılmıştır. Bunlar; nehir havzası, nehir havza bölgesi ve “su kütlesi” dir.
SÇD’ne göre yüzey suyunun ekolojik durumun belirlenmesinde, biyolojik kalite unsurları ve
biyolojik kalite unsurlarını destekleyen kimyasal-fizikokimyasal unsurlar ve hidromorfolojik
kalite unsurları kullanılmaktadır (Şekil 1).

Şekil 1. Yüzeysel Su Kütlelerinin Sınıflandırma Şeması (YSKKY, 2012)

Hidromorfoloji; hidrolojik ve jeomorfolojik süreçleri nehirler, göller, nehir ağızlarında ve kıyı
sularının özelliklerini tanımlamak için nehir havzası yönetiminde kullanılan bir terimdir. SÇD;
yüzey sularının ekolojiyi, hidrolojiyi ve jeomorfolojiyi yöneterek doğru korunduğunu belirler.
SÇD ye göre hidromorfolojik çalışmalar (nehirler, göller ve geçiş ve kıyı suları için) Tablo 1’
de verilmiştir.
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Çizelge 1. Yüzeysel Su Kütlelerinde Hidromorfolojik Parametreler

Su Kütlesi

Hidromorfolojik Parametreler
Hidrolojik Rejim
Su Debisi Ve Dinamiği (Tarihi Akımlar, Modellenmiş Akımlar, Gerçek Zamanlı Akımlar)
YAS Bağlantısı (Su Tablası Seviyesi, Yüzeysel Su Deşarjı)
Nehrin Akım Sürekliliği
Bariyer Sayısı Ve Tipi
Nehirler
Sucul Canlıların Geçişi
Morfolojik Durum
Nehir Derinlik Ve Genişlik Değişimi (Nehir Kesiti, Debi)
Nehir Yatağı Yapısı (Kesit, Partikül Boyutu, CWD Varlığı Ve Yeri)
Kıyı Yapısı (Uzunluk /Genişlik, Tür Dağılımı, Süreklilik/Örtü
Akım Hızı
Kanal Yapısı
Hidrolojik Rejim
Su Debisi Ve Dinamiği (Tarihi Akımlar, Modellenmiş Akımlar, Gerçek Zamanlı Akımlar, Karışım Ve Sirkülasyon)
YAS Bağlantısı (Su Tablası Seviyesi, Yüzeysel Su Deşarjı)
Yenilenme Zamanı (Hacim/Derinlik, İç Akış/Dış Akış)
Göller
Morfolojik Durum
Derinlik Değişimi (Göl Yüzeyi, Hacim/Derinlik)
Göl Yatağı Yapısı Ve Miktarı (Partikül Boyutu, Su İçeriği/Yoğunluk, Element Kompozisyonu, Sediment Yaşı Ve Oranı)
Kıyı Yapısı (Uzunluk, Kıyı Tür Dağılımı, Bitki Örtüsü, Yatak Özellikleri)
Derinlik Değişimi
Kıyı ve Geçiş Deniz Dibinin Yapısı, Özellikleri Ve Alt Katmanları (Batimetri)
Suları
Dip Çökeltisi Yapısı
Dalga Rejimi
Tatlı Su Girdileri

Su Çerçeve Direktifinde hidromorfoloji; su havzasının şekline, sınırlarına ve içeriğine
ilişkin fiziksel özelliklerin ortaya konması amacıyla belirlenmektedir. Hidromorfolojik baskılar, su kütlelerinin kıyılarının, etki alanlarının, akış ve seviyelerinin değiştirilmesi dahil bir
bütün fiziksel değişikleri kapsar. Bu tür baskılara, baraj yapımı, set çekimi, kanal yapımı ve su
seviyelerindeki düzensiz değişmeler örnek olarak verilebilir. Nehir havzalarındaki hidromorfolojik değişimlerin derecesi zamanla daha fazla önem kazanmaktadır. Hidromorfolojik baskılar,
suyun toplandığı alanlardaki hidroelelektrik santralleri, taşkın koruma yapıları, taşımacılık, tarım, saha drenajı, kentsel gelişim ve balıkçılığı da kapsayan insan faaliyetlerinin bir sonucudur.
Hidromorfolojik değişimler birden fazla faaliyetin ortak sonucu olarak da kaynaklanabilir. Etkenler, hidromorfolojik baskılar ve doğal yaşam alanı akış değişikliği arasındaki ilişkilere genel
kavramsal bakış Çizelge 2’de özetlenmiştir.
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Çizelge 2. Hidromorfolojik baskılar ve neden olduğu fiziksel ve habitat değişiklikler (EEA
ETC/ICM, 2012)
Fiziksel Değişiklikler
Habitat Değişikliği
(baskılar ve faaliyetler)
(Hidromorfolojik etkiler)
Tarım
v Suyun depolanması, transferi Ø Akımda değişiklik (+/-)
ve çekilmesi
Kentleşme
Ø Nehir ve habitat sürekliliğinin
kesintiye uğraması
Hidroelektrik üre- v Nehri kesen yapılar (baraj, savak, menfez)
timi
Ø Sediment taşınımı ve erozyonda değişimler
Ulaşım, taşımacılık v Nehire paralel yapılar (set)

Etkileyen faktörler
ü
ü
ü
ü

ü Taşkın koruma ve v Kıyıların güçlendirilmesi ve Ø Kıyı bağlantılarındaki değisetle çevrilmesi
şiklik
önleme faaliyetleri
v Dalış ve maden çıkartma faa- Ø Nehir profilinde değişiklik
ü Maden çıkarımı
liyetleri (kanalların bakımı ve Ø Yeraltı suları ile olan bağlantıü Balıkçılık
tarama)
sının değiştirilmesi
v Kanallaştırma ve nehir akışının
düzleştirilmesi
v Saha drenajı
SÇD’de su kütleleri hidromorfolojik olarak doğal su kütleleri (DSK), büyük ölçüde değiştirilmiş su kütleleri (BÖDSK) ve yapay su kütleleri (YSK) olmak üzere üç grupta değerlendirilmektedir.
DSK, değişikliğe uğramamış veya tabii durumundan çok az değişikliğe uğramış su kütlesini, BÖDSK, insan etkinliklerinden kaynaklanan fiziksel değişimler sonucunda karakteri somut şekilde değişen ve bu nedenle “iyi ekolojik durumu” sağlayamayan su kütlelerini, YSK,
önceden su kütlesi bulunmayan bir konumda oluşturulan ve mevcut bir su kütlesinin fiziksel
olarak değiştirilmesi, hareket ettirilmesi veya konumunun değiştirilmesi olmaksızın oluşturulan
yüzey suyu kütleleri tanımlamak üzere kullanılmaktadır.
BÖDSK ve YSK için, temel hedef iyi ekolojik durum yerine iyi ekolojik potansiyeldir.
BÖDSK olarak belirlenen su kütleleri iki farklı risk değerlendirmesine tabi olur: (1) fiziksel
değişiklikler nedeniyle iyi ekolojik durumun sağlanamamasıyla ilgili bir risk değerlendirmesi,
ve (2) iyi ekolojik potansiyelle ilgili risk değerlendirmesidir.
Galler Çevre Ajansı tarafından hazırlanan “River Basin Management Guide to Hydromorphology No:1”de nehirlerin iyi ekolojik durumdan uzaklaşma riskinin değerlendirilmesi için
baskıların dikkate alındığı özet bir tablo hazırlanmıştır. Bu tabloda baskının derecesi ve iyi
ekolojik durumdan uzaklaşılması arasındaki ilişki ortaya konulmuştur. Su kütlesinin morfolojik
değişimlerin sonucu olarak iyi ekolojik durumdan uzaklaşma riskinin olmadığı, az, orta veya
yüksek olduğu durumlar Çizelge 3’de özetlenmiştir.
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Çizelge 3. İyi ekolojik durumdan uzaklaşma riskinin değerlendirilmesi (River Basin Management Guide to Hydromorphology No:1)
Baskı

Taşkın
Koruma

Arazi
Kullanımı

Morfolojik
Nehir
değişim sonucu boyunca
İEP’den
uzunluk
uzaklaşma riski
(%)
Yüksek
Orta
Az
Yok

>%60
%40-%60
%20-%40
<%20

>%60
%40-%60
%20-%40
<%20

Nehir habitat
araştırma
sonuçları

Geçişsiz
bariyer

Ortalama
habitat
modifikasyon
sınıflaması

Kanal
uzunluğu
Bariyer
için arazi
sayısı
bitki örtüsü
(%)

4-5
3-3.99
2-2.99
1-1.99

>3
>2
>1
0

Arazi bitki
örtüsü

>%60
%40-%60
%20-%40
<%20

Ulaşım
Ulaşım
sağlanan
nehir
uzunluğu
(%)
>%60
%40-%60
%20-%40
<%20

Su kütlelerinin iyi, orta, zayıf ve kötü ekolojik durum/ekolojik potansiyel şeklinde sınıflandırılması biyolojik kalite unsurlarının izleme sonuçlarına ve aynı zamanda iyi ekolojik durum/
potansiyel söz konusu olduğunda fiziko-kimyasal kalite unsurlarına dayalı olarak yapılmaktadır. Hidromorfolojik kalite unsurları, SÇD’de su kütlelerini çok iyi ekolojik durum sınıfında ve
maksimum ekolojik potansiyel sınıfında gruplarken dikkate alınmaktadır.
Çok iyi ekolojik durum için hidromorfolojik kalite unsurlarının değerleri, tamamen veya
nerdeyse tamamen bozulmamış koşullara uyum sağlar. Hidromorfolojik baskıların olmadığı
veya etkilerinin en az seviyede olduğu durumda su kütlesinin bu sınıfta olduğu kabul edilir.
Doğal su kütleleri için ulaşılmak istenen hedef, çok iyi ekolojik durumdur. Bu duruma ulaşılmak
için gerekli tedbirler belirlenir ve uygulamaya alınır. Hidromorfolojik olarak su kütlelerinin
ekolojik durumu ya çok iyi durum veya iyi durum olarak ifade edilebilmektedir.
2.NEHİRLERİN HİDROMORFOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ
SÇD’de nehirlerin hidromorfolojik olarak değerlendirilmesinde, hidrolojik rejim, nehir akımının sürekliliği ve morfolojik durumu göz önünde bulundurulmaktadır. Hidrolojik rejim çalışmaları, su debisi ve dinamiğinin belirlenmesi çalışmaları ve yeraltı suyu ile bağlantısının durumunun (su tablası seviyesi, yüzeysel su deşarjları) belirlenmesi çalışmalarını kapsamaktadır.
Hidrolojik değişimler, günlük ve mevsimsel akışlardaki değişiklikler gibi su çekimi ve su depolamasının akış rejimine yaptığı etkilerden doğan sonuçları ifade eder. Su kütlelerinin akış
rejimi, su çekimi veya baraj inşası ile mansabda önemli ölçüde değiştirilebilir ve böylece canlı
yaşamı etkilenebilmektedir. Akış rejimindeki değişiklikler; fiziksel yaşam alanındaki değişiklikler, erozyon ve katı madde taşınım hızı yoluyla ekosistemi bozar.
Nehir akımının sürekliliği, bariyer sayısı ve tipi, sucul canlıların geçişi için uygun yapıların
mevcudiyeti ortaya konarak ifade edilmektedir. Nehirin akış özellikleri baraj, savak, rezervuar
veya göletler oluşturularak değiştirilebilmektedir. Ülkemizde nehir sürekliliği üzerine etki eden
en önemli unsur olarak barajlar gösterilmektedir. Barajlar, akarsu sistemindeki akım şartlarını
değiştirerek oluşturdukları göllerle yeni bir hayat ortamı (habitat) sağlayarak balıklar üzerin-
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de olumlu etki yaparken, balık geçişlerini engelledikleri için balık türleri üzerinde, balıkların
nesillerinin tükenmesine kadar varan çok ciddi olumsuz etkileri de bulunmaktadır (Aksungur
vd., 2011).
Barajın varlığının su kalitesi üzerine etkileri habitat kaybı, sediment taşınım özelliklerinin değişmesi, biyolojik çeşitliliğin azalması ve mansap tarafında su kalite özelliklerinin değişmesi
olarak ifade edilebilir. Barajın İşletilmesinden kaynaklanan etkiler ise, toplam akımın değişmesi, mevsimlik akışların değişmesi (ilkbahar taşkınlarının kış taşkınlarına dönüşmesi), çok
yüksek ve çok düşük akımlarda değişiklik oluşması, değişen akım düzeni nedeniyle mansap
tarafında nehir morfolojisinin değişmesi, taşkın önleme çalışmaları nedeniyle kıyıda ve taşkın
alanlarında habitat değişmesidir (Berkün vd., 2008).
Nehirin sürekliliği, akışın değiştirilmesinin yanında suda yaşayan canlıların yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmelerine olanak sağlanması ile mümkün olmaktadır. Su Ürünleri Yönetmeliğinde (SÜY, 1995): Madde 8’de “Baraj gölü, gölet, set gibi tesisler yapılırken balık geçitleri,
asansörleri ve balık perdeleri yapılması zorunludur.” ibaresi yer almaktadır. Bu amaçla yayın olarak balık geçitleri kullanılmaktadır. Gelişmiş ülkelerin pek çoğunda, balık geçitleri için
önemli ve pek çok sayıda araştırmalar yapılmakta ve uygulama projeleri gerçekleştirilmektedir
(Lucas vd., 2001). Türkiye’de bu hususa yeterli ve gerekli önemin verilmediği ve yapılan
tesislerin pek azında balık geçidi bulunduğu ifade edilmektedir (Ağıralioğlu, 2012). Balık geçitlerinin tasarımı yapılırken geçitlerin fiziksel özellikleri (genişlik, yükseklik, basamak yapısı
vb.) mevcut balık türleri dikkate alınarak yapılması son derece önemlidir.
Avrupa’nın en büyük ve hidromorfolojik olarak en fazla etkilenen nehirlerinden biri olan Tuna
nehrinin %80’inden fazlası sel koruması için taşkın yapılarıyla düzenlenmiş ve uzunluğunun
%30’u elektrik enerjisi üretmek için yapılan barajlardan dolayı hidromorfolojik olarak değişikliğe uğramıştır. Taşkın önleme çalışmaları, hidromorfolojik olarak önemli baskılara neden
olabilmektedir. Bugün büyük nehirlerin pek çok bölümünde bu amaçla setler inşa edilmektedir.
Setlerin inşası taşkın koruma alanı olan sel havzasının kaybına neden olmaktadır.
Nehirlerin hidromorfolojisinin belirlenmesi için ülkelere göre farklı değerlendirme yöntemleri geliştirilmiştir. Avusturya’da Australian River Assessment System (AusRivAS) (Parsons vd.,
2001), Queensland “State of the Rivers” Method, Victorian Index of Stream Condition (ISC)
(Ladson vd., 1999), Belçika’da Structural Evaluation of Watercourses (Schneiders vd., 1993),
Almaya’da Stream Habitat Survey - Method for small and medium size waters, Danimarka’da
Aarhus Index (Kaarup, 1999), National Physical Habitat Index, Fransa ‘da Physical S.E.Q. indeksi ve QUALPHY: Hydromorphological Assessment Tool in the Rhine-Meuse Basin (Dermortier
vd., 1996), İngiltere, İtalya, İrlanda, Yeni Zelanda ve Slovenya’da River Habitat Survey (RHS),
İtalya’da Buffer Strip Index B.S.I. and Wild State Index W.S.I. (Braioni vd., 1998), Index of
Fluvial Functioning IFF (Siligardi ver vd., 2002), Güney Afrika’da, River Health Programme
Index (Geomorphological Index) (Rowntree ve Wadeson, 1999), yöntemleri kullanılmıştır. Kullanılan bu yöntemlerde, hidromorfolojik özellikler değerlendirilirken hidromorfoloji üzerine etki
eden faktörlerin etkisi ve indekste kullanımı ülkelere göre temelde aynı olsa da farklılıkları da
beraberinde getirmiştir. Tüm hidromorfolojik etkilerin tek bir indekste toplanıp uygulandığı ülkelerin yanında hidromorfolojik etkilerin gruplandırıldığı ve ayrı ayrı değerlendirildiği indekslerin
uygulandığı ülkeler de vardır. Nehir hidromorfolojisi habitat özelliklerinin belirlenebilmesi için
yaygın olarak kullanılan 3 indeks vardır. Bunlar ICF indeksi, RHAT indeksi, QBR indeksleridir.
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I- ICF (Index de Connectivitat Fluvial) indeksinde nehrin sürekliliği ortaya konulmaktadır.
İspanya’da Katalan bölgesi nehirlerinin hidromorfolojik özellikleri incelenirken, akış rejimi,
akımın sürekliliği ve sel havzasının mevcut durumu göz önünde tutulmuştur. Akış rejimi için,
çevresel akış hesaplamaları yapılmış, nehir sürekliliği için, Index de Connectivitat Fluvial (ICF
indeksi) ve sel havzasının özelliklerinin ortaya konması için Qualitat del Bosc de Ribera (QBR)
indeksi hesaplanmıştır. Her faktör için nehrin ekolojik durumu belirlenmiştir. Akış rejimi, nehir
sürekliliği ve sel havzası için elde edilen sonuçlardan en kötü ekolojik durumun elde edildiği
faktörün nehrin hidromorfolojisi üzerine etki eden temel unsur olduğu belirlenmiştir. Bu faktör
için belirlenen ekolojik durum sınıfı suyun hidromorfolojik olarak ekolojik durumunu ifade
etmiştir (Munne, 2009).
II- RHAT (River Hydromorphological Assestment Technique) indeksi ekolojik durumun
belirlenmesinde kullanılır. River Hydromorphology Assessment Technique (RHAT) (2009),
rehber dökümanına göre, Kuzey İrlanda’da suyun hidromorfolojisine etki eden tüm faktörler
tek indekste toplanmıştır. Indeksin oluşturulmasında 8 kriter göz önünde bulundurulmuş ve
her biri 4 üzerinden çok iyi için 4 (dört), iyi için 3 (üç), orta için 2 (iki), zayıf için 1(bir) ve
kötü için 0 (sıfır) olmak üzere puanlandırılmıştır. Ekolojik durumun belirlenmesinde, 8 kriterin
her birinden aldığı toplam puan 32’ye bölünerek elde edilen sonuç 0.8’den büyükse çok iyi,
0.6-0.8 arasında ise iyi, 0.4-0.6 arasında ise orta, 0.2-0.4 arsında ise zayıf ve 0.2’den küçükse
kötü olarak sınıflandırılmıştır. Indeksin oluşturulmasında kullanılan kriterler şunlardır; 1) kanal
morfolojisi ve akış türü, 2) kanal vejetasyonu, 3) substrat çeşitliliği ve durumu, 4) süreklilik için
bariyer mevcudiyeti, 5) nehir kıyısı yapısı ve stabilitesi, 6) nehir kıyısı ve vejetasyonu, 7) ırmak
kenarında bulunan arazi örtüsü, 8) sel havzası etkileşimi.
III- QBR (QUALITAT del Bosc de Ribera) indeksi 4 ana bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler; arazi örtüsü, arazi örtüsünün yapısı, arazi örtüsünün kalitesi ve kanal değişikliğini içermektedir. Her bir bölümde yer alan değerlendirme ölçüleri için puanlama yapılmıştır. Nehir
durumuna göre uygun olan değerlendirme puanları ayrı ayrı toplanır. Her bölümden maksimum
25 puan alınır, eksi puan olması durumunda ilgili bölüm için değerlendirme puanı 0 (sıfır) kabul edilir. Toplam puan referans koşullara göre değerlendirilerek akarsuyun hidromorfolojisi
belirlenir.
3.GÖLLERİN HİDROMORFOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ
Göllerin hidromorfolojik değişiminin ifade edilmesi için hidrolojik rejim göstergelerinden, su
debisi ve dinamiği (tarihsel akımlar, modellenmiş akımlar, gerçek zamanlı akımlar, karışım
ve sirkülasyon), YAS bağlantısı (su tablası seviyesi ve yüzeysel su deşarjı), yenilenme zamanı
(hacim/derinlik, iç akış/dış akış) özellikleri araştırılmalıdır.
SÇD’ne göre göl su kütlelerini hidromorfolojik olarak değerlendiren ülkeler, nehir su kütlelerinin
değerlendirilmesinde kullanılan indeksler yardımıyla su kalite sınıfının belirlenmesi çalışmalarını göller için uygun indeksler geliştirerek gerçekleştirememiştir. Bunun yerine uzman görüşünü
esas almışlardır. Göl su kalitesinin belirlenmesi için akademik çalışmalar neticesinde karar destek aracı olarak bazı araçlar geliştirilmektedir. Bu araçlardan biri, Rowan vd. (2012) tarafından
önerilen Lake-MImAS (Lake-Morphological Impact Assessment System), göl morfolojik etki
değerlendirme sistemidir. Bu yaklaşımda, göl su kalitesinin belirlenmesinde harici olarak ekoloji
ile hidromorfoloji arasındaki ilişkiyi kurabilen uzman görüşü ile sonuca ulaşılmaktadır.
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Göllerin hidromorfolojik olarak değerlendirilmesinde “Review of Methods for Assessing the
Hydromorphology of Lakes” (Bragg vd., 2003) isimli raporda muhtemel baskı ve neden olduğu
etki Çizelge 4’de özetlenmiştir.
Çizelge 4. Göllerde oluşan baskılar ve hidromorfolojik etkileri (Bragg vd., 2003)
Baskı
Tarım

Hidromorfolojik Etki
Sediment oluşum hızında artış
Sediment yüklemesinde farklılıklar

Ormancılık faaliyetleri

Askıda sedimet oluşumunda artış

Askeri faaliyetler

Kıyı bozulması

Rekreasyon

Kıyı erozyonu

Yol yapımı

Havza erozyonunun hızlanması, sediment taşınımı

Kentleşme

AKMlerde artış, atıksu deşarjından dolayı alg üremesi

Madencilik faaliyetleri, göl yatağından kum
çıkarımı

Sediment birikiminde ve deseninde değişiklik

Ulaşım faaliyetleri

Derinlik ve bulanıklık artışı

Gölü besleyen kollarda su çekimi

Su seviyesini değiştirir

Gölden su temini

Gölde bekleme süresini arttırır

Baraj gölü yapımı

Derinlik ve alan artışı, su seviyesinde kalıcı değişiklikler, su seviyesinde artış, hipolimnion hacimde azalma,
dalgalanma hareketlerinde değişiklik, bekleme süresinde farklılaşma

Gölün morfolojik özelliklerinin araştırılması için, derinlik değişimi (göl yüzeyi, hacim/derinlik), göl yatağı yapısı ve miktarı (partikül boyutu, su içeriği/yoğunluk, element kompozisyonu,
sediment yaşı ve oranı), kıyı yapısı (uzunluk, kıyı tür dağılımı, bitki örtüsü, yatak özellikleri)
belirlenmelidir. Hypsografik eğriler, göl havzasının yüzey alanı ile derinliği arasındaki ilişkilerin görsel olarak temsil edilmesini sağlar. Batimetrik haritada belirtilen her bir kontür çizgisi
içindeki yüzey alanı hesaplanır ve bu bilgiler grafik haline dönüştürülürse Hypsografik eğriler
elde edilmiş olur. Bu grafikler sayesinde gölün yüzey alanının göl derinliğine bağlı olarak değişimi doğru bir şekilde tahmin edilebilir.
Göl yüzey alanının artması sonucu rüzgarlı koşullarda yüzeyde daha büyük dalgaların oluşmasına neden olur. Büyük dalgalar derinlerdeki ve hatta bazen dipteki su tabakalarında karışıma
ve ayrıca aşırı kıyı erozyonuna sebep olurlar. Rüzgarların etkisiyle göl dibinde meydana gelen
karışım, dip sedimanının havalanmasına ve/veya suya batık su bitkilerinde disturbansa neden
olur. Sonuç olarak, bu durumdan suyun berraklığı, su kalitesi gibi diğer göl karakteristikleri
etkilenir. Kirletici madde girişi olması durumunda, büyük göllerin küçük göllere nazaran seyrelmeden dolayı daha az etkileneceği öngörülmektedir.
Kıyı şeridinin fazla olduğu göllerde geniş bir littoral zon vardır. Bu tip göllerde çok sayıda koy
benzeri girintiler vardır, bu bölgelerdeki suyun fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri pelajik
(açık su bölgesi) zondan farklılık göstermektedir. Aynı zamanda bu bölgeler makrofit gelişimi,
su kuşları ve balıklar için uygun ortamlardır. Bazı göl havzaları ise yüksek dağ alanlarında bu-
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lunmaktadır. Yüksek göller daha soğuk ve buz örtüsü ile kaplı olduklarından bu göllerin biotası
alçaklardaki göllerden farklıdır (Örneğin, Uludağ’daki göller). Bu nedenle gölün yüksekliğinin
fiziksel ve biyolojik önemi vardır.
4. KIYI VE GEÇİŞ SULARININ HİDROMORFOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ
Geçiş ve kıyı sularının hidromorfolojisi ise, derinlik değişimi, deniz dibinin yapısı, özellikleri
ve alt katmanları (batimetri), dip çökelti yapısı, dalga rejimi, tatlı su girdileri dikkate alınarak
ifade edilmektedir.
Kıyı ve geçiş sularının hidromorfolojisi, kıyı ve deniz ekosisteminde bulunan biotaların kontrol
edilmesinde temel özelliklerden biridir. Hidromorfoloji, sistemin yapısı ve onun fonksiyonları
arasındaki etkileşimin bir sonucudur. Sitemin yapısı, yüzey sediment özelliklerinin yanı sıra
deniz yatağı (seabed) jeolojisini, fonksiyonları ise, su kütlesinin hidrodinamiğini, sediment dinamiğini ve morfo-dinamik özelliklerini içerir.
Hidromorfolojik izleme için değerlendirilen baskılar, ulaşım faaliyetleri için sualtında yapılan
düzenlemeler, arazi düzenlemeleri, kıyı güçlendirmesi, balıkçılık, tarım, su düzenlemesi, kentleşme, taşkın ve kontrol faaliyetleri, turizm ve su çekimi olarak ifade edilebilir. Risk değerlendirmesi yapılarak hidromorfolojik durumun belirlenebilmektedir. İrlanda 2007-2009 Su Durumu raporunda (2011), morfoloji için çevresel bir standart olmadığından risk değerlendirmesi
ile kıyı ve geçiş sularında hidromorfolojik izleme yapılabildiği ifade edilmiştir (EPA, 2011).
2005 yılında Kuzey İrlanda çevre ajansı tarafından yayınlanan raporda Kuzey İrlanda’da geçiş
sularının % 97.1’i 1b, muhtemel risk altında olduğu, kıyı sularının ise, % 59’u 1a risk altında,
%34’ü 1b muhtemel risk altında, % 4.7’si 2a, muhtemel risk altında değil, ve %2.3’ü 2b risk
altında değil kapsamında değerlendirilmiştir (EPA, 2005).
5. AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELERİNİN SU KÜTLELERİNDEKİ
HİDROMORFOLOJİK DURUMU
Su kütlelerinin hidromorfolojik araştırmaların ülkeler bazında değerlendirilmesi yapılırsa, özellikle Hollanda, Almanya, Polonya, Macaristan ve İngiltere’nin güney doğusunda nehir ve göllerle ilgili çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı Şekil 2’de görülmektedir. Haritadan da görüleceği üzere ülkemizde hidromorfolojik çalışmalarla ilgili veri bulunmadığı rapor edilmektedir.
Su çerçeve direktifi doğrultusunda hidromorfolojik çalışmalar yapan 20 üye ülkenin, su kütlelerinin farklılığı göz önünde bulundurularak nehirler, göller, geçiş ve kıyı suları için elde ettiği
sonuçlar değerlendirildiğinde, ortaya çıkan baskı unsurları gruplandırılırsa aşağıdaki sonuçlar
ortaya çıkmaktadır.
Nehirler için,
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•

17 ülkede, su çekimi,

•

19 ülkede, su akımı düzenlemesi ve morfolojik değişiklik,

•

16 ülkede, nehir yönetimi,

•

8 ülkede, diğer morfolojik baskılardan (özellikle bariyerlerden)
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Göller için,
•

15 ülkede, su çekimi,

•

14 ülkede, su akımı düzenlemesi ve morfolojik değişiklik,

•

9 ülkede, nehir yönetimi,

•

6 ülkede, diğer morfolojik baskılardan (özellikle bariyerlerden)

Geçiş ve kıyı suları için kıyı uzunlukları diğer Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında nispeten
daha fazla olan ve SÇD çalışmalarına önem veren 4 üye ülke (İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya)
geçiş sularının nehir havzalarında su çekimi ve depolamadan dolayı tatlı su girişinin azalmasına
neden olduğu için olumsuz yönde etkilendiğini tespit edilmiştir.

Şekil 2. Hidromorfolojik özelliklerin ortaya konulması için yapılan çalışmaların ülkeler bazında değerlendirilmesi a) Nehir ve göllerde (sol) b) kıyı ve geçiş sularında (sağ) (EEA, 2012)
Raporda (EEA ETC/ICM, 2012); su kütlelerinin hidromorfolojik olarak değerlendirilmesi sonucu, 19 üye ülke için 2012 yılında yapılan genel değerlendirme sonuçlarına göre incelenen
nehirlerin % 48.2’si, göllerin % 29.1’i, geçiş sularının % 41.2’si ve kıyı sularının % 12.5’i en az
bir hidromorfolojik baskıdan etkilenmiştir.
SÇD doğrultusunda 22 ülkenin nehirlerinin ve göllerinin hidromorfolojik baskılardan etkilenme durumunu belirlediğini, buna karşılık 11 ülkenin geçiş sularının, 12 ülkenin ise kıyı sularının hidromorfolojik durumunu belirlediği Şekil 2’de görülmektedir.
6.ÇEVRESEL AKIŞ
Hidrolojik değişimlerin sonucu ekolojik yaşamın etkilenme düzeyi çevresel akış hesapları yapılarak da ifade edilebilmektedir. Hem ekolojik dengenin sürdürülebilirliği hem de suyun dengeli
kullanımı çevresel akış yaklaşımını oluşturmuştur.
Çevresel akış değerlendirmesi günümüzde su kaynakları üzerindeki baskı ve etkilerin artması
sebebiyle artan bir trend haline gelmiştir. Bu sebepten dolayı, iklim değişikliği ve su kaynakları
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üzerindeki çeşitli baskı ve etkilerden dolayı çevresel akış konusu önem taşımaktadır. Sadece su
kıtlığı çeken ülkelerde değil dünyanın pek çok bölgesinde suyun etkin kullanımı ve sürdürülebilirliği üzerine birçok politika ve yönetmelikler yürürlüğe koyulmakta ve uygulanmaktadır. Örneğin;
baraj ve Hidroelektrik Santrallerin (HES) yapımında nehir sisteminde bulunması gereken su miktarı
ülkemize uygun bir çevresel akış hesaplama yöntemiyle belirlenmesi çalışmalarına başlanılmıştır.
Hidrolojik su rejimi, sulak alan ve nehir ekosistemlerinin fonksiyon, yapı ve biyotik kompozisyonlarını belirlemede büyük rol oynamaktadır ama insan kaynaklı arazi ve su kullanımı büyük ölçüde hidrolojik rejimi değiştirmektedir. Arazi kullanımından yeraltı suyunun pompajı,
barajlardan sulama kaynaklı fazla su kullanımı gibi birçok nedenden dolayı hidrolojik rejim
değişimi, bunun paralelinde de su kaynakları ve çevresinde bulunan ekosistem değişiklik göstermektedir. İnsan kaynaklı bu değişimleri azaltmak için restorasyon ve yönetim aşamaları nehir ekosistemini destekler şekilde oluşturulmalıdır (Richter vd., 1996).
Nehir akımının sürekliliği, bariyer sayısı ve tipi, sucul canlıların geçişi için uygun yapıların
mevcudiyeti ortaya konarak ifade edilmektedir. Nehirin akış özellikleri baraj, savak, rezervuar
veya göletler oluşturularak değiştirilebilmektedir.
Ülkemizde nehir sürekliliği üzerine etki eden en önemli unsur olarak barajlar gösterilmektedir.
Barajlar, akarsu sistemindeki akım şartlarını değiştirerek oluşturdukları göllerle yeni bir
hayat ortamı (habitat) sağlayarak balıklar üzerinde olumlu etki yaparken, balık geçişlerini
engelledikleri için balık türleri üzerinde, balıkların nesillerinin tükenmesine kadar varan çok
ciddi olumsuz etkileri de bulunmaktadır (Aksungur vd., 2011).
Barajın varlığının ve işletilmesinin su kalitesi üzerine etkileri ayrı ayrı değerlendirildiğinde,
varlığından kaynaklanan etkiler; habitat kaybı, sediment taşınım özelliklerinin değişmesi, biyolojik çeşitliliğin azalması ve mansap tarafında su kalite özelliklerinin değişmesi olarak ifade
edilebilir. İşletilmesinden kaynaklanan etkiler ise, toplam akımın değişmesi, mevsimlik akışların değişmesi (ilkbahar taşkınlarının kış taşkınlarına dönüşmesi), çok yüksek ve çok düşük
akımlarda değişiklik oluşması, değişen akım düzeni nedeniyle mansap tarafında nehir morfolojisinin değişmesi, taşkın önleme çalışmaları nedeniyle kıyıda ve taşkın alanlarında habitat
değişmesi olarak gözlenmektedir (Berkün vd., 2008).
Nehirin sürekliliği, akışın değiştirilmesinin yanında suda yaşayan canlıların yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmelerine olanak sağlanması ile mümkün olmaktadır. Su Ürünleri Yönetmeliğinde: Madde 8’de “Baraj gölü, gölet, set gibi tesisler yapılırken balık geçitleri, asansörleri ve
balık perdeleri yapılması zorunludur.” ibaresi yer almaktadır. Bu amaçla yaygın olarak balık
geçitleri kullanılmaktadır. Gelişmiş ülkelerin pek çoğunda, balık geçitleri için önemli ve pek
çok sayıda araştırmalar yapılmakta ve uygulama projeleri gerçekleştirilmektedir (Lucas vd.,
2001). Türkiye’de bu hususa yeterli ve gerekli önemin verilmediği ve yapılan tesislerin pek
azında balık geçidi bulunduğu ifade edilmektedir (Ağıralioğlu, 2012). Balık geçitlerinin tasarımı yapılırken geçitlerin fiziksel özellikleri (genişlik, yükseklik, basamak yapısı vb.) mevcut
balık türeleri dikkate alınarak yapılması son derece önemlidir.
Akarsular dinamik sistemler olup içerisinde canlı, cansız varlıklar taşır ve çeşitli bitki ve hayvan türleri için yaşam döngüsü oluşturur. Akarsular kanal yapısına ve akış miktarına göre değişiklik gösterebilir. Akarsular hidroelektrik santraller, baraj yapımı, arazi kullanımı ya da havzadaki ağaç kesimi gibi doğal ve yapay etkilere maruz kalabilirler ve bu faaliyetlerden doğrudan

320

10-12 Eylül 2014

I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu / Çankırı

etkilenmektedirler. Bu akarsulardaki değişimlere tamamen müdahale edilemezken faaliyetler
kontrol altına alınabilir. Bu sistemlerde istenen durumun sağlanabilmesi için seçilen akış senaryosuna o sisteme ait çevresel akış denmektedir. Bir nehirde çevresel akışın hesaplanması için
olumsuz bir etki mevcut olmak zorunda değildir (Davis ve Hirji, 2003).
Literatürde, çevresel akışın belirlenmesi ile ilgili yöntemler çok çeşitli şekillerde guruplandırılmasına rağmen King vd., (2008) nin yapmış olduğu gruplandırmaya göre çevresel akış ile ilgili
yöntemler dört ana başlıkta toplanmıştır.
I- Hidrolojik verilere dayalı yöntemler
En basit çevresel akış yöntemlerinde birisi olup tamamen tarihsel hidrolojik akım kayıtlarının
analizi ile yapılmaktadır. Hidrolojik veriler esaslı yöntemler arasında;Tennant metodu (Montana metodu), çeşitli hidrolojik istatistiksel yöntemler, (Q347 (=Q95), Q355 (=Q97), Q364 (=Q99.7),
7Q10 vb.), Değişkenliğin Çeşitliliği Yaklaşımı (Range of Variability Approach, RVA veya Richter Metodu)) ayrıca, Akış Süresi Eğrisi Analizi (Flow Duration Curve Analysis, FDCA), Eylül
Medyan Akış Metodu (September Median Flow Method), (Reiser vd., 1989), Teksas Metodu
(Texas Method), (Matthews ve Bao, 1991), Yıllık Minimal Metod, (Annual Minima Method),
(King vd., 2008) ve Temel Akış Metodu (Basic Flow Method), (Palau ve Alcazar, 1996) gibi
çok sayıda hidrolojik verilere dayalı diğer yöntemler de mevcuttur.
II- Hidrolik oranlama esaslı yöntemler
Hidrolik oran metodu, akarsularda seçilen kesitlerde genişlik, derinlik gibi hidrolik parametreleri kullanarak belirlenen ıslak çevre ve akış değerlerine dayanmaktadır.
III- Habitat similasyonuna dayalı yöntemler
Habitat simülasyonu metodolojileri ayrıca habitat oranlama (Loar vd., 1986), mikrohabitat ya da
habitat modelleme metodolojileri olarak adlandırılır. Bu metodolojiler akış ile fiziksel mikrohabitat arsasındaki değişimleri bir veya birden çok hidrolik datayı kullanarak modellerler ve en çok
kullanılan hidrolik veriler hız, derinlik, substrat kompozisyonu, bentik kayma gerilmesidir (Tharme, 1996). Habitat simülasyonuna dayalı yöntemler olarak; Fiziksel habitat simülasyonu modeli
(Physical Habitat Simulation Model, PHABSIM). Diğer habitat simülasyonları modelleri ise; nehir hidrolik ve habitat simülasyon programı (River Hydraulics and Habitat Simulation Program,
RHYHABSIM) (Jowett, 1989; Jowett ve Richardson, 1995), akarsu akış gereksinimleri için bilgisayar destekli simülasyon modeli (Computer Aided Simulation Model for Instream Flow Requirements, CASIMIR); (Jorde, 1996), Nehir Sistem Simülatörü (River System Simulator), (Alfredsen,
1998), Riverine Community Habitat Assessment and Restoration Concept (Richter vd., 1997).
IV- Bütünleşik yöntemler
Çevresel akış gereksinimlerini bütüncül şekilde ele alan bu yöntem bir çok çevresel akış araştırmacıları için bu bilim dalında geleceğe yön veren en önemli yaklaşımlardan biri olduğu kabul
edilmektedir. Bu yaklaşımda bir nehir sisteminde akış büyüklüğü ve zamanlaması gibi kriterler
sayesinde kritik ve önemli akış olayları belirlenir ve nehrin kıyı ekosistemi de dahil tüm yönlerini içine alır.
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Bütünleşik yöntemlere dayalı metotlar; BBM, (The Building Block Methodology), Yapıtaşı metodolojisi, (King vd., 2008), DRIFT (The Downstream Response to Imposed Flow Transformations Methodology), Uygulanan Akış Değişimine karşılık Mansap Durumu, (Brown vd., 2000).
Ayrıca Bütünleşik Yaklaşım (The Holistic Approach) (Arthington vd., 1992), Uzman Paneli
Değerlendirme metodu (The Expert Panel Assessment Method, EPAM) (Arthington 1998), Bilimsel Panel Değerlendirme Metodu (The Scientific Panel Assessment Method, SPAM) (Thoms
vd., 1996) gibi bir çok yöntem bütünleşik metotlara dahildir.
7. TÜRKİYE’DE YAPILAN ÇALIŞMALAR
23 Ekim 2000 tarih ve 2000/60/EC sayılı AB Su Çerçeve Direktifi ile; Avrupa Birliği üyesi ülkelerin tüm su kaynaklarında 2015 yılına kadar bazı hedeflere ulaşması öngörülmektedir (SÇD, 2000).
Çevresel akış ise bu direktifin kapsamış olduğu pek çok bileşenlerden bir tanesidir. Ülkemizde;
17 Ekim 2012 tarihli ve 28444 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Su Havzalarının Korunması ve
Yönetim Planlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve 30 Kasım 2012 tarih ve 28483 sayılı
Resmi Gazetede yayınlanan “Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği “ çerçevesinde çevresel
akış değerlendirilmesi konusu önem kazanmıştır (TC. Resmi Gazete, 2012a, 2012b).

Okumuş (2011) uzmanlık tezi çalışmasında dünyada çevresel akış çalışmalarının hangi seviyede olduğunu araştırmıştır ve hali hazırda dünya çapında bu konuyla ilgili yasa ve yönetmeliklerden uygulanan yöntemlere kadar geniş bir perspektif ile mevcut durum üzerinde durmuştur.
Kullanılan yöntemlerin en basit olanından en kompleks olanına kadar zayıf ve güçlü taraflarının
üzerinde durmuştur. Türkiye’ de çevresel akış değerlendirmesinin durumundan bahsetmiştir ve
ayrıca ülkemizde uygulanabilecek en uygun Çevresel akış yönteminin henüz Tennant Yöntemi
olduğunu belirtmiştir. Türkiye’deki yasal durumu ele alarak çevresel akış çalışmalarının sürecini ortaya koymaya çalışmıştır.
Ülkemizde çevresel akışa ilişkin çalışmalar 2007 yılında HES (hidroelektrik santral) projelerinin gündeme gelmesi ile başlamıştır. 2007 yılından önce gerçekleştirilen enerji projelerinin
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporlarında belirtilen canlının hayatını sürdürebildiği en
düşük akış miktarının mansaba bırakılacağı belirtilmekteydi. Ancak 2007 yılı itibariyle hidrolojik verilere dayanan Tennant metodu ile akarsularda doğal hayatın devamlılığının sağlanması
için mansaba bırakılan su miktarı hesaplanmaya başlanmıştır. Çevresel akış, suyun yalnızca
miktarı ile değil aynı zamanda kalitesi, zamanlaması, habitat şartları gibi diğer faktörlerle de
ilgilenmektedir (Okumuş, 2011).
Bununla birlikte ülkemizde nehirlerde yapılması planlanan bent, baraj, hidroelektrik santral
vb. projeler ile ilgili hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporlarında mansap
su hakları irdelenmekte ve Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü’nün alan ve proje özelinde kullandığı hesaplamalar ile yalnızca sayısal ‘çevresel
akış’ değeri belirlenmektedir. “Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su
Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”de
18.08.2009 tarihinde yapılan değişiklik ile;
“Şirket tarafından inşa edilecek enerji üretim tesislerinin menba ve mansabında değişen ve gelişen şartlar çerçevesinde, havzada ihtiyaçların önceliği, havzanın gelişim durumu ve menba-mansap ilişkisi göz önünde bulundurularak,
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bu hidroelektrik santral projesi ile ilgili ilk Su Kullanım Hakkı Anlaşmasının
imzalandığı tarihten itibaren yirmi yıllık periyotlar sonunda, havzadaki hidrolojik veriler, mevcut ve mutasavver projelerdeki değişiklikler ile ihtiyaçların
güncelleştirilmesi, yeni projelerin geliştirilmesi ve buna bağlı olarak önceden tespit edilmiş işletme planında DSİ tarafından geçici veya sürekli olarak değişiklik
yapma hakkı saklıdır. Hidroelektrik enerji üretim tesisinin bulunduğu havzada
olabilecek içme ve kullanma suyu maksatlı taleplerin karşılanması amacıyla
yirmi yıllık süre beklenmeden idarece uygun görülen talepler derhal karşılanır.
Değişiklik yapılması halinde DSİ söz konusu değişiklikleri şirkete bildirir. Şirket
bu planlara uymak zorundadır. Bu durumda şirket, DSİ den herhangi bir hak
talebinde bulunamaz.”…“Ancak, doğal hayatın devamı için mansaba bırakılacak su miktarı projeye esas alınan son on yıllık ortalama akımın en az %10 u
olacaktır. ÇED sürecinde ekolojik ihtiyaçlar göz önüne alındığında bu miktarın
yeterli olmayacağının belirlenmesi durumunda miktar artırılabilecektir. Belirlenen bu miktara mansaptaki diğer teessüs etmiş su hakları ayrıca ilave edilecek
ve kesin proje çalışmaları belirlenen toplam bu miktar dikkate alınarak yapılacaktır. Nehirde son on yıllık ortalama akımın %10 undan daha az akım olması
halinde suyun tamamı doğal hayatın devamı için mansaba bırakılacaktır.” ifadesi eklenmiş ve doğal hayatın devamlılığı için mansaba bırakılacak su hakkı
en az %10 olarak belirlenmiştir (T.C. Resmi Gazete, 2009).
Karakaya ve Gönenç (2006) tarafından içerisinde Büyük Melen Çayında çevresel akış hesaplaması da bulunan “havzalar arası su transferinde karar destek sistemi” çalışması hidromorfolojik
değerlendirmelerin bir kısmını içeren örnek bir çalışma olarak öne çıkmaktadır. Ateş ve diğerleri (2013) tarafından ise çevresel akışın belirlenmesi amaçlı çok kapsamlı bir çalışma yapılmıştır. Çalışmada Büyük Menderes havzasında 3 istasyon belirlenerek bu nehirlerde hidrolojik
ve hidrolik oranlama esaslı çeşitli yöntemler kullanılmış olup su kütlesi özelinde çevresel akış
değerlendirmesi yapılmıştır. Çalışmada uzun yıllık günlük akım verileri, yatak en kesiti, yatak
su yüksekliği, anahtar eğrisi gibi çeşitli parametreler kullanılarak söz konusu istasyonlara ait en
uygun çevresel akış miktarı belirlenmeye çalışılmıştır (Ateş, 2013).
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ÖZET

Küresel ısınmanın, artan sera etkisine bağlı olarak, hidrolojik döngü üzerinde
önemli etkileri olması beklenmektedir. Yağışlardaki önemli miktardaki azalmalar ve yüksek sıcaklıklar kuraklıkta artış yaşanmasına neden olacaktır. Küresel iklim değişikliğine bağlı artan kuraklıklar, karasal tatlısu ekosistemlerini
(göller, sulak alanlar, akarsular) olumsuz bir şekilde etkileyecektir. İklim değişikliğine bağlı olarak oluşacak kuraklığın göllerin hidrolojisinde, besin tuzu
bütçelerinde ve ekolojilerinde değişikliklere yol açması beklenmektedir. Göllerde küresel ısınma ve kuraklığa bağlı olarak: ötrofikasyon sorununda artış
olması, tuzluluğun artması, göllerin dönemsel ya da tamamen kuruması, alg
patlamaları ve balık ölümlerinde artış, biyoçeşitlilikte azalma gibi sorunların
olması beklenmektedir. Nehirlerde ise azalan yağışlara ve artan sıcaklığa bağlı
olarak akış hızlarında azalmalar ve buna bağlı su kalitesinde bozulmalar beklenmektedir. Bu çalışmada ülkemizden örneklerle iklim değişikliği ve kuraklığın su kaynaklarımız üzerindeki etkileri ortaya konulacak ve çözüm önerileri
ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Ötrofikasyon, Su Seviyesi Değişimi, Kuraklık, Su Kalitesi, Düşük Akış
1.GİRİŞ
İklim değişikliğine bağlı olarak iklim ve meteorolojik koşullarda gözlenen değişiklikler (yağış
rejimlerinde oluşan düzensizlikler ve yer yer azalmalar, sıcaklık değerlerinde artışlar gibi) hidrolojik çevrimdeki düzensizliklere yol açarak pek çok bölgede, yerüstü ve yeraltı su kaynaklarının miktar ve/veya kalitesi üzerinde ciddi riskler oluşturmaktadır. Küresel iklim değişikliği,
su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımını olumsuz etkilemekte, su kalitesinin bozulmasına ve
kirlenmesine neden olmaktadır (Coops vd. 2003, Jeppesen vd. 2009, 2011).
Su seviyesindeki dalgalanmalar ve değişimlerin, mevcut küresel iklim değişikliğine bağlı olarak, gelecekte sığ göllerin fonksiyonlarında besin tuzları kadar önemli hale gelmesi beklenmektedir (Coops vd., 2003; Beklioglu vd., 2007; Bucak vd., 2012). Çünkü su seviyesindeki
dalgalanmalar sığ göllerin ekolojisinde oldukça kritik öneme sahiptir. (Coops vd., 2003; Leira
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ve Cantonati, 2008). Su seviyesinde yağış miktarına bağlı olarak meydana gelen azalma ve artışlar, özellikle yarı kurak bölgelerde besin tuzları (Jeppesen vd., 2009, 2011; Özen vd., 2010),
su içi bitki gelişimi (Gafny vd., 1992; Coops vd., 2003; Havens vd., 2004; Beklioglu vd., 2006;
Özkan vd., 2010; Bucak vd., 2012), fitoplankton gelişimi (Naselli-Flores, 2003) omurgasız ve
balık komünite yapısı ve miktarında (Leira & Cantonati, 2008; Özkan vd., 2010; Bucak vd.,
2012) etkili olarak sığ göllerin ekolojisinde, fonksiyonlarında ve yönetimlerinde önemli etkilere sahip olurlar.
Küresel iklim değişikliği ile beraber artması beklenen kuraklığın özellikle yarı kurak bölgelerde nehir ekosistemlerini olumsuz etkilemesi beklenmektedir: Su miktarı ve debideki azalma
kirlilik konsantrasyonunun artmasına ve sucul sistemin zarar görmesine neden olmaktadır
(Kara ve Çömlekçioğlu 2004; Lee vd. 2005). Ayrıca kuraklık ile beraber oluşan düşük akışlara
bağlı olarak derelerdeki sucul canlılar ve dere kenarı vejetasyonu suyun giderek azalması ile
olumsuz olarak etkilenirler (Smathkin, 2001).
Ülkemizin küresel iklim değişikliğinin etkileri açısından riskli ülkeler arasında yer aldığı ve
zamanla sıcaklığın artacağı, yağışların azalacağı (Demir vd. 2013) öngörülmektedir. Artan
nüfus, çevre kirliliği ve iklim değişikliği ile birlikte kullanılabilir su kaynaklarının hızla
azalacağı, yağış rejiminin değişeceği, kuraklık ve taşkın gibi doğal afetlerin sıklığının ve
şiddetinin artış göstereceği, özellikle Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerimizde, 2020’li yıllardan
sonra Türkiye’de iklimin değişeceği ve kurak iklime geçeceği ve iç bölgelerde çölleşmeye
eğilimli kurak alanlar meydana geleceği, belirtilmektedir (Aküzüm vd. 2010).
Bu çalışmada ülkemizden örneklerle iklim değişikliği ve kuraklığın tatlısu kaynakları üzerindeki etkileri ve çözüm önerileri ortaya konulmaya çalışılacaktır.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
Küresel iklim değişikliğinin tatlısu ekosistemlerine etkisi ülkemizde yapılan çalışmalardan
(Beklioğlu vd., 2003; Beklioğlu vd., 2006; Beklioğlu ve Tan, 2008; Özen, 2006; Özen vd.,
2010; Ediş, 2011) ve literatürden derlenerek örneklerle açıklanmaya çalışılmıştır.
3. BULGULAR VE TARTIŞMA
3.1 Hidrolojik Değişimler:
Eymir ve Mogan göllerinde kurak dönemlerde su seviyesinde önemli düşüşler gözlemlenmiş,
kurak yıllarda göllerin su değişim süreleri artmıştır (Özen vd., 2010). Yine ülkemizdeki göllerin
çoğu ötrofikasyon ve su seviyesi değişimlerinin etkisi altındadır. İklim değişikliği su seviyesinde azalmalara yol açarak ötrofikasyonu ve tuzluluğu arttırmakta ve göl ekolojisini etkilemektedir.
3.2 Tuzlanma:
Kurak koşullarla uzayan göl su değişim süresi göllerin tuzlanmasını tetikleyebilir ve küresel
iklim değişimi ile artan ısınma bölgemizdeki göllerin tuzlanmasını artırabilir. Örneğin Eymir
Göl’ünde düşük su seviyesine sahip yıllarda tuzluluğun diğer yıllara göre daha yüksek olduğu
tesbit edilmiştir (Özen, 2006; Özen vd., 2010).

327

I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu / Çankırı

10-12 Eylül 2014

3.3 Ötrofikasyon
Eymir ve Mogan göllerinde kurak dönemlerde azalan dış besin tuzu yüklenmesine karşın, göl
içi besin tuzu konsantrasyonlarının göl tabanından salınım ve azalan su seviyesine bağlı konsantrasyon yoğunluğunun artması ve artan sıcaklıkla arttığı gözlemlenmiştir. (Özen vd., 2010).
Eymir ve Mogan göllerindeki azalan göl hacmi bu göllerdeki besin tuzlarının yoğunluğunu
arttırarak ötrofikleşmenin şiddetini hızlandırmıştır. Eymir ve Mogan Göllerinde gözlemlenen
sonuçlar iklim değişikliği ile beraber gölün girdi ve çıktılarındaki ve hidrolojideki değişimin
göldeki tuzluluk ve besin tuzu konsantrasyonlarını arttıracağını göstermiştir.
3.4 Besin Ağında Meydana Gelen Değişimler
İklim değişikliğine bağlı olarak artan ötrofikasyonla özellikle toksik siyanobakterlerde artış
olması ve yine buna bağlı toplu balık ölümlerinin gerçekleşmesi beklenmektedir. Yine göllerde
baskın zoooplankton türlerinin Kladoserlerden Rotiferaya geçmesi beklenmektedir. Yine avcı
balık türlerinin azalıp planktivor balıkların baskın hale gelmesi de besin ağında meydana gelmesi beklenen olası değişimlerdendir.
İklim değişikliğine bağlı tuzluluğun artması sonucunda topluluk yapısında ve besin zincirinde
değişimler meydana gelebilir. Eymir ve Mogan göllerinde 2007-2011 yılları arasında tuzluluğun
artması ile tuza dayanıklı zooplankton türleri baskın hale gelmiştir. Yine suiçi bitkilerde
tuzluluğa dayanıklı Najas marina baskın hale gelmiştir.
3.5 Alg Patlamaları ve Balık Ölümleri
Küresel iklim değişikliği, artan kuraklık ile beraber ülkemizde özellikle sığ göllerde ötrofikasyona bağlı alg patlamaları, balık ölümleri ve suiçi bitkilerde azalma ile etkisini göstermektedir.
Eymir ve Mogan göllerinde 2007 yılında gölde su seviyesine bağlı oksijen azalması, ötrofikasyona bağlı alg patlamaları sonucu toplu balık ölümleri yaşanmıştır.
Bafa Gölü, Menderes deltasının güney doğusunda yer alan, hafif tuzlu, en derin bölümü
21 metre olan ve Aydın’ın Söke ile Muğla’nın Milas İlçeleri’ni birbirine bağlayan karayolunun kenarında Tabiatı Koruma Alanı statüsü bulunan sığ bir göldür. Bafa Gölü’nde
Menderes nehrinin sularının göle girişinin azaltılması ve civardaki yerleşim yerleri, turistik tesisler ve çeşitli fabrikalardan göle ulaşan kirlilik yanında, artan kuraklıkla beraber
gölde ötrofikasyon artmış, Mayıs 2014’te alg patlamaları ve buna bağlı balık ölümleri
gözlemlenmiştir. Su seviyesindeki düşüş ve artan sıcaklık yanında Uşak, Denizli ve Aydın Sanayisinin kimyasal atıkları ve geçmiş olduğu yerleşim alanlarının evsel atıkları
Büyük Menderes Nehri vasıtasıyla Bafa Gölü’ne girmesi de göldeki ötrofikasyonu arttırmıştır. Kirli sular Bafa Gölü’nün ekolojik yapısını olumsuz etkilemekte, bu durum
yaz aylarında açıkça görülmektedir. Ancak gölün çevresindeki bazı işletmeler ve Büyük
Menderesten gelen atıklar, gölü kirletmeye devam etmektedir. Kirletici unsurlar için bir
an önce çözüm yolu bulunması, Bafa Gölü’nün ihtiyacı olan temiz su tahsisinin yapılması, gölün geleceğini olumlu olarak etkileyecektir. Bafa gölü kuraklık etkisinin yanında
insan etkisinin de iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini daha da arttırabileceğinin bir
örneğini oluşturmaktadır.
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3.6 Biyolojik çeşitlilikte azalma ve istilacı türler
İklim değişikliği yüzey sularında biyoçeşitliliği tehdit eden en büyük etkenlerden biri olarak
kabul edilmektedir (Bellard., 2012). Özellikle göllerimizde küresel iklim değişikliğine bağlı
artan sıcaklık ve su seviyesindeki azalmalar, tuzluluğun artmasına sucul flora ve faunada
değişime ve biyoçeşitliliğin azalmasına neden olabilir (Beklioğlu, 2008).
Küresel iklim değişikliği ile göllerin zaman zaman kuruması veya tamamen yok olması gibi su
seviyesi değişimleri sonucunda doğal yaşam alanları kaybolur ve topluluk yapısı değişebilir.
Yaşam alanları arasındaki bağın azalması sonucunda endemik türler yok olabilir.
İsrail Sazanı (Carassius gibelio) ülkemizde Beyşehir, Eğirdir, Manyas, Çivril, İznik, Uluabat,
Manyas,Bafa gölü gibi göllerde gözlemlenmiş ve hızla yayılan istilacı bir türdür. 1kg balık
250000 yumurta bırakıyor, hızlı ürüyor. Kirli ve oksijensiz sulara tuzlu sulara dayanıklı, Erkek Carassiuslar, diğer balık türlerini kısırlaştırabiliyor. Kuzey yarımküredeki balıklar genelde
yılda bir, bunlar dört-beş kez yumurtluyor. Bulunduğu su kaynağındaki besin organizmalarını
ve başka balık türlerinin larvalarını yiyerek diğer türlerin hayatta kalma şansını azaltıyor.Besin
ağına zarar verip baskın tür oluyor. Böyle benzer türlerin küresel ısınma ile sayısının atması
beklenmektedir.
3.7 Fenolojik Değişimler
Yüzey sularındaki ısınma sonucu, Kuzey Denizi ve Kuzey Atlantik’teki fitoplankton biyokütlesinde artış ve mevsimsel büyüme süresinde de uzama olduğu gözlenmiştir. 1990’larda, zooplankton mevsimsel gelişimi, uzun dönem ortalamalarıyla karşılaştırıldığında yaklaşık 4–5 hafta
daha erken bir tarihte gerçekleşmiştir. Ayrıca son 30 yılda, zooplankton türlerinin yaklaşık olarak 1000 km kadar kuzeye doğru kaydığı ve plankton ekosistemlerinin yeniden organize olduğu
saptanmıştır (Edwards vd., 2001; Demir, 2009).
Deniz ve okyanuslardaki gibi göllerde de iklim değişikliğine bağlı olarak fitoplankton üretiminin erken başlaması yada mevsimsel olarak yer değiştirmesi tüm göl ekosistemindeki canlıların gelişimi ve biyokütle üretimini etkileyebilir. Çünkü fitoplankton göl ekosistemlerinin birincil üreticisidir. O nedenle fitoplankton biyokütlesindeki artış ve mevsimsel büyüme süresindeki
değişimler tüm göl ekosistemini etkileyebilir.
3.8 Nehirler ve Küresel İklim Değişikliği
Düşük enlemlerde azalan yağışlar ve artan buharlaşma ile akışlarda azalma meydana gelmesi beklenmektedir (Şen, 2009). Düşük akışlar derelerimizde su kalitesinin azalmasına sebeb
olabilecektir (Ediş, 2011). Kalaycı ve Kahya (1998), Susurluk’taki farklı derelerde yaptıkları
çalışmada azalan yağış ve artan sıcaklıkla akış hızının düştüğü tuzlanmada artış olduğunu tesbit
etmişlerdir.
Küresel iklim değişikliği ile kısa süreli fakat şiddetli sağanak yağış görülen günlerin sayısındaki artışla beraber, ani oluşan sellerde de önemli artışların olması öngörülmektedir (IPCC
AR4). Bunun sonucunda iklim değişikliği, tarım ve su kaynakları üzerinde olumsuz etkilere yol
açabilecek ve hidro-meteorolojik afetlere bağlı can ve mal kayıplarını da artırabilecektir. Ülkemizde Karadeniz bölgesinde (özellikle Giresun, Rize ve Trabzon gibi illerimizde) son yıllarda
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sel olaylarında artış gözlemlenmiştir. Türkiye’de, 1963 yılında 140 civarında sel yaşanmışken,
2010 yılında 160’dan fazla sel meydana geldi. Her yıl yaşanan ortalama 200 civarında sel afeti
sonucunda, yılda ortalama 100 milyon dolar maddi kayıp meydana geliyor. Böylece, 1995 yılında Türkiye’nin GSYH’nin %0,5’ine ulaşan, sellerin neden olduğu maddi kayıplar, son yıllarda hızla artarak depremlerin neden olduğu kayıplara yaklaştı (Kadıoğlu, 2012).
Kuraklık ile beraber oluşan düşük akışlara bağlı olarak derelerdeki sucul canlılar ve dere kenarı
vejetasyonu suyun giderek azalması ile olumsuz olarak etkilenirler (Smathkin, 2001). Derelerin
kuruması sonucu 2010 yılında Muş’un Çar çayı, Abdulbahar deresi, Soğucak Deresi, Sungu
Deresi ve 2013 yılında Sapanca Yanık deresinde akıştaki azalmaya bağlı su seviyeleri çok düşmüş ve bu derelerde toplu balık ölümleri gözlemlenmiştir.
4. SONUÇ
Tatlı su kaynaklarının ekolojisi ve tür çeşitliliği hidrolojik değişimlere hassastır. Küresel iklim değişikliği ile yüzey sularında en fazla azalmanın ( ≥%30) ülkemiz ve İspanyada olması
beklenmektedir (IPCC,2007). Küresel ısınmaya bağlı olarak su seviyelerinde meydana gelen
düşüşlerin tuzlanma ve ötrofikasyonu arttırması ile tür çeşitliliğinin azalması, su kaynaklarının
ekolojik ve koruma değerlerinin azalması, ekolojik ilişkilerin daha karmaşık hale gelmesi beklenmektedir. Bu nedenle su kaynaklarının yönetiminde besin tuzu ve kirlilik kontrolü yanında
iyi bir hidrolojik yönetimin de sağlanması oldukça önem arz etmektedir. Göl su seviyesini kontrol altına almak ve göl sularının sirkülasyonunu sağlamak amacıyla yapılacak müdahalelerde
gölün ekolojik dengesi ve iklim değişikliğine bağlı kuraklık gibi parametreler de dikkate alınmalıdır. Müdahalelerde eklenecek suyun miktarı, kalitesi ve göle bırakma zamanı iyi saptanmalıdır. Aksi takdirde Bafa gölü örneğinde görüldüğü üzere göl ekosistemlerinde istenmeyen
durumlar meydana gelebilmektedir.
Artan nüfus, endüstrileşme, tarım faaliyetleri ve ekonomik kalkınmaya bağlı olarak gelecekte
ülkemizin su ihtiyacı artacaktır. Ancak gelecekte iklim değişikliği ve kuraklığa bağlı olarak
tatlısu kaynaklarımızda ötrofikasyonda ve tuzlanmada artış, tatlısu kaynaklarının dönemsel
ya da tamamen kuruması, alg patlamaları ve balık ölümlerinde artış biyoçeşitlilikte azalma, su
kalitesinde bozulmalar gibi sorunların artması beklenmektedir. Bu nedenle Tatlısu kaynaklarımızın akılcı, gelecek nesilleri de düşünen, bütüncül sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi önem
arz etmektedir. Aksi takdirde yanlış su kullanımı ve politikaları (tarım için aşırı su kullanılması,
yeraltı sularının aşırı kullanımı, kaçak kuyular, ihtiyaçtan fazla HES yapımı vs.) ve gelecekte
ülkemizde etkisinin daha da artacağı öngörülen kuraklık ve iklim değişikliği ile, mevcut tatlısu
ekosistemlerinin ekolojik ve korunma değerlerinin yok olmasına yol açacak, daha fazla göl ve
nehir yatağı kuruyup yok olacaktır. Sonuç olarak su kaynaklarımız için su bütçesi temelli yönetim stratejisi yerine ekosistem temelli yönetim belirlenmeli, kriz yönetimi yerine risk yönetimi
anlayışı benimsenmeli, küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak ve önlemek
için gerekli tedbirler ivedilikle uygulanmalıdır.
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı Trabzon İli ile Yomra ve Akçaabat ilçeleri şehir merkezlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyacı temininde yararlanılan Atasu Barajı ile
barajı besleyen Kuştul ve Galyan Dereleri’nin su kalitesini belirlemek, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (SKKY), İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında
Yönetmelik (İTASHY) ve TS 266’ya göre değerlendirmektir. 2014 Ocak ile Haziran dönemini kapsayan altı aylık dönemde üç farklı istasyonda on beş günlük aralıklarla gerçekleştirilen ölçüm ve analizlerde; pH, sıcaklık (T), toplam
çözünmüş katılar (TÇK), amonyum azotu (NH4+‒N), nitrit azotu (NO2‒‒N),
nitrat azotu (NO3‒‒N), toplam Kjeldahl azotu (TKN), toplam fosfat fosforu
(PO43‒‒P), toplam organik karbon (TOK), kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ), ve
florür (F‒) parametreleri incelenmiştir. Yapılan incelemeler ve değerlendirmeler sonucunda, Atasu Barajı’nın ve bu barajı besleyen Kuştul ve Galyan Dereleri’nin pH, T, TÇK, NH4+‒N, NO2‒‒N, NO3‒‒N, TKN, TOK, KOİ ve F‒ bakımından SKKY’ye göre 1. sınıf su kalitesine (yüksek kaliteli) sahip olduğu, ancak
PO43‒‒P bakımından ilk beş çalışmada 1. sınıf su kalitesi için önerilen 0.020
mg/L’lik sınırın üç istasyonda da hemen hemen aşıldığı belirlenmiştir. 0.165,
0.148 ve 0.155 mg/L F‒ değerlerine sahip Kuştul ve Galyan Dereleri ile Atasu
Barajı yüzeysel sularının oldukça fakir olduğu anlaşılmıştır. Gerek İTASHY
gerekse TS 266’ya göre herhangi bir sakıncalı durumun olmadığı, fakat takip
edilen su kalite parametrelerinin suyun kalitesini ortaya koymak adına yeterli
olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Atasu Barajı, Galyan Deresi, Su Kalitesi, Trabzon

1. GİRİŞ
Mühendislik yapılarından biri olan barajlar, genel olarak enerji üretimi, içme ve kullanma suyu
sağlama, sulama, taşkın kontrolü, balık yetiştiriciliği, ulaşım, vb. amaçlar için inşaa edilen su
biriktirme yapılardır (Kurunc et al., 2006; Akbulut et al., 2010; Bayram et al., 2012).
Baraj rezervuarları oldukça büyük arazi parçalarının drenaj sularını almaktadırlar. Rezervuar
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ve rezervuarı çevreleyen karalar arasında yer altı ve yerüstü akışlarından dolayı sürekli bir alışveriş olmaktadır. Rezervuarlar yüzeysel sular arasında kirlenmeye karşı en hassas su grubunu
oluşturmaktadır (Ünlü vd., 2008). Ayrıca; içme ve kullanma suyu temini sağlayan baraj gölleri
halk sağlığını birinci dereceden etkilemektedir (Yılmaz, 2004). Bundan dolayı birçok araştırmacı bu konu üzerinde uzun yıllar çeşitli çalışmalar gerçekleştirmiş ve değerlendirmelerini
ortaya koymuşlardır (Akkoyunlu, 2002; Gülbahar and Elhatip 2005; Elhatip and Güllü 2005;
Alparslan et al., 2007; Altıin et al., 2009; Akbulut et al., 2010; Bayram et al., 2014).
Atasu Barajı, Trabzon ilinin 17 km güneydoğusunda yer almakta ve baraj 758,237’lik toplam
nüfusu ile (TÜİK, 2013) Doğu Karadeniz Bölgesi’nin en büyük şehri olan Trabzon İli; Ortahisar merkez ilçesi ile Yomra ve Akçaabat ilçeleri şehir merkezlerinin içme ve kullanma suyu
ihtiyacı temini ve enerji üretimi amacıyla 2011 yılında Trabzon ili Galyan Deresi üzerinde inşa
edilmiştir (DSİ, 2014).
Bu çalışmanın amacı, Atasu Barajı ile barajı besleyen Galyan ve Kuştul derelerinin su kalitelerini Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’ne (SKKY 2004) göre belirleyerek; İnsani Tüketim
Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik (İTASHY 2005) ve TS 266’ya (2005) göre değerlendirmektir.
2. ÇALIŞMA ALANI
Türkiye drenaj havzası olarak 26 hidrolojik havzadan oluşmaktadır. Bu havzalarının 22.si olan
Doğu Karadeniz Havzası; Harşit Çayı, Değirmendere, Karadere, Pazar Çayı ve Fırtına deresi
gibi birbirine paralel olarak uzanan akarsuların alt havzalarından oluşur.
Değirmendere Havzası (Trabzon); 1054 km2’lik drenaj alanına sahip, kuzeyden güneye doğru
yükselen bir topografyasıyla 3080 m yüksekliğindeki Kalkanlı ve Zigana Dağları’ndan başlayıp
Trabzon İli’nin Karadeniz kıyısında sonlanan, Trabzon’un içme ve kullanma suyu ihtiyacının
karşılandığı, jeolojik ve topoğrafik şartları nedeniyle bol sedimente sahip bir havzadır. Değirmendere Havzası, ana kolu Trabzon‒Gümüşhane karayolu üzerinde bulunan ve yol boyunca devam eden Değirmendere olup bu akarsu Maçka, Acısu, Meryemana, Altındere, Galyan,
Kuştul ve Kendirli Dereleri gibi birçok yan kolun katılımıyla oluşan bir drenaj ağına sahiptir.
Gümüşhane il sınırından başlayan bu havzanın büyük bölümü Trabzon il sınırları içerisinde
kalmaktadır. Havza sınırları içerisinde Trabzon İli Ortahisar Merkez ilçesinin bir kısmı (sanayi
sitesi, çeşitli işletmeler, yerleşimler (Çağlayan, Esiroğlu, Şahinkaya, Akoluk, Çukurçayır vs.))
ve Maçka ilçesi bulunmaktadır (Uçar, 2010; Karaca ve Bahadır, 2014).
Atasu Barajı, Trabzon ili Galyan Deresi üzerinde içme suyu temini ve enerji üretimi amacıyla 10.03.1998 tarihinde inşaa edilmeye başlanmıştır. Yapımın tamamlanması ile birlikte
28.12.2010 tarihinde su tutulmasına başlanılan barajda 30.04.2011 tarihinde %100 doluluk oranına ulaşılmıştır. Barajın, ön yüzü beton kaplamalı kaya dolgu gövde hacmi 4.65 hm3, talveg
yüksekliği 118 m, normal su kotunda göl hacmi 35.75 hm3, normal su kotunda göl alanı 0.83
km2’dir. Baraj yıllık 91.25 hm3’lük içme ve kullanma suyu sağlamaktadır. Ayrıca Atasu Barajı
5 MW kurulu gücü ile yıllık 27.14 GWh’lik enerji üretmek üzere tasarlanmıştır (DSİ, 2014).
Atasu Barajı su kalitesini incelemek amacı ile baraj gölünü besleyen Galyan ana kolu ve Kuştul
yan kolu (Şekil 1) ile Atasu Barajı (Şekil 2) çıkışında yerinde ölçüm yapmak ve numune almak
amacıyla üç istasyon belirlenmiştir (Şekil 3).
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Şekil 1. Galyan (solda) ve Kuştul (sağda) İstasyonları

Şekil 2. Galyan Regülatörü (solda) ve Atasu Barajı

Şekil 3. İstasyonların uydu görünümü (Google Earth, 2014)
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3. YÖNTEM

Çalışma, 2014 yılı Ocak−Haziran aylarını kapsayan altı aylık dönemde on beş günlük aralıklarla Atasu Barajının memba ve mansabında seçilen toplam üç istasyonda yerinde; pH, sıcaklık (T) ve toplam çözünmüş katılar (TÇK) ölçümleri ile alınan yüzeysel ham su örneklerinde;
amonyum azotu (NH4+‒N), nitrit azotu (NO2‒‒N), nitrat azotu (NO3‒‒N), toplam Kjeldahl azotu
(TKN), toplam fosfat fosforu (PO43‒‒P), toplam organik karbon (TOK), kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ), ve florür (F‒) parametreleri incelenmiştir. Ham su örneklerinin araziden alınması,
muhafazası ve analiz yapılacak laboratuvara nakli, standart yöntemlere uygun olarak gerçekleştirilmiştir (APHA, 1999).
Su örneklerinin alınmasında, 500 mL hacimli plastik numune kapları kullanılmış ve her istasyonda toplamda 1 L ham su örneği alınmıştır. Su örneklerinin olası kirliliğini önlemek için,
numune kapları önce su ve fırça yardımıyla sonra da 1 M HNO3 ile temizlenmiş, son olarak da
saf su ile durulanmış ve kurutulmuştur. Su örnekleri alınırken numune kapları akarsuyun suyu
ile üç kez çalkalanarak, üzerinde hava kabarcığı kalmayacak şekilde doldurulup ve kapakları sıkıca kapatılmıştır. Alınan su örneklerinin + 4 ºC’de muhafazası için buz kasetleri ile donatılmış
büyük hacimli numune kapları kullanılmıştır. Yerinde ölçüm yapmak için kullanılan Hydrolab
marka DS5 cihazının elektrotları her arazi çalışması öncesinde standart çözeltilerle kalibrasyonları yapılarak kullanılmıştır. Yüzeysel ham su örneklerinin laboratuvarda çeşitli parametreler için analiz edilmeden önce filtre edilmesi gerekmektedir. Filtrasyon işlemi için 47 mm çaplı
süzme haznesine sahip Sartorius marka vakumlu filtrasyon seti ve gözenek büyüklüğü 0.45 μm
olan 50 mm çaplı selüloz asetat filtre kağıtları kullanılmıştır. Yüzeysel ham su örnekleri filtre
edildikten sonra; NH4+− N, NO2–− N, NO3–− N, PO43–− P, KOİ, TOK ve F– parametreleri Hach
Lange marka DR 5000 model spektrofotometre ile ilgili küvet testler (kit) kullanılarak analizler
yapılmıştır. Toplam Kjeldahl azotu ayrıca analiz edilmeyip, “TN ‒ (NO2‒‒N + NO3‒‒N)” şeklinde hesap edilerek belirlenmiştir. Çalışmada kullanılan küvet testler ile ilgili bilgiler Çizelge
1’de verilmektedir.
Çizelge 1. Çalışmada kullanılan küvet testler
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Parametre

Kod No

Ölçüm Aralığı
(mg/L)

pH Aralığı

Sıcaklık Aralığı
(ºC)

NH4+‒N

LCK 304

0.015 ‒2.000

4‒9

20

NO2–‒N

LCK 541

0.002 ‒0.030

3‒10

15‒25

NO3–‒N

LCK 339

0.230 ‒13.50

3‒10

20‒24

TN

LCK 138

1.00 ‒16.00

3‒12

15‒25

PO43–‒P

LCK 349

0.050 ‒1.500

2‒10

15‒25

TOK

LCK 380

2.00 ‒65.00

4‒10

15‒25

F–

LCK 323

0.100 ‒2.500

1‒11

20

KOİ

LCK 414

5.00 ‒60.00

Kuştul, Galyan ve Atasu istasyonlarõnda yerinde šlçŸmlerden ve alõnan ham su
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analizlerden

elde

edilen

sonuçlar

Şekil

4,5,6,7,8,9,10,11,12Õde
verilmekte ve SKKY (2004), İTASHY(2005) ve TS 266
4.
BULGULAR VE İRDELEME
(2005)Õya
gšre irdelenmektedir.
Kuştul,
Galyan
ve Atasu istasyonlarında yerinde ölçümlerden ve alınan ham su örneklerinde
gerçekleştirilen analizlerden elde edilen sonuçlar Şekil 4,5,6,7,8,9,10,11,12’de verilmekte ve
SKKY (2004), İTASHY(2005) ve TS 266 (2005)’ya göre irdelenmektedir.
Kuştul

Galyan

Atasu

8,5

pH

8,0

Şekil 4. pHÕnõn zamansal ve mekansal değişimi

7,5
7,0

Kuştul istasyonunda šlçŸlen pH değerleri 7.48‒7.82 arasõnda değişmekte olup gšzlem
6,5

Haziran

Mayõs

Nisan

Mart

Şubat

Ocak

sŸresince elde edilen ortalama değer 7.63ÕtŸr (Şekil 4). Galyan istasyonunda šlçŸlen
pH değerleri 7.93‒8.33 arasõnda
değişmekte
gšzlem
sŸresince elde edilen
Gšzlem
Dšnemi: Ocakolup
- Haziran
2014
ortalama değer 8.10Õdur. Atasu istasyonunda šlçŸlen pH değerleri 7.82‒8.02 arasõnda
ŞekilsŸresince
4. pH’nınelde
zamansal
mekansal değer
değişimi
değişmekte olup gšzlem
edilenve ortalama
7.93ÕtŸr. SKKY

Kuştul

Galyan

Mart

Nisan

(2004)Õeistasyonunda
gšre Ÿç istasyondan
da değerleri
alõnan yŸzeysel
hamarasında
su pH bakõmõndan
1. sõnõf
su süreKuştul
ölçülen pH
7.48‒7.82
değişmekte olup
gözlem
since
elde sahiptir.
edilen ortalama
değeristasyonlarõn
7.63’tür (Şekil
Galyan istasyonunda
ölçülen
kalitesine
Ayrõca tŸm
pH 4).
değerlerinin,
İTASHY (2005)
vepH
TSdeğerleri 7.93‒8.33 arasında değişmekte olup gözlem süresince elde edilen ortalama değer 8.10’dur.
266Õda uygun olduğu gšrŸlmektedir.
Atasu istasyonunda ölçülen pH değerleri 7.82‒8.02 arasında değişmekte olup gözlem süresince
elde edilen ortalama değer 7.93’tür. SKKY (2004)’e göre üç istasyondan da alınan yüzeysel
ham su pH bakımından 1. sınıf su kalitesine sahiptir. Ayrıca tüm istasyonların pH değerlerinin,
İTASHY (2005) ve TS 266’da uygun olduğu görülmektedir.
Atasu

20,0

T, oC

15,0
10,0

Gšzlem Dšnemi: Ocak - Haziran 2014

Haziran

Mayõs

Şubat

0,0

Ocak

5,0

Şekil 5. Su sıcaklığının zamansal ve mekansal değişimi
Şekil 5. Su sõcaklõğõnõn zamansal ve mekansal değişimi
Kuştul istasyonunda ölçülenen sıcaklık değerleri 4.39‒16.83 oC arasında değişmekte olup gözlem süresince elde edilen ortalama değer 10.12 oC’dir. Galyan istasyonunda
ölçülenen değerler
Kuştul istasyonunda
šlçŸlenen sõcaklõk değerleri 4.39‒16.83 oCo arasõnda değişmekte
o
5.95‒17.76 C arasında değişmekte olup ortalama değer 11.13 C’dir. Atasu istasyonunda ölo
o
olup gšzlem
sŸresince
elde edilen
ortalama değişmekte
değer 10.12olup
CÕdir.
Galyan
istasyonunda
çülenen
değerler
ise 8.35‒13.17
C arasında
ortalama
değer
9.92 oC’dir (Şekil
o
5).
Yüzeysel
suların 5.95‒17.76
sıcaklıkları doğal
olarak değişmekte
iklime göre belirlenmektedir.
Bundan
dolayı kış
šlçŸlenen
değerler
C arasõnda
olup ortalama değer
11.13
o

CÕdir. Atasu istasyonunda šlçŸlenen değerler ise 8.35‒13.17 oC arasõnda değişmekte

olup ortalama değer 9.92 oCÕdir (Şekil 5). YŸzeysel sularõn sõcaklõklarõ doğal olarak
iklime gšre belirlenmektedir. Bundan dolayõ kõş aylarõnda Atasu Barajõ çõkõşõndaki
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sõcaklõk değerleri, barajõ besleyen akarsulardaki sõcaklõk değerlerinden daha dŸşŸk

olduğu gšrŸlmŸştŸr. SKKY (2004)Õe gšre Ÿç istasyonda da šlçŸlen yŸzeysel sular,
aylarında Atasu Barajı çıkışındaki sıcaklık değerleri, barajı besleyen akarsulardaki sıcaklık desõcaklõk bakõmõndan
1. sõnõf
su kalitesine
sahiptir.
ğerlerinden
daha yüksek
olduğu
görülmüştür.
Buna karşın yaz mevsimine doğru Atasu Barajı
çıkışındaki
sıcaklıkistasyonlarõnda
değerleri, barajı
besleyen
akarsulardaki
sıcaklık
değerlerinden
daha düşük
Kuştul ve Galyan
šlçŸlen
T‚K
konsantrasyonu
0‒100
mg/L arasõnda
olduğu görülmüştür. SKKY (2004)’e göre üç istasyonda da ölçülen yüzeysel sular, sıcaklık badeğişmekte olup gšzlem sŸresince elde edilen ortalama değer 83.33 mg/LÕdir. Atasu
kımından 1. sınıf su kalitesine sahiptir.
istasyonunda šlçŸlen T‚K konsantrasyonu çalõşma boyunca 100 mg/L olarak
Kuştul ve Galyan istasyonlarında ölçülen TÇK konsantrasyonu 0‒100 mg/L arasında değişbelirlenmiştir.
Galyan
ve Kuştul
SKKY değer
(2004)Õe
gšre
T‚K konsantrasyonu
mekte
olup gözlem
süresince
elde dereleri,
edilen ortalama
83.33
mg/L’dir.
Atasu istasyonunda ölbakõmõndan
1. sõnõf su kalitesine
sahiptir.
çülen
TÇK konsantrasyonu
çalışma
boyunca 100 mg/L olarak belirlenmiştir. Galyan ve Kuştul
dereleri, SKKY (2004)’e göre TÇK konsantrasyonu bakımından 1. sınıf su kalitesine sahiptir.
Kuştul

Galyan

Atasu

0,020

Haziran

Mayõs

Nisan

Mart

0,000

Şubat

0,010

Ocak

NH4+‒N, mg/L

0,030

Gšzlem Dšnemi: Ocak - Haziran 2014
+
+
7. NH
‒N konsantrasyonun zamansal ve mekansal değişimi
ŞekilŞekil
7. NH
4 ‒N4 konsantrasyonun zamansal ve mekansal değişimi

Kuştul ve Galyan istasyonlarından alınan yüzeysel ham sularda analizleri gerçekleştirilen
+
NH
‒N ve
konsantrasyonları
sırasıyla 0.019‒0.024
ve 0.006‒0.025
değişmekte
4
Kuştul
Galyan istasyonlarõndan
alõnan yŸzeysel
ham mg/L
sulardaarasında
analizleri
olup gözlem süresince
her iki istasyonda elde edilen ortalama değer 0.015 mg/L’dir. Atasu
gerçekleştirilen NH4+‒N konsantrasyonlarõ +sõrasõyla 0.019‒0.024 ve 0.006‒0.025
istasyonundan alınan yüzeysel ham suda NH4 ‒N konsantrasyonu 0.005‒0.015 mg/L arasında
mg/L arasõnda
olup gšzlem
sŸresince
iki 0.011
istasyonda
elde(Şekil
edilen
değişmekte
olupdeğişmekte
gözlem süresince
elde edilen
ortalamaher
değer
mg/L’dir
7). SKKY
+
(2004)’e
istasyondan
alınan
yüzeysel
ham sular
1. sınıf
su kalitesine
sahiptir.
ortalama göre
değerüç0.015
mg/LÕdir.
Atasu
istasyonundan
alõnan
yŸzeysel
ham suda
NH4 ‒İTASHY
+
ve TS 266’da Sınıf 2 Tip 2 için müsaade edilen 0.500 mg NH4 /L değeri 0.388 mg NH4+‒N/L’ye
N konsantrasyonu 0.005‒0.015 mg/L arasõnda değişmekte olup gšzlem sŸresince elde
karşılık gelmektedir. Dolayısıyla yüzeysel ham suların NH4+‒N konsantrasyonu bakımından TS
edilen
değersınır
0.011
mg/LÕdiruygun
(Şekilolduğu
7). SKKY
(2004)Õe gšre Ÿç istasyondan
266
ve ortalama
İTASHY’nin
değerlerine
anlaşılmaktadır.
alõnanistasyonlardan
yŸzeysel ham alınan
sular 1.yüzeysel
sõnõf su ham
kalitesine
sahiptir. İTASHY
ve TS 266Õda
Sõnõf
Tüm
su örneklerinde
gerçekleştirilen
NO –‒N
ölçümleri
2

+
değeri sınır
0.388değeri
mg NH
2 Tip 2 için
mŸsaade
edilen
0.500göre
mg 0.002
NH4+/L
çalışma
boyunca
SKKY
(2004)’e
mg/L’lik
aşmadığı
içinkarşõlõk
1. sınıf su kali4 ‒N/LÕye
tesine
sahip oldukları
belirlenmiştir.
Ayrıca
Kuştul
ve+Galyan
dereleri ile Atasu Barajı yüzeysel
gelmektedir.
Dolayõsõyla
yŸzeysel ham
sularõn
NH
4 ‒N konsantrasyonu bakõmõndan
–
ham suları TS 266 ve İTASHY’ne göre NO2 ‒N konsantrasyonları bakımından uygun olduğu
TS 266 ve İTASHYÕnin sõnõr değerlerine uygun olduğu anlaşõlmaktadõr.
belirlenmiştir.
TŸm istasyonlardan alõnan yŸzeysel ham su šrneklerinde gerçekleştirilen NO2–‒N

šlçŸmleri çalõşma boyunca SKKY (2004)Õe gšre 0.002 mg/LÕlik sõnõr değeri aşmadõğõ
için 1. sõnõf su kalitesine sahip olduklarõ belirlenmiştir. Ayrõca Kuştul ve Galyan
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NO3‒‒N , mg/L

3,00
2,25

dereleri
ile Eylül
Atasu2014
Barajõ yŸzeysel ham sularõ
TS 266
ve Yönetimi
İTASHYÕne
göre NO2–‒N/ Çankırı
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I. Ulusal
Havza
Sempozyumu
1,50

konsantrasyonlarõ bakõmõndan uygun olduğu belirlenmiştir.

Haziran

Atasu
Mayõs

Galyan
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1,50

Haziran

Mayõs

Nisan

0,00

Mart

Şekil 6. NO3‒‒N konsantrasyonun zamansal ve mekansal değişimi
Şubat

0,75

Mart

Ocak

2,25

Ocak

NO3‒‒N , mg/L

3,00
0,00

Şubat

Kuştul

Nisan

0,75

NO3–‒N konsantrasyonu Kuştul deresinde 0.907‒2.250 mg/L arasõnda değişmekte
Gšzlem Dšnemi: Ocak - Haziran 2014

olup gšzlem sŸresince elde edilen ortalama değer 1.407 mg/LÕdir. Galyan deresinde
0.571‒1.400 mg/L
arasõnda
olup ortalama
0.915 mg/LÕdir.
Şekil 6.
NO ‒‒Ndeğişmekte
konsantrasyonun
zamansaldeğer
ve mekansal
değişimi Baraj
Şekil 6. NO3‒‒N3 konsantrasyonun zamansal ve mekansal değişimi
çõkõşõnda ise 0.866‒1.200 mg/L arasõnda değişmekte olup ortalama değer ise 0.981
NO3–‒N konsantrasyonu Kuştul deresinde 0.907‒2.250 mg/L arasında değişmekte olup gözlem
mg/LÕdir elde
(Şekiledilen
6). SKKY
(2004)Õe
gšre mg/L’dir.
Kuştul, Galyan
Atasu istasyonlarõndan
süresince
ortalama
değer 1.407
Galyanvederesinde
0.571‒1.400 mg/L araNO3–‒N konsantrasyonu Kuştul deresinde 0.907‒2.250 mg/L arasõnda değişmekte
sında
olupsular
ortalama
0.915 mg/L’dir.
çıkışında
ise2 0.866‒1.200
alõnandeğişmekte
yŸzeysel ham
1. sõnõfdeğer
su kalitesine
sahiptir.Baraj
TS 266Õda
Sõnõf
Tip 2 için mg/L
olup
gšzlem
sŸresince
elde
edilen
ortalama
değer
1.407
mg/LÕdir.
Galyan
deresinde
arasında
olup
değer ise 0.981 mg/L’dir
(Şekil 6). SKKY
(2004)’e göre
–
–
mŸsaade değişmekte
edilen 50 mg
NOortalama
3 /L değeri, 11.30 mg NO3 ‒N/LÕye karşõlõk gelmektedir.
Kuştul,
Galyan
ve Atasu
istasyonlarından
yüzeyseldeğer
ham sular
1. mg/LÕdir.
sınıf su kalitesine
0.571‒1.400
mg/L
arasõnda
değişmekte– alınan
olup ortalama
0.915
Baraj sahipDolayõsõyla
yŸzeysel
ham
sularõn
NO
3 ‒N konsantrasyonu
– bakõmõndan TS 266Õnõn
tir. TS 266’da Sınıf 2 Tip 2 için müsaade edilen 50 mg NO3 /L değeri, 11.30 mg NO3–‒N/L’ye
çõkõşõnda ise 0.866‒1.200 mg/L arasõnda değişmekte olup– ortalama değer ise 0.981
sõnõr değerine
uygun Dolayısıyla
olduğu anlaşõlmaktadõr.
karşılık
gelmektedir.
yüzeysel ham suların NO3 ‒N konsantrasyonu bakımından TS
mg/LÕdir
(Şekil
6).
SKKY
(2004)Õe
gšre Kuştul, Galyan ve Atasu istasyonlarõndan
266’nın sınır değerine uygun olduğu anlaşılmaktadır.
alõnan yŸzeysel ham sular 1. sõnõf su kalitesine sahiptir. TS 266Õda Sõnõf 2 Tip 2 için
Kuştul

Galyan

Atasu

mŸsaade
edilen 50 mg NO3– /L değeri, 11.30 mg NO3–‒N/LÕye karşõlõk gelmektedir.
0,050
PO43–‒P, mg/L

–
Dolayõsõyla
0,040 yŸzeysel ham sularõn NO3 ‒N konsantrasyonu bakõmõndan TS 266Õnõn

sõnõr değerine
uygun olduğu anlaşõlmaktadõr.
0,030

Atasu
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0,030

Haziran

Galyan

Mayõs

Kuştul

Nisan

0,040

Şubat

PO43–‒P, mg/L

0,050
0,000

Ocak

0,010

Mart

0,020

0,020

Şekil 8. 3–
PO 3–‒P konsantrasyonun zamansal ve mekansal değişimi
8. PO4 ‒P4 konsantrasyonun zamansal ve mekansal değişimi
Kuştul0,000
ve Galyan istasyonlarından alınan yüzeysel ham sularda analizleri gerçekleştirilen PO43–
‒P (toplam) konsantrasyonları sırayla 0.007‒0.043 ve 0.004‒0.049 mg/L arasında değişmekte
olup gözlem süresince elde edilen
ortalama
değerler
0.0182014
ve 0.022 mg/L’dir. Atasu istasyoGšzlem
Dšnemi:
Ocak - Haziran
3–
nundan alınan yüzeysel ham su örneklerinde PO4 ‒P (toplam) konsantrasyonu 0.002‒0.029
mg/L arasında değişmekte olup çalışma boyunca belirlenen ortalama değer ise 0.017 mg/L’dir
Şekil 8.(2004)’e
PO43–‒Pgöre
konsantrasyonun
zamansal
ve mekansal
(Şekil 8). SKKY
1. sınıf su kalitesi
için önerilen
0.020 değişimi
mg/L’lik sınırın Mart sonu
ve Nisan ayı hariç çalışma süresi boyunca zaman zaman üç istasyonda da aşıldığı ve 2. sınıf su
kalitesine sahip oldukları belirlenmiştir. Ayrıca ortalama değerler açısından bakıldığında Kuştul
ve Atasu yüzeysel ham suları 1. sınıf su kalitesine sahipken; Galyan akarsuyu 0.020 mg/L’lik
Haziran

Mayõs

Nisan

Mart

Şubat

Ocak

0,010Şekil
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Nisan ayõ hariç çalõşma sŸresi boyunca zaman zaman Ÿç istasyonda da aşõldõğõ ve 2.
sõnõf su kalitesine sahip olduklarõ belirlenmiştir. Ayrõca ortalama değerler açõsõndan
Kuştul
ve Atasu
yŸzeysel ham
sularõ 1. sõnõf su kalitesine
10-12sahipken;
Eylül 2014
I.bakõldõğõnda
Ulusal Havza
Yönetimi
Sempozyumu
/ Çankırı
Galyan akarsuyu 0.020 mg/LÕlik sõnõr değeri aştõğõ için 2. sõnõf su kalitesine sahiptir.
sınır değeri aştığı için 2. sınıf su kalitesine sahiptir.
Kuştul

Galyan

Atasu

6,00
4,00
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Haziran

Mayõs

Nisan

Mart

0,00

Şubat

2,00

Ocak

KOİ, mg/L

8,00

Şekil 9. KOİ konsantrasyonun zamansal ve mekansal değişimi
Şekil 9. KOİ konsantrasyonun zamansal ve mekansal değişimi
Kuştul ve Galyan istasyonlarından alınan yüzeysel ham su örneklerinde analizleri gerçekleştirilen KOİ konsantrasyonları sırayla 1.23‒6.89 ve 1.68‒5.40 mg/L arasında değişmekte olup
Kuştul ve
Galyanelde
istasyonlarõndan
yŸzeysel
šrneklerinde
analizleri
gözlem
süresince
edilen ortalamaalõnan
değerler
3.95 veham
3.63 su
mg/L’dir.
Atasu istasyonundan
alıgerçekleştirilen
KOİ
konsantrasyonlarõ
sõrayla
1.23‒6.89
ve 1.68‒5.40
mg/L arasõnda
nan
yüzeysel ham
suda
KOİ konsantrasyonu
1.79‒4.85
mg/L
arasında değişmekte
olup gözlem
süresince
ortalama
değer 3.06
mg/L’direlde
(Şekiledilen
9). SKKY
(2004)’e
göre üç3.95
istasyondan
değişmekte
olup gšzlem
sŸresince
ortalama
değerler
ve 3.63yüzeysel
ham sular KOİ bakımından 1. sınıf su kalitesine sahiptir.
mg/LÕdir. Atasu istasyonundan alõnan yŸzeysel ham suda KOİ konsantrasyonu 1.79‒
Kuştul sŸresince
Galyan ortalama
Atasudeğer 3.06 mg/LÕdir
4.85 mg/L arasõnda değişmekte olup gšzlem
4,00

(Şekil 9). SKKY (2004)Õe gšre Ÿç istasyondan yŸzeysel ham sular KOİ bakõmõndan 1.
2,00

Gšzlem Dšnemi: Ocak - Haziran 2014

Haziran

Mayõs

Nisan

Mart

0,00

Şubat

1,00

Ocak

TOK, mg/L

3,00
sõnõf su
kalitesine sahiptir.

Şekil 10. TOK konsantrasyonun zamansal ve mekansal değişimi
Şekil 10. TOK konsantrasyonun zamansal ve mekansal değişimi
Kuştul istasyonundan alınan yüzeysel ham suda analizi gerçekleştirilen TOK konsantrasyonu
0.881‒3.230 mg/L arasında değişmektedir. Galyan istasyonundan alınan yüzeysel ham su örKuştul istasyonundan alõnan yŸzeysel ham suda analizi gerçekleştirilen TOK
neklerinde TOK konsantrasyonu 0.651‒3.750 mg/L arasında değişmektedir. Atasu istasyonunkonsantrasyonu
0.881‒3.230
mg/Lkonsantrasyonu
arasõnda değişmektedir.
istasyonundan
dan
alınan yüzeysel
ham suda TOK
0.783‒3.110Galyan
mg/L arasında
değişmektedir
(Şekil
SKKY ham
(2004)’e
Kuştul, Galyan
Atasu istasyonlarından
alınan yüzeysel
alõnan 10).
yŸzeysel
su göre
šrneklerinde
TOK vekonsantrasyonu
0.651‒3.750
mg/L ham
sular TOK bakımından 1. sınıf su kalitesine sahiptir.
arasõnda değişmektedir. Atasu istasyonundan alõnan yŸzeysel ham suda TOK
konsantrasyonu 0.783‒3.110 mg/L arasõnda değişmektedir (Şekil 10). SKKY (2004)’e
gšre Kuştul, Galyan ve Atasu istasyonlarõndan alõnan yŸzeysel ham sular TOK
bakõmõndan 1. sõnõf su kalitesine sahiptir.
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Galyan

Atasu

konsantrasyonu 0.783‒3.110 mg/L arasõnda değişmektedir (Şekil 10). SKKY (2004)’e
gšre Kuştul, Galyan ve Atasu istasyonlarõndan alõnan yŸzeysel ham sular TOK
bakõmõndan
1. sõnõf
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Şekil 11. TKN konsantrasyonun zamansal ve mekansal değişimi
Şekil 11. TKN konsantrasyonun zamansal ve mekansal değişimi
Kuştul istasyonundan alınan yüzeysel ham sularda TKN konsantrasyonu 0.084‒0.340 mg/L
arasında
değişmekte
olup ortalama
değermg/LÕdir.
0.191 mg/L’dir.
istasyonundan alõnan
alınan yüzeydeğişmekte
olup ortalama
değer 0.184
Ayrõca Galyan
Atasu istasyonundan
Kuştul istasyonundan alõnan yŸzeysel ham sularda TKN konsantrasyonu 0.084‒0.340
sel
ham sularda
TKN konsantrasyonu
0.028‒0.370
mg/L arasında
değişmekte
olup ortalama
yŸzeysel
ham sularda
TKN konsantrasyonu
0.014‒0.350
mg/L arasõnda
değişmekte
mg/L arasõnda
değişmekte
olup
ortalama
değer 0.191
mg/LÕdir.
Galyan
değer
0.184 mg/L’dir.
Ayrıca
Atasu
istasyonundan
alınan
yüzeysel
ham istasyonundan
sularda TKN konsantolup ortalama değer 0.177 mg/L’dir (Şekil 11). SKKY (2004)Õe gšre Ÿç istasyondan
rasyonu
0.014‒0.350
arasında
değişmekte
olup ortalama
değer 0.177
mg/L’dir
(Şekil 11).
alõnan yŸzeysel
hammg/L
sularda
TKN
konsantrasyonu
0.028‒0.370
mg/L
arasõnda
alõnan yŸzeysel
TKN bakõmõndan
sõnõf su ham
kalitesine
SKKY
(2004)’eham
göresular
üç istasyondan
alınan 1.
yüzeysel
sular sahiptir.
TKN bakımından 1. sınıf su
kalitesine sahiptir.
Kuştul

0,300

Galyan

Atasu

0,150

Gšzlem Dšnemi: Ocak - Haziran 2014

Haziran

Mayõs

Nisan

Mart

0,000

Şubat

0,075

Ocak

F–, mg/L

0,225

Şekil 12. F– konsantrasyonun zamansal ve mekansal değişimi
Şekil 12. F– konsantrasyonun zamansal ve mekansal değişimi
Kuştul ve Galyan istasyonlarından alınan yüzeysel ham su örneklerinde analizleri gerçekleştirilen F– konsantrasyonları sırayla 0.096‒0.272 ve 0.085‒0.254 mg/L arasında değişmekte olup
Kuştul ve Galyan istasyonlarõndan alõnan yŸzeysel ham su šrneklerinde analizleri
gözlem süresince elde edilen ortalama değerler 0.165 ve 0.148 mg/L’dir. Atasu istasyonundan
gerçekleştirilen
F– suda
konsantrasyonlarõ
sõrayla
0.096‒0.272
0.085‒0.254
mg/L
alınan
yüzeysel ham
F– konsantrasyonu
0.112‒0.222
mg/Lvearasında
değişmekte
olup gözlem
süresince
elde edilen
ise 0.155
mg/L’dir
(Şekil 12).
Su Kirliliği
arasõnda
değişmekte
oluportalama
gšzlem değer
sŸresince
elde edilen
ortalama
değerler
0.165 veKontrolü
Yönetmeliğine göre Kuştul, Galyan ve Atasu istasyonlarından alınan –yüzeysel ham sular florür
0.148 mg/LÕdir. Atasu istasyonundan alõnan yŸzeysel ham suda F konsantrasyonu
bakımından 1. sınıf su kalitesine sahiptir. Ayrıca TS 266’da Sınıf 2 Tip 2 ve İTASHY için mü0.112‒0.222
mg/Lmg/L’lik
arasõndadeğere
değişmekte
olup gšzlem
sŸresince elde edilen ortalama
saade
edilen 1.50
uygun olduğu
anlaşılmaktadır.
değer ise 0.155 mg/LÕdir (Şekil 12). Su Kirliliği KontrolŸ Yšnetmeliğine gšre
Kuştul, Galyan ve Atasu istasyonlarõndan alõnan yŸzeysel ham sular florŸr
bakõmõndan 1. sõnõf su kalitesine sahiptir. Ayrõca TS 266Õda Sõnõf 2 Tip 2 ve İTASHY
için mŸsaade edilen 1.50 mg/LÕlik değere uygun olduğu anlaşõlmaktadõr.
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5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
2014 yılı Ocak‒Haziran dönemini kapsayan altı aylık dönemde onbeş günlük aralıklarla düzenli olarak Kuştul, Galyan ve Atasu istasyonlarında gerek yerinde ölçülen gerekse laboratuvarda analizlenmek üzere alınan yüzeysel ham su örneklerinde gerçekleştirilen ölçümlerde;
pH, sıcaklık, toplam çözünmüş katı madde, amonyum azotu, nitrit azotu, nitrat azotu, toplam
fosfat fosforu, kimyasal oksijen ihtiyacı, toplam organik karbon, toplam Kjeldahl azotu ve florür parametreleri incelenmiştir. Kuştul, Galyan ve Atasu sularının TS 266 ve İTASHY’e uygun
olduğu görülmüştür. Ayrıca SKKY (2004)’e göre irdelendiğinde Kuştul ve Atasu istasyonları
tüm parametrelere göre 1. sınıf; fakat Galyan akarsuyu çok az farkla toplam fosfat fosforu
değerleri açısından 2. sınıf, diğer parametreler açışından bakıldığında ise 1. sınıf su kalitesine
sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Bu havza Trabzon ili içme ve kullanma suyu sağlamasından dolayı koruma alanı olarak belirlenmiştir. Ancak toplam fosfat fosforu değerlerinin yüksek çıkması havzada gerçekleştiren
tarımsal faaliyetler (yapay gübreleme) sonucunda olabileceği düşünülmektedir.
Bu üç istasyon da florür konsantrasyonu bakımından SKKY (2004)’e göre 1. sınıf su kalite
olarak kabul edilmektedir. Ancak belirtilen bu yönetmeliklerde F– bakımından bir alt sınır bulunmamaktadır. Yapılan birçok araştırma bir kişinin günde 0.60‒2.0 mg F–’e ihtiyacı olduğunu
göstermektedir. İnsan, ihtiyacı olan florürü çoğunlukla içme sularından karşılamaktadır. İnsan
sağlığı açısından içme sularının F– konsantrasyon değerinin en az 0.5 mg/L en fazla 1.5 mg/L
olması gerekmektedir (WHO, 2004). Kuştul, Galyan ve Atasu istasyonlarından alınan yüzeysel
ham su örneklerin F– bakımından fakir olduğu belirlenmiştir.
Üç istasyondan alınan yüzeysel ham suların kirlilik oranına karar verilebilmesi için tüm bu
incelenen parametreler yeterli olmamaktadır. SKKY (2004)’e göre verilen tüm parametrelerin
düzenli aralıklarla incelenmesi önerilmektedir
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ÖZET
Her geçen gün yüzeysel suların daha fazla tüketilmesi ve kirlenmesi, kalitesi
bozulmamış su kaynaklarına olan ihtiyacın artması, kaliteli suların ulaşılabilirliğinin zorlaşması ve ekonomik olmayışı insanoğlunu, tarımsal sulama sularını daha dikkatli yönetme stratejilerine itmektedir. Tarımsal sulama sularında kısa vadeli riskler patojenlerdir. Uzun vadeli riskler ise tarım ilaçları, ağır
metaller, endokrin bozucu kimyasallar, tıbbi ilaçlar, kozmetik/bakım ürünleri,
hormonsal aktif maddeler ve antibiyotikler olarak sıralanabilir. Ağır metallerin arıtma işlemleri ile giderilemediği durumlarda çevre sularında birikimi
ve besin zincirine dâhil olması kaygı uyandırmaktadır. Ürkütücü, potansiyel
eko-toksikolojik etkilerinden dolayı gittikçe popüler hale gelen bu kirleticiler
günümüzde birçok yüzeysel su kaynağında izlenmektedir.
Bu çalışmada, tarımsal sulama ve içme suyu kaynağı olarak kullanılan Kırklareli Barajı’ndan, karışım (kirli) bölgesi ve barajın daha temiz bölgesinden
seçilen 5 noktadan, 2 örnekleme döneminde numuneler alınarak; pH, EC,
SAR, AKM, ÇO, KOI, BOI, TOK, Cl-, F-, B, SO4-2, NO3-, CO3-, HCO3- ve ağır
metal ölçümleri yapılmıştır. Tüm ölçümler Standart Metodlar’da belirtilen
esaslara göre yapılmış ve “Sulama Sularının Sınıflandırılmasında Esas Alınan
Sulama Suyu Kalite Standartları” ve “Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği” doğrultusunda değerlendirilmiştir. Ayrıca akut toksisite TS 6050 EN ISO 6341 metoduna göre, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Su Ürünleri Laboratuar’ından alınarak Çevre Mühendisliği Laboratuar’ında çoğaltılan Daphnia magna
kullanılarak belirlenmiştir. Baraj sularının, analiz edilen kriterler açısından,
tarımsal sulama suyu olarak kullanımında herhangibir risk teşkil etmediği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yüzeysel sular, Kimyasal karakterizasyon, Ağır metaller, Eko-Toksisite.
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1. GİRİŞ
Özellikle son yıllarda kendini daha çok hissettirmeye başlayan küresel iklim değişikliği,
dünyanın birçok bölgesinde su kıtlığı sorununu bu yüzyılın önemli meselelerinden biri haline
getirmiştir. Kullanılabilir doğal su kaynakları ile su ihtiyacı arasında giderek büyüyen açık
diğer bazı tedbirler arasında tarımsal sulama sularının önemini gündeme getirmiştir.
İspanya’da Violada Havzası’nda sulama suları, yeraltı suları ve drenaj sularını EC, Cl-, SO4-2,
NO3- ve SAR bakımından izleyen Isidoro et al., (2010), sulama sularında tuzluluğu çok düşük
(EC=0.38 dS/m), drenaj sularında Ca+2 ve SO4-2 konsantrasyonunu yüksek, yer altı sularında ise
Na+ ve Cl- konsantrasyonunu yüksek bulmuşlardır.
Yeraltı sularından tarımsal sulama suyu elde edilen Murzuq Havzası’nda (Libya), toplam çözünmüş katılar, elektriksel iletkenlik, sodyum karbonat kalıntısı, anyon (Cl-, SO4-2, HCO3-, NO3-) ve
katyonlara (Na+, K+, Ca+2, Mg+2) ilave olarak SAR parametrelerinin değişimi Shaki and Adeloye.,
(2006) tarafından incelenmiştir. Su örneklerinin çoğunluğunun sınıfı, C1-S1 (düşük tuzlu ve düşük
sodyum içeriği) olarak belirlenmiş, toprak ve yer altı sularının kalitesinin korunması için bu parametreler açısından devamlı izleme ve kontrol çalışmalarının gerekliliği vurgulanmıştır.
Yüksek miktarda sodyum içeren sulama suları ile sürekli sulanan topraklarda geçirgenlik (permeabilite) azaltmakta, bu durumda toprak kalitesi düşmekte ve ürün verimi azalmaktadır. Suudi
Arabistan’da yapılan bir araştırma’da 72 yeraltı su kuyusundan alınan örneklerde EC, SAR,
anyon ve katyonlara ilave olarak bor elementi konsantrasyonu izlenmiştir. Elektriksel iletkenlik bakımından yüksek tuzluluk (EC= 2250 µS/cm-C4 sınıfı) seviyesi ve SAR parametresi ise
nispeten düşük bulunmuştur (SAR<%15). Yer altı sularının pH değerlerinin ise 6.5-8.0 arasında
olduğu belirtilmiştir. Tarımsal uygulamaların başarısı toprak geçirgenliğinin artırılmasına
bağlanmıştır (Al-Bassam and Al-Rumikhani, 2003).
Mayer et al., (2008)’e göre, kentsel alanlardan akışlarla nehir ekosistemlerine gelen yağmur
suları yüksek tuz içermekte bu nedenle de sedimentte tuzlar akümüle olabilmekte ve su canlılarına toksik etki yaratabilmektedir. Tuzla zenginleşme şeklinde izlenen antropojenik faktörler
mevsimlere bağlı olarak da değişmektedir.
Sulama kaynağı olarak kullanılan su ağır metal içeriyor ise bitkisel ürünler ve toksisite bakımından önem taşır. Sulama amaçlı kullanılan sularda bulunan ağır metaller zamanla toprakta
birikme eğilimi gösterir ve tahıllar tarafından biyolojik olarak kullanılabilirler. Angelova et
al., (2004) pamuk gibi ürünlerin ağır metal kirliliği olan topraklarda ağır metalleri bünyelerine
alma özelliği gösterdiklerini gözlemlemişlerdir. Ancak yapraklar ve tohumlarda bulunan ağır
metal konsantrasyonunun topraktaki miktarın küçük bir kısmını oluşturduğunu tespit etmişlerdir. Dünya’nın değişik ülkelerinde nehir, göl ve baraj suları gibi kıtaiçi yüzeysel su kaynakları
üzerinde ağır metal kirliliği araştırmaları yapan bir çok çalışma mevcuttur (Hussain et al., 2008;
Xiao et al., 2014; Palma et al., 2014)
Günümüzde toksisite testleri yüzeysel sularının çevresel etkilerini belirlemede önemli ölçüde
kullanılmaktadır (Marsalek et al., 1999). Tahoe gölü havzasında yağmur sularının koagülantlarla arıtımından kaynaklanan toksisite Lopus et al., (2009), tarafından araştırılarak, algler,
zooplanktonlar ve balıklar üzerine ham yağmur suyu ve işlem görmüş yağmur sularının etkisi
incelenmiştir. İşlem görmemiş yağmur sularının bazı test türlerine toksik olduğu, alg hücrelerinin miktarını azalttığı ve balık ölümlerini artırdığı belirtilmektedir.
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Avrupa Birliği’nce su kaynaklarının korunması ve kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla çıkarılan
Su Çerçevesi Direktifi (WFD2000/60/EC) (ECC, 2000) yüzeysel su kaynaklarında “iyi ekolojik durum” ve “iyi kimyasal durum” a 2015 yılına kadar ulaşmayı planlamaktadır. Bu yasa
ülkemize adapte edilme aşamasında olup T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan
Su Havzaları Yönetim düzeninde bu yasayı uygulamak üzere Su Kalite İzleme ve İyileştirme
çalışmalarını yürütmektedir. Su Çerçeve Direktifine göre öncelikli 33 kirletici tanımlanmış ve
bunların yüzey sularında bulunabileceği limitler de tariflenmiştir. Buna göre başta ağır metaller,
6 poliaromatik hidrokarbonlu bileşikler (PAH), ve pek çok pestisit bu listede yer almaktadır.
Ülkemizde mevcut büyüme hızı, su tüketim alışkanlıklarının değişmesi gibi faktörlerin
etkisi ile su kaynakları üzerine olabilecek baskıları tahmin etmek mümkündür. Ayrıca tüm
bu tahminler mevcut kaynakların hiç tahrip edilmeden aktarılması durumunda söz konusu
olabilecektir. Bu durum suyun son derece dikkatli, tasarruflu ve kirletilmeden kullanılmasını
çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır (URL 1). Son yıllarda; su kıtlığının etkisinden dolayı
buğday, zeytin, zeytinyağı, incir, üzüm, ayçiçeği ve ayçiçeği yağı üretiminde ülke bazında
ciddi düşüşler gözlemlenmektedir. Bu sebeple, su kaynaklarının sulama amaçlı kullanılmasının
azaltılması ve tarımsal sulama sularının kalitelerinin izlenmesinin önemi ortaya çıkmaktadır.
Bilindiği gibi, atıksuların arıtılarak veya arıtılmadan deşarjı göl, baraj, nehir ve deniz gibi
doğal su kaynakları ve çevresi üzerinde ciddi çevresel problemlere yol açmaktadır. Ancak
kirlenmiş yüzeysel suların sulama gibi alanlarda kullanılması birçok risk faktörünü de beraberinde getirmektedir. Bazı risk faktörlerinin etkileri insan, hayvan veya çevresel temas
potansiyeline bağlı olarak kısa vadeli ve değişik şiddetlerde (örneğin patojenler) olabildiği
gibi, bazılarının ise uzun vadeli etkileri bulunmaktadır (topraktaki tuzluluk artışı gibi). Halk
sağlığı ve çevre üzerine olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için kirli yüzeysel suların sulamada kullanımı ile ortaya çıkacak patojen ve kimyasallardan kaynaklanan risklerin iyi değerlendirilmesi gereklidir.
İstanbulluoğlu vd., (2006), tarafından Trakya Alt Bölgesi’ndeki mevcut toprak ve su kaynakları
potansiyeli gözden geçirilmiş, suyun bölgesel temelde sulamada kullanılmasıyla ilgili sorunları
irdelenmiştir. Anılan konularda yapılan bilimsel çalışmalara ait veriler analiz edilerek tespit
edilen sorunlara pratik çözüm önerileri sunulmuştur. Sorunlar ve çözüm önerileri, doğal kaynakların yeterince kullanılmaması ile ilgi sorunlar, işletme aşamasında meydana gelen sorunlar
ve suyun uygulanması sırasında ortaya çıkan sorunlar olarak üç ana başlık altında değerlendirilmiştir. Gelecekte bölgede ortaya çıkması kesin olarak beklenen su krizini ortadan kaldırmak
için, su artırımını sağlayacak çalışmalara şimdiden başlanması, konu ile ilgili bilimsel projeler
üretilmesi ve öncelikli olarak desteklenmesi önemle vurgulanmıştır.
Türkiye’de ve özellikle sanayisi yoğun olan ve iyi kalitede su bulma konusunda sıkıntı yaşanan Trakya Alt Bölgesi’nde tarımsal sulama sularının kalitesinin belirlenmesi ve kirliliğinin
önlenmesi konusunda planlanan bu çalışma sayılan nedenlerden dolayı önem arz etmektedir.
Bu amaçla; Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliği ( 07.01.2013 ve 20748)
doğrultusunda Kırklareli İli’nde bulunan ve tarımsal sulama amaçlı kullanılan Kırklareli Barajı
sularının sınıflandırılmasında esas alınan sulama suyu kalite parametreleri bakımından karakterizasyonunu yapmak, ilave olarak Kırklareli Baraj sularını, ağır metal kirliliği bakımından
incelemek ve eko-toksikolojik özelliklerini belirlemek hedeflenmiştir.
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2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1.Çalışma alanı
Trakya Alt Bölgesi’nde hizmet alanı içinde 14 560 km2 yüzölçümü ile Meriç-Ergene Havzası ve
4 105 km2 yüzölçümü ile Kuzey Marmara Havzası bulunmaktadır. Türkiye’de yıllık ortalama
yağış oranının 643 mm olduğu düşünüldüğünde bölgenin yağış ortalaması 621 mm ile ülke
ortalamasının altında kalmaktadır. Trakya Alt Bölgesi, 1.239 milyon ha tarıma elverişli ve
1.047 milyon ha sulanabilir arazi ile Türkiye’nin % 4’ünü teşkil etmektedir. Ekonomik olarak
sulanabilir arazi ise 413.388 ha’dır. 98 milyar m3’lük Türkiye yüzeysel su potansiyelinin %
9.65’i olan 9.461 milyar m3’ü Trakya Alt Bölgesi’nin yüzeysel su potansiyelini teşkil etmektedir. Kırklareli İli yüzeysel su potansiyeli ise 1137 hm3 olup ülkemiz yüzeysel su potansiyelinin
% 1.2’sini teşkil etmektedir. Kırklareli İli’nde ekonomik olarak sulanılabilen arazi varlığı 112
013 ha’dır. Araştırmanın yapıldığı Kırklareli Barajı suları Kırklareli İli’ne içme suyu sağlarken
diğer taraftan tarımsal sulama suyu olarak da kullanılmaktadır (URL 2).
2.2. Numunelerin toplanması ve numune alma noktaları
Numuneler Kırklareli Barajı üzerinde belirlenen 5 noktadan “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliğine” uygun olarak alınmıştır (Şekil 1). Barajın sulama suyuna ayrılan kısmından, karışım veya kirli kısmından ve nispeten daha temiz kısmından
olmak üzere toplanan numuneler cam kavanozlar içinde uygun koşullar altında laboratuvara
getirilerek ışık almayacak şekilde buzdolabında +4 0C’de muhafaza edilmiştir.

Şekil 1. Kırklareli Barajı ve Numune Alım Noktaları
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2.3. Yöntem
KOI ve BOI analizleri Mar-Lab laboratuvarlarında, çözünmüş oksijen (ÇO), pH ve AKM
ölçümleri Namık Kemal Üniversitesi Çevre Mühendisliği Laboratuvarında, TOK ölçümü
NKÜ-NABİLTEM Merkez Laboratuvarında diğer bütün ölçümler Kırklareli Atatürk Toprak ve
Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü ve Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü Laboratuvarında Standart Metodlar’da belirtilen esaslara göre gerçekleştirilmiştir (APHA, 1992). pH ölçümlerinde
WTW 3110 pH metre, ÇO ve elektriksel iletkenlik çoklu parametre (Thermo Orion 3 star)
kullanılmıştır. Klorür, florür, sülfat ve nitrat iyonları (Cl-, F-, SO4-2, NO3- ) iyon kromatografik metoda göre, katyonlar (Na, Ca, Mg, K) ICP-OES (Inductively Coupled Plasma-Optical
Emission Spectroscopy) ile, CO3-, ve HCO3- Tüzüner, (1990)’in belirtmiş olduğu esaslara göre
belirlenmiştir. TOK ölçümleri TOC-L CPH/CPN marka SSM 5000 A model cihazı kullanılarak
gerçekleştirilmiştir.
İnorganik kirletici parametreleri; (Cd, Pb, Cu, Cr, Co, Ni, Zn, Fe, Mn, B, Mo, Al) ICP-OES cihazı ile belirlenmiştir. Buna göre numuneler, nitrik ve hidrolik asit karışımı ile digestion edilmiş
ve bulanıklık < 1NTU veya gözle görülür herhangi bir renk ya da koku olmayacak hale getirilmiştir (USEPA, 1992). Daha sonra ICP-OES Spektrometre cihazı ile belirlenmiştir.
Askıda katı madde standart metotlarda belirtildiği üzere belirli miktardaki su örneğinin filtreden geçirilerek 103-105oC’de kurutularak tartılması ile belirlenmiştir (APHA, 1992).
Toplam Koliform ve Esherichia coli analizi için vakum pompasına bağlı steril süzme setinde
0.45 µm por çaplı steril filtreler ve endo besiyerleri (Sartorius 14053) kullanılmıştır. Süzülen
membran filtre kağıtları steril deionize su ile ıslatılmış hazır besiyerlerinin pedleri üzerine yerleştirilmiş, 37 0C’de 24 saat inkübasyon yapılarak membran filtre üzerinde oluşan koloniler
sayılmıştır (APHA, 1992).
2.3.1. Toksisite ölçümü
Su numunelerinin toksisite ölçümü; Daphnia magna ile ISO 6341 (1996) metodu esas alınarak
gerçekleştirilmiştir. Daphnia magna vektörleri aynı laboratuar koşullarında büyütülmüş olan
yeşil alg “Selenastrum capricornutum” ve maya “Saccharomyces cerevisiae”, ile her bir reaktörde 300.000 hücre/ml yoğunluk sağlanacak şekilde 18 W’lık 1000 lux kapasiteli floresan lamba ile doğal ortamı yansıtması bakımından günde 16 saat aydınlatılmış koşullarda beslenmiştir
(Rizzo et al., 2005; Meriç et al., 2005). Standart besleme suyu olarak hem Daphnia hem de alg
inkübasyonu için ozon ile oksijen zenginleştirilmesi sağlanmış T.C. Sağlık Bakanlığı’nın doğal
mineral suyu tescili almış şişe suyu kullanılmıştır (Çizelge 1).
Baraj suları, 3 tekerrür ve 1 kontrol olmak üzere pH değerleri optimum test pH değeri olan 8’e
ayarlandıktan sonra efektif hacmi 50 mL’lik test bardaklarında her bir tekrarda 5 adet 24 saatlik
yeni doğmuş Daphnia magna yavruları 24 ve 48 saat boyunca sabit oda sıcaklığında ve minimum 6 mg/L çözünmüş oksijen sağlanacak şekilde karanlık ortamda temas ettirilmiştir. Her bir
temas süresi sonrasında her bir bardak içerisindeki hareketsiz organizma toplam hareketsizlik
yüzdesi olarak (%) toksisite sonuçları kaydedilmiştir.
% toksisite= (Başlangıçtaki hareketli Daphnia magna sayısı –test süresi sonundaki hareketli
canlı sayısı)*100/(Başlangıçtaki hareketli Daphnia magna sayısı)
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Çizelge 1. Daphnia magna ve alg inkübasyonunda kullanılan içme suyu analiz değerleri
Florür (F-)
Bikarbonat (HCO3 -²)
Klorür (Cl-)
Sülfat ()
Kalsiyum (Ca+2)
Magnezyum (Mg+2)
Potasyum (K+)
Sodyum (Na+)
Toplam Mineral Madde

0.03
mg/L
59.40 mg/L
12.42 mg/L
2.20
mg/L
3.50
mg/L
0.83
mg/L
0.78
mg/L
14.60 mg/L
131 mg/L

3. BULGULAR
3.1. Su Kalite Kriterleri ve Bakteriyolojik Parametreler
Mart-Temmuz 2014 dönemlerinde su kalite izlemesi yapılan Kırklareli Baraj sularının
kalite parametreleri bakımından sonuçları sırasıyla Çizelge 2 ve 3’de sunulmuştur. Çizelgelerden de görüldüğü üzere bahar mevsiminden yaz mevsimine geçildiğinde SAR, AKM, ÇO,
TOK, CO3-, HCO3-, NO3-, Na, Ca, B, Cu gibi parametrelerde azalma eğilimi olmaktadır. Aksine
pH, EC, KOI, BOI, SO4-2, Mg, K, Cl-, Fe, Zn, Mn, Al, Si, P, Ni ve bakteriyolojik parametrelerde
ise artma eğilimi gözlenmektedir.
Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinde yer alan “Kıtaiçi Su Kaynaklarının Sınıflarına Göre Kalite
Kriterleri” ile elde edilen analiz sonuçları karşılaştırıldığında; sadece ÇO ve BOI parametreleri bakımından Temmuz ayında baraj suları sırasıyla III. ve II. Sınıf Su kapsamına girmekte,
yönetmelikte mevcut olan diğer parametreler bakımından I. Sınıf Su kapsamına girmektedir.
Ayrıca Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliğinde yer alan Sulama Sularının
Sınıflandırılmasında Esas Alınan Sulama Suyu Kalite Parametreleri ile karşılaştırıldığında ise;
Bor elementi bakımından Mart ayında II. Sınıf Su (iyi su), diğer parametreler açısından I. Sınıf
Su (çok iyi su) kapsamına girdiği görülmektedir. Yine aynı tebliğe göre elektriksel iletkenlik
ve SAR parametreleri bakımından incelendiğinde baraj sularının her iki dönemde de II. Sınıf
Su (iyi su) kapsamında olup orta tuzlulukta ve az sodyumlu su sınıfına (C2S1) dahil olduğu
görülmektedir. Sodyuma karşı duyarlı olan bitkilerin her türlü tarımı için baraj suları uygunluk
göstermektedir. Elde edilen tüm sonuçlar; Xiao et al., (2014); Shaki and Adeloye., (2006) ve
Palma et al., (2014) tarafından yapılan çalışmalara benzer bulunmuştur.
Kırklareli Baraj Sularının, analizi yapılan bakteriyolojik parametreler bakımından I. Sınıf Su
kalitesinde olduğu görülmekle birlikte, son yıllarda baraj koruma alanı içerisine yer alan yapılar
nedeniyle baraj sularında Esherichia coli bakterisi de tayin edilmektedir. Bu durum, gelecekte
Kırklareli Baraj sularının evsel atıksularla kirlenme potansiyeli olduğunun bir göstergesi sayılmalıdır.
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Ca
me/L

1.80
1.48
1.84
1.81
1.79

1
2
3
4
5

1.03
0.97
0.99
0.98
0.98

Mg
me/L

Koordinatlar
414209 N 271232 E
414423 N 271647 E
414447 N 271507 E
414539 N 271644 E
414546 N 271724 E

Numune
No

Numune
No
1
2
3
4
5

0.06
0.05
0.05
0.04
0.04

K+
me/L

Rakım
167 m
167 m
251 m
257 m
256 m

0.20
0.19
0.19
0.19
0.19

Clmg/L

pH
8.02
8.00
7.47
8.37
8.13

0.019
0.085
0.036
0.041
0.035

B
mg/L

EC
µS/cm
266
268
270
265
265

0.01
0.012
0.013
0.005
0.02

Fe
mg/L

SAR
3.5
3.8
3.4
3.5
3.5

0.001
0.001
0.007
0
0.001

Zn
mg/L

AKM
mg/L
3
136
9
1
20.5

0
0
0.008
0
0

Mn
mg/L

ÇO
mg/L
8,43
8,87
8,32
8,15
8,32

0.003
0.003
0.002
0.001
0.002

Cu
mg/L

KOI
mg/L
<10
<10
<10
<10
<10

0.02
0.008
0.004
0.001
0.011

Pb
mg/L

BOI
mg/L
2.4
2.2
<2
<2
2.0

0.001
0.001
0.001
0.001
0.001

Mo
mg/L

TOK
mg/L
9.98
10.42
10.06
10.08
10.54
HCO3me/L
2.88
2.40
2.80
2.80
2.44

Al
mg/L

F-Si-P-NiCo-Cr-Cd
mg/L
0
0
0.014
0
0.004
0
0
0
0.020
0

CO3me/L
0.12
0.12
0
0.2
0.2

10
10
10
10
10

15
15
15
15
15

Toplam
Coliform

Na
me/L
0.42
0.42
0.41
0.41
0.41

EMS/100mL

SO4-2
mg/L
0.1
0.22
0.30
0.05
0.58

EMS/100mL

E.coli

NO3mg/L
0.10
0.06
0.21
0.65
2.90
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Çizelge 2. Kırklareli Barajı Sularının Mart 2014 Döneminde İzlenen Su Kalite Parametreleri

1.49
1.54
1.99
1.50
1.55

1
2
3
4
5

1.06
0.005
1.11
1.05
1.09

Mg
me/L

1.76
1.81
1.65
1.76
1.79

K+
me/L

10.41
10.49
10.37
10.67
10.77

0.27
0.31
0.25
0.30
0.32

0.012
0.007
0.001
0.012
0.001

0.004
0.005
0.008
0.002
0.002

0.001
0.001
0.001
0.001
0.001

0.007
0.005
0.002
0.004
0.004

Pb
mg/L

KOI
mg/L
<20
<20
<20
<20
<20

Cu
mg/L

ÇO
mg/L
3.60
3.59
3.19
3.67
3.63

Mn
mg/L

AKM
mg/L
4
92
4
28
44

Zn
mg/L

SAR
2.6
3.0
2.0
2.3
2.3

0.022
0.017
0.060
0.009
0.009

Fe
mg/L

EC
µS/cm
301
307
325
287
297

Fmg/L

pH
8.43
8.35
7.27
8.33
8.46

Clmg/L

167 m
167 m
251 m
257 m
256 m

414209 N 271232 E
414423 N 271647 E
414447 N 271507 E
414539 N 271644 E
414546 N 271724 E

Ca
me/L

Rakım

Koordinatlar

Numune
No

Numune No
1
2
3
4
5

0.018
0.015
0.004
0.007
0.009

Al
mg/L

TOK
mg/L
9.075
8.715
8.603
9.448
8.534

B-MoCo-Cr-Cd
mg/L
0
0
0
0
0

BOI
mg/L
<10
12
<10
<10
<10

4.76
4.62
4.84
4.55
4.70

Si
mg/L

CO3me/L
0
0
0
0
0

Ni
mg/L

NO3mg/L
0
0
0.47
0
0

0.015 0.001
0.013
0
0.012
0
0.017 0.001
0.010 0.001

P
mg/L

HCO3me/L
1.64
1.48
1.75
1.70
1.55

12
12
12
12
12

E.coli

EMS/mL

SO4-2
mg/L
12.15
12.09
13.01
12.40
12.62

T.coliform
EMS/mL
15
15
15
15
15

Na
me/L
0.41
0.38
0.36
0.38
0.38
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Çizelge 3. Kırklareli Barajı Sularının Temmuz 2014 Döneminde İzlenen Su Kalite Parametreleri
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3.2. Toksikolojik Bulgular
Toksisite testi uygulanan Kırklareli Baraj sularının analiz sonuçları Çizelge 4’de sunulmuştur.
Bu sonuçlara göre baraj suları başta 2. numune alım noktasında olmak üzere genel olarak Daphnia magna’ya zararlı görünmemektedir (Şekil 2).
Çizelge 4. Toksisite testi sonuçlarına göre hareketsizlik yüzdeleri (n=3)		

Mart 2014

Temmuz 2014

K
1
2
3
4
5
K
1
2
3
4
5

24 saat
Ort
SD
0
0
0
0
4
0.44
6.6
0.57
6.6
0.57
13.3
0.57
Ort
SD
0
0
0
0
4
0.45
6.6
0.57
6.6
0.57
13.3
0.57

48 saat
Ort
SD
0
13.3
0.57
4
0.44
6.6
0.57
6.6
0.57
20
1.00
Ort
SD
0
0
13.3
0.57
4
0.45
6.6
0.57
6.6
0.57
20
1.00

Şekil 2. Toksisite test sonuçlarına göre 24 sa ve 48 sa sonunda Daphnia magna’nın hareketsizlik yüzdeleri
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4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Kırklareli Baraj sularının katyon konsantrasyonları bahar mevsiminde Ca2+>Mg2+ >Na+>K+
olarak yaz mevsiminde ise Ca2+>K+>Mg2+>Na+ olarak belirlenmiştir. Anyon konsantrasyonları
ise bahar mevsiminde HCO3->NO3->SO42->Cl->CO3->F- olarak, yaz mevsiminde ise SO42->ClHCO3->F->NO3->CO3- olarak belirlenmiştir. Bu sonuçlar Ma et al., (2009) tarafından nehir
havzalarında yapılan benzer çalışma ile uyumludur.
Baraj suları analiz edilen kriterler açısından, tarımsal sulama suyu olarak kullanımda herhangibir risk teşkil etmemekle birlikte aynı zamanda Kırklareli İli’ne içme suyu da sağladığından
ilerleyen zaman içerisinde su kalitesi düzenli olarak izlenmelidir. Nitekim bahar döneminden
yaz dönemine KOI ve BOI parametrelerinde artış, ÇO parametresinde ise azalma görülmektedir. Özellikle Temmuz ayında çözünmüş oksijen parametresi açısından kritik değer olan <3mg/
L’ye yaklaşmaktadır.
Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde Su Çerçeve Direktifi doğrultusunda yüzeysel suların ekolojik
olarak da “iyi durum”a getirilmesi hedeflenmekte bu nedenle toksisite testleri üzerinde önemle
durulmaktadır. Ülkemizde henüz yönetmeliklerimize toksisite parametresi girmemekle birlikte
yakın gelecekte girmesi planlanmaktadır. Bu çalışmada; incelenen yüzeysel su kaynağına aynı
zamanda toksisite testi uygulanmış ve toksikolojik açıdan Kırklareli Barajı’nda henüz zararlı
olmadığı görülmektedir. Su havzalarımız üzerinde yapılan çalışmalar açısından toksikolojik
sonuçları itibariyle çalışmanın öncü ve faydalı bir çalışma olacağı gerçeği yadsınamaz bir durumdur.
TEŞEKKÜR
Bu çalışma Namık Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birim Koordinatörlüğü (NKUBAP.00.17.AR.13.01) tarafından desteklenmektedir. Yazarlar, KOI ve BOI analizleri için MarLab Marmara Laboratuvar ve Çevre Analizleri San. Ltd. Şti.’ne ve diğer analizler için Kırklareli Atatürk Toprak Su Ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma İstasyon Müdürlüğü’ne teşekkürlerini
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KARASU DERESİ’NDE AZOTLU BİLEŞİKLERDEN KAYNAKLANAN
KİRLİLİK DURUMUNUN BELİRLENMESİ
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ÖZET

Yerleşim, sanayi, tarım, hayvancılık, madencilik gibi amaçlarla arazinin kullanımı sonucunda bu alanlardan kaynaklanan evsel ve endüstriyel nitelikli atıksular ile tarım alanlarından gelen pestisitler, gübreler ve sediment kaynaklı
kirleticiler su kaynaklarını kirletmektedir. Sulardaki kirliliğin belirlenmesi ile
ilgili çalışmalar, suyu kullanan toplumların su kirliliği konusundaki kaygıları
ve daha sonra kirlilik önleme ile ilgili yapılacak çalışmalara ışık tutması açısından son yıllarda daha da önem kazanmıştır. Azot bileşiklerin suda çözünebilir bazı formları da ötrofikasyon, oksijen bilançosunun etkilenmesi ve içme
sularındaki toksikolojik sorunlar gibi su kirliliği açısından önemli problemlere yol açmaktadır. Bu çalışmada Niğde Karasu deresi yoluyla Akkaya Baraj
gölüne taşınan azotlu bileşiklerin düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Bu amaçla 10 örnekleme noktasından 6 ay süre ile aylık örnekleme yapılmış
ve nitrat, nitrit, amonyum ve toplam azot düzeyleri belirlenmiş, elde edilen
sonuçlar ilgili yönetmeliklerdeki sınır değerlerle karşılaştırılarak su kalitesi sınıfı ve kirlilik durumu ortaya konulmuştur.
Anahtar kelimeler: Su kirliliği, Ötrofikasyon, Azotlu bileşikler, Akkaya Barajı
1.GİRİŞ
Son yıllarda, su kaynaklarında meydana gelen kirlenmeler, su kaynağının etkin kullanımı için
belirli bir kalitede olmasını ve bu kalitenin sürekli izlenmesini gerektirmektedir. Kirlilik faktörlerini belirleyebilmek, kirliliğin boyutlarını kestirebilmek ve önlemler alabilmek için yapılacak
en önemli ve ilk iş suyun kirleticiler bakımından izlenmesidir. İzlemenin çevre politikalarının
geliştirilmesinde, uygulanmasında ve değerlendirilmesindeki rolü oldukça önemlidir. Ulusal
mevzuatımızın ve Avrupa Birliği (AB) mevzuatının gerekleri de izlemenin önemini gündeme
getirmektedir (Olgun, 2010; Öksüz, 2010).
Su kalitesi suyun fiziksel, kimyasal, biyolojik, ekolojik özelliklerinin ve bu özellikleri karakterize ve temsil eden parametrelerin kombine sonucu ve bileşkesidir. Herhangi bir su ortamının
kalitesinin bilinmesi; ortamın hem fiziksel, kimyasal, biyolojik, ekolojik özelliklerinin ve yararlı kullanım amaçlarının bilinmesini, hem de ortamın buna göre kullanılmasını sağlamaktadır. Yararlı kullanım amacının bilinmesi ise su ortamının mevcut kalitesinin bozulmaması için
kullanıcıya çeşitli sınırlamalar getirmektedir (Gönenç, 2006).
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Su kalitesi ile ilgili izlemelerde suların bazı, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri belirlenmektedir. Suların kimyasal özellikleri su kalitesi hakkında önemli bir göstergedir. Kimyasal
özellikler suyun toksisistesini etkiler ve kullanılıp kullanılamayacağı ile ilgili önemli bilgiler
verir. Suların kimyasal yönden kalitesi su kaynağı yakınında yaşayan ve ondan faydalanan
insan, bitki ve hayvanların sağlığını etkilediğinden, su kaynaklarının mutlaka kimyasal özellikler yönünden değerlendirilmesi gerekir. Azot ve bileşikleri de su kalitesi açısından mutlaka
izlenmesi ve belirlenmesi gereken kimyasal özelliklerden biridir. Azot amino asitlerin yapı taşı
olarak bitki ve hayvanlar için gerekli bir besin elementidir. Moleküler formdaki azot birçok
sucul bitki tarafından kullanılamadığından diğer kullanılabilir formlara dönüşmesi gerekir.
Bunlar amonyak (NH3), nitrit (NO2-), nitrat (NO3-) tır. Azot bütün sucul bitkiler ve hayvanlar
için gerekli bir besin maddesi olmasına karşın, su ortamında aşırı miktarda bulunduğu zaman
ötrofikasyona neden olarak yüzey sularının kalitesinde degradasyona yol açmaktadır (url 1).
Bu nedenle yüzey sularındaki özellikle nitrit ve nitrat formundaki azot bileşiklerinin düzeylerinin belirlenmesi, genel olarak su kaynaklarındaki kirlenme derecesinin ve besin maddesi seviyesinin bir göstergesi olarak su kalitesi ile ilgili değerlendirmelerin veya daha önce yapılmış izleme programlarının önemli bir parçası durumundadır. Özellikle içme sularında nitratın düzenli
olarak takip edilmesi önerilmektedir: Çünkü içme sularında yüksek nitrat konsantrasyonları
özellikle 6 aydan küçük çocukların ve hayvanların sağlığı üzerinde potansiyel risk oluşturmaktadır (Hill, 1991; Chapman, 1992; De, 1994). İçme sularında ve yüzey sularında biriken nitratın
başlıca kaynakları nitrat içeren gübrelerin aşırı kullanımı ve yetersiz arıtılmış ya da arıtılmamış
sulardır (Hill, 1991). Nitrat ve nitritin diğer kaynakları ise kağıt endüstrisi, insan ve hayvan
atıklarından gelen akış vb olarak gösterilebilir (Chapman, 1992; Puckett, 1994). Bu yapay kaynakların yanı sıra organik azot bileşikleri doğada bozulum olaylarında, hidroliz, mineralizasyon
ve bakteriyel faaliyetler sırasında da toprak ve suya karışmaktadır (Nolan, 1999).
Akarsu havzaları içerisinde yaşayan insanlar, bu havzalardaki doğal kaynaklardan yararlanırlar ve aynı zamanda kaynakları olumlu ya da olumsuz şekillerde etkilerler. Akarsulardaki besin maddesi konsantrasyonları arazi kullanımı ile kuvvetli bir şekilde ilişkilidir. Bir havzadaki
tarımsal ve kentsel arazi kullanımı hem azot hem de fosfor beslenimi ile ilişkilidir. Yapılan
çalışmalar nehirlerdeki toplam azot ve nitrat konsantrasyonlarının insan nüfus yoğunluğuyla
ilişkili olduğunu ortaya koymuştur (Howarth et al., 1996). Niğde Üniversitesi yerleşkesi sınırında bulunan ve kentsel havza örneği olan Karasu deresi, üzerine inşa edilmiş olan Niğde
ilinin önemli tarımsal alanlarından biri olan Bor ovasının yaklaşık 2000 hektarlık bir bölümünün sulanmasında kullanılan Akkaya Baraj gölünü beslemektedir. Barajın günümüzdeki
fonksiyonu sulama olarak tanımlansa da sel ve taşkın gibi doğal afetlerden yerleşim yerlerini
korumak amacıyla inşa edildiği de bilinmektedir. Zaman içinde Akkaya Baraj Gölü küresel
kuraklık sonucu civar illerdeki konaklama alanlarının azalmasıyla göçmen kuşların uğrak
yeri olmuş, doğa koruma açısından da önemli bir yapay sulak alan haline gelmiştir. Araştırmacı ve doğaseverlerce yoğun ilgi gören bu sulak alan, başta flamingo olmak üzere birçok kuş
türünün uğrak yeri durumundadır. Türkiye’de görülen toplam 465 civarı kuş türünün, yapılan
sayımlarla yaklaşık yarısının (194) bu sulak alanda bulunduğu ve dünyanın nadir kuş türlerine de ev sahipliği yaptığı tespit edilmiştir. Bu alana gelen kuşların 65 kadarının Türkiye’de
çok nadir görülmesi, uluslararası otoriteler tarafından koruma altına alınan “Dikkuyruk” adlı
ördek çeşidinin de bu yapay gölde bulunması buranın önemine daha da artırmaktadır. Ancak
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hava sıcaklıklarındaki istikrarsız artışlar, sulu tarımın yaygınlaştırılması ve beraberinde gelen
taban suyunun alçalması, bu sulak alanın daralmasına ve sonucunda göle gelen göçmen kuş
türlerinin azalması gibi ekolojik sorunları beraberinde getirmektedir (Bulut ve Ceylan, 2011).
Akkaya Baraj Gölünü besleyen Aktaş, Yeşilburç ve Gümüşler gibi dereler üzerine sulama
amaçlı göletler tesis edilmesi, barajı besleyen su kaynaklarını azaltmış ve yılın bazı kurak
dönemlerinde baraj gölü sadece Karasu deresine deşarj edilen kentsel atıksulardan beslenir
hale gelmiştir. Diğer taraftan Akkaya Baraj Gölü maruz kaldığı kentsel, tarımsal ve sanayi
kaynaklı kirlenmenin bir göstergesi olarak, özellikle yaz dönemlerinde ortaya çıkan ciddi
koku ve sinek problemleriyle karşı karşıyadır (Uzal ve Yaşar Korkanç, 2010; Yaşar Korkanç
vd, 2013).
Bu çalışmada Akkaya Barajına Karasu deresi yoluyla taşınan nitrat, nitrit, amonyum ve toplam
azot düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmış, azotlu bileşikler açısından Karasu deresi su kalite
sınıfı ortaya konulmuştur.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1. Araştırma Alanının Tanıtımı
İç Anadolu’da Kapadokya Bölgesi içerisinde yer alan Niğde, deniz seviyesinden 1208 m yükseltide yer almakta olup, ilin yıllık yağış miktarı 300-400 mm arasında değişmekte, De Martonne Yıllık Kuraklık İndis Formülü’ne göre yarı kurak iklim özelliği göstermektedir (Toroğlu,
2006). Niğde yöresi, Orta Anadolu Konya Kapalı Havzası içerisinde yer almaktadır (Akyol,
1947). Kent merkezindeki başlıca arazi kullanım şekilleri yerleşim, tarım, hayvancılık, madencilik, sanayi vb şeklinde sıralanabilir. 147.987 hektar tarım alanına sahip olan Niğde ilinde
tahıl, baklagil, sebze ve meyve üretimi yapılmaktadır. Niğde Organize Sanayi (Koyunlu Halı
Fabrikası, tekstil sanayileri), Bor Organize Sanayi (Deri işleme atölyeleri), Çimento Fabrikası, Ditaş yedek parça fabrikası ve meyve suyu fabrikaları Niğde’nin başlıca sanayi tesislerini
oluşturmaktadır (Bulut ve Ceylan, 2011). Karasu deresine kirletici veren kaynakların başlıcaları
sanayi, evsel ve tarımsal kaynaklı olarak sayılabilir (Yaşar Korkanç vd, 2013).
Araştırma alanı olarak seçilen Karasu deresi Niğde ili merkezinden geçen ve Niğde için önemli
bir ova olan Bor ovası tarımsal arazilerinin sulamasında ve taşkından korunmasında kullanılan
Akkaya Baraj Gölü’nü besleyen başlıca kaynak konumundadır (Şekil 1). Karasu deresinin yan
kolları olan Aktaş ve Gümüşler gibi dereler üzerine sulama amaçlı göletler tesis edilmesi, barajı
besleyen yüzeysel su kaynaklarını azaltmış ve yılın bazı kurak dönemlerinde baraj gölü sadece
Karasu deresine deşarj edilen kentsel atıksulardan beslenir hale gelmiştir (Yaşar Korkanç vd.,
2013).
2.2. Yöntem
Araştırmada Karasu deresi üzerinde noktasal ve yayılı kaynaklar dikkate alınarak belirlenen
10 adet örnekleme noktasından alınan su örnekleri kullanılmıştır. Araştırma arazi, laboratuvar
ve büro çalışmalarından oluşmaktadır. Arazi çalışmaları sırasında havzanın memba kısmından
mansaba kadar ön arazi etüdleri yapılmış ve dereye kirletici verme potansiyeli olan 10 adet
örnekleme noktası belirlenmiştir (Şekil 1).
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Bu istasyonlar; Havzanın memba kısmı (yüzey suyu+atıksu) (1), Sarıköprü mevkii (yüzey
suyu) (2), Şahinali Mah evsel atıksu (3), Şahinali Mah.(yüzey suyu) (4), Selçuk Mah.(5) (yüzey
suyu), Atıksu Arıtma Tesisi girişi (6), Atıksu Arıtma Tesisi çıkışı (7), Terfi istasyonu (yüzey
suyu+atıksu) (8), Akkaya Barajı giriş (yüzey suyu+atıksu) (9), Baraj içi (10) şeklindedir.
Su örnekleri, yukarıda belirtilen istasyonlardan 1 lt’lik steril şişelerle örnekleme noktalarının
uygun derinlikteki yerlerinden (10-15 cm derinlikten) 2013-2014 yılları arasında 6 aylık süreyle alınmış ve soğuk zincirle laboratuvara getirilmiştir. Su örneklerinin nitrit (NO2-), nitrat
(NO3-), amonyum (NH4+) ve toplam azot miktarları standart metodlara uygun olarak Spektrofotometre ile belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar büroda bilgisayar ortamına aktarılmış ve
değerlendirilmiştir.
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Şekil 1. Araştırma alanı yer bulduru haritası ve örnekleme noktaları
(Örnekleme noktaları: havzanın memba kısmı (yüzey suyu+atıksu) (1), Sarıköprü mevkii (yüzey suyu) (2), Şahinali Mah. evsel atıksu (3), Şahinali Mah.(yüzey suyu) (4), Selçuk Mah.(yüzey suyu) (5), Atıksu arıtma tesisi girişi
(6), Atıksu arıtma tesisi çıkışı (7), Terfi istasyonu (yüzey suyu+atıksu) (8), Akkaya Barajı giriş (yüzey suyu+atıksu) (9), Baraj içi (10)).
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3. BULGULAR
Karasu deresi yoluyla Akkaya Baraj gölüne taşınan ortalama amonyum azotu konsantrasyonlarının aylara göre değişimi Şekil 2’de gösterilmiştir. Şekil incelendiğinde en yüksek amonyum azotu konsantrasyonu 1,96 mg/lt olup Ekim ayında, en düşük değer ise Kasım ayında olup 1,34 mg/l
olarak bulunmuştur (Şekil 2). Amonyum azotu konsantrasyonu Ekim ayında yüksek iken Kasım
ayında düşmüş, Kasım ayından itibaren ise yine yükselme eğilimi göstermektedir (Şekil 2).

Şekil 2. Amonyum azotu konsantrasyonunun aylara göre değişimi
Ortalama nitrat azotu konsantrasyonlarının aylara göre değişimi Şekil 3’de görülmektedir. En
yüksek değer Mart ayında 48,70 mg/lt, en düşük değer ise Ekim ayında 29,71 mg/lt olarak tespit edilmiştir (Şekil 3). Grafik incelendiğinde nitrat azotu konsantrasyonlarının Ekim ayından
Mart ayına doğru bir artış gösterdiği görülmektedir.

Şekil 3. Nitrat azotu konsantrasyonlarının aylara göre değişimi
Karasu deresi ortalama nitrit azotu konsantrasyonlarının en düşük Kasım ayında 0,37 mg/l, en
yüksek ise 0,54 mg/l olarak Mart ayında olduğu saptanmıştır (Şekil 4). Nitrit azotu konsantrasyonları da nitrat da olduğu gibi Ekim ayından Mart ayına doğru bir artış eğilimi göstermektedir.
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Şekil 4. Nitrit azotu konsantrasyonlarının aylara göre değişimi
Toplam azot konsantrasyonu bakımından değerlendirme yapıldığında en düşük değerler 71,1
mg/l ile Kasım ayında, en yüksek değerler ise 116,5 mg/lt ile Mart ayında bulunmuştur. Ekim
ayında yüksek olan toplam azot değerleri Kasım ayında düşmüş, daha sonraki aylarda ise genel
olarak artış eğilimi göstermiştir (Şekil 5).

Şekil 5. Toplam azot konsantrasyonlarının aylara göre değişimi
Analiz sonuçlarına göre incelenen parametreler değerlendirildiğinde, Karasu deresinden alınan
su örneklerinin azotlu bileşik konsantrasyonlarının Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (SKKY)
Kıtaiçi Yüzeysel Su Kaynaklarının Sınıflarına Göre Kalite Kriterleri ile karşılaştırıldığında oldukça yüksek değerlerde olduğu belirlenmiştir (Çizelge 1). Amonyum azotu konsantrasyonları
bakımından aylık ortalama değerlere göre Karasu deresi yoluyla baraja taşınan suyun genel
olarak III kalitede su sınıfında olduğu saptanmıştır. Nitrat azotu, nitrit azotu ve toplam azot
konsantrasyonlarına göre değerlendirme yapıldığında ise IV kalitede su sınıfında olduğu bulunmuştur (Çizelge 1).
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Çizelge 1. Kıtaiçi Yüzeysel Su Kaynaklarının Sınıflarına Göre Besin Maddeleri Kalite Kriterleri

(SKKY, 2011).
Su Kalite Sınıfları
I
II
III
B) Nutrient (Besin Elementleri) Parametreleri
Amonyum azotu (mg NH4+-N/L)
< 0,2b
0,2-1b
1-2b
Nitrit azotu (mg NO2‾-N/L)
< 0,002 0,002-0,01 0,01-0,05
Nitrat azotu (mg NO3‾-N/L)
<5
5-10
10-20
Toplam kjeldahl-azotu (mg/L)
0,5
1,5
5
Toplam fosfor (mg P/L)
< 0,03
0,03-0,16
0,16-0,65
Su Kalite Parametreleri

IV
>2
> 0,05
> 20
>5
> 0,65

4. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER
Akkaya Barajı’nı besleyen Karasu Deresi üzerinde (2013 Ekim-2014 Mart ayları arasında) yapılan izleme çalışmalarına göre nitrit, nitrat, azot ve amonyum konsantrasyonlarının 6 aylık
izleme periyodunda oldukça yüksek olduğu belirlenmiştir.
Amonyum azotu konsantrasyonu Ekim ayında yüksek iken Kasım ayında düşmüş, Kasım ayından itibaren ilkbahara doğru ise yine yükselme eğilimi göstermektedir. Olgun ve Kocaemre
(2011) Mogan Gölü ve göle su taşıyan derelerde yaptıkları çalışmalarında da en yüksek amonyum azotu konsantrasyonlarını ilkbahar aylarında tespit etmişlerdir.
Nitrat ve nitrit azotu konsantrasyonlarında ise genel olarak Ekim ayından Mart ayına doğru
bir artış olduğu saptanmıştır. Genel olarak mevsimlik trendlere bakıldığında en yüksek nitrat
konsantrasyonlarına bahar akışlarında rastlanırken geç ilkbahar ve yazın sıcaklık artışına bağlı
olarak biyolojik aktivite arttığından nitrat konsantrasyonları düşmektedir (url 2). Ayrıca sonbaharda gübreleme sonrası bir yağıştan sonra yüzeysel sulardaki nitrat konsantrasyonu tipik
olarak artmaktadır (Anderson; 2002). Akarsular çoğu zaman yaz aylarında eski nitrat konsantrasyonlarına geri dönerler (Mulholland,1996; Mulholland ve Rosemond, 1992). İzleyen sonbaharda ise ikinci piki yapar ki bu yaz ve ilk bahar büyüme periyodu boyunca akarsulara taşınım
için azotlu gübrelerin kaldığını gösterir (Edwards et al.,1991).
Araştırma sonuçlarına göre Ekim ayında yüksek olan toplam azot değerleri, Kasım ayında düşmüş, kış aylarında yavaş yavaş bir artış göstermeye başlamış, Mart ayında ise biyolojik aktivitenin artmaya başlamasıyla daha yüksek bir artış eğilimi göstermiştir. Katip ve Karaer (2011)
toplam azot değerlerini en yüksek yaz aylarında tespit etmişlerdir. Genel olarak toplam azot yaz
aylarında biyolojik aktivitenin fazlalığı nedeniyle en yüksek değerlere ulaşırken, sonbaharda
sıcaklık azalması ve mikroorganizmaların ölmesi nedeniyle düşüş göstermektedir. Kışın ise
toplam azot yükselme gösterir, çünkü tabandaki biyolojik materyalin ayrışması sonucu NH3
açığa çıkmaktadır (url 2).
Akkaya Baraj gölü’nde özellikle kıştan bahara dönüldüğü aylarda ciddi bir koku problemi yaşanmaktadır. Azotlu bileşiklerin aylık terndleri incelendiğinde bu aylarda baraj gölüne önemli
miktarda azotlu bileşik girdiği görülmektedir. Bu da kış aylarında yerleşimlerden ve fosfor ile
beraber azotlu bileşiklerin gölde ötrofikasyon olayına neden olduğu düşünülmektedir. Çünkü
gölde ciddi anlamda koku problemi yaşanmaktadır.
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İnceleme yapılan alandaki sular, SKKY kıtaiçi yüzeysel su kaynaklarının kalite kriterlerine
göre amonyum azotu konsantrasyonları açısından “III kalitede”, toplam azot, nitrat ve nitrit
azotu konsantrasyonları bakımından ise “IV. Sınıf” su niteliğindedir.
Karasu deresi tarafından Akkaya barajına taşınan suyun büyük bir kısmının evsel atıksulardan
oluştuğu düşünüldüğünde, Akkaya Barajı’nda meydana gelen kirliliğin önlenmesi amacıyla altyapısı ve arıtması olmayan evsel ve endüstriyel atıksular için arıtma tesislerinin yapılması ve
doğru bir şekilde işletilmesi gerekmektedir. Sanayi işletmelerinin kullandıkları su ve sudaki kirlilik yükü miktarına göre arıtma maliyetine katılımları sağlanmalıdır. Evsel kaynaklı atık suların arıtılması konusunda bölgede bulunan belediyelerin de daha duyarlı davranmaları, çevreye
ve dolayısıyla insana saygılı projelere öncelik vermeleri gerekmektedir. Tarımsal aktivitelerde
aşırı gübreleme ve tarım ilacı kullanımı sınırlandırılmalı ve bu konuda üreticilerin bilinçlendirilmesi için eğitim programları düzenlenmelidir. Bölgede sürekli kirlilik izleme ölçüm ve
değerlendirilmesini sağlayacak bir izleme sistemi kurulmalıdır.
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ÖZET
Sucul ekosistemleri bünyesinde barındıran akarsu havzaları tüm canlı organizmalar gibi çevresel etkilerden olumsuz yönde etkilenebilmektedirler.
Yüksek miktarda askıda katı madde (AKM) taşıyan akarsularda su kalitesi ve
canlıların yaşam kalitesini azaltmaktadır. Akarsuların taşıdığı AKM miktarı
havzadaki arazi kullanım biçimleri ve yağış-akış rejimine göre değişmektedir.Bu çalışmanın amacı, Solaklı akarsu havzasının mansap kısmında askıda
katı maddenin zamansal değişimini araştırmaktır. Trabzon ili, Of ve Çaykara
ilçesi arasında bulunan Solaklı akarsu havzasının mansap kısmından (denize
dökülmeden 2 km mesafede) her ay 6 adet su örneği alınmış ve gravimetrik
yöntemle AKM miktarları tespit edilmiştir. Sonuç olarak ilk 6 ayda (Ocak-Haziran, 2014) AKM miktarları değişim göstermiştir. AKM miktarı, yılın ilk
ayında ortalama 110 mg/lt, Şubat ayında 200 mg/lt, Mart’ta 130 mg/lt Nisan’da
180 m /lt ve Mayıs ayında 50 mg/lt ve Haziran ayında ise 100 mg/lt olarak
ölçülmüştür. Ortalama askıda sediment miktarı ise 128 mg/lt olmuştur. Bu
rakam, sucul ekosistemlerde kabul edilen sınır değerin (50 mg/lt) yaklaşık 2,5
katıdır. En son verilere göre akarsuyun debisi ortalama 20,6 m3/s olarak dikkate alındığında 6 ayda toplam 35.986 ton AKM (organik + inorganik) yükü
taşındığı tespit edilmiştir. Solaklı havzasından yüksek miktarda sediment taşınımı havza karakteristikleri ve yağış rejiminin yanısıra insan etkisiyle ortaya
çıkan, yanlış arazi kullanımı ve akarsu üzerindeki HES’lerin inşaat aşamasında ve kum ocağı faaliyetlerinden kaynaklanabileceğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Askıda Katı Madde, Akarsu ve Yağış Rejimi, Sediment Kaybı, Erozyon

1. GİRİŞ
Solaklı deresinin yer aldığı Doğu Karadeniz Bölgesi Ülkemizin çok engebeli ve en fazla yağış
alan bölgesidir. Buna bağlı olarak bu bölge içindeki mikro ve makro havzalardaki her türlü faaliyetler, yağışlarla ve kar erimeleri ile ve doğal kaynaklar vasıtasıyla yüzeysel akışa geçen suyun kalitesinde önemli değişimler oluşturabilmektedir. Bir havzadaki suyun kalitesi, o havzada
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yaşayan canlılar için önem arz etmektedir. Karasal ve sucul ekosistemlerde hayati öneme sahip
olan suyun kalitesi elbette ki ona bağımlı olan canlıları olumlu ya da olumsuz etkilemektedir.
Su kalitesi suyun kimyasal, fiziksel ve biyolojik özelliklerini tanımlamak için kullanılan bir
terimdir. Bu özellikler insan tüketimi (içme, sulama, endüstriyel kullanım) ve ekosistem sağlığı
için suyun uygun olup olmadığını belirler(Li ve Migliaccio, 2011). Su kalitesi suyun kullanım
amacına bağlı olarak değerlendirilir. Suda çözünebilen suyun kimyasal bileşenleri; gazlar (oksijen, karbondioksit vb.), metaller (demir, kurşun vb.), besinler
(azot,fosfor vb.), pestisitler ve diğer organik bileşikleri (poliklorlu bifeniller vb.) kapsar. Suyun en yaygın fiziksel
özellikleri; renk, koku, sıcaklık, tat ve bulanıklık. Suyun biyolojik bileşenleri canlı organizmalardır; bakteriler (Escherichia coli vb.), virüsler, protozoanlar (Cryptosporidiosis vb.), fitoplankton (mikroskopik yosun), zooplankton (küçük hayvanlar), böcek, bitki ve balık vb.dir (Li
ve Migliaccio, 2011). Bir sucul ekosistemdeki askıda katı madde (AKM) miktarı ile yukarıda
sayılan suyun kimyasal, biyolojik ve fiziksel özellikleri arasında bir ilişki vardır (Bhatt vd.,
2011). Bu nedenle fiziksel bir kirletici olarak AKM miktarının artması suyun kimyasal, fiziksel
ve biyolojik özelliklerini olumsuz yönde etkileyecektir. AKM, bir akarsuda doğrudan kirlilik
oluşturduğu gibi muhteviyatındaki kimyasal ve biyolojik maddelerle de dolaylı olarak suyun
kirlenmesine neden olmaktadır. Bunun yanı sıra, AKM’ler suyun kullanım amaçlarını kısıtlamakta ve akarsuların denizlere bağlanan bölgelerinde başta görüntü kirliliği olmak üzere birçok olumsuz durumun ortaya çıkmasına neden olmaktadır (Uslu ve Türkmen, 1987). Daha da
önemlisi, AKM miktarının sucul ekosistemlerdeki canlı nüfusunun üreme oranlarını, solunumlarını ve büyüyüp gelişmelerini olumsuz yönde etkilediği bildirilmektedir (Uslu ve Türkmen,
1987; Fatoki vd., 2001; Faniran vd., 2001). Bu nedenle, organik ve inorganik maddelerden
oluşan AKM’lerin içeriğinin ve miktarlarının bilinmesi, bir sucul ekosistemlerde yaşayan organizmalar üzerinde ciddi tehdit oluşturan kirlilik kaynaklarının tespitinde yol gösterici olabilir
(De Madron vd.,1990).
Karadeniz Bölgesinde, Trabzon il sınırında iri ufaklı birçok dere ve çay gibi akarsular bulunup,
su ile yerleşim yerlerindeki evsel kökenli atıklar ile AKM ‘leri denize taşımaktadır. Trabzon ilinin Of ilçesi’ne bağlı Solaklı deresi ile Sürmene ilçesi’ne bağlı Sürmene deresi, havza genişliği
ve debisi yüksek olan akarsulara dahil olmaktadır (Tuncel vd., 1993). Bu nedenle bu akarsularda taşınan AKM yükünün tespiti, su kenarı ve özellikle de bu yöredeki sucul ekosistemin nasıl
etkilendiğinin ortaya konulması ile o havzadaki arazi kullanımının tahmini açısından önem arz
edecektir. Sürmene deresinde bir yılda 16.455 ton AKM Karadeniz’e taşınmış (Boran ve Sivri,
2001) iken, Solaklı deresinde bundan yaklaşık 22 yıl önce 27.000-43.000 ton (Yüksek,1992),
15 yıl önce bir yılda 15,31 m3 debi ile yaklaşık 55.473 ton (Boran ve Sivri, 2001), ve 10 yıl
önce de 13.383 ton AKM yükünün (Erüz vd., 2005) taşındığı bildirilmiştir. Genel olarak 2004
yılına gelindiğinde her ne kadar AKM değerleri Solaklı deresinde artmış gibi görünse de bunun
yağışlarla ve arazi kullanımı ile bir ilişkisinin olabileceği unutulmamalıdır. Bu çalışmada, Trabzon İli, Of ilçesi sınırları içinde bulunan Solaklı deresinin askıda katı madde yükünün yılın ilk
yarısında nasıl değiştiği ortaya konmaya çalışılmıştır.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
Bu araştırmada çalışılan Solaklı deresine ait akım değerleri DSİ 22. Bölge Müdürlüğü rasatlarından (2014) derlenmiştir. Çalışma, 2014 yılının ilk 6 ayı olan Ocak-Haziran aylarını kapsamakta
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olup, ölçümler aylık olarak alınmıştır. Çalışmada örneklemenin yapıldığı akarsu, ülkemizin
Doğu Karadeniz bölgesindeki Trabzon ili sınırları içerisinde, il merkezinin doğusunda, Of
ilçesinin güneyinde bulunan Solaklı Deresi Havzasının Solaklı deresinin mansap kısmı olup
(Şekil 2.1) bu alanın denizle bir etkileşimi bulunmamaktadır (denize 2 km mesafede). Genel
olarak değerlendirildiğinde Solaklı havzasının toplam alanı yaklaşık 75.882 ha’lık bir alandan
oluşmaktadır. Bu alanın arazi kullanım durumu ise şu şekildedir; orman alanı 29.134ha, mera
alanı 8.576ha, tarım alanı 13.158 ha, yerleşim yeri 1.330 ha ve 23.523ha alan da orman toprağıdır. Ormanlık alan; 4.949 ha alanı yapraklı türlerden, 8.056 ha alanı ibreli türlerden ve 15.996
ha alanı ise karışık türlerden oluşmaktadır.

Şekil 2.1 Örnekleme yapılan nokta ve uydu fotoğrafındaki yeri
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Askıda katı madde miktarının tespitinde değişik yöntemler kullanılmaktadır. Bunlardan spektrometre yöntemi (Parsons vd., 1984) ve gravimetrik yöntem en yaygın doğrudan ölçüm yöntemleri olduğu gibi dolaylı olarak ampirik yöntemlere dayanan metodlar (Ülke vd., 2011) da
mevcuttur. Bu çalışmada doğrudan ölçüm olan gravimetrik yöntem kullanılmıştır (EPHA,
1989).
Örneklemeler her ayın 15’inde yapılmış olup 6 adet 0.5 lt. hacimli pet şişeler kullanılmıştır.
Pet şişeler araziye çıkmadan önce herhangi bir kimyasal kullanmadan doğrudan saf su ile
yıkanarak temizlenmiştir. Arazide pet şişeler numune almadan önce de üç kez numune alınacak
suyla çalkalanarak numune suyuyla tamamen doldurulduktan sonra hava almayacak şekilde
şişenin ağzı sıkıca kapatılmıştır. Daha sonra numuneler üzerine tarih ve örnekleme bilgileri
içerecek şekilde etiketlenmiştir. Numune alındıktan sonra en kısa sürede askıda katı madde
tayini laboratuvar ortamında yapılmıştır.
Askıda katı madde tayini için (AKM) Whatman no 42 filtre kağıtları kullanılmıştır. Filtre kağıtları kullanılmadan önce saf su ile yıkanmış, etüvde 1 saat süreyle 105°C’ de kurutulmuştur.
Tartım işlemi yapılana kadar filtre kağıtları havadaki nemden etkilenmemesi için desikatörde
muhafaza edilmiştir. Analizde kullanılacak filtre kağıtları desikatörden alınıp 0,02g hassas terazide tartılıp katlanarak (Kaçar, 2012) huni içerisine yerleştirilmiştir. Daha sonra 100ml numune
alınarak filtreden süzülmüştür. Numuneler süzüldükten sonra filtre kağıtları kuru ve temiz bir
pens yardımıyla alınarak kuruması için etüvde 105°C de 1 saat kurutulmuştur. Soğuması için
desikatöre yerleştirilmiş ve soğuduktan sonra yine pens ile tutularak hassas terazide tartılmıştır
(Şekil 2.2) ve askıda katı madde tayini aşağıdaki formüle göre hesaplanmıştır.
AKM (mg/L) = ( İkinci tartım (A) - İlk tartım (B))x1000/V

Şekil 2.2 Numunelerin filtre kağıdından geçirilip tartılması işlemleri
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3. BULGULAR
Bu çalışmada 2014 yılının ilk yarısında (Ocak-Haziran) AKM miktarları aylık ortalama olarak
belirlenmiştir. Debi verileri 2011 yılına ait değerler olup Trabzon DSİ Bölge Müdürlüğünden
temin edilmiştir. Her aya ait debiler ortalama AKM miktarı ile çakıştırılıp aylık ortalama AKM
yükü tespit edilmiş ve bu 6 aylık değerler toplanarak 2014 yılının ilk yarısında tahmini toplam
AKM yükü (ton/6 ay) belirlenmiştir.
Tablo 1. Solaklı deresinin 2014 yılının ilk yarısındaki debisi ve AKM yükleri (n=6, ±std sp.)
Aylar

Ortalama Debi
(m3/sn)

Ortalama AKM
(mg/lt)

Aylık debi
hm3

Ortalama AKM (Ton/ay)

Ocak

4,540

110±11

11,77

1294,45

Şubat

6,080

200±23

15,76

3151,87

Mart

10,100

130±36

26,18

3403,3

Nisan

33,500

180±19

86,83

15629,76

Mayıs

43,300

50±7.0

112,23

5611,68

Haziran

26,600

100±13

68,95

6894,72

Toplam

35985,78 (Ton/6 ay)

Şekil 3.1 Aylara göre AKM (mg/lt) dağılımları
Solaklı deresine ait aylık ortalama AKM miktarları incelendiğinde; en fazla Şubat ayında
(200±23 mg/lt), en düşük Mayıs ayında (50±7.0) ölçülmüştür. Diğer 4 ayın değerleri ise bu
iki aydaki değerlerin arasında kalmıştır. Tablo 1’den de anlaşılacağı üzere ortalama debi, AKM
miktarı ve toplam AKM yükleri aylara göre değişim göstermiştir. Genel olarak 2014 yılının ilk
yarısı ele alındığında, ortalama aylık AKM miktarı ise 128,3 mg/lt olarak bulunmuştur. Yine
aylık ortalama debi 20,69 m3/sn olmuş; ve AKM yükü ise ortalama ayda 59.998 ton olarak bulunmuştur.
4.TARTIŞMA VE SONUÇ
Trabzon ili, Of ilçesi sınırları içinde yer alan Solaklı deresinde 2014 yılının ilk yarısını kapsayan bu çalışmada, taşınan toplam AKM miktarları tahmin edilmeye çalışılmıştır. Yapılan bu
çalışma örneklemeye dayanan bir çalışma olmuştur. Elde edilen verilerden 6 ayda Solaklı deresinden denize taşınan toplam AKM miktarının 35985,78 ton olduğu tespit edilmiştir. Yıllık
olarak kabaca hesaplandığında 71.971,54 ton/yıl olduğu sonucu ortaya çıkar ki; bu değer de
tüm zamanların en yüksek değeridir. Bundan yaklaşık 22 yıl önce aynı derede yıllık AKM
Miktarı 27.000-43.000 ton arası iken (Yüksek, 1992), daha sonra 15 yıl önce bu rakam 55.473
ton/yıl olmuş ve en son 10 yıl önce yapılan çalışmada da 13.383 ton/yıl olarak AKM yükleri ölçülmüştür. Yaptığımız çalışmada elde ettiğimiz değeri bundan 10 yıl öncesine kıyasladığımızda
Solaklı deresinde taşınan yıllık toplam AKM yükünün yaklaşık 5,5 kat arttığı görülmektedir. Bu
değer son yıllara göre ciddi bir artış göstermiştir. Bir akarsuda AKM miktarının yüksek olması,
o akarsuyun dibinde çamurların oluşmasına neden olacağı ve sucul ekosistemi olumsuz yönde
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etkileyeceği aşikârdır. Bunun yanı sıra AKM’nin yüksek olması canlıların gelişimini engelleme, sudaki çözünmüş O2 miktarını düşürme ve kötü kokuların oluşumu gibi olumsuz etkiler
oluşturabilmektedir (Özyurt vd., 2004). Çalışmamızda elde edilen AKM miktarı önceki yıllara
göre genel olarak yüksek bulunmuştur. Bu da Solaklı deresi havzasında doğal ve insan etkisi
ile ortaya çıkan toprak erozyonunun boyutunu ortaya koymaktadır. Elbette ki bunu havzada
arazi kullanımı, yaşayan insan popülasyonu, yıllık yağış rejimi ve dere üzerinde yapılan faaliyetleri birlikte değerlendirmek gerekmektedir. Yapılan çalışmalarda yağış ile AKM arasında
bir ilişkinin olduğu da belirtilmektedir (Boran ve Sivri, 2001). Solaklı deresinde 2014 yılının
ilk yarısında en düşük AKM’nin Mayıs ayında görülmesi de buna bağlanabilir. Zaten Boran
ve Sivri’nin (2001) yaptığı çalışmada da en düşük AKM değeri Mayıs ayında elde edilmiştir.
Tüm bunların yanı sıra Solaklı deresi üzerinde inşa edilen HES inşaatlarının ve kum ocaklarının
da AKM miktarının zamansal değişimini etkilediği gözlenmiştir. Solaklı vadisi, toplam 36 HES
projesi ile ülke genelinde en fazla HES projesi planlanan vadilerden birisidir. 2013 yılı DSİ
verilerine göre Solaklı vadisi üzerinde 3 tane işletmede, 3 tane inşaat halinde, 15 tane planlama
aşamasında ve 10 tane proje aşamasında HES bulunmaktadır. Bu tür yapıların doğa ile uyumlu
bir şekilde inşa edilmesi gerekmektedir. Özellikle de kum ocaklarında kullanılan suyun dinlendirilerek dereye verilmesi, AKM yükünü bir nebze de olsa azaltacaktır. Bunun yanı sıra Solaklı
deresi havzasında yanlış arazi kullanımına bağlı olarak ormanlık alanların tahribi ve tarım alanlarına dönüştürülmesi de AKM miktarını etkileyen bir diğer önemli öge olmaktadır.
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ÖZET

Çankırı İl merkezinin güneybatısındaki Eldivan 1954, 1956 ve 1958 yıllarında
sel felâketine uğramıştır. Tokat İlini selden korumak üzere Behzat Dere’de
Kemâl Aşk’ın 1955 yılında başlattığı toprak muhafaza çalışmaları başarıya
ulaştıktan sonra 1957 yılında “Toprak Muhafaza ve Mer’a İslâhı Çalışmalarına
Ait Talimname” çıkartılmış, toprak erozyonunu önleme çalışmaları
yaygınlaştırılmıştır. Tokat grubuna ek olarak 1959 yılında Kızılcahamam ve
İstanbul’da Toprak Muhafaza ve Mer’a İslahı Tatbikat Grup Müdürlükleri
kurulmuştur. Bunları 1960 yılında Çankırı, Kargı, Boyabat, Burdur grupları
vd. izlemiştir. Eldivan Havzası’nda yapılan toprak muhafaza çalışmaları daha
sonraki ağaçlandırmalarla devam ettirilmiştir. Böylece geniş bir alanda orman
yetiştirilmiş ve sel felâketleri de önlenmiştir.
Eldivan ağaçlandırmaları ile yetiştirilen ormanda yaygın olarak kullanılan tür
karaçam olup, sedir ve sarıçam dikilmiş bölmeler de vardır. Bölgedeki doğal
ormanlarda karaçam ile saplı meşe yaygındır.
Eldivan Havzası’nda yetiştirilen orman geçmişteki sel olaylarından dolayı
“Muhafaza Ormanı” olarak ayırtedilmiştir. Ormanın sıklığının korunması ve
sel olaylarını önlemesi amacı ile amenajman planlarında pek az bakım eta’sı
verilmiştir. Ancak farklı anakaya ve topraklarda karaçamların gelişmesi de
farklıdır. Dikilen fidanlar; gençlik, sıklık, sırıklık çağlarını geçirip, ağaçlık çağına gelmişlerdir. Bu çağda ormana bakım yapılması gerekmiştir. Ormandaki
ağaçların yaşama alanlarının genişletilmesi, kök sistemlerinin gelişme hacminin arttırılması, ağaçların daha iyi beslenip, büyümelerinin sağlanması amacı
ile bakım yapılmıştır. Böylece ağaçların kar baskısına ve rüzgâr/fırtına etkisine karşı dayanıklı olmaları da sağlanmıştır.
İki örnek alanda yaptığımız ölçmeler karaçamların anakaya/toprak özelliklerine
göre farklı da olsa gelişmelerinin devam ettiğini göstermektedir. Eldivan
Ormanının “Koruma Ormanı” kapsamına alınması bakım yapılmaması
anlamına gelemez. Dinamik bir ekosistem olan ormanın gelişmesinin yetişme
ortamının verimine göre (gerçeğe uygun miktarlarda) hesaplanıp, bakım
eta’larının da silvikültürel ihtiyaca göre verilmesi gerekir. Yetersiz bakım eta’sı
ormanın çökmesine ve koruma işlevini de yapamamasına sebep olur.
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1.GİRİŞ
Çankırı İç Anadolu’nun kuzey kesiminde yer almakta olup, karasal iklim özellikleri daha
belirgin olan geçiş kuşağındadır. Kuzeyde Bolu-Ilgaz Dağları Kütlesi Karadeniz Bölgesinin
ikinci dağlık sırasını oluşturmakta ve nemli deniz etkisini önlemektedir. Acı Çay ile Tatlı Çay’ın
birleştiği yerde kurulmuş bir “Kale Kent” olan Çankırı’nın tarih öncesinde de bir yerleşim
yeri olduğu, yazılı tarihinin ise MÖ 2000’li yıllara kadar uzandığı (Asur ticaret tabletleri) bilinmektedir. Karadeniz ardındaki bu kurak bölgede bu kadar eski yerleşim alanı çevresindeki
ormanların ısınma ve maden işleme amacı ile kesilip, hayvan otlatması etkisi ile de tahrip edilmesi doğaldır. Orman tahribinin etkisi günümüzde de görülmektedir. Çankırı’da 1950’li yıllarda oluşan seller önemli tahribat yapmış ve konu TBMM’deki görüşmelere de yansıtılmıştır.
Çankırı’da 1960 yılında “Toprak Muhafaza ve Mer’a İslâhı Tatbikat Grup Md’lüğü” kurulmuş,
Grup Müdürü Orman Yüksek Mühendisi İsmet Kaya tarafından Eldivan Havzası’nda 1961-62
yılından itibaren teraslama ve ağaçlandırma çalışmalarına başlanmış ve devam ettirilmiştir. Başarılı ağaçlandırma çalışmaları ile Eldivan Dağı’nın önemli bölümünde orman yetiştirilmiştir.
Dikimle yetiştirilen orman büyümüş, ağaçlar sıkışmış ve ayıklama, aralama gibi bakım işlemleri gerekmiştir. Ancak geçmişteki sel olaylarının etkisi altında ormanın “Muhafaza Ormanı” olarak ayırtedilmesi, planlarda verilecek bakım eta’sı ve uygulanacak bakım işlemleri konusunda
tartışmalara yol açmıştır. Konu bir yandan farklı anakaya/anamateryal ve toprak özelliklerine
göre karaçamların büyümesinin ortaya konulması, bir yandan da dinamik bir ekosistem olan
ormanda bakım kesimleri ile sağlıklı bir gelişmenin sağlanması ve ormanın bir sel havzasındaki
koruma işlevinin devam ettirilmesi açılarından ele alınıp, değerlendirilmiştir.
2. ÇALIŞMA ALANI (ELDİVAN DAĞI), SEL OLAYLARI VE YÖNTEM
2.1. ÇANKIRI VE ELDİVAN DAĞI
Çankırı İl merkezinin yükseltisi 723 m (700-800 m arasında) verilmektedir (Kale Kent). Meteoroloji istasyonu yükseltisi 751 m’dir. Ilgaz Dağları ile Kızılırmak arasında yer alan Çankırı
İlinin dağlık arazisi Karadeniz ardı kuşağının, ovalık arazisi İç Anadolu Bozkırının etkisindedir
(Harita 1).
Çankırı İl’i arazisinde 2. Zaman (Mezozoik) Kretase dönemine ait ofiolitler (Denizaltı lavları)
ile bunların serpantinleşmesi sonucu oluşmuş serpantinler ve ofiolitlerin arasına girmiş volkanik
kayalar (Riyolit gibi) Eldivan Dağlık Kütlesinin bulunduğu araziyi oluşturmaktadır. Ofiolitlerin
içinde krom ve bakır cevherleşmeleri bulunmaktadır. Andezitler de kuzeydeki dağlık araziyi
oluşturmuşlardır. Üçüncü zamanda oligosen ve miosen dönemlerindeki iç deniz/göl tortulları
geniş alanı kaplamaktadır. Bu oligo-miosen tortulları kurak dönem materyalleri olup, alçı taşı
(Jips) ve kaya tuzu yatakları ile marn (kireçli killer) tabakalarını içerir. Üçüncü zamandaki
pliosen akarsu tortulları kumlu ve çakıllı materyaller olarak çökelmişlerdir (Harita 2).
Eldivan Dağı Çankırı İl merkezinin güneybatısında yeralmaktadır. Eldivan Dağı’nda (1786 m)
kuzeydoğuda Eldivan’a (Dümek 860 m), güneye ve güneybatıya doğru gelişmiş akarsu havzaları bulunmaktadır (Harita 2 ve Uydu Grnt.1). Eldivan Dağı’nın Eldivan’a inen havzaları sel
olaylarından dolayı ağaçlandırılmıştır. Güneye ve güneybatıya doğru gelişmiş havzaları erozyonu önleyici tedbirleri ve ağaçlandırılmayı beklemektedir (Hrt.3.-Uydu grnt.-ile resim 1).
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HARİTA 1. ÇANKIRI ELDİVAN AĞAÇLANDIRMASI

Harita 1. Çankırı ve çevresi ile Eldivan dağı ağaçlandırma alanı
2.2. SEL OLAYLARI
Çankırı’da 1954, 1956 ve 1958 yıllarında 3 sel olayının yaşandığı ilgili haberler ile TBMM’deki
konuşma tutanaklarından anlaşılmaktadır. Çankırı Belediye Meclisi’nin 15.6.1964 tarihli kararı
sel olayları bakımından çok dikkat çekicidir. Ancak 2014 yılında Atkaracalar’daki sel olayı
daha geniş alanlarda toprak koruma tedbirlerinin alınması ve ağaçlandırmaların yapılması
gerektiğini ortaya koymaktadır (Bkz. Tablo 1.2. Sel olayları bilgi notu).
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HARİTA ÇANKIRI - ELDİVAN VE ÇEVRESİNİN JEOLOJİK YAPISI

OLİGOMİOSEN

OLİGOSEN VE MİOSEN’DE
(KURAK DÖNEMLERDE)
GÖLLER VE İÇ DENİZDE
ÇÖKELMİŞ OLAN
KİL VE KİLLİ TORTULLAR İLE
ALÇI TAŞI (JİPS) [CaSO₄+ 2H₂O]
VE KAYA TUZU YATAKLARI

ANDEZİT

2. ZAMAN
(MEZOZOİK)

KRETASE DÖNEMİ
OFİOLİTLER
(DENİZALTI LAVLARI)
(KROM-BAKIR)
VE VOLKANİK KAYALAR

3. ZAMAN
KUMLU,
ÇAKILLI
TORTUL
MATERYALER

KAYNAK: MTA 1/500 000 Türkiye Jeoloji Hrt. Sinop paftası Tertipleyenler: İhsan Ketin-Cahit Erentöz Ankara 1961

Harita 2. Çankırı - Eldivan ve çevresinin jeolojik yapısı
2.3. YÖNTEM
(1) Çankırı ve çevresinin jeolojik yapısı ile arazinin yapısı arasındaki ilişkiler incelenmiştir.
(2) Eldivan Dağı gezilmiş, ağaçlandırılan ve ağaçlandırılmayan alanlardaki durum incelenmiştir.
(3) Yetiştirilmiş olan karaçam ormanlarının farklı anakaya ve toprak özelliklerine göre farklı
boy büyümesi yaptıkları görülmüştür. Ormanın yıllara göre boylanması iki ayrı örnek alanda
ölçülmüştür.
(4) Ormanda yapılan bakım kesimleri yerinde (kütükler sayılarak) incelenmiştir. Yapılan bakım kesimleri ile planda öngörülen kesim (Eta) miktarlarına ait veriler yıllara göre değerlendirilmiştir.
(5) Çankırı Meteoroloji İstasyonunda (751 m) yapılan ölçmeler değerlendirilmiştir. Bu ölçümlerin değerlendirilmesinde yanardağ püskürmelerinin sebep olduğu dönemsel sıcaklık azalmaları göz önüne alınmıştır. Çankırı meteoroloji ölçümlerinin Eldivan Dağı (1786 m) ağaçlandırma alanına uyarlaması yapılmamıştır. Uyarlama için yakında ve daha yüksekte ikinci bir
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meteoroloji istasyonu yoktur. Yükseltiye bağlı olarak yağış ( ± 54 mm/100 m) ve sıcaklık (± 0,5
C°) değişimi “ön kabul değerleri” güvenli olmadığı için kullanılmamıştır. Ölçülen ağaçların
boylanması bu konuda daha güvenli bilgiler vermektedir.
(6) Ağaçların boylanmasından elde edilen bulgular, kuru dal yükseklikleri, bakım kesimlerinin
arazide incelenmesi, kesimlerden sonra kalan ağaçların alanı kapatma hızı, ormanın dinamik
bir gelişim sürecinde olduğunu, duraklamadığını göstermiştir. Bu bulgulara göre gerekli değerlendirmeler yapılmıştır.
(7) Geçmiş yıllardaki sel olaylarına ait haberler derlenmiştir. Ağaçlandırılmayan havzalarda sel
olaylarının devam ettiği haberleri ile arazinin durumu ilişkilendirilip, değerlendirilmiştir.
3. BULGULAR
3.1. ARAZİNİN YAPISI
Eldivan Dağı (1786 m) Kütlesi, kuzeybatıdan Işık Dağı kuzeyindeki Ulusu (İleride Yenice Irmağı ve giderek Filyos Çayı) Vadisi boyunca Karadeniz etkisinin kıta içine girdiği “Batı Karadeniz Ardı Bölümü” nün “İç Anadolu Bölgesine” sınırında yeralmaktadır. Çankırı İl merkezi ve
Eldivan İç Anadolu Bölgesi sınırları içindedir. Ancak Eldivan Dağı Kütlesi; Işık Dağı Kütlesi
ile Aydos Dağı Kütlesi kuzeyinden vadi boyunca gelen Karadeniz etkisini alabilmektedir (Harita 1).
Eldivan Dağı Kütlesi 2. Zaman (Mezozoik) Kretase dönemine ait ofiolitler (Denizaltı lavları) ile
bunların arasına sonradan girmiş olan volkanik kayaçlardan (Riyolit gibi) oluşmuştur. Ofiolitlerin arasında krom ve bakır cevheri içeren damarlar da vardır. Eldivan Kütlesi’nin kuzeyindeki
dağlık arazi volkanik olup andezit kütlesidir. Eldivan Kütlesinin güneyinde 3. Zaman pliosen
akarsu tortulları yeralmaktadır. Eldivan Kütlesinin doğusu Oligo-miosen kurak dönemindeki iç
denizde (Veya Gölde) çökelmiş olan kil, kireçli kil (marn) tabakaları ile bunların arasındaki alçı
taşı (Jips[CaSO₄+ 2H₂O]) ve kaya tuzu yataklarından oluşmuştur (Harita 2). Eldivan Kütlesini
oluşturan Mesozoik-Kretase kütlesi Batı Karadeniz Ardı Bölümü ile İç Anadolu Bölgesi’nin
sınırını oluşturmaktadır.
3.2. İKLİM ÖZELLİKLERİ
Çankırı Meteoroloji İstasyonunun (751 m) ölçmeleri değerlendirilerek iklim özellikleri tanımlamağa çalışılmıştır. Çankırı’da yıllık ortalama sıcaklıkların 1929-1970 ortalaması 11,5 C° olup,
5 yanardağ püskürmesi döneminde (1982-1993) 10,7 C°’ye düşmüş, fakat ısınma/kuraklaşma
döneminin belirginleştiği 1994 sonrasında giderek yükselmiş ve 1994-2001 döneminde 10,7
C°, 2007-2011 döneminde 11,6 C°’ye ulaşmıştır (Şekil 1.1.). Aradaki 2002-2006 döneminde
11,3 C°^ye düşme olayı da yanardağ püskürmelerine bağlıdır (Şekil 1.2.). Aylık ortalama sıcaklık değerleri artışı 4 yaz ayında 0,6-0,8 C° arasındadır (Şekil 1.1.). Yaz aylarındaki sıcaklık
artışı buharlaşmayı da arttırmakta, havanın nem oranında azalmaya sebep olmaktadır.
Çankırı’da 1929-1970 döneminde yıllık ortalama yağış 397,2 mm’dir. Yıllık toplam yağış miktarları 1970-2013 döneminde 229,8-500/550 mm arasında değişmektedir (2010 Acı Çay selinde
661,5 mm) (Şekil 2.1.). Ortalama değerlere göre yıllık toplam yağışlar 382-445 mm arasında
değişmektedir.
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Çankırı’da günlük yüksek yağış miktarları çok fazla değildir. Sağanak yağış olarak 30-50
mm/24 saat arasındaki yağışlar her yıl düşmemektedir (Tablo1.1.). 1970-2013 arasında en yüksek yağış 11.8.2011 günü 73,7 mm olup, sel oluşturmuştur (Tablo 1.2.). Çankırı’da yüksek
yağışların düşük miktarlarda olması, buna karşılık sık sık sel olaylarının kaydedilmesi, dağlık
arazide yüksek sağanak yağışların oluştuğunu ve sellere dönüştüğünü göstermektedir. Bu bulgu Çankırı Meteoroloji İstasyonu’nun ölçmeleri ile Eldivan Dağı’na düşen yağışlar arasında
önemli farklar olduğunu işaret etmektedir.
Çankırı’da 5 yaz ayında açık su yüzeyinden buharlaşma miktarları yüksektir (Şekil 3). Topraktan ve bitki yüzeylerinden olan evapotranspirasyon miktarı ile açık su yüzeyinden olan buharlaşma arasında yaklaşık 1/3 oranı gözönüne alındığında, 5 yaz ayındaki evapotranspirasyonun
yıllık yağışa denk geldiği anlaşılmaktadır. Yılın diğer aylarındaki evapotranspirasyon için gerekli su ihtiyacı da hesaba katılırsa, yaz aylarında şiddetli bir kuraklığın varlığı ortaya çıkmaktadır. Açık su yüzeyinden buharlaşma miktarları ile yıllık toplam yağış miktarları arasında
belirgin bir uyum görülmemektedir. Buharlaşma ile sıcaklık yıllık ortalama değerleri arasındaki
uyum daha belirgindir (Şekil 3).
Çankırı’da havanın nem oranları saat 7.00, 14.00 ve 21.00 değerleri ile dönemsel olarak incelenmiştir (Tablo 2, şekil 4). Hava neminin gece saat 21.00’de daha az, sabah saat 7.00’de daha
fazla oluşu tipik bir bozkır gecesi çiğlenme olayı ile çevredeki dağ yamaçlarından çukur araziye
akan dağ meltemlerinin de etkisini göstermektedir. Ancak 2202-2006 ve 2007-2011 dönemlerinde saat 7.00’deki nem oranlarının da düşüklüğü dağlık arazideki hava nemi düşüklüğüne,
toprakta depo edilmiş olan suyun tükenmesine bağlı olarak yetersiz evapotranspirasyona ve
ciddi bir kuraklık sürecinin varlığına bağlanabilir (Tablo 2, şekil 4).
Çankırı’da karla kaplı gün sayılarında da dikkat çekici bir azalma vardır (Şekil 5). Karla kaplı
günlerin sayısındaki azalma ile yıllık ortalama sıcaklık değerlerindeki artış arasındaki ters ilişki
ısınma/kuraklaşma sürecinin bir başka göstergesidir.
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ŞEKİL ÇANKIRI’DA AYLIK VE YILLK ORTALAMA YAĞIŞ MİKTARLARININ DÖNEMSEL DEĞİŞİMİ

2002
2003
2004
2005
2006

10,8
11,7
11,0
11,8
11,4

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

12,0
11,4
11,6
12,9
10,4
11,6
11,6

12,5

2007-2011
11,6 C°

1929-1970
11,5 C°

12,0
11,5
11,0
10,5

2002-2006
11,3 C°

10,0

26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

9,0
YILLAR

1982-1993
10,7 C°
2002
2003
2004
2005
2006

1970-1981
11,0 C°

9,5

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

12,3
11,4
11,9
10,6
12,1
11,7
10,8
12,6

1994-2001
11,7 C°

1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

13,0

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981

10,6
10,1
10,9
10,6
11,6
10,7
11,0
11,2
11,0
11,0
9,9
10,2

ÇANKIRI'INDA YILLIK ORTALAMA SICAKLIK DEĞERLERİNİN DÖNEMSEL DEĞİŞİMİ

SICAKLIK C°

1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

13,5

ÇANKIRI'DA ORTALAMA SICAKLIK DEĞERLERİNİN DÖNEMSEL DEĞİŞİMİ
1929-1970
1982-1993
1994-2001
2007-2011
FARK 1929-70/2007-2012
11,6
11,5
10,7

SICAKLIK C°

ÇANKIRI YILLIK
751 m ORT. C⁰
11,7
1970
11,4
1971
10,3
1972
10,4
1973
10,9
1974
10,9
1975
9,9
1976
11,0
1977
11,2
1978
11,9
1979
10,8
1980
11,7
1981

0,2
-0,6

I

0,4

II

III

-0,6

0,1

IV

V

0,8

VI

0,7

0,6

VII

VIII

0,7

IX

0,3

X

0,1

-0,5

XI

XII

-0,7

YILLIK
C°

AYLAR
ÇANKIRI'DA AYLIK VE YILLIK ORTALAMA YAĞIŞ MİKTARLARININ DÖNEMSEL DEĞİŞİMİ

I
II
III
1929-1970
0,2
0,9
5,5
1970-1981
-1,4
1,6
6,1
1982-1993
-1,2
0,2
5,0
1994-2001
0,8
1,9
5,5
2002-2006
-0,6
0,4
5,9
2007-2011
-0,4
1,3
5,7
FARK
1,0
-0,3 -0,4
1929-70/2007-2012

IV
11,5
10,9
11,3
11,2
11,0
10,9
0,1

V
16,2
15,3
15,1
16,1
16,4
16,3
1,0

VI
20,0
19,8
19,0
20,3
20,4
20,8
1,0

VII
23,3
22,9
22,3
24,0
23,3
23,9
1,0

VIII
22,9
21,6
22,1
22,6
23,7
23,6
2,0

IX
17,6
17,3
17,7
18,0
17,4
18,3
1,1

KAYNAK: Devlet Meteoroloji İşleri Gnl. Md’lüğü verilerinden derlenip, düzenlenmiştir.

X
11,6
11,9
11,5
12,0
12,5
11,9
0,0

XI
6,2
5,3
4,9
5,4
5,4
5,7
0,4

XII
2,0
1,0
0,8
2,3
0,2
1,3
0,4

YILLIK
C°

11,5
11,0
10,7
11,7
11,3
11,6
0,6

M. DOĞAN KANTARCI

Şekil 1.1. Çankırı’da aylık ve yıllık ortalama sıcaklık değerlerinin dönemsel değişimi
TÜRKİYE’DE KURAKLIK/KITLIK VE SULTAN ABDÜLAZİZ’İN TAHTTAN İNDİRİLMESİ 1876

ŞEKİL 1.2. ATMOSFER TABAKALARININ ÖZELLİKLERİ VE
YANARDAĞLARIN STRATOSFERE ATTIĞI GAZLAR İLE TOZLARIN DÜNYA İKLİMİNE ETKİSİ

DİKKAT ÇEKİCİ

KAYNAK : M.D.KANTARCI 2005

1970-2011 DÖNEMİ YANARDAĞ PÜSKÜRMELERİ
1975 TOLBACHİK YANARDAĞI KAMÇATKA
1975 PAVLOF YANARDAĞI ALASKA
1980 SAINT HELENS (KASKAD Dğl. ABD)
1982 EL CHİCON YANARDAĞI (MEKSİKA)
1982 NEVADO DELRUİZ (KOLOMBİYA)
1986 AUGUSTİN ALASKA

1991 UNZEN YANARDAĞI (GÜNEY JAPONYA)
1991 PİNATUBO YANARDAĞI (FİLİPİNLER)
1991 OCAK+ŞUBAT I. KÖRFEZ SAVAŞI
KUVEYT PETROL KUYULARI YANGINI
1994 TAVURVUR YANARDĞ.METAPİT ADASI
1996 PAPUA YENİ GİNE YANARDAĞI
1997 OLMOK CALDERA YANARDĞ.ALASKA

2002 PAGO YANARDAĞI
2004 BAGANA YANARDAĞI
2006 TAVURVUR YANARDĞ.METAPİT ADASI
2009 TONGA YANARDAĞI
2010 EYJAFJALLAJOKULL -İSLANDA
2011 ŞİNMODAKE -JAPONYA

M. DOĞAN KANTARCI

Şekil 1.2. Atmosfer ve yanardağların stratosfere attığı gazlar ile tozların iklime etkisi
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ŞEKİL 2. ÇANKIRI’DA AYLIK VE YILLK ORTALAMA YAĞIŞ MİKTARLARININ DÖNEMSEL DEĞİŞİMİ

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

261,9
275,8
526,5
661,5
524,8
398,5
362,9

400
350
300
250
200
YILLAR

75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

336,1
333,1
346,2
400,5
398,5

450

ÇANKIRI'DA AYLIK YAĞIŞ MİKTARLARININ DÖNEMSEL D EĞİŞİMİ
1929-1970
1982-1993
2002-2006
2007-2011
FARK 1929-70/2007-2012

2,3

-0,8
I

II
-8,3

III
-7,6

IV

4,5

0,3
V

VI
-3,9

6,3
VII
AYLAR

VIII

25,4

2002
2003
2004
2005
2006

500

2002
2003
2004
2005
2006

341,7
453,3
433,0
487,3
477,9
525,1
374,1
473,1

1929-1970
ORT. 397,2 mm

550

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

600

1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

445,9
554,0
389,6
384,5
272,5
426,6
439,6
430,4
374,7
408,3
305,0
276,3

ÇANKIRI'NDA YILLIK TOPLAM YAĞIŞ MİKTARLAININ DÖNEMSEL DEĞİŞİMİ

650

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981

1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

700

YAĞIŞ mm

751 m YĞŞ.mm
365,9
1970
465,8
1971
409,2
1972
229,8
1973
342,8
1974
447,4
1975
408,4
1976
294,3
1977
391,4
1978
356,1
1979
415,3
1980
462,0
1981

YAĞIŞ mm

ÇANKIRI YILLIK

IX
-3,3

X

3,1
2,2
XI

XII

ÇANKIRI'DA AYLIK VE YILLIK ORTALAMA YAĞIŞ MİKTARLARININ DÖNEMSEL DEĞİŞİMİ
YILLIK
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
mm
1929-1970
47,3 42,9
42,3 36,7 55,7 45,7 12,4 13,0 14,9 13,8
23,6 48,9
397,2
1970-1981
50,3 32,4
31,8 42,1 50,1 28,5 18,7 13,5 18,5 29,5
23,3 43,7
382,4
1982-1993
26,1 19,3
31,4 47,6 66,9 48,3 24,9 16,8
9,6 26,8
32,3 42,1
392,3
1994-2001
34,4 29,6
41,9 57,9 54,2 36,9 19,6 30,0 20,7 35,6
33,2 51,7
445,7
2002-2006
49,4 40,1
30,1 57,6 30,6 27,6 14,0 17,6 28,2 29,0
17,2 21,6
362,9
2007-2011
46,5 34,6
34,7 39,0 56,0 41,8 18,7 17,5 11,6 39,2
25,8 52,0
417,6
FARK
-0,8
-8,3
-7,6
2,3
0,3
-3,9
6,3
4,5
-3,3 25,4
2,2
3,1
20,4
1929-70/2007-2012
M. DOĞAN KANTARCI
KAYNAK: Devlet Meteoroloji İşleri Gnl. Md’lüğü verilerinden derlenip, düzenlenmiştir.

Şekil 2. Çankırı’da aylık ve yıllık toplam yağış miktarlarının dönemsel değişimi
TABLO 1.1. ÇANKIRI’DA GÜNLÜK YÜKSEK YAĞIŞLAR (Sağanak yağışlar artmıştır.)

mm/GÜN mm/GÜN

YILLAR
1929-1970

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
TOP- 30-50 mm
LAM ≥ 50 mm

I
30,5

II
62,8

III
26,6

IV
26,2

V
31,0

VI
37,6

VII
VIII
19,5 36,8

IX
36,6

X
17,5

XI
25,7

XII
36,4

12,4
16,1
2,5
5,0
3,9
33,4
13,9
16,8
15,7
20,9
26,1
16,5
6,5
13,1
19,2
8,7
10,2
20,0
2,2
1,1
18,6
5,7
0,7
10,0
20,3
13,5
12,5
10,8
7,0
33,8
16,8
6,6
19,2
12,6
28,0
6,5
11,9
7,0
2,8
18,0
22,2
12,4
27,9
14,2
1

17,8
10,6
10,0
6,4
22,7
13,5
9,7
1,5
9,0
8,5
8,2
22,9
10,7
8,2
6,7
12,8
6,0
3,5
11,2
8,1
10,9
2,5
1,4
7,5
7,2
4,0
6,8
1,8
9,2
18,0
9,3
7,8
7,0
21,6
9,0
5,9
13,8
1,0
19,0
22,8
19,0
4,7
11,1
7,3

8,6
44,8
6,2
8,7
15,5
6,0
8,2
8,3
5,4
1,8
15,9
11,9
22,4
8,2
10,0
11,1
2,5
33,1
13,5
22,6
31,7
4,7
11,7
6,8
6,0
28,0
19,0
13,7
6,6
15,7
13,1
14,1
22,7
6,2
12,4
9,4
12,3

4,1
11,0
13,3
23,6
13,0
19,2
17,2
9,8
17,9
3,5
16,2
5,8
23,5
15,5
22,3
12,2
4,0
14,6
19,0
5,1
12,8
11,0
4,2
2,8
9,8
15,4
8,0
37,1
22,6
7,2
35,1
6,7
18,3
12,4
10,4
28,9
14,4
27,0
14,6
10,7
6,7
13,4
2,4
13,5
1

12,6
12,7
29,3
12,9
13,9
13,9
10,6
16,1
7,4
11,0
20,7
9,5
26,9
15,0
17,7
58,9
8,7
10,7
12,3
27,6
9,9
11,9
7,5
24,5
14,2
15,1
11,4
8,4
19,3
2,4
7,3
19,5
4,3
13,6
10,5
23,0
9,9
13,8
26,4
13,3
18,1
31,6
17,4
14,8
1
1

9,6
7,9
11,5
4,5
22,3
17,4
17,6
13,7
0,9
6,4
7,1
6,2
26,8
24,6
20,7
12,1
13,7
8,3
11,2
10,6
8,3
4,8
20,4
4,2
1,8
16,4
9,7
20,2
29,2
17,0
16,8
2,4
5,2
3,4
19,8
13,3
8,8
11,0
4,5
16,0
18,2
31,6
3,1
20,2
1

2,5
3,5
18,9
6,4
12,6
7,4
11,7
11,9
16,0
15,8
3,9
11,2
6,7
17,2
15,1
14,9
0,0
18,7
18,6
15,2
6,0
35,9
14,9
0,0
6,7
16,4
8,6
1,4
4,4
15,6
0,0
17,4
14,9
1,8
10,5
8,6
3,8
3,0
2,8
22,2
17,9
18,6
3,8
6,0
1

14,2
7,7
15,8
8,7
7,8
3,4
11,1
9,3
15,6
0,9
6,7
0,6
8,4
1,1
5,0
0,0
10,9
0,4
8,6
2,8
31,4
11,6
0,8
5,4
3,6
13,5
12,9
0,2
23,2
21,3
4,6
2,9
9,3
3,6
0,9
13,8
22,0
0,0
15,0
4,8
11,6
0,0
0,4
5,8
1

9,0
5,6
9,8
3,5
4,0
9,7
31,0
3,4
23,6
26,6
7,8
12,4
3,1
19,9
9,3
4,4
19,1
3,8
22,9
18,6
25,0
8,5
9,1
1,8
9,2
13,6
15,7
25,5
5,3
25,7
7,8
1,5
2,3
11,4
4,4
15,9
30,5
4,7
7,3
11,6
36,0
14,9
6,0
13,6
3

8,0
18,1
3,4
3,8
1,7
20,5
7,8
7,9
0,7
10,2
10,2
27,0
5,6
43,4
10,0
10,3
5,5
9,7
7,2
24,2
4,8
11,5
10,0
8,2
27,0
18,0
5,7
11,4
8,2
2,0
3,8
26,8
8,7
0,8
8,6
12,7
3,2
12,6
4,0
20,4
10,0
0,7
14,4
3,4
1

14,6
19,8
9,3
5,2
11,3
7,8
20,8
10,1
16,7
13,8
23,7
25,8
10,4
14,1
1,1
9,8
29,5
23,2
5,7
9,4
21,3
26,2
11,0
15,2
19,6
6,3
19,7
13,3
10,3
7,7
19,1
31,2
5,6
40,5
2,0
3,3
1,8
11,0
8,5
15,2
33,7
15,1
10,1
1,8
4

7,0
16,0
11,9
13,8
8,6
23,2
3

0,1
16,7
36,6
6,4
11,1
6,4
3,4
0,8
2,3
4,9
4,6
2,2
55,5
11,0
5,8
0,3
3,2
7,9
8,4
45,1
9,5
2,6
5,2
2,3
1,3
8,8
17,6
21,8
0,3
26,3
19,0
14,3
11,6
3,2
7,5
22,0
0,0
2,6
9,8
1,6
0,0
73,7
4,6
1,4
2
2

KAYNAK: Devlet Meteoroloji İşleri Gnl. Md’lüğü verilerinden derlenip, düzenlenmiştir.

30-50
6

≥ 50
1

1
1
1
1

1
1
1

1
1

1
2
1

1

1
1
1

2
2
19

1
3
M. DOĞAN KANTARCI

Tablo 1.1. Çankırı’da günlük yüksek yağışlar (sağanak yağışlar artmıştır.)
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TABLO 1.2. ÇANKIRI’DA 1954, 1956, 1958 , 2010, 2014 SEL OLAYLARI VE
15.6.1964 TARİHLİ BELEDİYE MECLİSİ KARARI BİLGİ NOTU

1. TBMM DEVRE 9, CİLT 28, İÇTİMA 4 OTURUM 1 : 50 TARİH : 25.2.1954
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem arkadaşlarım,. . . . . . . . . .
(Çankırı’daki 1964 sel olayını anlatıyor ve Vali’den şikâyet ediyor.)
Bendin ayakları yapıldı arkadaşlar. Fuzuli'nin dediği gibi :
“Fakihi medrese mazurdur inkâr-ı aşk etse
Yok özge ilmini inkârımız bu ilme cahildir.”
İşte bu ilmin cahili olan vali, adalet makamları tarafından aranılan kaçakçı, suiistimal sahibi bir insanla teşriki
mesai ederek, bendi, ona yaptırdı. Arkasından sel geldi, ayağı gitti. Vali azminde sebatkârdır; tekrar yaptı. Tekrar
sel geldi ayakları tekrar götürdü. Üçüncüsünün henüz yıkılıp yıkılmadığını bilmiyorum.
2. 1956 SEL OLAYI İLE İLGİLİ :
Çankırı'da dere yataklarına ev yapılması hızla devam ediyor. Bunların ruhsatı nasıl aldığını anlayamıyorum.
Kenbağa-Fidanlık mevkiinden Çankırı merkeze doğru tek tük olan evler zamanında engellenmedi, şimdi koca koca
apartmanlar dikilmiş. Çankırı'nın diğer bölgelerinde de böyle olduğunu zannediyorum. Fakat (zannederim)
1956'da olan sel felaketi en çok bu bölgeleri etkilemişti. Eskiler "Bacası tüte tüte giden evler vardı" diyorlar. Peki
aynı felaketin veya daha beterinin yaşanmayacağına dair bir senet mi var da, bu bölgede yerleşim hızla devam
ediyor. Düzenleyen; ozanyazar on 18/11/2005 13:45:26 Ahmet Ünal Çam – Köşe yazıları
Vatandaş; . . .Büyüklerimiz anlatırdı. 1956 yıllarında bir sel baskını olmuş . Çok büyük bir sel gelmiş dere
yatağı dolmuş. Bir evi temelinden söküp sürüklemeye başlamış . Yukarıda köprüye çarpınca yıkılmış.
Çankırı Haberleri WWW. Haber 18.com 9.9.2014 (Haber; DSİ Çankırı'da Tatlı Çayda Çalışma Yapıyor)
4. TBMM TUTANAKLARI 30.1.1959 İ.31 C : 1 Sh. 689
1956 senesinde memleketimiz büyük bir toz kaplaması hâdisesi geçirdi, Yozgad ve civarı birçok vilâyetler aynı
şeye duçar oldular. Sonra 1958 senesinde Çankırı'da sel felâketi olduğu zaman Yozgad‘ın Sorgun kazasında da
mühim surette felâket vuku buldu. O zaman umumi muvazeneden Kızılay’a yardım edilen paralarla Çankırı
mıntıkasına büyük yardımlar gösterilmiştir.
5. ÇANKIRI BELEDİYE MECLİSİ KARAR DEFTERİ
15/06/1964
Varide No:47
Esas No 47
Hülasa: Orman rejimine alınacak sahalar hakkında karar.
Başkan Gürhan Titrek başkanlığı altında: ağzadan Şükrü Solakoğlu, Mehmet Evci, Necati Uludağ, Sami
Kuddaş, Mehmet Karpuzcu, Hamdi Uslu, Hazım Durlanık, Fahrettin Tümer, Kadir Korman, Hüsnü Keçeci, Halit
Güçyılmaz, Zühdü Onad, Mustafa Babuccu, Cemal Büyükyüceli, Hayati Tuna.
Şehrimizin bazı mıntıkalarının Orman Rejimine alınması hakkında grup müdürlüğünün 22/5/1964 tarih ve 240
sayılı yazısı belediye fen memurluğuna havale edilmiş ve Fen İşlerinin bu konu hakkındaki mütali'ası tetkik
edilerek gereği görüşüldü.
Çankırı Şehrinin sel afetinden korunması için toprak muhafaza tedbirleri alınan ve ağaçlandırması yapılan;
Hastahane, Yortan, Habeşin öksüz damı, Hacıoğlu dereleriyle Devlet Su İşleri tarafından ıslah ve ağaçlandırılan
İncirli kaya dereleri su toplama havuzlarının şehrin selameti bakımından orman rejimine alınması hakkında yapılan
müzakere sonucunda, teklif oya konarak hey'eti umumiyetle yerinde görüldüğünden, alınmasına ve karar
dairesinde muamele ifası için karar suretinin Grup Müdürlüğüne gönderilmesi için evrakın kalemde hıfsına
15/06/1964 tarihinde karar verildi.
6. ACI ÇAY SELİ 6.6.2010
Güncel 18 Çankırı Haber 7.6.2010
7. ÇANKIRI’DA SEL 11.8.2011
Vali; ''Metre kareye 73.7 kilogram yağış düştü. Bu Çankırı tarihinin en büyük yağışlarından biri. 38 vatandaşımız
selden kurtarıldı'' .
7. ÇANKIRI'DA SEL CAN ALDI
Çankırı’nın Atkaracalar ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen sele
kapılan 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Akşam saatlerinde kent genelinde etkili olan sağanak yağmur, hayatı
durma noktasına getirdi. Sele sebep olan yağış nedeniyle birçok yol ve kavşak trafiğe kapandı. Hayatı olumsuz
etkileyen yağışın ardından acı haber; Atkaracalar ilçesi İstasyon Mahallesi’nden geldi. İlçede oluşan sel sularına
kapılan Ali Kılıç (9) hayatını kaybetti (Milliyet, 6.6.2014).

Tablo 1.2. Çankırı’da 1954, 1956, 1958, 2010, 2014 sel olayları ve 15.6.1964 tarihli belediye
meclisi kararı bilgi notu

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

1151,2
1059,6
904,6
1007,4
886,1

2002
2003
2004
2005
2006

2007
2008
2009
2010
2011

2002
2003
2004
2005
2006

753,1
991,9
866,4
1005,7
1033,8

ÇANKIRI'IDA YILLIK ORTALAMA SICAKLIK DEĞERLERİNİN DÖNEMSEL DEĞİŞİMİ

12,5
12,0
11,5
11,0
10,5
10,0
9,5
9,0
8,5
8,0

YILLAR
KAYNAK: Devlet Meteoroloji İşleri Gnl. Md’lüğü verilerinden derlenip, düzenlenmiştir.

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

2002
2003
2004
2005
2006

1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

726,0
654,5
784,5
974,5
871,7
792,7
729,3
896,8
800,4
846,3
830,2 YILLAR
934,6
13,5
820,1
13,0
870,4
908,6
788,5
848,5
798,5
822,4
871,1

YILLIK YAĞIŞ mm
5 YAZ AYI BUHARLAŞMA mm/m²

1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

ÇANKIRI'DA YILLIK YAĞIŞ İLE 5 YAZ AYINDA AÇIK SU YÜZEYİNDEN BUHARLAŞMANIN DÖNEMSEL KARŞILAŞTIRILMASI

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981

1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

877,2
788,1
768,5
830,9
892,1
855,7
864,9
829,5

1200
1150
1100
1050
1000
950
900
850
800
750
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981

1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981

mm/m²

ŞEKİL 3. ÇANKIRI’DA YILLIK ORTALAMA SICAKLIK, TOPLAM YAĞIŞ, 5 YAZ AYINDAKİ TOPLAM BUHARLAŞMA İLİŞKİSİ

YAĞIŞ VE BUHARLAŞMA mm/m²

751 m

5 YAZ AYI
BUHARLAŞMA

SICAKLIK C°

ÇANKIRI

M. DOĞAN KANTARCI

Şekil 3. Çankırı’da yıllık ortalama sıcaklık, toplam yağış, 5 yaz ayında toplam buharlaşma
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TABLO 2. ÇANKIRI’DA HAVANIN NEM ORANLARININ DÖNEMSEL DEĞİŞİMİ
SAAT 7°°
I
1929-1970
84,0
1970-1981
87,5
1982-1993
87,2
1994-2001
88,1
2002-2006
85,2
2007-2011
89,3
FARK
5,3
1929-70/2007-2012
SAAT 14°°
1929-1970
1970-1981
1982-1993
1994-2001
2002-2006
2007-2011
FARK

I
67,0
72,3
69,7
65,1
65,1
68,3
1,3

II
83,0
85,6
85,6
84,8

III
81,0
85,4
87,1
83,6

83,5

80,6

87,6
4,6
II
63,0
63,0
62,0
56,0
58,1
60,8
-2,2

IV
79,0
82,5
86,5
86,8
81,2

82,3
1,3
III
50,0
51,7
52,8
47,1
43,4
48,2
-1,8

V
76,0
82,4
85,4
83,5

VI
71,0
76,0
82,6
78,4

79,6

79,9
0,9

74,1

75,8
-0,2

IV
42,0
47,9
49,7
46,8
41,8
43,6
1,6

VII
68,0
73,7
80,5
78,3
76,1

69,6
-1,4

V
43,0
45,7
49,1
47,3
37,8
37,2
-5,8

VIII
71,0
76,4
83,7
84,3
80,1

64,0
-4,0

VI
41,0
39,7
47,0
43,0
36,2
35,2
-5,8

66,1
-4,9

VII
35,0
34,9
41,2
37,0
34,8
28,9
-6,1

VIII
34,0
35,1
38,4
36,8
33,1
24,2
-9,8

IX
80,0
82,0
88,8
87,6

X
86,0
85,3
90,0
90,1

88,0

87,7

75,5
-4,5

86,5
0,5

IX
38,0
37,7
39,5
37,1
37,6
30,5
-7,5

X
41,0
44,7
47,1
44,5
40,8
44,8
3,8

XI
87,0
86,0
89,5
89,2

XII
87,0
85,8
88,6
87,9

87,3

83,3

90,1
3,1

91,0
4,0

XI
52,0
55,1
62,0
54,1
51,0
57,4
5,4

XII
68,0
69,2
70,9
65,9
58,8
71,5
3,5

1929-70/2007-2012

SAAT 21°°
I
1929-1970
82,0
1970-1981
84,1
1982-1993
82,2
1994-2001
80,5
2002-2006
79,0
2007-2011
84,2
FARK
2,2
1929-70/2007-2012

II
78,0
78,1
77,6
72,5
73,1
79,7
1,7

III
68,0
67,6
68,9
62,0
60,1
68,0
0,0

IV
61,0
62,7
65,3
63,7
58,7
63,5
2,5

V
64,0
62,7
67,5
64,7
54,2
61,7
-2,3

VI
58,0
55,6
65,1
58,7
51,7
57,8
-0,2

VII
50,0
50,5
56,4
52,6
50,6
47,1
-2,9

VIII
50,0
51,2
53,4
53,8
49,3
43,3
-6,7

IX
58,0
56,0
58,5
57,4
58,5
52,9
-5,1

X
69,0
66,2
70,2
68,0
66,0
71,3
2,3

KAYNAK: Devlet Meteoroloji İşleri Gnl. Md’lüğü verilerinden derlenip, düzenlenmiştir.

XI
78,0
76,5
81,4
77,6
75,3
82,7
4,6

XII
83,0
81,7
84,2
81,7
76,7
87,2
4,2

M. DOĞAN KANTARCI

AÇIKLAMA:
1.ÇANKIRI’DA SAAT 14.00’TE ÖLÇÜLEN HAVA NEMİ ORANLARI ÖZELLİKLE YAZ AYLARINDA ÇOK DÜŞÜKTÜR.
2. YAZ AYLARINDA SAAT 21.00’DE ÖLÇÜLEN HAVA NEMİ ORANLARI DA OLDUKÇA DÜŞÜKTÜR. HAVA NEMİ
ORANLARININ SAAT 7.00 DE ARTMASI SABAHA KARŞI HAVANIN SOĞUMASI, İÇERDİĞİ NEMİN YOĞUŞMASI
VE ÇİĞLENME OLAYINA BAĞLIDIR (TİPİK BOZKIR GECESİ ÇİĞ OLUŞUMU).
3. SABAH HAVA NEMİ ARTIŞINDA DAĞ MELTEMLERİNİN DE ETKİSİ VARDIR. DAĞ YAMAÇLARINDA SOĞUYAN
VE İÇERDİĞİ NEM YOĞUŞAN, AĞIRLAŞAN HAVA ÇUKUR ARAZİYE DOĞRU AKMAKTADIR.
4. HAVANIN NEM ORANININ 2002-2006 DÖNEMİNDE AZALMAĞA BAŞLAMASI VE 2007-2011 DÖNEMİNDE
SAAT 14.00 VE 21.00’DE BELİRGİN OLARAK AZALMASI DİKKAT ÇEKİCİDİR. YAZ AYLARINDAKİ SABAH (SAAT
7.00) NEM ORANLARI DAHİ DİKKAT ÇEKİCİ ÖLÇÜDE AZALMIŞTIR.
5. ARTAN SICAKLIK DEĞERLERİNE KARŞILIK ORTAMDA BUHARLAŞACAK SU KALMADIĞI ANLAŞILMAKTADIR.
6. BU NEM AZALMASI ÖNEMLİ DERECEDE BİR YAZ KURAKLIĞI SÜRECİNİ İŞARET ETMEKTEDİR.
7. HAVA NEMİNİN AZALMASI ÇANKIRI (751 m) İÇİN DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR. ANCAK DAĞ MELTEMLERİ DE
GÖZÖNÜNE ALINDIĞINDA, DAĞLIK ARAZİDE DE EVAPOTRANSPİRASYON İÇİN SU YETERSİZLİĞİ OLDUĞU
ANLAŞILMAKTADIR. DİĞER BİR DEYİMLE TOPRAKTA DEPO EDİLMİŞ OLAN SUYUN İLK YAZ AYLARINDA
TÜKENDİĞİ, YAZ ORTASINDA CİDDİ BİR KURAKLIK SÜRECİNE GİRİLDİĞİ SONUCUNA VARILMAKTADIR.

Tablo 2. Çankırı’da havanın nem oranlarının dönemsel değişimi

HAVA NEMİ %

ŞEKİL 4. ÇANKIRI’DA HAVA NEMİ ORANLARININ DÖNEMSEL DEĞİŞİMİ
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40

HAVA NEMİ %

AYLAR

ÇANKIRI'DA SAAT 7.°°'DE HAVA NEMİ ORANININ (%) DÖNEMSEL DEĞİŞİMİ

1929-1970
1970-1981
1982-1993
1994-2001
2002-2006
2007-2011

I

75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20

AYLAR

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XI

XII

ÇANKIRI'DA SAAT 14°°'TE HAVA NEMİ ORANININ (%) DÖNEMSEL DEĞİŞİMİ

1929-1970
1970-1981
1982-1993
1994-2001
2002-2006
2007-2011

I

90

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

ÇANKIRI'DA SAAT 21°°' DE HAVA NEMİ ORANININ (%) DÖNEMSEL DEĞİŞİMİ

85
80
70
65

1929-1970
1970-1981
1982-1993
1994-2001
2002-2006
2007-2011

60
55
50
45
40

AYLAR

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

M. DOĞAN KANTARCI

HAVA NEMİ %

75

Şekil 4. Çankırı’da hava nemi oranlarının dönemsel değişiminin karşılaştırılması
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ŞEKİL 5. ÇANKIRI’DA KAR İLE KAPLI GÜN SAYISI İLE YILLIK ORTALAMA SICAKLIK İLİŞKİSİ

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981

KAR İLE
KAPLI
GÜN
SAYISI
14,0
9,0
32,0
33,0
16,0
29,0
61,0
32,0
11,0
14,0
57,0
25,0

1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

19,0
68,0
9,0
50,0
17,0
33,0
3,0
11,0
6,0
13,0
21,0
33,0

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

24,0
9,0
8,0
3,0
9,0
3,0
39,0
16,0

12,5

2002
2003
2004
2005
2006

34,0
10,0
24,0
7,0
42,0

10,0

2007
2008
2009
2010
2011

7,0
42,0
7,0
16,0
4,0

75

ÇANKIRI'DA YILLIK KAR İLE KAPLI GÜN SAYISI TOPLAMININ DÖNEMSEL DEĞİŞİMİ

70
65
60

KAR İLE KAPLI GÜN SAYISI

55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
2002
2003
2004
2005
2006

2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

2002
2003
2004
2005
2006

13,5

1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

YILLAR

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981

0

ÇANKIRI'IDA YILLIK ORTALAMA SICAKLIK DEĞERLERİNİN DÖNEMSEL DEĞİŞİMİ

13,0
12,0
11,5
11,0
10,5
9,5
9,0
8,5

YILLAR
KAYNAK: Devlet Meteoroloji İşleri Gnl. Md’lüğü verilerinden derlenip, düzenlenmiştir.

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

8,0
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981

751 m

SICAKLIK C°

ÇANKIRI

M. DOĞAN KANTARCI

Şekil 5. Çankırı’da kar ile kaplı gün sayısı ile yıllık ortalama sıcaklık ilişkisi
3.3. ELDİVAN DAĞI’NDA AĞAÇLANDIRILMIŞ VE AĞAÇLANDIRILMAMIŞ ALAN
FARKI
Eldivan ve Çankırı’da sel olaylarına ait bir özet bilgi derlemesi tablo 1.2.’de verilmiştir. Özellikle Eldivan ve Çankırı arazisinin sellerden korunması için yapılmış olan toprak koruma ve
ağaçlandırma çalışmaları batıya ve güneye doğru geliştirilmiştir. Resim 1 ve harita 3 (Uydu görüntüsü) ağaçlandırılan erozyon alanları ile sel derelerinin eski durumuna ve ağaçlandırılması
gereken arazinin de günümüzdeki durumuna bir örnektir. Eldivan Ovasını sel altında bırakan
havzanın ağaçlandırılmış durumu ise resim 2’de verilmiştir.
3.4. ÖRNEK ALANLAR VE KARAÇAMLARIN BOYLANMASI
Eldivan Dağı’nda biri riyolit anakayasından, öteki kumlu/çakıllı tortul materyalden oluşmuş,
birbirinden farklı iki toprakta dikimle yetiştirilmiş karaçam ormanlarından 2 örnek alanda ölçme yapılmıştır (Harita 3). Örnek alanların ikisi de düz arazide alınmıştır. Örnek alanlarda daha
önce bakım yapılmış, karaçamların yaklaşık % 20-30’u bakım kesimlerinde alınmıştır. Yapılan
bakım kesimleri ormanın kapalılığını çok açmamıştır. Bu iki örnek alanın alınmasındaki amaç,
farklı toprak özelliklerinin hemen hemen aynı yaşta olan karaçamların boy büyümesine, çaplarına ve kuru dal yüksekliklerine (Meşcere kapalılığı/Işık) etkisinin belirlenmesidir.
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3.4.1. ÖRNEK ALAN 1: RİYOLİT TOPRAĞINDA KARAÇAMLARIN BÜYÜMESİ
Örnek alan 1 Eldivan Dağı yangın kulesi yolunda alınmıştır (1450 m). Anakaya riyolit olup,
ince kristaller ve kuvars kristalleri büyülteç ile seçilebilmektedir. Riyolitin soğuma çatlakları
çok sık olmasalar da ağaç köklerinin biraz daha gelişebileceği genişlik ve derinliktedir (Resim
3). Örnek alanın bulunduğu düz arazide bakım kesimleri meşcerenin gelişimi gözönüne alınarak kapalılığı koruyacak ölçüde yapılmıştır (Resim 4).
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Harita (Uydu görüntüsü.) 3. Eldivan havzası ağaçlandırmasında örnek alanlar (10.9.2014)
HARİTA (UYDU GRNT.) 3. ELDİVAN HAVZASI AĞAÇLANDIRMASINDA ÖRNEK ALANLAR (10.9.2014)
860 m

ÖRNEK ALAN 1
ÇATLAKLI TRAKİT
SIĞ –ORTA DERİN TOPRAK
ELDİVAN ÜSTÜNDE KARAÇAM
DAĞI
1786 m

1
1450 m

RESİM 2. ESKİ SEL DERESİNDEN
ELDİVAN OVASINA BAKIŞ
ÖRNEK ALAN 2

2
ÇAKILLI GÖL TORTULU
1350 m

DERİN TOPRAK
ÜSTÜNDE KARAÇAM
1195 m

RESİM 1. EROZYON ALANI

M. DOĞAN KANTARCI

DÜN VARDIM ELDİVAN’A,
GEZDİM O KOCA DAĞI.
FİDANLAR ORMAN OLMUŞ.
SELLER DURMUŞ.
TOPRAK KORUNMUŞ,
YAŞARDI GÖZLERİM,
ANDIM SAYGI İLE,
TERİYLE SULAYIP TOPRAĞI,,
HAKK’A YÜRÜMÜŞ EVLİYAYI.
M. DOĞAN KANTARCI
11.9.2014
M. DOĞAN KANTARCI
10.9.2014

Resim 1. Eldivan Dağı ağaçlandırılmamış orman alanı toprak taşınması, yamaçtaki çığırlar
ve sel dereleri
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Resim 2. Eldivan Ovasına sel indiren ve zarar veren havzanın ağaçlandırılmış durumu
(10.9.2014)
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Örnek alanda tek sırada 10 ağaç ölçülmüştür. Ölçülen ağaçlar için ince veya kalın çaplı, uzun
veya kısa boylu seçimi yapılmamıştır. Yangın kulesi çevresindeki ağaçlandırmanın 1977 yılında, tamamlama dikimlerinin de 1979 ve 1981 yıllarında yapıldığı anlaşılmaktadır (Tablo 3.1.).
Ağaçların boylanma eğrileri incelendiğinde; aralarındaki boy farkının ileri yıllarda pek kapanmadığı, hatta 6 nu’lı ağacın boylanmasının daha da yavaş olduğu görülmektedir. Boy gelişimindeki bu farklar toprağın orta derin olmasına, anakayanın soğuma çatlaklarının derin kök sistemi
gelişimi için pek yeterli olmayışına ve toprak işlemesinin oldukça sığ olup, ağaçlandırma terası
ölçeğinde kalmasına bağlanabilir. Bütün olumsuzluklara rağmen karaçamlar 2014 yılı eylül
ayında 34-36-38 yaşlarında 9,0-12,0 m boya ulaşabilmişlerdir (Şekil 6.1.).

Tablo 3.1. Eldivan ağaçlandırması (Çankırı) örnek alan 1’de karaçamların boylanması
TABLO 3.1. ELDİVAN AĞAÇLANDIRMASI (ÇANKIRI) ÖRNEK ALAN 1’DE KARAÇAMLARIN BOYLANMASI
AĞAÇ Nu
YIL
YAŞ
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

38

38

36

36

34

34

36

34

5
23
37
59
93
125
143
161
179
196
211
219
239
264
294
326
355
385
412
450
500
540
585
640
690
730
780
825
870
915
960
1010
1055
1090
1145
1200

5
23
37
59
93
125
143
161
179
196
211
239
264
294
326
355
385
412
445
480
520
550
598
635
675
710
750
790
830
870
910
938
985
1020
1060

38
3,0
9
28
41
70
84
99
119
145
163
186
214
248
270
295
316
345
376
398
430
460
490
525
560
585
620
655
690
720
760
790
820
855
885
910
950
985
1020

38
4,0
12
29
41
58
70
84
99
113
131
149
174
208
225
241
264
293
317
333
354
375
389
405
440
470
520
560
600
640
675
715
755
795
830
875
910
950
990

SÜRGÜN SÜRGÜN SÜRGÜN SÜRGÜN SÜRGÜN SÜRGÜN SÜRGÜN SÜRGÜN SÜRGÜN SÜRGÜN
BOYLARI BOYLARI BOYLARI BOYLARI BOYLARI BOYLARI BOYLARI BOYLARI BOYLARI BOYLARI

3
8
31
43
52
55
69
88
109
130
162
185
211
243
270
292
319
364
388
412
440
478
510
545
575
620
650
690
725
760
795
825
865
900
930
970
1010
1050

3
6
11
26
36
56
79
101
133
169
205
231
256
288
323
342
382
402
440
476
515
550
585
630
660
700
732
770
810
845
882
922
960
995
1030
1070
1110
1150

3
8
26
43
57
78
93
119
139
165
193
226
253
283
317
354
389
418
460
498
535
570
610
650
685
720
760
800
838
875
915
950
990
1025
1065
1110

3
8
20
39
71
93
111
133
167
194
229
271
303
330
362
396
425
458
490
522
558
590
620
655
690
722
755
790
820
852
882
920
945
985
1018
1050

3
8
16
40
58
72
89
106
124
152
183
218
242
271
301
331
347
380
420
450
490
522
550
590
630
665
700
738
770
805
842
878
910
950

4
10
37
47
55
85
109
123
135
152
168
189
212
233
257
278
301
316
335
347
364
375
393
425
470
515
565
615
660
710
755
800
850
900

MEVKİ: YANGIN KULESİ YAMACINDA DÜZ ALAN
TOPRAK: SIĞ-ORTA DERİN, AZ VE ORTA TAŞLI, KUMLU BALÇIK İLE KUMLU KİLLİ BALÇIK.
ANAKAYA: RİYOLİT (SOĞUMA ÇATLAKLARI VAR. KÖKLER BU ÇATLAKLARDA GELİŞEBİLMİŞ.)
DİKİM : AĞAÇLANDIRMA TERASINA 2 m ARALIKLA 2-0 DİKİM. HAFİF ARALAMA YAPILMIŞ MEŞCERE.
ÖLÇME: TARİHİ 10.9.2014 (Ağaçlandırma Müh. BURAK ÖZKAN ile birlikte ölçülmüştür.)

ORTALAMA

BOY m
3,5
10,5
28,5
41,0
64,0
77,0
91,5
109,0
129,0
147,0
167,5
194,0
228,0
247,5
268,0
290,0
319,0
346,5
365,5
392,0
417,5
439,5
465,0
500,0
527,5
570,0
607,5
645,0
680,0
717,5
752,5
787,5
825,0
857,5
892,5
930,0
967,5
1005,0

M. DOĞAN KANTARCI
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3.4.2. ÖRNEK ALAN 2: KUMLU/ÇAKILLI MATERYALDE KARAÇAMLARIN
BÜYÜMESİ
Örnek alan 2 Eldivan Dağı-Akbulut Köyü yolunda alınmıştır (1350 m). Kumlu ve çakıllı
Anamateryal ile bundan oluşmuş toprakta ağaç kökleri daha derine gelişebilmektedir (Resim
5). Örnek alanın bulunduğu düz arazide ağaçların daha iyi geliştikleri ve meşcere sıkışıklığı
gözönüne alınarak, bakım kesimleri biraz daha fazla yapılmıştır (Resim 6).
Bu örnek alanda da iki sırada 10 ağaç ölçülmüştür. Bakım kesimleri ve eski kurumalardan dolayı ağaçların arasındaki aralık daha fazladır (Resim 6). Buradaki ağaçlandırmanın 1979 yılında, tamamlama dikimlerinin de 1980 ve 1981 yıllarında yapıldığı anlaşılmaktadır (Tablo 3.2.).
Ağaçların boylanma eğrileri birbirine uyumlu olmakla beraber aradaki boy farkı belirgindir.
Karaçamlar 2014 yılı eylül ayında 34-35-36 yaşında 11,0-13,0 m boya ulaşabilmişlerdir (Şekil
6.2.).
Tablo 3.2. Eldivan ağaçlandırması (Çankırı) örnek alan 2’de karaçamların boylanması
TABLO 3.2. ELDİVAN AĞAÇLANDIRMASI (ÇANKIRI) ÖRNEK ALAN 2’DE KARAÇAMLARIN BOYLANMASI
AĞAÇ Nu
YIL
YAŞ
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3
8
19
29
49
58
72
99
123
156
172
209
252
285
337
366
394
430
470
510
550
590
625
670
710
750
790
835
870
910
950
990
1025
1075
1110
1150

4
10
18
25
40
53
69
109
154
192
235
290
317
347
373
410
450
490
535
575
615
660
690
740
780
825
865
905
950
990
1030
1065
1110
1155
1200

3
8
14
39
62
89
108
146
187
240
285
320
370
405
440
475
510
550
590
630
665
700
740
775
810
850
890
925
960
1000
1025
1070
1110
1150

3

7

7
12
29

7

49
71
105
145
196
243
277
305
345
382
405
445
480
515
550
590
625
660
695
730
770
805
840
880
910
945
990
1020
1060
1095
1130
1170

12

30
43
68
90
130
180
223
263
290
323
352
390
420
450
480
510
550
585
620
650
690
730
770
810
850
887
923
960
1000
1030
1075
1110
1150

5
10
28
48
63
86
109
132
166
208
243
282
330
363
393
430
470
505
545
580
610
655
695
730
765
805
840
880
915
950
985
1030
1065
1100

5
10
22
53
76
111
147
183
223
262
298
333
376
410
450
480
515
555
590
625
655
695
730
765
800
840
875
905
940
980
1005
1045
1085
1120

3
8
15
30
51
73
105
150
207
260
304
347
394
425
460
495
525
560
590
620
660
695
720
760
790
825
860
890
920
960
990
1020
1060
1090
1125
1160

MEVKİ: AKBULUT KÖYÜ İLE BOZUK YOL ARASINDA DÜZ ALAN
TOPRAK: ORTA DERİN/DERİN, % 10-20 ÇAKILLI, KUMLU KİLLİ BALÇIK.
ANAKAYA: KUMLU, ÇAKILLI YATAY TABAKALI TORTUL MATERYAL
DİKİM : AĞAÇLANDIRMA TERASINA 2 m ARALIKLA 2-0 DİKİM. HAFİF ARALAMA YAPILMIŞ MEŞCERE.
ÖLÇME: TARİHİ 10.9.2014 (Ağaçlandırma Müh. BURAK ÖZKAN ile birlikte ölçülmüştür.)
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10

SÜRGÜN SÜRGÜN SÜRGÜN SÜRGÜN SÜRGÜN SÜRGÜN SÜRGÜN SÜRGÜN SÜRGÜN SÜRGÜN
BOYLARI BOYLARI BOYLARI BOYLARI BOYLARI BOYLARI BOYLARI BOYLARI BOYLARI BOYLARI
35
34
36
36
34
34
36
36
36
36

4
8
16
38
53
70
87
117
145
173
212
247
282
330
363
400
440
480
515
560
605
645
680
730
770
815
860
900
940
985
1025
1070
1100
1150
1190
1240

4
9
21
35
46
64
85
113
152
195
244
294
347
376
410
450
495
540
580
620
655
705
750
790
835
880
920
960
1005
1045
1090
1130
1165
1210
1255
1300

ORTALAMA

BOY m

3,7
8,3
17,3
34,3
50,0
69,0
92,3
126,7
168,0
209,3
253,3
296,0
341,0
377,0
411,0
448,3
486,7
526,7
561,7
600,0
640,0
681,7
716,7
760,0
798,3
840,0
880,0
916,7
955,0
996,7
1035,0
1073,3
1108,3
1150,0
1190,0
1233,3
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ŞEKİL 6.1. ELDİVAN AĞAÇLANDIRMASI (ÇANKIRI) ÖRNEK ALAN 1
RİYOLİT ANAKAYASINDAN OLUŞMUŞ TOPRAKTA KARAÇAMLARIN BOY GELİŞİMİ (Ölçme tarihi 10.9.2014)

YILLAR

ELDİVAN AĞAÇLANDIRMASI (ÇANKIRI) ÖRNEK ALAN 1.
YANGIN KULESİ YAMACINDA 1977-81 AĞAÇLANDIRMASINDA KARAÇAMLARIN BOY GELİŞİMİ
ÖLÇME TARİHİ: 10.9.2014
TOPRAK: ORTA DERİN, AZ VE ORTA TAŞLI, KUMLU BALÇIK, KUMLU KİLLİ BALÇIK
ANAKAYA: RİYOLİT (SOĞUMA ÇATLAKLARI )

1977 3
1978 6
1979
11
1980
26
3
1981
36
19828
56
198316
79
1984 40
101
1985 58
133
1986 72
169
1987 89
205
1988 106
231
1989
124
256
1990
152
288
1991
183
323
1992
218
342
1993
242
382
1994
271
402
1995
301
440
1996
331
476
1997
347
515
1998
380
550
1999
420
585
2000
450
630
2001
490
660
2002
522
700
2003
550
732
2004
590
770
2005
630
810
2006
665
845
2007
700
882
2008
738
922
2009
770
960
2010
805
995
2011
842
1030
2012
878
1070
2013
910
1110
2014
950
1150 1200

BOYLANMA VE SÜRGÜN BOYLARI cm

1300
1250
1200
1150
1100
1050
1000
950
900
850
800
750
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

AĞAÇ 1 YAŞ 38
AĞAÇ 2 YAŞ 38
AĞAÇ 3 YAŞ 36
AĞAÇ 4 YAŞ 36
AĞAÇ 5 YAŞ 34
AĞAÇ 6 YAŞ 34
AĞAÇ 7 YAŞ 36
AĞAÇ 8 YAŞ 34
AĞAÇ 9 YAŞ 38
AĞAÇ 10 YAŞ 38
ORTALAMA

M. DOĞAN KANTARCI

M. DOĞAN KANTARCI

Şekil 6.1. Eldivan ağaçlandırması (Çankırı) örnek alan 1, riyolit anakayasından oluşmuş toprakta karaçamların
boy gelişimi (ölçme tarihi 10.9.2014)
ŞEKİL 6.2. ELDİVAN AĞAÇLANDIRMASI (ÇANKIRI) ÖRNEK ALAN 1

YILLAR

KUMLU, ÇAKILLI TORTUL MATERYALDEN OLUŞMUŞ TOPRAKTA KARAÇAMLARIN BOY GELİŞİMİ (Ölçme tarihi 10.9.2014)
ELDİVAN AĞAÇLANDIRMASI (ÇANKIRI) ÖRNEK ALAN 2.
AKBULUT KÖYÜ -BOZUK YOL SAPAĞINDA 1979-81 AĞAÇLANDIRMASINDA KARAÇAMLARIN BOY GELİŞİMİ
ÖLÇME TARİHİ: 10.9.2014
TOPRAK ORTA DERİN/DERİN, % 10-20 ÇAKILLI KUMLU KİLLİ BALÇIK
KUMLU, ÇAKILLI, YATAY TABAKALI TORTUL MAT

1977
1978
4
1979
9
1980
21
19815
10
35
1982
46
198328
64
1984 48
85
1985 63
1986 86
109
1987
132
1988
166
1989
208
1990
243
1991
282
1992
330
1993
363
1994
393
1995
430
1996
470
580
1997
505
620
1998
545
655
1999
580
705
2000
610
750
2001
655
790
2002
695
835
2003
730
880
2004
765
920
2005
805
960
2006
840
1005
2007
880
1045
2008
915
1090
2009
950
1130
2010
985
1165
2011
1030
1210
2012
1065
1255
2013
1100
1300
2014

BOYLANMA VE SÜRGÜN BOYLARI cm

1400
1350
1300
1250
1200
1150
1100
1050
1000
950
900
850
800
750
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

M. DOĞAN KANTARCI

394

347

304

260

207

150

425

460

495

525

560

AĞAÇ 1 YAŞ 36
AĞAÇ 2 YAŞ 35
AĞAÇ 3 YAŞ 34
AĞAÇ 4 YAŞ 36
AĞAÇ 5 YAŞ 36
AĞAÇ 6 YAŞ 34
AĞAÇ 7 YAŞ 34
AĞAÇ 8 YAŞ 36
AĞAÇ 9 YAŞ 36

AĞAÇ 10 YAŞ 36
ORTALAMA

M. DOĞAN KANTARCI

Şekil 6.2. Eldivan ağaçlandırması (Çankırı) örnek alan 2, kumlu, çakıllı tortul materyalden
oluşmuş toprakta karaçamların boy gelişimi (ölçme tarihi 10.9.201)
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RESİM 5. KUMLU VE ÇAKILLI GEVŞEK TORTUL MATERYALDEN OLUŞMUŞ TOPRAKTA
AĞAÇ KÖKLERİ DAHA DERİNE (GEVŞEK MATERYALİN İÇİNDE) GELİŞEBİLMEKTEDİRLER.

RESİM 3. RİYOLİT ANAKAYASINDAN OLUŞMUŞ TOPRAKTA KARAÇAM ORMANI
(ANAKAYANIN SOĞUMA ÇATLAKLARINDA KÖKLER GELİŞEBİLMİŞTİR)

M. DOĞAN KANTARCI

M. DOĞAN KANTARCI

Resim 3. Riyolit anakayasından oluşmuş top- Resim 5. Kumlu ve çakıllı gevşek tortul marakta karaçam ormanı (Kökler anakayanın so- teryalden oluşmuş toprakta ağaç kökleri daha
ğumaRESİMçatlaklarında
da gelişebilmişlerdir.)
derine
gelişebilmektedirler
4. RİYOLİT ANAKAYASINDAN OLUŞMUŞ TOPRAKTA KARAÇAM ORMANI
RESİM 6. KUMLU/ÇAKILLI GEVŞEK MATERYALDEN OLUŞMUŞ TOPRAKTA KARAÇAM ORMANI
(YAPILAN BAKIM KESİMLERİ ORMANIN KAPALILIĞINI KORUMUŞTUR.)

(BAKIM KESİMLERİ ORMANIN GELİŞMESİNE BAĞLI OLUP, KAPALILIK KORUNMUŞTUR.)

M. DOĞAN KANTARCI

M. DOĞAN KANTARCI

Resim 4. Riyolit anakayasından oluşmuş toprakta Resim 6. Kumlu gevşek materyalden oluşmuş topkaraçam ormanı (Bakım kesimleri ağaçların ge- rakta karaçam ormanı (Bakım kesimleri ağaçların
lişmesine göre yapılmış, kapalılık korunmuştur.) gelişmesine göre yapılmış, kapalılık korunmuştur.)
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3.4.3.İKİ ÖRNEK ALANDAKİ KARAÇAMLARIN KARŞILAŞTIRILMASI
Farklı derinliğe ve su tutma kapasitesine sahip iki toprakta yetiştirilmiş olan karaçamların yaşları 34-38 arasındadır. Ortalama boylanma eğrileri ile diğer özellikleri tablo 4’te karşılaştırılmıştır. Karaçamların ortalama boylanma eğrileri aradaki 2 m’lik boy farkını belirgin olarak
göstermektedir (Tablo 4.1. ve şekil).
İki örnek alanda da karaçamların boylanma eğrileri yukarı doğru gelişmektedir. Sürgün
boylarında ve boylanma eğrilerinde bir yavaşlama/kısalma görülmemektedir. Ağaçlar boy
büyümesi yapacak çağdadırlar. Öte yandan bazı kurak yılların sürgün boylarına etkisi
farkedilmektedir. Ancak Çankırı Meteoroloji İstasyonu ölçmelerine göre belirginleşen ısınma/
kuraklaşma döneminin dağlık arazide belirgin ölçüde etkili olmadığı anlaşılmaktadır.
Tablo 4.2. ile 4.3.’te karaçamların dip ve 1,3 m çapları arasında da farklar vardır. Kuru dal yüksekliklerinin örnek alan 1’de 5,0-5,6 m, örnek alan 2’de 7,0-7,5 m olması büyüme hızı ile ilgilidir. Örnek alan 2’deki karaçamların kuru dal yüksekliğinin fazla olması daha hızlı büyümeleri
ve tepe yayılmasının daha geç olması ile ilişkili görünmektedir.
Tablo 4. Eldivan ağaçlandırmasında farklı topraklara dikilmiş olan karaçamların boy, dip çapı,
1.3TABLO
m çapı,
kuru dalAĞAÇLANDIRMASINDA
yüksekliklerinin karşılaştırılması
4. ELDİVAN
FARKLI TOPRAKLARA DİKİLMİŞ OLAN KARAÇAMLARIN
BOY, DİP ÇAPI, 1.3 m ÇAPI, KURU DAL YÜKSEKLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

TABLO 4.1. ORTALAMA TABLO 4.2. ÖRNEKALAN 1’DE KARAÇAMLARIN ÖLÇÜLERİ
BOY BÜYÜMESİ (cm)
AĞAÇ Nu.
1
2
3
4
5
6
7
8
BOY m
10,5 11,5 11,1 10,5
9,5
9,0
12,0
10,6
ÖRN.
ÖRN.
KURU DAL 5,5
3,0
5,5
5,5
5,2
5,6
5,4
5,3
ALAN 1 ALAN 2
YAŞ RİYOLİT TORTUL
1,3 m ÇAPI 18,0 21,0
21,0 18,0 13,0
14,0
17,0
16,0
(SOĞUMA MATERDİP ÇAPI
26,0 28,0 28,0 22,0 19,0
17,0
22,0
21,0
YAL
ÇATLAK-LI)
YAŞ
38
38
36
36
34
34
36
34
1977
3,5
TABLO 4.3. ÖRNEKALAN 2’DE KARAÇAMLARIN ÖLÇÜLERİ
AĞAÇ Nu.
1
2
3
4
5
6
7
8
BOY m
KURU DAL

1,3 m ÇAPI

DİP ÇAPI
YAŞ

11,5
7,0
20,0
24,0
36

12,0
7,2
18,0
20,0
35

11,7
7,3
22,0
26,0
36

11,5
7,5
22,0
26,0
36

11,0
7,5
16,0
20,0
34

11,2
7,4
17,0
22,0
34

11,6
7,4
19,0
25,0
36

9

10

12,4
7,2
21,0
27,0
36

13,0
7,0
25,0
31,0
36

167,5 168,0
194,0
209,3
228,0
253,3
247,5
296,0
268,0
341,0
290,0
377,0
319,0
411,0
346,5
448,3
365,5
486,7
392,0
526,7
417,5
561,7
439,5
600,0
465,0
640,0
500,0
681,7
527,5
716,7
570,0
760,0
607,5
798,3
645,0
840,0
680,0
880,0
717,5
916,7
752,5
955,0
787,5
996,7
825,0
1035,0
857,5
1073,3
892,5
1108,3
930,0
1150,0
967,5
1190,0
1005,0
1233,3
2013

2011

2009

2007

2005

2003

2001

1999

1997

1995

1993

1991

1989

1985

1983

1981

1987

ÖRN. ALAN 1 RİYOLİT
ÖRN. ALAN 2 TORTUL MATERYAL

1979

YILLAR

11,5
7,0
22,0
25,0
34

10
9,9
5,0
17,0
20,0
38

ELDİVAN AĞAÇLANDIRMASI (ÇANKIRI) RİYOLİT ANAKAYASINDAN
VE TORTUL MATERYALDEN OLUŞMUŞ İKİ FARKLI TOPRAK ÜSTÜNDE
KARAÇAMLARIN BOYLANMASININ KARŞILAŞTIRILMASI

1400
1350
1300
1250
1200
1150
1100
1050
1000
950
900
850
800
750
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

1977

3,7
8,3
17,3
34,3
50,0
69,0
92,3
126,7
168,0
209,3
253,3
296,0
341,0
377,0
411,0
448,3
486,7
526,7
561,7
600,0
640,0
681,7
716,7
760,0
798,3
840,0
880,0
916,7
955,0
996,7
1035,0
1073,3
1108,3
1150,0
1190,0
1233,3

BOYLANMA VE SÜRGÜN BOYLARI m

1978
10,5
1979
28,5
1980
41,0
1981
64,0
1982
77,0
1983
91,5
1984
109,0
1985
129,0
1986
147,0
1987
167,5
1988
194,0
1989
228,0
1990
247,5
1991
268,0
1992
290,0
1993
319,0
1994
346,5
1995
365,5
1996
392,0
1997
417,5
1998
439,5
1999
465,0
2000
500,0
2001
527,5
2002
570,0
2003
607,5
2004
645,0
2005
680,0
2006
717,5
2007
752,5
2008
787,5
2009
825,0
2010
857,5
2011
892,5
2012
930,0
2013
967,5
2014 1005,0

9
10,2
5,2
16,0
19,0
38

M. DOĞAN KANTARCI
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3.5. ELDİVAN AĞAÇLANDIRMASINDA BAKIM KESİMLERİ 2001-2013
Eldivan Dağı’nda ağaçlandırma ile yetiştirilen orman “Muhafaza Ormanı” olarak ayırtedilmiştir. Geçmişteki sel olaylarının tekrar etmemesi için ormanın korunması ve devamlılığı temel
prensiptir. Ancak orman “Taş Bahçesi gibi” durağan bir yapıda değildir. Orman; dinamik bir
ekosistemdir. Ormandaki ağaçlar büyümekte, birbirini kök sistemleri, yaşama alanları, gölgelemeleri, kamçılamaları ile etkilemektedirler. Karaçam gibi ışık ağaçları ise yeterli ışık almadıklarında birbirine yaslanmış ince gövdeli, rüzgâr etkisine ve kar baskısına dayanıksız bir
ormana dönüşürler. Bu tip ormanlar kısa sürede yıkılıp, çöker ve koruma işlevini de yitirirler.
Dolayısı ile “Muhafaza Ormanlarının” da ormanı kuran ağaç türlerinin biyolojisine ve ekolojik
isteklerine uygun ölçülerde bakıma ihtiyaçları vardır. Eldivan Ormanında yapılan “Muhafaza
amaçlı” amenajman planında öngörülen bakım eta’sı ile ormanın ihtiyacı olan ve yapılan bakım
kesimleri arasındaki fark tablo 5 ve şekil 7’de gösterilmiştir. Resim 4 ile resim 6’da farklı iki
toprakta farklı boy ve çaplar geliştirmiş iki karaçam ormanında yapılmış olan bakım kesimlerinin silvikültürel ihtiyaçlara göre yapıldığı da görülmektedir.
Yapılan bakım kesimlerinde ormanın fazla açılmadığı, silvikültürel eta’nın alındığı, buna rağmen
planda öngörülen bakım hacminden çok daha fazla hacımda kesim yapılmak zorunda kalındığı
anlaşılmaktadır. Eldivan Dağını ağaçlandırmak ve Eldivan ile ovayı sellerden korumak ne kadar
önemli bir başarıysa, ormanın ihtiyacı olan bakımı yapmak ve sağlıklı bir şekilde büyümesini
sağlamak, dolayısı ile koruma işlevinin devamlılığını sağlamak ta o kadar önemli ve gereklidir.
Tablo 5. Eldivan ağaçlandırma- Şekil 7. Eldivan ağaçlandırmasında 2001-13 dönemi bakım
TABLO 5. ELDİVAN AĞAÇLANDIRMASINDA ŞEKİL 7. ELDİVAN AĞAÇLANDIRMASINDA 2001-2013 DÖNEMİNDEKİ BAKIM KESİMLERİNİN
sı bakım
kesimleri
2001
-2013 kesimlerinin
planda öngörülen
miktarlar
BAKIM
KESİMLERİ 2001
-2013
AMENAJMAN PLANINDA
ÖNGÖRÜLEN MİKTARLAR
(ETA)ile
İLEkarşılaştırılması
KARŞILAŞTIRILMASI

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2011
-12

2013

2012

2011-12

2011
-61,50

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

-2,17

2003

2002

2001

390

2003

2002

ORAN %

2001

DİKİLİ GÖVDE HACMİ m³

5500
BAKIM ALAN ÖNGÖRÜ- ALINAN FARK ORAN
ELDİVAN AĞAÇLANDIRMASINDA BAKIM KESİMLERİ 2001-2013
YILI
ha
LEN m³
m³
m³
%
5000
2001
325,2
872 2456 1584 181,65
4500
2002
256,0
668
981 313 46,86
ALAN ha
2003
354,0
1013
991 -22
-2,17
4000
ÖNGÖRÜLEN m³
2004
474,0
0 1412 1412 100,00
ALINAN m³
3500
2005
474,0
0 1412 1412 100,00
2006
102,5
0
382 382 100,00
3000
2007
2500
2008
2009
787,0
0 2710 2710 100,00
2000
2010
92,5
3 1248 1245 41500,00
1500
2011
246,5
1374
529 -845 -61,50
2011-12 105,9
680 2733 2053 301,91
1000
2012
317,2
2047 5053 3006 146,85
500
2013
181,7
1134 2794 1660 146,38
TOPLAM 3716,5
7791 22701 14910 191,38
0
m³/ha
2,10 6,11 4,01 191,38
YILLAR
AÇIKLAMA:
1. ELDİVAN HAVZASI TOPRAK KORUMA VE AĞAÇLANDIRMA
ELDİVAN AĞAÇLANDIRMASINDA YAPILAN BAKIM KESİMLERİNİN
ALANI «MUHAFAZA ORMANI» OLARAK AYRILMIŞTIR.
ALINMASI ÖNGÖRÜLEN MİKTARA (m³) ORANI (%)
480
2. MUHAFAZA ORMANI’NDAN ALINMASI ÖNGÖRÜLEN
[(BAKIM KESİMİ m³ - ALINMASI ÖNGÖRÜLEN m³) / ALINMASI ÖNGÖRÜLEN m³ = %]
AĞAÇ HACMİ (ETA) DÜŞÜK HESAPLANMIŞTIR.
430
3. ANCAK TERAS ARALIĞININ YERİNE GÖRE 2-3 m, DİKİM
41500
ARALIĞININ 2 m OLMASINDAN DOLAYI ORMAN ÇOK
380
SIKIŞMIŞTIR.
301,91
330
4. UYGULANMASI GEREKEN BAKIM KESİMLERİ YAPILMAZSA
ORMANIN GİDEREK ÇÖKMESİ, KAR VEYA RÜZGÂR ETKİSİ
280
İLE GENİŞ ALANDA DEVRİKLERİN OLUŞMASI TEHLİKESİ
230 181,65
VARDIR.
5. BU SEBEPLE ORMANIN İHTİYACI OLAN BAKIM KESİMLERİ 180
146,38
YAPILMIŞTIR. BAKIM KESİMLERİ İLE ÇIKARILAN AĞAÇ
100,00
100,00
100,00
100,00
130
146,85
HACMİ, PLANDA ÖNGÖRÜLENDEN ÇOK FAZLADIR.
6. BAKIM KESİMLERİ; AĞAÇLARIN YAŞAMA ALANINI, KÖK
80
SİSTEMLERİNİN GELİŞME HACMİNİ GENİŞLETİP, BESLEN46,86
30
ME/BÜYÜME İLİŞKİLERİNİN İYİLEŞMESİNİ SAĞLAMIŞTIR.
TEK AĞAÇ DAYANIKLILIĞI VE ORMANIN SAĞLIKLI GELİŞ-20
MESİ SAĞLANMIŞTIR.
-70
7. ORMAN DEVAMLI GELİŞEN VE DEĞİŞEN, DİNAMİK BİR
YILLAR
EKOSİSTEMDİR. BAKIM YAPILMAYAN ORMAN KORUMA
M. DOĞAN KANTARCI
İŞLEVİNİ DE GÖREMEZ. ORMAN TAŞ BAHÇESİ DEĞİLDİR.
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4. SONUÇ
Eldivan Dağı, “Karadeniz ardı Bölümünde” bulunmaktadır. Işık Dağı Kütlesi ile Aydos Dağı
Kütlesi kuzeyinden vadi boyunca gelen Karadeniz etkisini az da olsa alabilmektedir. Bu sebeple Çankırı İl Merkezi ve yakın çevresinden daha yağışlı ve serin iklim özelliklerinin etkisi
altında bulunmaktadır. Dağlık arazide oluşan hava hareketleri yüksek yağışlara sebep olmaktadır. Ormanların tahrip edilmiş olması, sağanak yağışların sellere dönüşmesi ve alçak arazide
zarar vermesi, Eldivan Dağı’nda 1960’tan itibaren toprak koruma tedbirlerinin alınmasını ve
ağaçlandırmaları gerektirmiştir.
Eldivan Dağı ağaçlandırmasında iki örnek alanda yaptığımız ölçmeler karaçamların (Yaş 3438) boylanma hızlarının doğrusal bir fonksiyon halinde devam ettiğini göstermiştir. Karaçamların boylanması anakaya/toprak özelliklerine bağlı olarak farklıdır. Eldivan Dağı’nda yetiştirilmiş olan orman “Muhafaza Ormanı” olarak ayırtedilmiştir. Ancak orman dinamik bir ekosistem
olarak gelişmesine devam etmektedir. Dolayısı ile bakımının yapılıp, rüzgâr ve kar baskısına vd
zararlılara karşı gelişmesinin ve dayanıklılığının sağlanması, koruma işlevinin devam ettirilmesi gerekmektedir. Eldivan Dağı Ormanındaki bakım kesimlerinin; bir ışık ağacı olan karaçamın
biyolojisine ve ekolojik isteklerine uygun olduğu kadar, meşcerelerin gelişme durumunun da
gözönüne alınarak yapıldığı sonucuna varılmıştır.
ARMAĞAN:
Bu çalışma; Çankırı Toprak Muhafaza ve Mer’a Islâhı Tatbikat Grup Müdürü Orman Yüksek
Mühendisi İsmet Kaya ve mesai arkadaşları ile ağaçlandırma ve bakım çalışmalarını devam
ettiren meslektaşlarıma armağan edilmiştir.
Prof. Dr. M. Doğan Kantarcı

Teşekkür:
Eldivan Dağı ağaçlandırmasında örnek alanlardaki ölçmelerin yapılmasında yardımlarından
ötürü; Ağaçlandırma Şefi Orman Mühendisi Burak Özkan ile Orman İşletmesi şoförü Ekrem
Baltacı ve Mehmet Arslan’a teşekkür ederim. M. Doğan Kantarcı

KAYNAKLAR
Devlet Meteoroloji Gnl. Md’lüğü.1974; Ortalama ve Extrem Kıymetler Meteoroloji Bülteni-Ankara
Devlet Meteoroloji Gnl. Md’lüğü 1970-2013, Ortalama sıcaklık, yağış ve buharlaşma ölçümleri.
Çankırı Orman İşletme Şefliği Orman Amenajman Planı 1996 ve 2011
Kantarcı, M.D., 2005-2; Orman Ekosistemleri Bilgisi. İ.Ü. Yayın Nu: 4594, Orman Fakültesi Yayın Nu: 488,
(XXVI+418), İstanbul Üniversitesi Basım ve Yayınevi Müdürlüğü, ISBN: 975- 404-756-1, İstanbul.
Ketin, İ.- Erentöz, C. 1961; MTA 1/500 000 Türkiye Jeoloji Haritası Sinop paftası- Ankara
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KURTBOĞAZI HAVZASI VE ONU BESLEYEN HAVZALARDA
DOĞAL KAYNAK NİTELİK GÖSTERGELERİNİN İZLENMESİ

Lale GÜNDOĞAN11 , İlhami ÜNVER2
1

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Toprak ve Su
Kaynakları Araştırmaları Daire Başkanlığı, Ankara
2

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü (Emekli), Ankara
lgundogan@tagem.gov.tr

ÖZET
Kurtboğazı Barajı, Ankara’nın içme-kullanma sularının % 75 kadarını sağlayan, ayrıca dinlenme ve piknik, su ürünleri üretimi, tarımsal sulama gibi
amaçlara hizmet eden, çevresindeki üç adet barajın sularını toplayan, yani
havzalar topluluğundan kurulu su yapısıdır. Kendi su toplama havzasının
yanı sıra, Eğrekkaya, Kavşakkaya ve Akyar barajlarının sularını toplamakta
ve kapalı sistemler aracılığıyla, ASKİ İvedik Arıtma Tesisine göndermektedir. 2013 yılı verilerine göre baraj grubundan bu yolla günde ortalama 800900 bin metreküp su çekilmiştir. Kurtboğazı Barajını ilginç kılan bir başka
özelliği, Eğrekkaya Barajının yapımıyla birlikte, Türkiye’de ilk havzalar arası
su aktarımı örneği olmasıdır. Havzada önemli düzeyde sanayileşmenin olmaması ve nüfus yoğunluğunun düşük olması, Kurtboğazı barajlar grubunda su
niteliğinin korunmasına katkıda bulunmaktadır. Barajdan kente gönderilen
suyun sertliği zaman içinde birtakım dalgalanmalar gösterse de ortalama 8-9
Fr sertliği, sulamaya elverişlilik sınıfı da hemen her zaman T2A1’dir. Bu değerler, baraj grubu sularının çoğu kullanım amacı için uygun olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte Kurtboğazı Barajının su niteliğinin, özellikle su
düzeyinin düşük olduğu mevsim ve yıllarda çözünmüş oksijen içeriği, BOİ5,
azot ve fosfat kapsamı gibi göstergeler açısından ötrofik (bataklığa yakın) nitelik bozuklukları gösterebildiği bilinmektedir. Bu çalışmada, Kurtboğazı ana
havzası ile sularını bu baraja boşaltan diğer üç barajın ve onları besleyen başlıca akarsuların, su kalitesi üzerindeki etkileri araştırılmaya çalışılmaktadır.
Bu amaçla, periyodik su örneklerinin yanı sıra, iklim, jeoloji, bitki örtüsü,
toprak özellikleri, sosyoekonomik yapı, kullanım biçimlerindeki değişmeler
gibi özellikler de izlenmekte olup, sonuçlar CBS ortamında, farklı modelleme
sistemleriyle değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Kurtboğazı Barajı, Havza Modelleme, Kalite İzleme, Havza Planlama
1 Araştırıcının,, Eylül 2013’te yürütmeye başladığı doktora tez çalışmasının bir bölümüdür.
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1. GİRİŞ
Yeryüzüne gelen yağışlar, doğal ve insan yapımı yüzey şekilleri boyunca ilerleyip, en düşük
kota inerler. Toplanan sular sonuçta tek bir çıkışa ulaşır. Bu çıkışa ulaşan suların tümünün toplandığı alana su havzası denir. Çıkış noktası, bir ana akarsu, göl, sulak alan veya deniz olabilir.
İçme-kullanma, endüstri, tarımsal sulama, ulaşım, su ürünleri üretiminin yanı sıra, doğaya güzellik ve değer katan ve yaban yaşamına destek vb. gereksinimleri karşılayan havzalar, yaşamsal işlevler üstlenmiştir.
Su kaynakları üzerinde yapılacak her müdahalenin sürdürülebilir, koruma-kullanma ilkeleri
doğrultusunda akılcı politikalar içermesi çok net bir gerekliliktir. Su kaynakları üzerindeki artan tüketim talepleri, kaynaklardan yararlananlara eşit fırsatlar ve faydalar sağlayacak şekilde
sürdürülebilir özelliklere sahip olmalıdır. Bu da, nehir havzalarının kaynaktan başlayarak bir
bütünlük içerisinde ele alınmasını, havzadaki mevcut kirletici kaynaklarının değerlendirilmesini, diğer bir ifade ile “havza planlaması” yapılmasını gerektirmektedir.
Havza temelinde yaklaşımın başlıca dört ilkesi vardır. Bunlar:
1. Siyasal değil hidrolojik sınırların temel alındığı coğrafi odaklanma
2. Bilimsel verilere dayalı su kalitesi hedefleri
3. Eşgüdümlü öncelikler ve bütüncül çözümler
4. Çeşitlendirilmiş, iyi bütünleşmiş işbirlikleridir.
Suyun niteliğini, miktarını veya akış desenlerini etkileyen her eylem, havzanın aşağılarında
da etkili olur. Havza planı hazırlanırken, bu gerçek göz ardı edilmemelidir. Buna göre suyun
korunması, havzanın korunmasıyla eşdeğerdir. Havza yaklaşımı sayısız programları ve kaynakları, öncelik sıralarını ve oranlarını dikkate alarak, eşgüdümlü ve bütüncül ele alan bir çerçeve
sağlar. Bu yaklaşım, su havzası olarak sınırlandırılan bir coğrafi bölgede ilgili tüm tarafları su
kalitesi üzerine odaklanmaya yöneltmelidir. Su kalitesi sorunlarının havza bazında ele alınmasıyla, sorunların kaynaklarıyla ilişkileri gözlenebilir ve nedenler üzerine etkin biçimde eğilme
ortamı doğar.
Tüm su havzası planları kendine özgü olup, kendi coğrafyasındaki yeryüzü özelliklerini, ekolojik ve ekonomik değerleri ve yine o havzadaki toplumların beklentileri ile, insan ve doğa
arasındaki ilişkiler bütününü yansıtır, yani oradan sağlanacak herhangi bir veri setinin, başka
bir havzada aynıyla uygulanması hemen hiçbir zaman söz konusu olmaz.
Genel olarak havzayı, tüm doğal kaynakları içinde barındıran bir arazi parçası olarak tanımladığımızda, havza yönetimi; tüm kaynakların bütünlük içinde korunmasını sağlayan yönetim
kavramıdır. Başka bir ifade ile havza yönetimi, bir havza sınırı içerisinde kalan toprak, su, bitki
örtüsü varlığı ile bunları etkileyen bir faktör olarak da insan faaliyetlerinin birlikte ele alındığı
bir doğal kaynak yönetim biçimidir. İlgili yönetimin plânını oluşturacak ve işletecek anahtar ise
havza yönetim ilkeleridir.
Bütüncül Havza Yönetiminin Özellikleri:
•

Havzada yaşanan çok çeşitli problemleri ve bunların ilişkilerini ele alır.

•

Sadece su temini ve taşkın kontrolü gibi problemlerle ilgilenmez, su miktarı ve kalitesini
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de dikkate alır.
•

Toplumun her kesimi ile birlikte tüm eko sisteme hitap eder.

•

Uzun vadede sürdürülebilir kalkınmayı amaçlar, gelecekteki problem ve beklentiler üzerine çalışmalar yapar.

•

Entegre havza yönetiminin sosyal bütünlüğü ele alışı çok geniştir. Toplumun bu şekilde
eğitilmesini hedefler.

•

Devletin tüm kuruluşları arasında koordinasyonun sağlanmasını sağlar.

Yürütülmekte olan araştırmanın ana konusu, Ankara’ya içme suyu sağlayan Kurtboğazı havzalar bütününün başlıca niteliklerini analiz ederek, planlamaya temel oluşturacak veriler üretmektir. Ankara, her geçen gün artan sanayi faaliyetleri ve aldığı yoğun göç nedeniyle nüfusu hızla
büyüyen bir ilimizdir. 2013 TÜİK verilerine göre Ankara’nın nüfusu 5.045.083 kişi olarak belirlenmiştir. Bu hızlı büyüme, beraberinde kaliteli içme, kullanma ve sulama suyu talep artışını
getirmektedir. Öte yandan varlığı her geçen gün daha fazla hissedilen küresel ısınma, özellikle
Ankara’nın de yer aldığı İç Anadolu coğrafyasında kuraklık riskini oluşturmaktadır ki; kuraklık, su kaynaklarında azalma demektir. Özetle belirtmek gerekirse, Başkentin su talebi günden
güne artarken, yenilenebilir su kaynakları büyük olasılıkla giderek azalmaktadır. Bu nedenle
mevcut su kaynaklarının en optimum şartlarda ve sürdürülebilir anlayışla kullanımı fevkalade
önemli olup bunun için uygun bir su yönetim planı gerekmektedir. Sürdürülebilir bir su yönetimi ise öncellikle nitelik ve nicelik yönünden doğru ve güvenilir bir su bütçesini gerektirir.
Bunun için de Ankara’nın içme-kullanma suyu ihtiyacının karşılanabileceği su havzalarının su
potansiyeli ve rezervlerinin sağlıklı belirlenmesi önem arz etmektedir
2. HAVZANIN GENEL ÖZELLİKLERİ
2.1 Çalışma Alanının Tanıtımı
2.1.1 Çalışma alanındaki barajlar
Ankara’nın içme-kullanma suyu ihtiyacı, kentin kuzey/kuzeybatı yönündeki su kaynaklarından karşılanmaktadır. Bu kapsamda Çubuk-2, Kurtboğazı, Çamlıdere, Eğrekkaya, Akyar ve
Bayındır barajları inşa edilmiştir. Bu depolamaların aktif rezervuarları (toplam kapasiteleri)
1,6 milyar m3’tür. Ankara’nın günlük su kullanımı, 2013 yılı verilerine göre 800-900 bin m3’tür.
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Şekil 2.1. Ankara’nın yüzey suyu potansiyeli
Kurtboğazı barajı
Kurtboğazı Barajı, Ankara’nın 60 km kuzeyinde (İvedik Su Arıtma Tesisine 47 km), Ova Çayının bir kolu olan Kurtboğazı Çayı üzerinde, Ankara-İstanbul karayolu yakınında yer almaktadır. Kızılcahamam İlçesine mesafesi yaklaşık 25 km’dir. Başkente içme suyu sağlama ve 3780
ha alanda sulama yapılması için, 1967 yılında hizmete açılmıştır.
Kurtboğazı baraj gölünü besleyen iki ana kol bulunmaktadır. Bunlardan biri Kurt Çayı (Mera
Çayı), diğeri ise Pazar Deresidir. Kurtboğazı barajına Kavşakkaya barajından doğrudan ve Kurt
Çayı’na da Eğrekkaya Barajı’ndan İncegez Tüneli vasıtasıyla su aktarımı yapılmaktadır. Bu
özelliğinden dolayı havza, kompleks su havzası niteliği taşır. Barajı, Bahtılı, Mera, Kınık, Pazar, Uzunöz, Bostan, Kayıcık, Batak, İğmir, Kirazlı, Eneğim ve Karaboya gibi küçük dereler
de beslemektedir.
Ankara’nın içme suyu Çubuk 2, Çamlıdere gibi değişik kaynaklardan sağlanmakla birlikte, ana
su kaynağı Kurtboğazı barajıdır. Kente yakınlığı, nispeten iyi korunmuş olan havzası, ulaşım
kolaylığı, suyun genellikle yüksek olan niteliği ve Başkentte İvedik Su Arıtma Tesisine kadar
yerçekimi etkisinde ulaşıyor olması gibi özellikleriyle, Ankara’nın en önemli su kaynağıdır.
Baraj, aynı zamanda sportif balıkçılık ve rekreasyon amaçlı olarak kullanılmaktadır.
Gövde dolgusu toprak olup, normal su kotunda hacmi 102 hm3, alanı 6 km2 kadardır. Baraja
ait diğer özellikler aşağıdaki Çizelge 2.1’de verilmiştir. Çizelge 2.1’ den de görülebileceği gibi
baraj inşaatı 1963’te başlamış, 1967’de hizmete girmiştir. Barajın planlamasındaki ilk amaç
sulama olmakla beraber, bugün Ankara kentinin en önemli içme suyu kaynağıdır.
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Çizelge 2.1 Kurtboğazı barajının genel özellikleri
Adı
Yeri
Akarsu
Amaç
İnşaatın Başlama-Bitiş Yılı
Gövde Dolgu Tipi
Gövde Hacmi
Yükseklik (Talvegden)
Normal Su Kotunda Göl Hacmi
Normal Su Kotunda Göl Alanı
Sulama Alanı

Kurtboğazı
Ankara
Kurtdere, Ova Çayı
Sulama+İçme suyu
1963 - 1967
Toprak
834   dam3
54    m
92   hm3
6   km2
3780   ha

Akyar barajı
Akyar Barajı, 1992-2000 yılları arasında Eğrekkaya Barajı’nın beslenmesi amacıyla yapılmıştır.
Ankara’nın 90 km kuzeyinde, Kızılcahamam ilçesine 12 km uzaklıkta yer almaktadır. 13.347
metre uzunluğunda 1.000 mm çapında bir hat ile Eğrekkaya Barajı’nı beslemektedir. Azami su
hacmi 56 hm3’ tür. Akyar Barajının en önemli su kaynağı Bulak deresidir (Çizelge 2.2).
Çizelge 2.2 Akyar barajının genel özellikleri
Adı
Yeri
Akarsu
Amaç
İnşaatın Başlama-Bitiş Yılı
Gövde Dolgu Tipi
Gövde Hacmi
Yükseklik (Talvegden)
Normal Su Kotunda Göl Hacmi
Normal Su Kotunda Göl Alanı

Akyar
Ankara
Bulak
İçme suyu
1996 - 2001
Toprak
2650   dam3
85    m
56   hm3
2   km2

Eğrekkaya barajı
1985-1992 yılları arasında Kurtboğazı Barajını beslemesi amacıyla yapılmıştır. Türkiye’de
havzalar arası su aktarımının ilk örneğidir. Ankara’nın 75 km. kuzeyinde, Kızılcahamam’a 3
km. uzaklıktadır. Su hacmi en fazla 112 hm3’ tür. 15 km’ lik 2.200 mm hat ile Kurtboğazı Barajını beslemektedir. Barajı Çekerek ve Sey dereleri beslemektedir (Çizelge 2.3).
Çizelge 2.3 Akyar barajının genel özellikleri
Adı
Yeri
Akarsu
Amaç
İnşaatın Başlama-Bitiş Yılı
Gövde Dolgu Tipi
Gövde Hacmi
Yükseklik (Talvegden)
Normal Su Kotunda Göl Hacmi
Normal Su Kotunda Göl Alanı
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Eğrekkaya
Ankara
Sey, Çekerek
İçme suyu
1985 - 1992
Toprak
3407   dam3
100    m
112   hm3
4   km2
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Kavşakkaya barajı
Kavşakkaya Barajı, Ankara İli Kazan İlçesinin 25 km. kuzey doğusundadır. Ankara İçme Suyu
II. Merhale projesi kapsamında, Ankara Çayı’nın yan kollarından olan Ova Çayı üzerinde içme
suyu amaçlı olarak Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilmiştir.
Kavşakkaya Barajı, Kurtboğazı Barajı’nı beslemekte olup, suyunu doğrudan Ankara’ya göndermemektedir. Kurtboğazı Barajı’na 1.300 mm çapında 23.120 metrelik çelik bir boru hattıyla
bağlanmış olan barajın genel özellikleri Çizelge 2.4’te verilmektedir.
Çizelge 2.4 Kavşakkaya barajının genel özellikleri
Adı
Yeri
Akarsu
Amaç
İşletmeye Açıldığı Yıl
Gövde Dolgu Tipi
Gövde Hacmi
Yükseklik (Talvegden)
Normal Su Kotunda Göl Hacmi
Normal Su Kotunda Göl Alanı

Kavşakkaya
Ankara
Ova Çayı
İçme suyu + Enerji
2007
Kil Çekirdekli Kaya Dolgu
4814 dam3
70,50 m
80,80 hm3
2,984 km2

2.1.2 Yerleşim Birimleri ve Nüfus Durumu
Akyar, Eğrekkaya, Kavşakaya ve Kurtboğazı havzalarından oluşan çalışma alanı yaklaşık
128.000 ha.dır. Toplam havza alanı içerisinde 63 adet yerleşim yeri bulunmaktadır. Havzalardaki 1990 ve 2012 yılı nüfusları Çizelge 2.5’te verilmiştir.
Çizelge 2.5 Havzalardaki toplam nüfus
HAVZA

1990

2012

Kurtboğazı

4.898

1.562

Eğrekkaya

3.856

2.037

Kavşakkaya

4.381

1.948

Akyar

1.386

802

Toplam

14.521

6.349

NÜFUSU (kişi)

Yerleşim yerlerinde nüfus hareketleri yoğun olup göç sürmektedir. Havzalardaki toplam nüfus
1990 yılında 14521 iken 2012 yılında 6349’a düşmüştür. Bunun nedeni, genç nüfusun gerek
çalışmak gerekse de eğitim nedeniyle Ankara’ya göç etmesidir. Ayrıca nüfusun azalma nedenleri arasında barajların içme suyu kaynağı olmasından dolayı havza içerisinde yeni yerleşimlere
izin verilememesi, tarım topraklarının miras yoluyla bölünmesi gibi sebepler de yatmaktadır.
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2.1.3 Topografya
Sakarya havzasının alt havzaları olan Kurtboğazı havzası; 40°26’ - 40°46‘ kuzey enlemleri, 32°60’ - 32°88’
doğu boylamları, Eğrekkaya havzası; 40°48’ - 40°74’ kuzey enlemleri, 32°62’ - 32°87’ doğu boylamları,
Kavşakkaya havzası; 40°30’ - 40°53’ kuzey enlemleri, 32°77’ - 33°01’ doğu boylamları, Akyar havzası;
40°57’ - 40°75’ kuzey enlemleri, 32°40’ - 32°64’ doğu boylamları arasında yer almaktadır.
Kurtboğazı Barajında kot 931 metreye kadar düşmektedir Yörede aşırı kıvrımlı yapıya bürünen
Köroğlu Dağları, Işık Dağı gibi Orta Karadeniz dağları, özellikle baharda eriyen kar sularıyla
beslenen çok sayıda küçük su havzalarının oluşumuna ortam hazırlamıştır. Öte yandan bu kıvrılmaları doğuran tektonik olaylar, kuzeyde ve kuzeydoğuda faylanmalar başta olmak üzere
havzada büyük çaplı kırıklı yapılar ortaya çıkarmıştır. Özellikle bitki örtüsünün cılız olduğu dik
yamaçlarda moloz akıntısı, toprak kayması (heyelan) ve erozyon riskleri, havzanın hemen her
yerinde görülebilmektedir. Buna karşın yayvan vadi tabanları, akarsuların taşıdığı irili ufaklı
alüvyonlarla dolmuş ve uzun dönemler boyunca hayvancılık, çeltik tarımı, sebze üretimi gibi
etkinliklere hizmet etmiştir. Eteklerdeki çok sayıda birikinti konilerinde ve vadi tabanlarında iri
taşlar ve çakıllarca zengin döküntüleri kalınlıkları yer yer 25 metreyi geçebilmektedir. Çalışma
sahasının mansabında, ortalama kotu 909 metre ve alanı 27. 984 ha olan Mürted (Akıncılar)
Ovası yer almaktadır. Söz konusu alan topoğrafik bakımdan yamaç ve taban arazilerinden ibarettir. Eğim, yamaç arazilerde çevreden ova ortasına doğru % 2-10, taban arazilerde kuzeyden
güneye ve çevreden Mera Çayına doğru % 0-2 arasındadır.
2.1.4 İklim
Ankara ve çevresinde, yüksek bir iç plato için tipik olan kara iklimi hüküm sürmektedir. Günlük
ve yıllık en düşük ve en yüksek sıcaklıklar arasındaki farklar büyüktür. Yazlar sıcak ve kurak,
kışlar soğuk ve orta derecede yağışlı olup, en yağışlı mevsim ilkbahardır. Yörede kuzeye gidildikçe ve yükseğe çıkıldıkça yağış miktarı artmaktadır. Dağ sistemlerinin kuzeybatıdan gelen nemli hava kütlelerine engel oluşturması, havzanın kuzey ve güney kesimindeki sahaların
yağış miktarlarının farklı olmasına neden olmaktadır. Kızılcahamam ve Etimesgut ’da yer alan
Meteoroloji İstasyonlarının “Uzun Yıllar Ortalama Yağış Değerleri” Sekil 2.2 ve Şekil 2.3’de
sunulmuştur. Şekil 2.2’ ve Şekil 2.3’den de görülebileceği gibi çalışma alanındaki yağış oranı
Etimesgut istasyonunun değerlerinden daha yüksektir.

Şekil 2.2 Kızılcahamam meteoroloji istasyonu uzun yıllar aylık ortalama yağış miktarı (1972-2012)
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Şekil 2.3. Etimesgut meteoroloji istasyonu uzun yıllar aylık ortalama yağış miktarı (1972-2012)
Baraj havzasında sıcaklık durumunda yağışın yön olarak gösterdiği özelliklerin tersi bir durum
söz konusudur. Yani kuzeye doğru sıcaklık miktarlarında düşüş yaşanırken, güneye doğru artış
olmaktadır. Kuzeybatıdan etkili olan nemli rüzgârlar sıcaklık düşüşünde etkili olmakla beraber,
kuzeye doğru sahanın topoğrafik durumunda dağlık ve engebeli bir yapının egemen olması,
sıcaklık azalışındaki diğer bir etkendir.
Çalışma alanı içerisinde karasal iklim hâkimdir. Kışları soğuk ve karlı, yazları sıcak ve kuraktır.
Yağmurlar genellikle ilkbaharda görülür. Çalışma alanının geçit bölgesinde yer alması nedeniyle her mevsimde az çok yağış düşer. Yılın 99 günü açık geçmektedir. Yılda 45 gün 30 0C’nin
üstünde sıcaklık görülmektedir. Sıcaklık, Ocak ve Şubat aylarında sıfırın altına düşmektedir.
Çalışma alanı 39 gün karla kaplı olup 108 gün don olayına rastlanmaktadır. Ortalama sıcaklık
10,5 0C’dir. En yüksek sıcaklık ağustos ayında 34,4 0C, en düşük sıcaklık şubat ayında -20,5 0C
olarak tespit edilmiştir. Ortalama nem oranı % 66’ dır. En yüksek nem kış aylarında % 76, en
düşük nem eylül ayında % 4 olarak ölçülmüştür. Çalışma alanında yıldız rüzgarları hakimdir.
Lodos ve batı rüzgârlarının da etkisi görülmektedir.
Çalışma alanı içerisinde uzun dönemi kapsayan meteorolojik veri bulunmamaktadır. Bu
nedenle, havzayı çevreleyen Ankara Bölge, Beypazarı, Esenboğa meydan, Etimesgut meydan,
Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Çerkeş, Ilgaz, Bolu istasyonlardan sağlanan 1975-2012 arası
iklim verileri (nem, maksimum sıcaklık, minimum sıcaklık, ortalama sıcaklık, yağış, rüzgar,
güneşlenme süresi, güneşlenme şiddeti) elde edilmiştir. Bu veriler havzanın iklim özelliklerinin
genel hatlarıyla ortaya konması amacıyla kullanılmaktadır.
2.1.5 Doğal Bitki Örtüsü
Çalışma alanı, Karadeniz Bölgesi ile Orta Anadolu arasında geçiş özelliği taşımaktadır. Geçiş
bölgesinde yer alması, alanın iklim bakımından Karadeniz ikliminin ve Orta Anadolu Bölgesi’nin karasal ikliminin etkisi altında kalmasına neden olmuştur. Bu durum, bitki örtüsünün
fiziki görünümünü ve dağılışını da etkilemiştir. Kuzeyde etkin olan ağaç formasyonları, güneye
gidildikçe yağışın azalmasına bağlı olarak seyrekleşmekte ve bodurlaşmaktadır. İbreliler üst
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havzada egemendir. Çalışma alanının karakteristik bitki örtüsü ağaç formasyonu temsil eden
meşelerden oluşmaktadır. Gevşek yapılı topraklar üzerinde gelişme alanı bulan meşeler Köroğlu Dağlarının güneye doğru inildikçe yüksekliğin ve eğitimin artmasına yağışın azalmasına
bağlı olarak bodurlaşmaktadır. Bunun yanı sıra geçit bölgelerin karakteristik ve zengin çeşitli
funda toplulukları da geniş alanlar kaplar. Ancak ormanlık alanların zaman içinde tahrip edilmesi sonucunda bu alanlar antropojen step alanı haline gelmiştir. Antropojen step alanları daha
çok 1200 m ve altındaki alanlarda görülmektedir. Yakacak odun elde etmek ve tarıma açmak,
bu alanlarda çok yıllık ot ve çalı formasyonlarının yayılmasına neden olmuştur. Vadi tabanlarında çayırlıklar, sınırlı ağaçlıklar ve bahçeler bulunmasına karşılık; toprağın nispeten derin
olduğu yüksekçe seki düzlüklerinde ve az eğimli yamaçlarda kuru tarım yapılmaktadır. Dikçe
yamaçlarda, kayaların yüzeye çıktığı yerlerde erozyon fazla olduğu için bitki örtüsünden yoksun alanlar bulunmaktadır. Havzanın Çubuk ilçesine yönelik bölümlerinde son dönemde meyve
yetiştiriciliği önem kazanmaya başlamıştır.
2.1.6 Toprak Özellikleri ve Arazilerin Kullanım Durumları
Eski Amerikan sınıflama sistemine göre havzada tespit edilmiş 6 Büyük Toprak Grubunun en
yaygın olanı Kireçsiz Kahverengi Orman toprağı % 67,3’lük bir orana sahiptir. Onları sırasıyla
% 5,8 ile Kahverengi Orman toprakları, % 3,6 ile Alüvyal topraklar, % 2,9 ile Kolüvyal topraklar, % 2,5 ile Kireçsiz Kahverengi topraklar, %1,6 ile Kahverengi topraklar izlemektedir.
Ayrıca havzada çıplak kayalıklar, ırmak taşkın yatakları ve kıyı kumulları % 1,7’lik bir alan
kaplamaktadır.
Şekil 2.4’de çalışma alanının 2006 CORİNE verilerine göre % 18’nin kültür arazisi, % 23’ünün
orman, %1’inin mera, %57’sinin bitkisiz arazi ve %1’inin de su kütlesi olduğu görülmektedir.
Buna göre kültür arazileri özellikle Kavşakkaya ve Kurtboğazı havzalarının baraj aynalarına
yakın yerlerde yoğunlaşmıştır.
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Şekil 2.4. Çalışma alanındaki arazi kullanımı (Corine 2006)
Çalışma alanının Ankara’ya yakınlığı nedeniyle genç nüfus büyük oranda Ankara’ya göç etmiş,
bunun sonucu olarak tarımsal faaliyetlerde önemli bir azalma olmuştur. Yerleşim yerlerinde
genelde yaşlı insanların bulunması nedeniyle tarımsal faaliyeti gerçekleştirmede sıkıntılar
yaşanmaktadır. Bu nedenle, tarım alanlarının bir kısmı ekilemeyerek boş bırakılmıştır. Ayrıca,
arazilerin miras yolu ile parçalanarak çok küçük alanlara bölünmüş olması nedeniyle üretim
alanları da küçülmüş olup, bu durum da tarımsal verimliliği olumsuz etkilemektedir.
Hayvan sayılarında da son yıllarda azalma olmuştur. Hayvancılık işletmelerinde ülkenin genel
ekonomik yapısı göz önüne alındığında; yapı, üretim, pazarlama, destekleme, işletme kredileri
ve tüketim alanlarında sorunlar yaşanmaktadır. Yem bitkileri üretiminin depolaması nedeniyle
hayvan beslemede genellikle saman ve kuru ot ile yetinilmektedir.
Kurtboğazı barajı Akıncı Ovası sulamasının başlıca su kaynağıdır. Barajın su rezervinin %8990’ı içme suyu, %10-11’i sulama suyu olarak kullanılmaktadır. Sulama alanı su sağlama şekli
cazibe, sulama tesisinin tipi klasiktir. Bölgede drenaj sorunu yoktur.
Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğine göre, baraj havzasında dört farklı koruma alanı vardır. SKKY ve
Ankara Su ve Kanalizasyon İşleri (ASKİ) Havza Koruma Yönetmeliğinde 2 km’ye kadar olan mesafede bulunan yerlerde “kimyasal gübre ve tarım ilaçları kullanılamaz”; 2 km’den su toplama havza
sınırına kadar olan alanda ise “tarım faaliyetlerine, kalıcı ve zehirli tarımsal mücadele ilaçları ve
kimyasal gübre kullanılmamak kaydıyla izin verilebilir” denilmektedir. Yine de, Barajın doğu yakasında, mutlak koruma alanı içerisinde yönetmelikçe yasaklanmış tarımsal aktiviteler bulunmaktadır.
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2.1.7 Jeolojik ve Hidrojeolojik Durum
Kurtboğazı Baraj yeri ve göl sahasında mevcut formasyonların stratigrafik sıralanışı üstten derine doğru alüvyon, yamaç molozu, Pliosen çökeltisi ve andezit şeklinde bulunmaktadır.
Ana kaya olan andezitlerin üzerini yamaç molozu bir örtü halinde kaplamaktadır. Bölgedeki
andezitler masif bir yapıda olmakla beraber, fazlaca tektonik hareketler geçirmiş ve yer yer
parçalanmışlardır. Meydana gelmiş olan çatlak ve eklemler küçük ve süreksizdir. Pliosen yatay
olarak andezitlerin üzerini kapatmıştır. Kalınlığı 30-40 metreyi bulan Pliosen, killi, siltli ve az
miktarda kumlu topraktan oluşmakta, andezit- bazalt ve silisli bileşimlerin çakıllarını ihtiva
etmektedir.
Arazinin gevşek ve ufalanmış malzeme açısından elverişliliği, yamaçlardan inen yan derelerin
taşıdığı çakıl ve kum gibi malzemelerini eğimin azaldığı eteklerde birikmesiyle, küçük birer
birikinti konisi oluşturmasına neden olmuştur. Birikinti konileri genel itibari ile Kuaterner’in
son devresinde yani Holosen’de meydana gelmiştir.
3.ÇALIŞMANIN AMACI
3.1 Çalışmadan Beklenen Sonuç
Kurtboğazı Barajı havzası ile ilgili olarak yapılmış fazla çalışma bulunmamaktadır. Yapılan
çalışmalarda ise konuya daha çok içme suyu kalite analizleri açısından bakılmış, bu analizler
yapılırken dikkat edilen konulara değinilmiş ve temel kirletici kaynakları ele alınmıştır.
Son yıllarda Ülkemizde su kaynaklarımızın sürdürülebilir anlamda korunması ve kontrollü olarak yönetimi açısından havza bazında yönetim planları oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu anlamda 25 adet su havzasında yönetim planları hazırlanmaya başlanmıştır. Oluşturulan yönetim
planları kapsamında yaşanan en büyük sıkıntı havzalardaki su ve toprak kalite değişimlerine
yönelik yeterli bilgilerin olmaması nedeniyle uygun kullanım şekillerinin belirlenememesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Havza bazında su kaynaklarının korunabilmesinde su kalitesi ile
beraber toprak kalitesinin de izlenmesi büyük bir önem taşımaktadır. Belirtilen bu unsurlar göz
önüne alındığında yapılan bu çalışma ile aşağıdaki hedeflere ulaşılmaya çalışılacaktır;
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•

Akyar barajından Eğrekkaya barajına, Eğrekkaya Barajı’ndan İncegez Tüneli vasıtasıyla Kurtboğazı Barajı’na ve Kavşakaya barajından Kurtboğazı Barajı’na su aktarılması
bu dört havzanın ortak bir şekilde değerlendirilmesini ve koruma/izleme çalışmalarında
eşgüdüm sağlanmasını zorunlu kılmaktadır. Kurtboğazı havzasını besleyen her bir havzanın miktar, kalite ve kirlilik yükü bağlamında ana havza üzerindeki etkilerinin havza
modellemesi sistemiyle ortaya konması, bu çalışmanın başlıca amacını oluşturacaktır.
Havzaları bütüncül değerlendiren bir çalışmaya literatürde rastlanmamıştır.

•

Kurtboğazı barajı içme ve sulama suyu amaçlı kullanılan bir su kaynağıdır ve bu kaynak için daha önce detaylı ve uzun süreli bir kalite değişim profili çıkarılmamıştır. Bu
nedenle bu çalışmada Kurtboğazı Baraj Gölü için ilk defa toprak ve su kalitesi beraber
değerlendirilerek birbirlerine olabilecek etkileri ortaya konmaya çalışılacaktır.

•

Barajdan kimi yıllarda sulama amacıyla su çekilmekte, kimi yıllarda ise buna izin verilmemektedir. Bu uygulamanın, yöredeki tarımsal üretim üzerindeki ekonomik ve top-
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lumsal etkilerinin ortaya konması, araştırmanın bir diğer amacını oluşturmaktadır.
•

Havzada uzun dönemde arazi kullanım durumundaki değişimler, geçmiş kullanım durumu raporları ve haritaları ile, günümüzdeki veriler karşılaştırılarak ortaya konmaya
çalışılacaktır.

•

Çalışma sonuçları Kurtboğazı Havzası için henüz hazırlanmamış olan yönetim planına
güncel ve detaylı veriler sağlayabilecek bir özellikte olacaktır. Özellikle mevcut kalite
durumlarının ortaya konulması ile bölgenin ve su kaynaklarının kullanım esasları
daha bilimsel olarak belirlenebilecektir. Böylece etkin, kalıcı, yöre halkı tarafından da
benimsenmiş, barışçıl havza yönetim planlarının geliştirilebileceği ve Ankara içme ve
kullanma suyunun niteliğinin yükseltilebileceği öngörülmektedir.

3.2 Yapılan Çalışmalar
3.2.1 Su kalitesi izleme çalışmaları
Örnek alımı
Kurtboğazı, Akyar, Eğrekkaya ve Kavşakkaya barajları ve bu barajları besleyen derelerden bir
yıl boyunca her ay su numunesi alınmaktadır. Su kalitesi izleme çalışmalarında akarsulardan
numune alınırken, akarsuyun derinliğine, akışına ve genişliğine göre örnekleme yapılmaktadır.
Örnekleme yerleri, akarsuyun baraj gölü su kalitesine olan etkisini belirleyebilmek için, olabildiğince suyun baraja katıldığı en yakın noktalardan alınmaktadır. Çalışma kapsamında, su
numunesi alınan noktalarının yerleri aşağıda sunulmuştur (Şekil 3.1).

Şekil 3.1 Su örneği alınan noktalar
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Çizelge 3.1 Su örneği alınan noktalarının yeri
İstasyon
No

İstasyon Adı

Dere

Havza

1

Bulak

Bulak

Akyar

2

Sey Hamamı

Hamam Çayı

Eğrekkaya

3

Fındıklı

Fındıklı Deresi

Eğrekkaya

4

Eğilli

Eğilli Deresi

Eğrekkaya

5

Hamam

Hamam Deresi

Eğrekkaya

6

Eğrekkaya Baraj

Eğekkaya Barajı

Eğrekkaya

7

Mera

Mera Çayı

Kurtboğazı

8

Köprü Altı

Mera Çayı

Kurtboğazı

9

Pazar Girişi

Pazar Çayı

Kurtboğazı

10

Kurtboğazı Baraj

Kurtboğazı Barajı

Kurtboğazı

11

Kocaçay

Kocaçay Deresi

Kavşakkaya

12

Kuruçay

Kuruçay Deresi

Kavşakkaya

13

Kavşakaya Baraj

Kavşakkaya Barajı

Kavşakkaya

Laboratuvar çalışmaları
Kurtboğazı, Akyar, Eğrekkaya ve Kavşakkaya baraj havzasının su kalitesinin izleme çalışmaları sırasında çok sayıda fiziksel ve kimyasal parametre kullanılmaktadır. Numunelere ait sıcaklık, pH ve elektriksel iletkenlik değerleri aletsel yöntemlerle yerinde ölçülmekte olup, diğer
parametreler (askıda katı madde, çözünmüş oksijen, BOI5, NO2, NO3, NH4, toplam azot, toplam
fosfor, organik azot, organik fosfor, Ca, Mg, K, Na, SO4, Cl, B, HCO3+CO3) analiz edilmektedir. Sıcaklık ve pH Martini marka pH metre ile, iletkenlik Martini marka iletkenlik ölçer ile, çözünmüş oksijen Martini marka oksijen metre ile ölçülmektedir. Toprak analizleri (toprak bünyesi, suyla doygunluk, hacim ağırlığı ve özgül ağırlık, pH, tuzluluk, organik madde kapsamı,
kireç kapsamı, toplam azot, bitkilerce alınabilir fosfor ve potasyum) yapılacaktır.
3.3 Değerlendirme Yöntemleri
Sonuçların istatistiksel, matematiksel ve yönetim planları kapsamında havza modellemesiyle
değerlendirilmesi yapılarak, havzanın mevcut durumu ortaya konulacaktır.
Havzada sayısal olarak toplanacak veriler (su, toprak, arazi kullanım sınıfları, iklim vb) CBS
yazılımı (ArcGIS) kullanılarak değerlendirilecektir. Elde olunacak veriler, havza modelleme
programları ile içselleştirilip, kaynak kullanımı değişimlerinin havza ögeleri üzerindeki beklenen etkileri hem ana havza, hem de alt havzalar temelinde ortaya koyacaktır.
Bu uzun soluklu araştırmadaki çalışmalar örnekleme, CBS değerlendirmeleri, anket hazırlıkları, analiz ve model seçimi disiplinleri temelinde sürdürülmektedir.
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ÖZET
Bitki örtüsü önemli ölçüde tahrip edilmiş olan Bertiz Çayı havzası, aktif yüzey
erozyonu ve zaman zaman sel olaylarının meydana geldiği bir havzadır. Bu
havzadan taşınan sediment Menzelet Barajına ulaşarak, barajın optimal kullanım ömrünü olumsuz yönde etkilemektedir. Bu araştırmanın amacı Bertiz
Çayı havzasında dere akımları üzerinde etkili olan fizyografik karaktersitikleri, hidrolojik özellikleri, bazı kimyasal ve hidrofiziksel toprak özelliklerini
araştırarak aralarındaki ilişkileri ortaya koymaktır. Bu araştırma Kahramanmaraş ili sınırları içerisinde yer alan Bertiz Çayı yağış havzası içerisinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında alanının fizyografik karakteristikleri
(eğim, bakı, yükselti), bazı hidrolojik özellikleri (form katsayısı, dairesellik
oranı, uzunlaşma oranı, dere sıklığı, drenaj yoğunluğu ve hipsometrik eğri)
ve bazı toprak özellikleri (tekstür, pH, hacim ağırlığı, su tutma kapasitesi, tane
yoğunluğu, permeabilite, kolloid-nem ekivalanı, dispersiyon oranı ve boşluk
hacmi) ortaya konulmuştur.
Havzasının ortalama yüksekliği 1563m ve ortalama eğimi % 23.5 olarak tespit edilmiştir. Bertiz Çayı Yağış Havzasının %42.95’i orman, %34,85’i tarım ve
%22.20’si mera arazisidir. Erozyon eğilim indeksi olarak dispersiyon oranı ve
kolloid/nem ekivalanı değerleri her üç arazi kullanım şeklinde de sınır değerlerin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Havza toprakları genel olarak erozyona
duyarlıdır. Bu durum yarı kurak iklim tipine sahip alanda, olumsuz fizyografik
özelliklerle beraber bitki örtüsünün çok zayıf karakterde olmasından kaynaklanmaktadır. Hidrolojik özellik olarak araştırma alanı için form katsayısı 0.42
ve dairesellik oranı 0.41 olarak tespit edilmiştir. Alanda bulunan 1557 adet derenin sıklık değeri 5.01 ve drenaj yoğunluğu ise 2.37 olarak belirlenmiştir.
Çalışma alanı içerisindeki drenaj yoğunluğu havzada oluşabilecek ani akımları
kısa sürede deşarj edebilecek yeterlilikte değildir. Akarsuların alanı aşındırma
güç ve kabiliyetleri oldukça fazladır. Havzadaki sediment taşınımını engellemek ve topraktaki erozyon duyarlılığını azaltmak için mevcut bozuk ormanlar rehabilite edilmeli ve yanlış arazi kullanımlarının önüne geçilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Erozyon, Toprak Etüdü, Arazi kullanımı, Dere akımları
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1. GİRİŞ
Erozyon, doğal dengenin en önemli unsuru olan toprağı yerinde tutan ve koruyan bitki örtüsünün insan ve diğer dış etkenler tarafından değişikliğe uğratılması sonucunda büyük ölçüde hız
kazanmış toprak aşınması ve taşınması olayıdır (Uslu, 1985). Aşınan ve taşınan bu toprak ise,
altta bulunan materyalden o kadar yavaş teşekkül eder ki, bir yerden yıkanıp gittikten sonra bu
arazi artık alt toprağın vaziyetine göre tamamı ile tahrip edilmiş kabul edilmektedir (Bennett,
1939).
Türkiye, dünyada en fazla erozyona uğrayan güney-güneydoğu Asya kuşağı içinde yer alan
dağlık bir ülkedir. Binlerce yıldan beri yoğun bir arazi kullanımına konu olan ve özellikle doğal
bitki örtüsü önemli ölçüde tahribata uğratılmış bulunan Türkiye’den her yıl denizlere taşınan
ortalama sediment miktarı, diğer ülkelere ve kıtalara oranla kat kat fazladır (Uslu, 1985). Bunun yanında Türkiye, ekonomik, sosyal ve kültürel bakımdan hızlı gelişimlerin yer aldığı bir
aşama ve süreç içerisindedir. Nüfus hızla artmakta ve bu artışa paralel olarak doğal kaynaklar
üzerindeki baskı da gün geçtikçe artmaktadır. Diğer taraftan Türkiye doğal kaynaklar bakımından büyük bir potansiyele sahip olmasına rağmen, üzerinde bir çok medeniyetin kurulmuş ve
yaşamış olması ve bu medeniyetlerin doğadan usulsüzce ve aşırı bir biçimde faydalanması ile
bugünkü durumuna gelmiştir. Bu durum geride su temini ve toprak erozyonu yönünden çözümü
güç sorunlar bırakmıştır (Balcı, 1974).
Türkiye, topoğrafik yapısı itibariyle büyük bölümünde reliyefi dar, derin vadilerle bölünmüş, yüksek dağlık arazi yapısına sahip bir ülkedir. Ortalama yükseltisi 1132 m olan ülkemizin %43.4’ünü 1000 m’nin üstündeki alanlar oluşturmaktadır. Ülkemiz arazisinin %62.5’i
dik eğimli (P> %15) dir. Oysa eğimleri %5-15 arasında değişen ve yerleşim alanların büyük
çoğunluğunun yer aldığı, tarımsal faaliyetlerin güvenle sürdürüldüğü ve ulaşım şebekesinin
gelişme gösterdiği yerler olarak büyük önem taşıyan kısımlar, ülke bütününün ancak %29’unu
oluşturmaktadır (Görcelioğlu, 1974).
Önemli bir bölümü kurak ve yarı kurak bir iklimin etkisi altında bulunan ülkemizde su
temini önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. İçme-kullanma, tarımsal sulama,
endüstri ve hidroelektrik üretimi gibi çeşitli amaçlar için hayati önem taşıyan suyu yeterli
düzeyde sağlayabilmek için barajlar yapılmaktadır. Bir barajda her zaman yeterli ölçüde su
bulundurabilmenin temel şartlarından birisi o barajın su toplama havzasındaki arazi ve bitki
örtüsünün iyi bir amenajman altında işletilebilmesidir (Balcı ve ark., 1992). Bu nedenle barajlar
yapılmadan önce baraj havzasındaki önlemlerin alınarak bitki-toprak-su dengesinin sağlanması
gerekmektedir.
Barajlara su sağlayan ve yağış havzası ismini verdiğimiz doğal sınırlarla çevrili bulunan arazilerin bilimsel esaslara uygun bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Bu havzalardaki su üreten
ormanlar tahrip edildiğinde doğal denge bozulmakta ve barajlara suyla beraber topraklar da
taşınmaya başlamaktadır (Uslu, 1984).
Kahramanmaraş Bertiz Çayı havzasında yapılan bu çalışmada; farklı arazi kullanım şekilleri
dikkate alınarak toprakların erozyon eğilim değerleri ile bazı kimyasal ve hidrofiziksel özellikleri araştırılmıştır. Bununla birlikte havzanın genel olarak fizyografik özellikleri belirlenerek,
ileride yapılacak olan erozyon ve sel kontrolü, ağaçlandırma, arazi sınıflaması ve yörede yaşayan halkın sosyo-ekonomik düzeyinin yükseltilmesi gibi projelere ışık tutması amaçlanmıştır.
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2. MATERYAL VE METOT
2.1. Materyal
Araştırma alanı Türkiye’ nin Doğu Akdeniz bölgesinde yer almakta olup, K.Maraş’a 15 km
uzaklıkta olan Ahırdağı yöresinin orman, tarım, mera alanları ile kaplı Bertiz Çayı Yağış Havzasında bulunmaktadır (Şekil 1). Araştırma alanı, Menzelet Barajının kaynağını oluşturan
havzalardan biridir. Havza K.Maraş‘ın kuzeyinde, 37°49‘ 43‘‘- 37°38‘ 07‘‘ kuzey enlemleri ile
36°56‘ 25‘‘- 37°14‘ 56‘‘ doğu boylamları arasında yer almaktadır. Havzanın toplam alanı yaklaşık olarak 31.070 hektardır. Havzada 12 köy (Budaklı, Kılağlı, Bahçeli, Hacieyüplü, Yenipınar, Başdervişli, Kemallı, Kaleköy, Ağabeyli, Kabasakal, Çatmayayla, Boyalı) bulunmaktadır.
Çalışma alanı 1/25.000 ölçekli topoğrafik haritalardan M37 c2, M38 a3, M38 a4 ve M38 d2
paftaları içerisinde kalmaktadır.

Şekil 1. Araştırma alanı (Bertiz çayı yağış havzası)

Kahramanmaraş, üç ayrı coğrafi bölgenin (Akdeniz Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi) birbirine en çok yaklaştığı alanda yer almaktadır. Coğrafi konumu ve diğer
faktörlerinde etkisi ile üç farklı iklim arasında ‘’Bozulmuş Akdeniz İklimi’’ne daha yakın bir
iklim özelliği gösterir. Genellikle yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve karlıdır (Usta, 2011).
Yıllık yağış miktarı 700 mm’nin üzerindedir. Yağışlar genellikle kış ve ilkbahar aylarında görülmektedir. Araştırma alanının yıllık ortalama sıcaklığı 16.7 °C, maksimum sıcaklığı 45.2 °C
(Temmuz ayında), minimum sıcaklığı ise –9.6 °C (Şubat ayında)’dir.
Araştırma alanı jeolojik yapı bakımından mesozoik’de oluşmuş, esas itibariyle üst kretase yaşlı
koçali karmaşığı (ultrabazik kayaçlar, kireçtaşları ve radyolaritlerle ardalanan silisli şeyllerden
oluşur ve düzensiz bir iç yapı gösterir) ve kastel formasyonundan (Şeyl-Marn-Miltaşı: Yeşil,
zeytin yeşili, grimsi, yeşil renkli şeyl marn ve miltaşı ardalanması halinde görülen birim yer yer
ofiyolit çakıllardan oluşan çakıltaşı ve kumtaşı bantlarını içerir) ve Senezoik (tersiyer zaman)
de oluşmuş, esas itibariyle orta eosen ve üst miyosen yaşlı hoya formasyonu ve kuzgun formasyonundan oluşmuştur.
Araştırma alanı topraklarının genel yapısını belirlemek amacıyla Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan toprak haritası kullanılmıştır. Araştırma alanında Kahverengi Orman
Toprağı gibi büyük toprak gruplarına ait topraklar bulunmaktadır.
Araştırma alanının bulunduğu havzada hiçbir toprak ve su koruma önlemi alınmadan tarımsal

408

10-12 Eylül 2014

I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu / Çankırı

faaliyetler yapılmaktadır. Bunun sonucu olarak topraklar erozyonla akıp gitmekte ve havzadaki
bitki-toprak-su arasındaki denge de bozulmaktadır. Havzadaki ormanlar üzerinde olan yoğun
baskılar sonucu ormanlar adeta çalılaşmış, makilikler durumuna gelmiştir. Özellikle havzanın
yukarı kısımlarında toprakların erozyonla taşınması sonucunda, yer yer anakaya ortaya çıkmış
ve çok taşlı bir görünüm vermektedir.
2.2. Yöntem
2.2.1 Araştırma alanı fizyografik karakteristikler (yükseklik, eğim, bakı)
Araştırma alanı yükseklik, eğim ve bakı grupları, ArcGIS 9.3 programında Sayısal Yükseklik
Modeli (DEM) üretildikten sonra yükseklik grupları; TINGRİD oluşturularak, eğim grupları;
“3D Analist/Surface Analysis/Slope” ile; bakı grupları; “3D Surface Analysis/Aspect” komutu
kullanılarak haritalanmıştır (Andy ve Stanley, 2004; Özhan, 2004; ESRI, 2010).
2.2.2. Hidrolojik özellikler
Havzanın bazı hidrolojik özelliklerinden form katsayısı , dairesellik oranı, Uzunlaşma oranı,
dere sıklığı (Andy ve Stanley, 2004; Özhan, 2004), drenaj yoğunluğu (Hızal, 1984), hipsometrik eğri (Wisler ve Brater, 1954)’e göre belirlenmiştir.
2.2.3. Arazi kullanımı
K.Maraş Bertiz Çayı yağış havzası topraklarının bazı fiziksel, kimyasal ve hidrolojik özellikleri
ile erozyon eğilimlerini belirlemek için farklı arazi kullanım şekilleri (tarım, orman ve mera)
göz önüne alınmıştır (KHGM, 2000).
2.2.4. Toprak özellikleri
“Faktöriyel Deneme Deseni” esaslarına göre faklı arazi kullanım şekillerinden seçilen 1000 m2
büyüklüğündeki araştırma parsellerinden 9’ar tekrarlı 27 adet toprak profili alınmıştır. Açılan
toprak profillerinden 0-20 cm, 20-50 cm derinlik kademelerinden strüktürü bozulmuş ve strüktürü bozulmamış olmak üzere toplam 54 adet toprak örneği alınmıştır. Toprak profillerinde horizonların belirgin olmayışından dolayı karşılaştırılmaları kolaylaştırmak için örnekler standart
derinliklerden alınmıştır (Türüdü, 1981).
Araştırma alanı toprakları üzerinde tekstür tayini Bouyoucus’un hidrometre yöntemine göre
(Irmak, 1972; Gülçur, 1974), dispersiyon oranı Middleton’un dispersiyon oranına göre (Lutzh,
1947), kolloid/ nem ekivalanı oranı mekanik analiz sonucu elde edilen kil miktarının aynı toprağın nem ekivalanı oranına bölünmesiyle (Baver, 1956; Özyuvacı, 1971), hacim ağırlığı (Özyuvacı, 1975), gözenek hacmi (Öztan, 1980), su tutma kapasitesi doğal strüktürü bozulmamış
hacim ağırlığı silindir örnekleri üzerinden (Özyuvacı, 1975), nem ekivalanı “Soil Moisture
Pressure Plate” kullanılarak, permeabilite su ile doygun hale getirilen hacim ağırlığı silindir
örnekleri üzerinden Darcy kanuna gore (Gülçur, 1974), tane yoğunluğu toprak-su yer değiştirme esasına dayanan balonjoje yöntemine gore (Lutzh, 1947) hacim ağırlığı ile tane yoğunluğu
arasındaki ilişkiye dayanılarak, organik madde Walkley-Black’ın ıslak yakma yöntemine göre
(Irmak, 1972; Gülçur, 1974), toprak reaksiyonu 1:2,5’luk toprak-su süspansiyonunda potansi-
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yometrik olarak ‘’Cam Elektrotlu’’ pH metre ile (McLean, 1982) belirlenmiştir.
Arazi ve laboratuarda yapılan çalışmaların sonucunda elde edilen veriler bilgisayarda istatistik
yöntemlerle değerlendirilmiştir. Toprakların erozyon eğilimi ile bazı fiziksel ve hidrolojik özelliklerinin arazi kullanım şekline göre farklılık gösterip göstermediği varyans analizi yöntemi
ile ortalamaların karşılaştırılması ise Duncan testi ile yapılmıştır. İstatistik analizler SPSS 20.0
programı kullanılarak yapılmıştır.
3. BULGULAR
3.1. Araştırma alanı fizyografik karakteristikleri (Yükseklik, Eğim ve Bakı)
Bertiz Çayı Yağış havzasının ortalama yüksekliği 1563 m olarak belirlenmiştir (Şekil 2). Bertiz
Çayı yağış havzasının sayısal yükseklik haritasına göre en düşük noktası 580 m ve en yüksek
noktası 2810 m’dir. Bu durum araştırma alnının yüksek dağlık arazi niteliğinde olduğunu, özellikle kış aylarında düşen kar yağışlarının yükseltiye bağlı olarak sıcaklığın azalması nedeniyle
uzun süre alanda birikim yapma ihtimalinin yüksek olduğunu ve yağışlı ilkbahar periyodunda
yağmurun kinetik enerjisi ile karları eritme potansiyelinin yüksek olduğunu göstermektedir. Bu
nedenle havza yükseltisinin yüzeysel akışları ve sel oluşturma potansiyelini artırdığı anlaşılmaktadır.

Şekil 2. Sayısal yükseklik haritası

Topoğrafya öğelerinden eğim, havza amenajmanında gerek hidrolojik gerekse su erozyonu bakımından büyük önem taşır.
Havzanın ortalama eğimi ise yüzeysel akışın oluşmasında ve dolayısıyla dere akımına ait hidrografın şekli ve pik akım oluşumunda önemli bir etkendir. Havzanın eğim sınıflarını gösteren
harita Şekil 3’te verilmiş bulunmaktadır.
Araştırma alanının eğim haritasına göre yapılan değerlendirmede, havzanın yaklaşık olarak
%60’ının çok dik ve sarp eğime sahip olup, ortalama eğim Bertiz Çayı Yağış Havzasında
%23.5’tir. Havzanın bu kadar eğimli olması, erozyon ve sedimentasyon problemini de artır-
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maktadır. Ayrıca havzadaki yoğun ve yanlış arazi kullanımından dolayı, bitki örtüsü son derece
tahrip olmuş ve bununla birlikte topraklar erozyona karşı son derece hassas hale gelmiştir.
Eğimin (S) yüksek olması havzanın drenaj yoğunluğunun ve dere frekansının yüksek olduğunu
(Reddy ve ark., 2004), ayrıca yağışın hızla yüzeysel akışa geçtiğini göstermektedir (Strahler,
1964).

Şekil 3. Eğim sınıfları haritası

Araştırma alanının hakim bakısı doğu olup, kuzey bakılı alanlar da azımsanmayacak ölçüde
fazla olduğu belirlenmiştir (Şekil 4). Bu tür alanlarda genellikle yüksek kar birikimleri görülmekle birlikte, aynı zamanda yağışlı dönemlerde toprak genellikle neme doygundur. Bu nedenle yüzeysel akışların yağışlı dönemlerde sıklıkla oluşması beklenmektedir.

Şekil 4. Bakı grubu haritası

3.2.Arazi kullanımı
Bertiz Çayı Yağış Havzasında arazi kullanım şekli olarak toplam havza alanının %42.95’inin
orman, %34.85’inin tarım ve %22.20’sini mera alanı oluşturmaktadır (Şekil 5). Ormanların yağış sularının yüzeysel akışa geçmesini geciktirdiği ve pik akımları da (farklı oranlarda) azalttığı
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pek çok çalışma ile vurgulanmıştır (McDonnell, 1999; Robinson ve ark., 2003, Robinson ve
Dupeyrat, 2003, Iroumé ve ark., 2006). Bitki örtüsünün tahribinin önceki duruma göre yüzeysel
akışı arttırdığı, sedimantasyona yol açtığı ve sel olaylarında artışlara neden olduğu belirtilmektedir (Marston ve ark., 1996; Brown, 1998; Hofer, 1998; Ives, 2004; Ali ve Benjaminsen, 2004).

Şekil 5. Arazi kullanım şekli haritası

3.3. Hidrolojik özellikler
Toprağın su tutma kapasitesi ve bitki örtüsü sel ve taşkın oluşumları üzerinde önemli etkilere
sahiptir. Düz alanlarda sel sularının tutulması pik deşarjları azaltmakta ancak hidrograf süresinin uzamasına neden olmaktadır. Bitki örtüsü de özellikle küçük ve orta büyüklükteki sellerin
etkisini azaltmakta önemli rol oynamaktadır (Balcı, 1996; EEA, 2001; Özhan, 2004). Özellikle
arazi kullanımındaki değişiklikler sel riskini etkilemektedir (EEA, 2001; Görcelioğlu, 2003).
Ormanların selleri azaltma etkileri genellikle (Nisbet, 2005); 1) ağaç dokusunun intersepsiyon
yoluyla, toprak yüzeyine ulaşan yağış miktarını azaltması ve toprak suyunu kullanması veya
başka bir deyişle yağış sularının ağaçlar tarafından kullanılması 2) orman ölü örtüsünün hidrolojik dengedeki rolü ve orman topraklarına kazandırdığı olumlu hidrofiziksel özellikler veya
başka bir deyişle “sünger etkisi” 3) ağaç dokusunun ve/veya devrik, kırık vb ağaçların su akışını yavaşlatmaları veya başka bir deyişle “hidrolik pürüzlülük” şeklinde kendini göstermektedir.
Araştırma alanının %42,95’inin orman olmasına rağmen, gerek arazi üzerinde yapılan incelemelerden, gerekse amenajman planı meşçere haritalarının incelenmesinden ortaya çıkan sonuçlara göre, havzadaki meşcere kapalılığı “1” olan alanların oranı çok yüksektir. Ayrıca mevcut
mera alanlarında da, yoğun otlatma baskısı nedeniyle bitki ile kaplı alan değeri yetersizdir. Bu
nedenle, araştırma alanında orman ve mera arazilerinin toprağı koruma ve yüzeysel akışları
engelleme fonksiyonlarını yerine getiremediği anlaşılmaktadır.
Bertiz Çayı Yağış havzası için form katsayısı 0.421 olarak belirlenmiştir. Araştırma alanı dairesellik oranı ise 0.41 bulunmuştur. Araştırma alanı Uzunlaşma oranı 0.006 olarak tespit
edilmiştir. Bu alanda 1557 adet dere olmakla beraber dere sıklığı değeri 5.01 olarak belirlenip
drenaj yoğunluğu değeri 2.37 olarak tespit edilmiştir.
Derelerin uzunlukları Coğrafi Bilgi Sistemlerinden yararlanılmış ve uzunlukları da öznitelik
tablosundan faydalanarak oluşturulmuştur. Dere sayısı belirlenirken hem devamlı hem de peri-
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yodik dereler dikkate alınmıştır.
Hipsometrik eğri bir bölgenin yükseklik dağılımını göstermektedir. Hipsometrik eğrilerin yapımında; alan ve yükseklik, toplam alan ve toplam yüksekliğin bir fonksiyonu olarak hesaplandığı için hipsometrik eğri havzanın boyutu ve yüksekliğinden bağımsızdır (Tüysüz vd., 2006). Bu
nedenle farklı boyuttaki havzalar hipsometrik eğriler kullanılarak birbirleri ile kıyaslanabilir.
A havzasının toplam alanı, a havza içerisinde verilen bir h yüksekliği üzerindeki alanların toplam alanı a/A oranı (Rölatif alan) havzanın en yüksek kesiminde (h/H=1) sıfır iken havzadaki
en alçak noktada (h/H=0) bir değerine ulaşır (Bilgin, 2001). Hipsometrik eğri (Hc), havzanın
yükseklik dağılımını gösterir. Hipsometrik eğrinin şekli (dışbükey, içbükey “S” eğrisi şeklinde)
havzanın erozyon yaratma durumunu gösterir. Havzanın hipsometrik eğrisi incelendiğinde S
eğrisi şeklinde olduğu görülmektedir (Şekil 6). Bu durum bize havzanın genç safhada olduğunu, çalışma alanı içerisindeki akarsuların aşındırma güç ve kabiliyetlerinin fazla olduğunu,
dolayısıyla dar-derin vadiler oluşturma ihtimallerinin fazla olduğunu göstermektedir.

Şekil 6. Bertiz çayı yağış havzasının hipsometrik eğrisi

3.4. Toprak özellikleri
Bertiz Çayı Yağış Havzasına ait toprakların üst katmanındaki (0-20 cm) ortalama kum miktarları, orman arazisi üzerinde bulunan topraklarda %53.67, tarım arazisi üzerinde bulunan topraklarda %75.46, mera arazisi üzerinde bulunan topraklarda %67.39, ortalama kil miktarları;
orman arazisi üzerinde bulunan topraklarda %13.77, tarım arazisi üzerinde bulunan topraklarda
%5.94, mera arazisi üzerinde bulunan topraklarda %13.19, toz miktarı ise; orman arazisi üzerinde bulunan topraklarda %32.54, tarım arazisi üzerinde bulunan topraklarda %18.59, mera
arazisi üzerinde bulunan topraklarda %19.42 olarak belirlenmiştir (Çizelge 1).
Bertiz Çayı Yağış Havzasında topraklarının üst katmanındaki (0-20 cm) ortalama dispersiyon
oranı değerleri, orman arazisi üzerinde bulunan topraklarda % 65,46, tarım arazisi üzerinde
bulunan topraklarda % 82,56, mera arazisi üzerinde bulunan topraklarda % 75,42 olarak belirlenmiştir (Çizelge 1). Bu değerlere göre dispersiyon oranlarının araştırma alanındaki bütün
toprak gruplarında 15’den büyük olduğu dolayısıyla toprakların erozyona duyarlı olduğu belirlenmiştir.
Organik madde içeriği üst katmanda (0-20 cm), orman arazisi üzerinde bulunan topraklarda
%3.04, tarım arazisi üzerinde bulunan topraklarda %1.40, mera arazisi üzerinde bulunan topraklarda %2,34 olarak belirlenmiştir. Araştırma alanındaki orman toprakları organik madde
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bakımından tarım topraklarına göre daha yüksek değere sahiptir. Bunun sebebi olarak orman
topraklarında uzun yıllar boyunca ölü örtü ve diğer faktörlerden dolayı organik madde miktarı
fazladır. Tarım alanlarında toprak işleme ile organik madde aşırı derecede mineralize olduğundan dolayı konsantrasyonu azalmaktadır (Çepel, 1996).
Ortalama pH değerleri ise orman arazisi üzerinde bulunan topraklarda 7.72, tarım arazisi üzerinde bulunan topraklarda 7.52, mera arazisi üzerinde bulunan topraklarda 7.19 olarak belirlenmiştir (Çizelge 1).
Tane yoğunluğu değerleri üst katmanda (0-20 cm), orman arazisi üzerinde bulunan topraklarda
2.64 gr/cm³, tarım arazisi üzerinde bulunan topraklarda 2.71 gr/cm³, mera arazisi üzerinde bulunan topraklarda 2.63 gr/cm³ olarak belirlenmiştir (Çizelge 1). Tane yoğunluğu tarım topraklarında yüksek değere sahiptir. Tane yoğunluğunun tarım topraklarında yüksek olması organik
madde miktarının azlığına bağlı olabilir.
Ortalama hacim ağırlığı değerleri ise orman arazisi üzerinde bulunan topraklarda 1.23 gr/cm³,
tarım arazisi üzerinde bulunan topraklarda 1.29 gr/cm³, mera arazisi üzerinde bulunan topraklarda 1.12 gr/cm³ olarak belirlenmiştir (Çizelge 1). Bu ortalamalara göre orman üst toprakları tarıma kıyasla daha düşük, meraya kıyasla daha büyük hacim ağırlığına sahiptir. Organik
madde ve kök bakımından orman topraklarından oldukça düşük değerlere sahip olan tarım
topraklarında hacim ağırlığı yüksek bulunmaktadır. Ayrıca tarım topraklarında hacim ağırlığını
düşürücü yönde toprak işleme boşluk hacminin azalmasında etkili olmuştur (Arshad vd., 1999;
McGarry vd., 2000; Tan vd. 2002).
Ortalama gözenek hacmi değerleri üst katmanda (0-20 cm), orman arazisi üzerinde bulunan
topraklarda %50.87, tarım arazisi üzerinde bulunan topraklarda %44.97, mera arazisi üzerinde
bulunan topraklarda %49.54 olarak belirlenmiştir. Ortalama su tutma kapasitesi değerleri orman arazisi üzerinde bulunan topraklarda %28.81, tarım arazisi üzerinde bulunan topraklarda
%24.29, mera arazisi üzerinde bulunan topraklarda %23.42 olarak belirlenmiştir (Çizelge 1).
Ortalama permeabilite değerleri üst katmanda (0-20 cm), orman arazisi üzerinde bulunan topraklarda 10.67 cm/saat, tarım arazisi üzerinde bulunan topraklarda 77.87 cm/saat, mera arazisi
üzerinde bulunan topraklarda 27.04 cm/saat olarak belirlenmiştir (Çizelge 1). Permeabilite değerinin mera ve orman topraklarında daha düşük olmasının nedeni, bu tür alanlarda yoğun hayvan otlatması yapılması nedeniyle, üst toprağın yer yer sıkışmış olmasından kaynaklanabilir.
Tarım arazilerinin ise, sürekli olarak işlenmesi nedeniyle kırıntılı bünye kazanan üst toprakların
daha geçirgen hale geldiği söylenilebilir.
Ortalama kolloid/nem ekivalanı değerleri üst katmanda (0-20 cm), orman arazisi üzerinde bulunan topraklarda 0.19, tarım arazisi üzerinde bulunan topraklarda 0.45, mera arazisi üzerinde
bulunan topraklarda 0.46 olarak belirlenmiştir (Çizelge 1). Bu değerlere göre arazi kullanım
şekillerine göre toprakların erozyona duyarlı olduğu belirlenmiştir.
Yapılan varyans analizleri sonuçlarına göre; topraklarının üst katmanlarının ortalama su tutma
kapasitesi, tane yoğunluğu, boşluk hacmi ve hacim ağırlığı bakımından orman, tarım ve mera
arazileri üzerinde gelişen topraklar arasında istatistiki anlamda (p<5) farklılık tespit edilmezken; kil, kum, toz, pH, permeabilite, organik madde, kolloid/nem ekivalanı ve dispersiyon oranı
bakımından istatistiki anlamda bir farklılık belirlenmiştir (Çizelge 1). Benzer şekilde Yamanlar (1962), kolloid/nem ekivalanı oranının toprağın kil fraksiyonlarına bağlı olarak arttığını
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tespit etmiştir. Toprak bünyesinin tayin eden fraksiyonlardan kum ve toz gibi kaba tanecikler
taşınmaya karşı daha dirençlidirler. Buna karşılık kil gibi ince kolloidal fraksiyonlar taşınmaya
karşı dirençsiz fakat çözülmeye karşı dirençlidirler. Nitekim Richter ve Negendank (1977), toz
içeriği %40-60 ve daha fazla olan topraklarda erozyona duyarlılığın en yüksek olduğunu bildirmiştir. Morgan (1985), kil tanecikleri organik madde ile birlikte dayanıklı toprak agregatları
oluşturdukları için böyle topraklar erozyona dirençli olduğunu belirtmektedir.
Araştırma alanına ait toprakların üst katmanlarının bazı fiziksel, hidrolojik ve kimyasal özelliklerini yapılan varyans analiz sonuçları (Çizelge 1)’de verilmiştir.

Çizelge 1. Üst toprak katmanlarına (0-20cm) ait bazı kimyasal ve hidrofiziksel, toprak özelliklerinin arazi kullanım şekillerine göre varyans analizi sonuçları
Bazı Toprak Özellikleri
Kil
(%)
Toz
(%)
Kum
(%)
Hacim Ağırlığı
(gr/cm3)
Su Tutma Kapasitesi
(%)
Tane Yoğunluğu
(gr/cm3)
pH
Permabilite
(cm/saat)
Organik Madde
(%)
Kolloid/Nem Ekivalanı
Oranı
Dispersiyon Oranı
(%)
Boşluk Hacmi
(%)

Arazi kullanım
şekilleri
Orman (1)
Tarım (2)
Mera (3)
Orman (1)
Tarım (2)
Mera (3)
Orman (1)
Tarım (2)
Mera (3)
Orman (1)
Tarım (2)
Mera (3)
Orman (1)
Tarım (2)
Mera (3)
Orman (1)
Tarım (2)
Mera (3)
Orman (1)
Tarım (2)
Mera (3)
Orman (1)
Tarım (2)

13,77
5,94
13,19
32,54
18,59
19,42
53,67
75,46
67,39
1,23
1,29
1,12
28,81
24,29
23,42
2,64
2,71
2,63
7,72
7,56
7,19
10,67
77,87

Standart
Hata
8,99
4,65
6,73
13,67
8,03
3,47
9,39
9,59
7,66
0,13
0,17
0,18
6,31
7,70
8,25
0,08
0,05
0,14
0,32
0,27
0,23
7,20
66,58

Mera (3)

27,04

28,78

Orman (1)
Tarım (2)
Mera (3)
Orman (1)
Tarım (2)
Mera (3)
Orman (1)
Tarım (2)
Mera (3)
Orman (1)
Tarım (2)
Mera (3)

3,04
1,40
2,34
0,19
0,45
0,46
65,46
82,56
75,42
50,87
44,97
49,54

0,94
0,71
0,87
0,19
0,22
0,26
9,18
47,55
8,41
6,08
10,10
5,17

Ortalama

F

Önem
Seviyesi

Duncan
Testi

3,47

0,047

(1-2)*
(2-3)*

6,27

0,006

(1-2)*
(1-3)*

13,7

0

(1-3)*
(1-2)*

2,50

0,102

(1-2)*
(2-3)*
(1-3)*

1,35

0,278

N.S

1,65

0,212

N.S

8,53

0,002

(1-3)*
(2-3)*

6,23

0,007

8,43

0,002

(1-2)*
(2-3)*

3,94

0,033

(1-2)*
(1-3)*

4,30

0,025

(1-2)*
(2-3)*

1,55

0,231

N.S

(1-2)*
(2-3)*

*: 0,05 Yanılma İle Önemli, N.S: 0,05 Yanılma ile Önemsiz
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Bir havzada üst topraklar dış etkilerle özellikle insan müdahalesiyle önemli ölçüde değişime uğrayabilmektedir. Alt topraklar ise daha stabil koşullara sahip bulunmaktadır. Bu nedenle alt toprak
özellikleri de önem taşımaktadır. Ayrıca erozyonla üst toprakların taşındığı durumlarda alt toprakların erozyon eğilimi değerleri ve diğer özellikleri daha fazla önem kazanmaktadır (Karagül, 1994).
Bertiz Çayı Yağış Havzasına ait toprakların alt katmanındaki (20-50 cm) ortalama kum miktarları, orman arazisi üzerinde bulunan topraklarda %48.49, tarım arazisi üzerinde bulunan topraklarda %66.65, mera arazisi üzerinde bulunan topraklarda %59.66, ortalama kil miktarları;
orman arazisi üzerinde bulunan topraklarda %14.86, tarım arazisi üzerinde bulunan topraklarda
%12.59, mera arazisi üzerinde bulunan topraklarda %16.76, toz miktarı ise; orman arazisi üzerinde bulunan topraklarda %36.64, tarım arazisi üzerinde bulunan topraklarda %20.75, mera
arazisi üzerinde bulunan topraklarda %23.57 olarak belirlenmiştir (Çizelge 2).
Ortalama dispersiyon oranı değerleri alt katmanda (20-50 cm), orman arazisi üzerinde bulunan
topraklarda % 51,79, tarım arazisi üzerinde bulunan topraklarda % 69,86, mera arazisi üzerinde
bulunan topraklarda % 50,63 olarak belirlenmiştir (Çizelge 2). Bu değerlere göre dispersiyon
oranlarının araştırma alanındaki bütün toprak gruplarında 15’den büyük olduğu dolayısıyla toprakların erozyona duyarlı olduğu belirlenmiştir.
Ortalama organik madde değerleri alt katmanda (20-50 cm), orman arazisi üzerinde bulunan
topraklarda %1.48, tarım arazisi üzerinde bulunan topraklarda %0.96, mera arazisi üzerinde
bulunan topraklarda %1.44 olarak belirlenmiştir. Ortalama pH değerleri ise orman arazisi üzerinde bulunan topraklarda 7.85, tarım arazisi üzerinde bulunan topraklarda 7.60, mera arazisi
üzerinde bulunan topraklarda 7.25 olarak belirlenmiştir (Çizelge 2).
Ortalama tane yoğunluğu değerleri alt katmanda (20-50 cm), orman arazisi üzerinde bulunan
topraklarda 2.61 gr/cm³, tarım arazisi üzerinde bulunan topraklarda 2.68 gr/cm³, mera arazisi
üzerinde bulunan topraklarda 2.56 gr/cm³ olarak belirlenmiştir (Çizelge 2).
Ortalama hacim ağırlığı değerleri ise orman arazisi üzerinde bulunan topraklarda 1.34 gr/cm³,
tarım arazisi üzerinde bulunan topraklarda 1.27 gr/cm³, mera arazisi üzerinde bulunan topraklarda 1.18 gr/cm³ olarak belirlenmiştir (Çizelge 2).
Ortalama gözenek hacmi değerleri alt katmanda (20-50 cm), orman arazisi üzerinde bulunan
topraklarda %60.22, tarım arazisi üzerinde bulunan topraklarda %53.74, mera arazisi üzerinde
bulunan topraklarda %57.63 olarak belirlenmiştir. Ortalama su tutma kapasitesi değerleri orman arazisi üzerinde bulunan topraklarda %34.95, tarım arazisi üzerinde bulunan topraklarda
%30.51, mera arazisi üzerinde bulunan topraklarda %36.08 olarak belirlenmiştir (Çizelge 2).
Araştırma alanı topraklarının alt katmanındaki (20-50 cm) ortalama permeabilite değerleri, orman arazisi üzerinde bulunan topraklarda 2.58 cm/saat, tarım arazisi üzerinde bulunan topraklarda 40.45 cm/saat, mera arazisi üzerinde bulunan topraklarda 10.47 cm/saat olarak belirlenmiştir (Çizelge 2).
Araştırma alanı topraklarının alt katmanındaki (20-50 cm) ortalama kolloid/nem ekivalanı değerleri, orman arazisi üzerinde bulunan topraklarda 0.19, tarım arazisi üzerinde bulunan topraklarda 0.57, mera arazisi üzerinde bulunan topraklarda üzerinde bulunan topraklarda 0.49
olarak belirlenmiştir (Çizelge 2). Bu değerlere göre arazi kullanım şekillerine göre toprakların
erozyona duyarlı olduğu belirlenmiştir.
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Yapılan varyans analizleri sonuçlarına göre; topraklarının alt katmanlarının kil, ortalama su tutma kapasitesi, tane yoğunluğu, permeabilite, organik madde, boşluk hacmi, dispersiyon oranı
ve hacim ağırlığı bakımından orman, tarım ve mera arazileri üzerinde gelişen topraklar arasında
istatistiki anlamda (p<5) farklılık tespit edilmezken; kum, toz, pH ve kolloid/nem ekivalanı
bakımından istatistiki anlamda bir farklılık belirlenmiştir (Çizelge 2).
Araştırma alanına ait toprakların alt katmanlarının bazı fiziksel, hidrolojik ve kimyasal özelliklerini yapılan varyans analiz sonuçları (Çizelge 2)’de verilmişt

Çizelge 2. Alt toprak katmanlarına (20-50cm) ait bazı kimyasal ve hidrofiziksel, toprak özelliklerinin arazi kullanım şekillerine göre varyans analizi sonuçları
Bazı Toprak Özellikleri
Kil (%)

Toz (%)

Kum (%)
Hacim Ağırlığı
(gr/cm3)
Su Tutma Kapasitesi
(%)
Tane Yoğunluğu
(gr/cm3)
pH

Permabilite (cm/saat)

Organik Madde (%)
Kolloid/Nem Ekivalanı
Oranı
Dispersiyon Oranı
(%)
Boşluk Hacmi
(%)

Arazi kullanım
şekilleri
Orman (1)
Tarım (2)
Mera (3)
Orman (1)
Tarım (2)
Mera (3)
Orman (1)
Tarım (2)
Mera (3)
Orman (1)
Tarım (2)
Mera (3)
Orman (1)
Tarım (2)
Mera (3)
Orman (1)
Tarım (2)
Mera (3)
Orman (1)
Tarım (2)
Mera (3)
Orman (1)
Tarım (2)
Mera (3)
Orman (1)
Tarım (2)
Mera (3)
Orman (1)
Tarım (2)
Mera (3)
Orman (1)
Tarım (2)
Mera (3)
Orman (1)
Tarım (2)
Mera (3)

Ortalama
14,86
12,59
16,76
36,64
20,75
23,57
48,49
66,65
59,66
1,34
1,27
1,18
34,95
30,51
36,08
2,61
2,68
2,64
7,85
7,60
7,25
2,58
40,45
10,47
1,48
0,96
1,44
0,19
0,57
0,49
51,79
69,86
50,63
60,22
53,74
57,63

Standart
Hata
11,25
6,11
4,81
12,65
7,37
4,63
8,18
7,01
5,54
0,13
0,19
0,21
7,75
6,44
11,40
0,24
0,14
0,06
0,33
0,22
0,24
2,71
74,33
14,03
1,00
0,63
1,06
0,16
0,27
0,19
8,87
21,66
16,54
6,77
5,25
5,19

F

Önem
Seviyesi

Duncan Testi

0,62

0,543

N.S

8,23

0,002

(1-2)*
(1-3)*
(1-2)*
(1-3)*
(2-3)*

15,4

0

1,64

0,213

1,00

0,379

0,40

0,674

N.S

11,1

0

(2-3)*
(1-3)*

1,88

0,174

N.S

0,88

0,427

N.S

N.S

N.S

7,63

0,003

(1-3)*
(1-2)*

1,86

0,177

N.S

2,85

0,077

(1-2)*
(1-3)*

*: 0,05 Yanılma İle Önemli, N.S: 0,05 Yanılma ile Önemsiz
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4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Araştırma alanı topraklarının genel olarak kumlu balçık, balçık, balçıklı kum, killi balçık, kumlu killi balçık, toz balçığı ve kum tekstüründe olduğu belirlenmiştir.
Toprak fraksiyonları bakımından; kum fraksiyonlarının her üç arazi kullanım şeklinde de örnekleme derinliği ile ters orantılı, kil ve toz fraksiyonlarının ise doğru orantılı olarak değiştiği
belirlenmiştir. Varyans analizi sonuçlarına göre kum, kil ve toz fraksiyonları bakımından (p<5)
arazi kullanım şekilleri arasında önemli bir fark olduğu belirlenmiştir.
Erozyon eğilim indeksi olarak dispersiyon oranı her üç arazi kullanım şeklinde de sınır değer
olan 15’ ten büyük olarak bulunması havza topraklarının genel olarak erozyona duyarlı olduğunu göstermiştir. Yapılan nisbi değerlendirmede en düşük dispersiyon oranı değeri orman
topraklarında en yükseği tarım topraklarında çıkmıştır.
Kolloid/nem ekivalanı değerleri olarak arazi kullanım şekilleri arasında (p<5) orman, tarım ve
mera toprakları arasında önemli bir farklılık belirlenmiştir. Her üç arazi kullanım şeklinin de
kolloid/nem ekivalanı değerleri sınır değer olan 1.5’ten küçük olmasına rağmen orman topraklarının nisbeten daha az duyarlı olduğu belirlenmiştir. Ayrıca değerlerin örnekleme derinliği ile
doğru orantılı olarak değiştiği belirlenmiştir.
Yapılan varyans analizleri sonuçlarına göre; topraklarının üst katmanlarının ortalama su tutma
kapasitesi, tane yoğunluğu, boşluk hacmi ve hacim ağırlığı bakımından orman, tarım ve mera
arazileri üzerinde gelişen topraklar arasında istatistikî anlamda (p<5) farklılık tespit edilmezken; kil, kum, toz, pH, permeabilite, organik madde, kolloid/nem ekivalanı ve dispersiyon oranı
bakımından istatistiki anlamda bir farklılık belirlenmiştir.
Yapılan araştırma sonucu havza toprakları erozyona duyarlı bulunduğundan; havzanın her türlü
üretim, geçim ve su tutma kaynağı olan toprakların mutlaka korunması için gerekli önlemlerin
alınması öncelikli olmalıdır.
Araştırma alanının Menzelet baraj havzasında yer almasından dolayı yukarı havza çalışmalarına önem verilmeli ve özellikle havzanın üst kısımlarındaki ağaçlandırma çalışmalarının bir an
önce yapılarak, toprak kayıplarının önlenmesi ve böylece bitki-toprak-su arasındaki dengenin
kurulması sağlanmalıdır. Ağaçlandırma çalışmaları yapılırken yöre halkının da desteği sağlanmalı, ekonomik ve toprağı koruyucu türlerle ağaçlandırma yapılmalıdır.
Havzadaki yaşayan halkın ormanlar üzerindeki yoğun baskısı kaldırılmalı ve yöre halkının sosyo-ekonomik yönden kalkındırılması sağlanmalıdır. Bunun için de alternatif geçim kaynakları
olarak; dokuma halıcılık, arıcılık, besi hayvancılığı, tavukculuk v.b geliştirilmelidir.
Yukarı havza ıslahı ve mecra ıslahına önem verilmeli, mecra eğiminin azaltılması için enine
yapılardan ıslah sekileri, tersip bentleri gibi yapılar ile, oyuntuların ve heyelanların önlenmesi
için gerekli boyuna yapıların yapılmasına önem verilerek havzadaki toprak kayıpları ve sedimentasyonun önlenmesi sağlanmalıdır.
Havzadaki mevcut ormanlar korunmalı ve yamaç tarım arazilerinde de toprak koruyucu önlemler alınarak tarım yapılmalıdır.
Araştırma alanı Menzelet baraj havzasında olmasından dolayı, yapılan barajın ekonomik ömrünün kısalmasını önlemek için arazi sınıflamasına uyulmalı ve buna göre tarım, orman ve mera
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alanları kullanılmalı ayrıca orman içi ağaçlandırma çalışmalarına bir an önce başlanmalı ve
yapraklı türlere ağırlık verilmelidir. Çünkü geniş yapraklı ağaçlar kışın yapraklarını döktüklerinden bu mevsimde intersepsiyonla yağış kaybı minimuma, transpirasyonla su harcaması da
yaklaşık olarak sıfıra düşmektedir. Diğer taraftan ağaçlandırma çalışmalarına ek olarak, toprağı
kökleriyle koruyabilen otsu bitkilerle de önlemler alınmalıdır.
Araştırma alanının ortalama eğimi %23’ ün üzerinde olmasından dolayı bu gibi yerlerde zorunlu kalmadıkça tarım yapılmamalıdır. Bozuk olan orman alanlarında yapılacak olan ağaçlandırmalarla kurulacak ormanda, ekonomik orman işletmeciliği değil, koruma ormanı fonksiyonu
uygulanmalıdır. Baraj gövdesi etrafındaki ormanlık alanlarda su koruma ormanı olarak ayrılmalı ve koruyucu tedbirler alınmalıdır.
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ENTEGRE HAVZA REHABİLİTASYON PROJELERİNDE UYGULANAN İZLEME
VE DEĞERLENDİRME METODLARININ İRDELENMESİ
(MURAT NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ ÖRNEĞİ)

Bayram HOPUR, Cafer ORHAN, Serpil ACARTÜRK

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Ankara,

bhopur@ormansu.gov.tr

ÖZET
Ülkemizde doğal kaynak rehabilitasyonu ve gelir getirici ve refah düzeyini artırıcı faaliyetleri içeren entegre havza rehabilitasyon projeleri uygulanmaktadır. Doğu Anadolu Su Havzaları Rehabilitasyon Projesi, Anadolu Su Havzaları
Rehabilitasyon Projesi, Ortadoğu Su Kaynaklarının İzlenmesi Projesi, Çoruh
Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi ve Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon
Projesi (MNHRP) bu projeler arasındadır. 1980’li yıllardan beri uygulanan
bu tür projeler yeni yaklaşımlar doğrultusunda geliştirilerek uygulanmaya devam etmiştir. Projelerde uygulanan yeni yaklaşımlar izleme ve değerlendirme
faaliyetlerine de yansımıştır. Son yıllardaki teknolojik gelişmeler de izleme ve
değerlendirme faaliyetlerinde etkin rol oynamaktadır. İzleme ve değerlendirme faaliyetleri; projelerin etkinliğinin arttırılması, sürdürülebilir uygulamaların temini ve sonraki nesil projelerin daha etkin hazırlanması için önem arz
etmektedir. Bu tür projelerde fiziksel izlemenin yanı sıra proje etki izlemeleri
ve değerlendirmeler de gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmada ülkemizde uygulanan entegre havza rehabilitasyon projelerinde uygulanan izleme ve değerlendirme yöntemleri irdelenecek ayrıca Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon
Projesi izleme ve değerlendirme faaliyetleri ve yöntemleri detaylı olarak ele
alınacaktır. MNHRP toplam bütçesi 38.642.000 ABD Dolar olup bu bütçenin
yaklaşık 1 milyon Doları izleme ve değerlendirme faaliyetleri için ayrılmıştır.
Erozyon, bitki örtüsü ve sosyo-ekonomik durum üzerine olan proje etkileri
izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin temalarını oluşturmaktadır. Proje ile
bitki örtüsünde %30 artış, erozyonda %20 azalma, hayvansal üretimde %20
artış, kurum tarımda %10, sulu tarımda %30 ürün verimi artışı, yoksulluk
sınırının altında yaşayan hane sayısında % 10 azalma, yerel halkın % 80’inin
gelir düzeyinde artış ve doğal afet zararlarının telafisi için yapılan harcamalarda %10 azalma hedeflenmektedir.
Anahtar kelimeler: İzleme ve değerlendirme, entegre havza rehabilitasyonu, murat nehri havzası.
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GİRİŞ
Toprak ve su koruma geleneğinin iyi bir şekilde yerleşmiş olduğu ülkelerde, değişik matematiksel modellerle erozyon tehlikesinin fiziksel ve niceliksel olarak değerlendirilmesi ve buna göre
gerekli önlemlerin alınması ile toprak, su, topografya ve bitkisel örtü kaynaklarının sürdürülebilir bir biçimde planlanması mümkün olmuştur. Doğal kaynak kullanımında veya korunmasında, sürdürülebilirlik yaklaşımının temel alınması, arazi kullanım politikaları ve planlamalarının
belirlenmesi açısından oldukça önemlidir. Proje uygulanan havzalarımızda aşırı ve yanlış arazi
kullanımı sonucu orman ve mera alanları azalmış, neticesinde erozyon, çölleşme ve biyoçeşitliliğin azalması fakirliği tetiklemiştir.
Vejetasyonun izlenmesi sürecinde kendini yenileyebilen, niteliksel ve niceliksel teknikleri içeren ve doğal kaynaklara ilişkin bilgi gereksinimi duyan tüm kuruluşların ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve veri alış verişi sağlayabilecek modeller seçilmiştir. Bu amaçla, daimi ve geçici
deneme alanları kurulacak, modellere ait göstergeler toplanacak, analizleri yapılacak, elde edilen sonuçların, CBS/Uzaktan Algılama/Jeoistatistik teknikleri kullanarak sentezleri gerçekleştirilecektir. Vejetasyonun izlenmesi ve değerlendirilmesi için öncelikle mevcut durumun ortaya
konulması gerekmektedir. Daha sonrasında belirli zaman aralıklarında vejetasyon izlenecek,
değerlendirilecek ve her safhasında hem erozyon önlemleri olmak üzere hem de bölge halkının
refah düzeyinin artırılmasına yönelik çözüm önerileri sunulacaktır.
İZLEME VE DEĞERLENDİRMENİN AMACI VE KAPSAMI
Havza Rehabilitasyon Projelerinin amacı; iyi ve kullanılabilir bir izleme ve değerlendirme sisteminin kurulması ve bu sistem vasıtasıyla projenin uygulama süresinde ve sonucunda havza
topraklarındaki erozyon durumu, bitki örtüsündeki artışlar ve yerel halkın sosyo- ekonomik
durumundaki gelişmeler hakkında izleme ve değerlendirme yapılmasıdır.
Havzadaki doğal kaynakların bozulma ve iyileşme derecelerinin bilinmesi, havzadaki başlangıç
bilgilerinin tespiti ile ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle alanda uygulanacak projelerle veya alanın
doğal gelişimle ortaya çıkan ve gerçek değerlere dayanan değişimleriyle, temel araştırmaları da
içeren CBS tabanlı bir izleme ve değerlendirme (İ&D) sistemi oluşturulmaktadır.
Bu amaçla uygulama projelerinde oluşturulan İ&D sistemi, projelerin sağlıklı yürütülmesinde
ve amacın gerçekleşmesinde önem arz etmektedir. Projelerin fiziksel yatırımlarını takip etmek
nispeten kolaydır. Fakat havzaya yapılan yatırımlar veya doğal değişimlerden kaynaklanan faydaların belirlenmesi ve takip edilmesi daha zordur. Sadece yatırımların fiziksel ve finansal takibi, projenin değişime olan etkisini ve dışsallıkları ortaya çıkarmamaktadır. Dışsallık gibi çeşitli
faydalar ve zararlar, uzun bir zaman sonra fark edilecektir. Böylece, İ&D sistemi kısa ve uzun
vadeli planlanmalı, fiziksel, ekonomik ve sosyal parametreler itibariyle etki ve değerlendirme
imkânına sahip olmalıdır.
İyi bir İ&D sistemi, mümkün olduğu kadar projelerin tüm faaliyetlerini kapsamalı ve sistem,
projenin temel amacın gerçekleşmesine kilitlenmelidir. Ayrıca İ&D sisteminin, seçici, sade ve
düşük maliyetli olmasına önem verilmeli, her aşamadaki yöneticilere uygulama konusunda
bilgi vermelidir.
İyi bir İ&D Sistemi, başlangıç (mevcut durum) verilerinin doğru elde edilmesine, izleme
göstergelerinin, değişimi çok iyi temsil etmesine, izlemenin aynı zaman aralıkları ile aynı
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alanlarda ve aynı yöntemlerle yapılmasına, verilerin düzenli olarak CBS ortamında kayıt altına
alınmasına, gerektiğinde veri doğruluğunun kontrol edilmesine ve güncellenmesine bağlıdır.
HAVZA REHABİLİTASYON PROJELERİ
ASHRP İzleme ve Değerlendirme Yöntemi
ASHRP için 13 temel gelişim hedefi (gösterge) belirlenmiştir. İzleme ve Değerlendirme ile bu
13 hedefe ilişkin gerçekleşme durumları anket ve uzman değerlendirme raporları ile ortaya
konmuştur. Raporda 13 hedeften 12’sine ulaşıldığı, 1 hedefe ise katılım eksikliği nedeniyle
ulaşılamadığı belirtilmektedir.
Tablo1. Proje hedefleri ve bu hedeflerin gerçekleşme durumları
Performans Kriterleri (Hedefleri)
Mikrohavza bitki örtüsünde ara döneme
1 kadar % 20, kapanışa kadar %50 artış
sağlanacak.
Mikrohavzadaki meyilli arazilerin toprak
2 verimliliğinde ara döneme kadar % 10,
proje sonuna kadar %20 artış sağlanacak.

Gerçekleşme
Proje6+5 sonunda bitki örtüsü % 59,81
arttırıldı
Proje sonucunda birim alandaki üretim
düzeyi arttırıldı: Korunga’da % 45, Nohut’ta % 12, Yonca’da %25

Projeye katılan MH topluluklarında aile Proje sonu itibariyle;
gelirlerinde ara döneme kadar % 10,
• Bitkisel ürünlerde sadece proje ürünproje sonuna kadar % 40 artış sağlanalerinden gelirlerde %107 artış,
cak.
• Hayvansal ürün gelirlerinde %106
3
artış,

Hedef
gerçekleşme
durumu
Hedefe
ulaşıldı
Hedefe
ulaşıldı

Hedefe
ulaşıldı

• Hayvan satışları gelirinde %415 artış,
• Toplam net gelirlerde ise %521 artış
sağlandı.
Çevre dostu tarımsal uygulamalarda
yeterince talep alınmamıştır.

Çevre dostu tarımsal uygulamaların
Hedefe
Karadeniz illerindeki çiftçilerin %30’u
4
ulaşılamadı
tarafından benimsenmesi. (Proje hedefi:
6.000 çiftçi)
Pilot alanlarındaki çiftçilerin %55-60’ı Merkez tipi gübre deposu inşaatı hedeftarafından iyileştirilmiş gübre işleme ve lerine %90 oranında ulaşılmıştır. Çiftlik
saklama yöntemlerinin benimsenmesi
ve hane tipi depo inşaatlarında ise proje
Hedefe
hedefi %48 oranında gerçekleştirilmiştir.
5
ulaşıldı
Pilot bölgelerde çiftçilerin %55-60’ı
arasında iyileştirilmiş gübre işleme ve
saklama yöntemleri benimsenmiştir.
MH’daki çiftçilerin en az %60’ına yeni Mikrohavzalarda çiftçilerin %60’ı yeni
Hedefe
tarıma dayalı gelir getirici/çeşitlendirici tarıma dayalı gelir getirici/çeşitlendirici
6
ulaşıldı
faaliyetler konusunda eğitim sağlanma- faaliyetler konusunda eğitilmiştir.
sı
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Organik Tarım ve elde edilen organik
7 ürünlerin pazarlanması hususlarına destek veren eğitimlerin sağlanması.
Su kalitesi izleme programının oluşturulup uygulanması (TRGM)
8

9
10

11

12

13

MH gelişimi ve besinlere dayalı kirliliğin azaltılması konusunda bir farkındalık kampanyasının geliştirilmesi ve
uygulanması
28 MH planların hazırlanması ve tam
olarak uygulanması
İyi Tarım Uygulamaları için AB
Nitrat Direktifi ile uyumlu,çiftlik
uygulamalarına, deneylere,
demonstrasyonlara ve eğitimlere dayalı
bir yasal çerçevenin oluşturulması
Pilot bölgelerdeki çiftçilerin %65 inin
besin maddesi boşaltımının azaltılmasına yönelik uygulamaları ve yatırım
paketlerini oluşturmaları ve benimsemeleri. (Hedef çiftçi grubunun % 90’ını
temsil eden 3.500 çiftçinin eğitilmesi)
Besin maddesi boşaltımı (deşarjı)
azaltılması önlemlerinin tekrarlanması
(yaygınlaştırma/sürdürülmesi). (Pilot
MH ların yaygınlaştırılması ve bu yönde yatırımların arttırılması.)

I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu / Çankırı
Organik tarım konusunda değişik dönemlerde eğitim çalışmaları yapılmıştır.
8 MH’da 140 istasyonda (57 yeraltı
suyunda ve 83 adet yüzey suyunda ) ölçümler devam etmiş ve 10 adet parametre izlenmiştir.
14 su havzasında 4.600 hane halkını ve
27.000 kişiyi içeren bir program başlatılmıştır. Farkındalık programı uygulanmıştır.
Gerçekleştirilmiştir.
Türk yasal çerçevesi AB Nitrat Direktifi
ile harmonize edilmiştir. Çiftliklerde
uygulamalar yapılmış ve etki değerlendirilmiştir.
Hedef MH’larda besin yönetimi konusunda sorunları olan çiftçilerin %65’i
besin yönetimi uygulamaları başlatmıştır

Son değerlendirmeler ışığında en uygun
yatırımlar ve yaygınlaştırma stratejisi belirlenmiştir. (Sonuç ve Kapanış Raporu)

Hedefe
ulaşıldı
Hedefe
ulaşıldı
Hedefe
ulaşıldı
Hedefe
ulaşıldı
Hedefe
ulaşıldı

Hedefe
ulaşıldı

Hedefe
ulaşıldı

2.2.Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi İzleme ve Değerlendirme Sistemi
ÇNHRP kapsamında erozyonun izlenmesi ve değerlendirilmesi ile 12 MH’da, Coğrafi Bilgi
Sistemleri, Jeoistatistik ve Uzaktan Algılama yöntemleri kullanılarak toprak kayıpları tahmin
denklemi çözülecek ve ton ha-1 yıl-1 olarak havzada su erozyonu şiddetini gösterir erozyon haritası hazırlanacaktır; koruma önlemleri planlanacaktır.
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Tablo 2. Vejetasyon izleme ve değerlendirmede kullanılacak olan modeller ve bu modellerin
hazırlanacağı veri tabanları
Vejetasyon
İzleme Amacı
Erozyonla Mücadele

Biyoçeşitlilik

Çölleşme

Biyokütle-Karbon Tutulumu

Verim Artımı

İzlemede
Kullanılacak
Niteliksel Teknik

İzlemenin
Yapılacağı Veri
Tabanı
CBS , Uzaktan Algılama ve FotogrametRUSLE C Faktör
rik Yazılım, Jeoistatistik Programı
CBS , Uzaktan AlgıSimpson, Shannan
lama ve FotogrametWinner ve Biyoçeşitrik Yazılım, Jeoistalilik İndeksi
tistik Programı
CBS , Uzaktan Algılama ve FotogrametNDVI
rik Yazılım, Jeoistatistik Programı
CBS , Uzaktan AlgıYerüstü ve Yeraltı
lama ve FotogrametBiyokütle Hesabı
rik Yazılım
CBS , Uzaktan Algılama ve FotogrametHacim Hesaplamaları
rik Yazılım, Jeoistatistik Programı

Kuruluşlar Tarafından Takip
Edilen Veri Tabanı
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele,
Erozyon Risk Haritaları VT
Orman ve Su İşleri Bakanlığı; Biyoçeşitlilik İzlenme Birimi,
OGM; Orman Ekosistemlerinin
İzlenmesi
Orman ve Su İşleri Bakanlığı; CORINE

OGM; Orman Bilgi Sistemi, Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı;
Ulusal Mera Kullanım ve Yönetim
Projesi

Sosyo-Ekonomik İzleme ÇNHRP, toplum temelli Katılımcı İzleme ve Değerlendirme Sistemi (KİDS) yaklaşımını temel alacaktır. Katılımcılık, mevcut durumun analizi ve kalkınma
faaliyetlerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde yerel nüfusun yol gösterici
olduğu, yerel nüfus ve kalkınma uzmanları arasındaki iletişim süreci olarak ele alınacaktır:
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•

Tarım işletmesi düzeyinde (çiftçiler, teknisyenler ve proje elemanları/uzmanları toprak
koşullarında gelişmelerin/ iyileşmelerin ve toprak kullanımı uygulamalarında değişimlerin izlenmesi)

•

Topluluk/toplum/ yerleşim/köy düzeyinde; (proje ekibi/ uzmanları katılımcı yöntemleri kullanarak uygulama sürecini ve geçim kaynaklarındaki ve yerel çevredeki değişimleri izlemesi)

•

Mikro-havza düzeyinde (belirlenmiş olan temel performans gösterge setleri havzanın
sosyo-ekonomik ve fiziksel/çevresel değişimlerini izlemeye yardımcı olacak. Temel
performans göstergelerini izlemek için araştırmalar uzman araştırma birimlerine yönlendirilmesi/ihale edilmesi)

•

Çoruh Nehri kolları düzeyinde (Proje sektörel bağlamda sağlıklı nehirleri izlemek için
kullanılan göstergelerin kullanılmasıyla teknik kurumlar/ izleme istasyonları aracılığı ile
sağlıklı nehir göstergelerin incelenmesi)

10-12 Eylül 2014

I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu / Çankırı

MURAT NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ
Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi ile; Murat Nehri su havzasında yer alan Elazığ,
Bingöl ve Muş illerindeki mikrohavzalardaki doğal kaynak aşınımının durdurulması ve mikrohavzalarda yaşayan bireylerin yoksulluklarının azaltılması hedeflenmektedir.
Proje hedefleri
•

Arazi verimliliği artırılacak,

•

Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek,

•

Hane halkının geliri artırılacak,

•

Tarımsal kaynaklı kirlilik azaltılacak,

•

Çevre dostu tarım uygulamaları benimsetilerek yaygınlaştırılacak,

•

Marjinal alanlar üzerindeki baskı azaltılacak,

•

Orman, tarım ve su kaynakları korunup geliştirilecek,

•

Toprak aşınımı ve erozyon azaltılacak,

•

Taşkın ve sel zararları azaltılacak,

•

Kurumsal kapasite artırılacak,

•

İstihdam sağlanacak, göç azaltılacak.

Proje; sürdürülebilir bir doğal kaynak yönetimi için devletin ilgili birimleri ile yerel halkın katılımını sağlayan katılımcı bir projedir. Doğal kaynak yönetimi ile ilgili sorumluluk yüklenmiş
ve bu yönetimden etkilenen, talep ve beklentisi olan toplum kesimleri ve ilgi grupları; karar
verme, planlama ve uygulama da dâhil olmak üzere projenin her safhasında yer almaktadır.
Mikrohavza Seçim Kriterleri
•

Doğal kaynak aşınmasının şiddeti,

•

Aşınmanın geri döndürülebilme durumu,

•

Doğal afet riskleri,

•

Mikro havzalara ulaşım kolaylığı,

•

Gelir getirici bazı faaliyetleri gerçekleştirebilme potansiyeli,

•

Kırsal yoksulluk düzeyi,

•

Mikro havza köylerindeki yerel halkın projeye katılma isteği,

•

Mikro havza içi köylerde köy içi ve köyler arası sosyal uyum.

3.1. Proje Alanı Ve Arazi Kullanımı
Murat Nehri yağış havzasında yer alan Elazığ, Bingöl ve Muş illerinde, projeye konu olan mikrohavzalarda doğal kaynakların yanlış kullanılması, ormanlık alanlar ile meraların bilinçsizce
yakacak, yapacak ve hayvan yemi amaçlı kullanılması sonucu havzalarda erozyon, sel, taşkın,
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çığ ve heyelan gibi doğal afetler meydana gelmektedir. Özellikle, doğal afet sonucu mikrohavzalarda yaşayan köylülerin yoksulluk oranı artmakta ve buna bağlı olarak kırsaldan kentlere
veya yurt dışına mevsimsel veya daha uzun süreli göçler meydana gelmektedir.
Murat Nehri Havzasının doğal kaynak zenginlikleri, yüzlerce yıldır doğal nedenlerle diğer taraftan aşırı otlatma, yapacak ve yakacak amaçlı bilinçsiz orman kesimleri ve bilinçsiz tarımsal
uygulamaları gibi süregelen nedenlerle aşırı ölçüde bozulmuştur. Dolayısıyla toprak ve vejetasyon gibi paylaşılan doğal kaynak tabanındaki kümülatif aşınma, arazinin üretim potansiyelini
yok etmiş ve havzanın üst kesimlerindeki köylülerin yoksullaşmasına neden olmuştur. Havzadaki çevre bozulumunun ve doğal kaynaklara dayalı yetersiz gelirden kaynaklanan kemikleşmiş
yoksulluğun, Türkiye’deki diğer havzalardan göreceli olarak çok daha yüksek olduğu aşikârdır.
3.2. Mikrohavzaların Genel Tanıtımı
Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında 25 mikrohavzada çalışma yapılması
planlanmıştır. İzleme ve değerlendirme faaliyetleri ise proje illerinden temsili olarak seçilen
Büyükçay, Lediz ve Karakütük mikrohavzalarında gerçekleştirilecektir. Söz konusu mikrohavzalar, diğer mikrohavzaları ekosistem, arazi yapısı ve sosyo-ekonomik yönden temsil etmektedir.
3.3. MNHRP’de İzlenecek Temalar
MNHRP kapsamında projenin etkilerini ölçmek için erozyon durumu, bitki örtüsü değişimi ve
sosyo-ekonomik değişim izlenecektir.
3.3.1. Erozyon (Toprak Kaybı) İzlenmesi
Proje kapsamında uygulama yapılan alanlarda erozyonda % 20 oranında azalma hedeflenmektedir.
3.3.1.1. Siltasyon Havuzları İle Yüzeysel Akış Ve Toprak Kayıplarının İzlenmesi
Yüzeysel akış, belirli şiddetteki bir yağış sonrasında birim zamanda toprak yüzeyinde akışa
geçen suyun miktarıdır. Akışa geçen su içerisindeki toprak ve diğer materyallerin toplamı siltasyon miktarıdır.
Havzada, küçük ölçekte(15-20 ha.) ormancılık çalışması yapılacak iki alan seçilecektir. Bu
alanların uygun çıkış noktalarına, siltasyon biriktirme toprak havuzları inşa edilecektir. Havuzun en düşük noktasına da bir adet üzerinde milimetre taksimatlı yazılı bir çubuk(eşel) konulacaktır. Yapılacak siltasyon barajlarının hacimleri 100 yılda olabilecek maksimum yağışı tutabilecek kapasitede planlanmalıdır. Ormancılık faaliyetleri başlamadan önce, her iki havuzda,
her yağıştan sonra ilk başlangıç ölçümleri olan, havuzdaki su seviyesi ve sediment miktarı eşel
yardımıyla hesap edilecektir. Söz konusu bu alanlardan ikincisinde hiçbir ormancılık faaliyetleri yapılmayacak ve yapılmış olanla farklılıklar izlenecektir.
Büyükçay ve Lediz mikrohavzalarında çalışma yapılan alanlarda ikişer adet siltasyon havuzu
tesis edilecektir. 1 adet kontrol amaçlı siltasyon havuzu çalışma harici olan komşu mikrohavzada tesis edilecektir. Toplamda 3*2=6 adet tesis edilecektir. Bunlardan 4’ü çalışma alanında, 2’si
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kontrol amaçlı tesis edilecektir.
3.3.1.2. Yüzey Akış Parselleri ile Yüzeysel Akış ve Toprak Kayıplarının İzlenmesi
Yüzey akış parselleri ile toprak kayıplarının ölçülmesi, saçtan imal edilmiş ölçüm tanklarına
biriken suyun incelenmesi ile yapılmaktadır. Toplama alanı, parsel dışından yüzeysel akış ve
sediment gelmeyecek şekilde tecrit edilecektir. Aynı şekilde parsel içinde oluşan yüzeysel akış
ve sediment de çıkış noktasının haricinde toplama alanı dışına çıkmayacaktır.
Yüzey akış parseli ve ölçüm tanklarında;1) Yüzey akış Parseli, 2) Önlük,3) Toplama Borusu,
4) Kaba Aksam Tankı, 5) Dinlendirme Tankı, 6) Elekler, 7) Geib Bölme Kutusu, 8) Toplama
Varili bulunmaktadır.
Yüzey Akış ve Toprak Kaybı Ölçümleri
Yüzey akışa neden olan erosiv yağışlardan sonra ölçme tanklarının kapakları açılarak su yüksekliği tespit edilip parselden gelen yüzey akış miktarı (mm) ve su içinde bulunan süspansiyonda toprak miktarı ile önlükteki toprak miktarı toplanıp toprak kaybı (kg/da) olarak hesaplanır.
Yüzey akış ve toprak kaybı ölçümleri toprak ve su muhafazası araştırmalarında yüzey akış ve
toprak kayıplarının belirlenmesi talimatlarına göre yapılacaktır.
Her bir parsel boyutu 20 x 4 = 80 m² olacak, eğim ise arazi koşullarında belirlenecektir. Sabit
deneme şeklinde yürütülecektir.
Büyükçay mikrohavzasında 3 ana arazi kullanım durumuna göre parseller oluşturulacaktır. Her
arazi kullanım durumu için 2 parsel ve 1 kontrol parseli oluşturulacaktır.
1. Mera alanlarına kurulacak parseller
2. Orman(meşe ormanları)lara kurulacak parseller
3. Teras yapılmış alanlara kurulacak parseller
4. Kontrol parselleri
Toplam 9 adet parsel düzeneği kurulacaktır.
Deneme Parseli:Yanlardan gelecek yüzey akışları önlemek içim parsel kenarlarına 5mm’lik ondolin 20-25 cm’si toprak içinde, 15-20cm’si de toprak yüzeyinde olacak şekilde hazırlanacaktır.
Beton Önlük: Her parselin çıkış kısmını oluşturan alt kenarlarına eşkenar üçgen biçiminde %
5 eğimli 1 m² beton önlük yapılacaktır. Beton önlük % 5 eğimli demir boru ile yüzey akış ve
süspanse sedimentin ölçüleceği toplama varillerine bağlanacaktır.
Ölçme Silindiri: Ölçme silindiri 1.25 mm’lik saçtan imal edilecek ve ağız ile taban çevresi 30x5
‘lik lama ile çevrilecektir. Lama ve saçlar su sızdırmayacak şekilde oksijen kaynağı ile kaynak
yapılacak, imal edilen silindir bir kat sülyen ve iki kat yağlı boya ile boyanacaktır. Ölçme
varilinin dolup varilin kapasitesini etkilememek için gelen suyun sadece 1/5’i 5 adet yarıktan (
bu yarıklar genellikle 1 cm eninde, 10-12 cm yüksekliğinde olmalıdır. İki yarık arası ise 2 cm
alınmalıdır) bir tanesinin toplama variline ulaşması sağlanır, diğer sular boşa akıtılır.
Projenin yürütülmesi gereken 3 aşaması olup bunlardan ilki arazi çalışmalarıdır. Araziden alınacak numunelerin değerlendirilmesi amacını içeren 2. Aşama “Laboratuvar çalışmasıdır.”, son
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olarak ise, arazi çalışmalarından edinilen gözlemler ve laboratuvar çalışmalarından elde edinilen sonuçların harmanlanmasını içeren, “Değerlendirme Aşamasına” geçilecektir.
Projede, yüzey akış parsellerinden gerekli ölçümlerin yapılması için ölçüm tanklarından faydalanılacak olup, bu tanklarda yapılacak ölçümler ile sonuçların mukayese yoluyla değerlendirilecektir. Ölçüm tankları; kaba aksam tankı ve toplama varillerinden oluşmaktadır.
Toprak kayıplarını belirlemek için yapılacak ölçümler, yağıştan hemen sonra değil, yüzey akış
tamamen kesildikten sonra yapılacaktır. Yüzey akış önce, Kaba Aksam Tankına, bu tankın dolmasının ardından beş bölmeli boru sistemi vasıtasıyla Toplama Variline geçecektir.
Arazi çalışmalarında amaç; kurulan deneme tanklarından yağış sonrası, yüzey akış olayı tamamlandıktan sonra, taşınan toprak miktarını ortaya koymak amacı için numune almaktır. Yapılacak işlemler karşılaşılabilecek 3 farklı duruma göre değişmektedir.
•

Yüzey Akışın Sadece Kaba Aksam Tankında Bulunması Halinde Yapılacak İşlemler

•

Yüzey Akışın Kaba Aksam Tankından Taşarak Dinlendirme Tankına Geçtiği, Fakat Dinlendirme Tankının Taşımadığı Durumda Yapılacak Olan İşlemler

•

Yüzey Akışın Toplama Variline Geçmesi Durumunda Yapılacak Olan İşlemler

Yüzey Akışın Sadece Kaba Aksam Tankında Bulunması Halinde Yapılacak İşlemler’ de öncelikle kaba aksam tankında biriken suyun, yüzey akış parselinden gelip gelmediği ortaya konmaya çalışılır, bu amaçla düşen yağış miktarı plüviograf kayıtlarından kontrol edilir. Kaba aksam
tankındaki su yüzeyi ölçüldükten sonra, örnek alınması gereken su yüksekliği ilgili hesaplamalar ile saptanır. Kaba aksam tankından ölçülen su yüksekliği ile hesaplanan su yüksekliğinin kıyaslaması yapıldıktan sonra eğer ölçtüğümüz su yüksekliği hesapladığımız yükseklikten büyük
değil ise “yüzey akış örneği” alınmamalıdır.
Bütün durumlar için hazırlanmış olan “Yüzey Akış Değerlendirme Kartlarına” denemenin adı,
parsel no, tarih bilgileri yazıldıktan sonra, kaba aksam numunesi, süspanse numunesi ve diğer
hususlara ait bilgilerde girildikten sonra, kaba aksam tankı, dinlendirme tankı, varillerin temizlenmesi gerekmektedir.
Arazide yapılan gözlem sonucu numune almaya uygun durumda, ilgili “Toprak ve Su Muhafaza Araştırmalarında Yüzey Akış ve Toprak Kayıplarının Belirlenmesi Talimatı”na göre alınan
numuneler incelenmek üzere laboratuvara gönderilecektir.
Laboratuvar çalışmaları;
•

Kaba materyal örneklerinden yapılacak işlemler,

•

Yüzey akış örneklerinde yapılacak işlemler olmak üzere 2 aşamalı olarak yürütülecektir.

Kaba materyal örneklerinde dikkat edilecek nokta, yapılan hesaplamaların, kaba materyalin
etüve sığacak miktarda olup olmamasına göre değiştiğidir. Kaba materyal üzerinde yapılan
hesaplamaların ardından ikinci aşama, yüzey akış örneklerinin değerlendirilmesidir. Parselden
gelen toprak miktarı önlükte bulunan toprak ve süspanse halde bulunan toprak miktarlarının
toplamı ile ortaya konulacaktır.
Değerlendirme Yöntemi: Değerlendirme aşaması son aşama olmasına karşın, elde edilen verilerin doğru anlaşılması bakımından çalışmanın en önemli aşamalarından birini oluşturmaktadır.
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Yağışların Analizi, Kaba Aksam Örneklerinin Değerlendirilmesi, Yüzeyin Akışın Sadece Kaba
Aksam Tankında Bulunması Halinde Değerlendirmenin Yapılması, Yüzey Akışın Toplama Variline Geçtiği Durumlarda Değerlendirme Yapılması değerlendirmelerini içermektedir.
Bu aşamanın temelini, önceden aldığımız numuneler ve laboratuar çalışmaları oluşturmaktadır.
Değerlendirmelerin doğru yapılabilmesi için, önceki aşamalarda titiz davranılması önem arz
etmektedir.
Özellikle yapılan yağış ölçümlerinin değerlendirilmesinde; yağışın şiddeti ve süresi, hangi
yağış sonunda örnek alınmış ise, elektronik plüviograf verilerinden faydalanılarak, bir su yılı
için hesaplar ortaya konulacaktır
Verilerin Değerlendirilmesi: Bu çalışmada elde edilen verilerin değerlendirilmesinde SPSS
veya SAS İstatistik paket programı kullanılacaktır. Araştırma alanında toprakların bazı fiziksel
ve kimyasal özelliklerinin parsellere göre değişimi tek yönlü varyans analizi (One-way ANOVA) ile ortaya konulacaktır. Yüzeysel akış, sürüntü materyali, askıda sediment, toprak kayıpları, bitki besin maddeleri ve türlerin besin değerleri parsellere göre farklılık durumu yine varyans
analizi ile ortaya konulacaktır. Farklı grupların belirlenmesi için Duncan testi uygulanacaktır.
3.3.1.3. Akarsularda Siltasyonun Ölçülmesi
Havza çıkış ağızlarına ve akarsu yataklarına kurulacak sediment ölçüm istasyonları aracılığıyla,
akarsu akış hızı, su derinliği, debisi, enerji akışı ve sediment tane büyüklüğü miktarı belirlenebilmektedir.
Üst havza yüzey akış ve sediment toplama alanı ve toplama zaman aralığı bilindiği ölçüde,
birim havza alanından birim zamanda gelen sediment miktarları hesaplanmaktadır. Sadece
ortalama sediment miktarları değil, aynı zamanda her yağış sonrası sediment taşınmalarındaki
miktar değişimleri de izlenebilmektedir. Özellikle yukarı havzalarda akarsu eğiminin yüksek
olması su akış hızını yükseltmektedir. Su hızı ve içerisindeki sediment yoğunluğu arttıkça
taşınan sedimentin çapı ve büyüklüğü artmaktadır.
Diğer taraftan ince taneli sediment miktarı sedimentin taşınma uzaklığı açısından önemlidir.
Çıplak arazili ve tarımsal alanlardan suya katılan ince malzeme çok uzun mesafelere taşınabilmektedir. Su ile birlikte taşınan sediment yoğunluğu arttıkça suyun yıkıcı etkileri de aynı
oranda artmaktadır. Su ile birlikte araziden ve dere yatağından koparılarak taşınan sedimentin
miktarı ölçme ve gözlem yolu ile belirlenmelidir. Bu veri havzadan taşınan sediment miktarı
hakkında fikir vermektedir.
Sediment taşınma oranı değerleri deneysel regresyon eşitlikleri ile (genellikle birleşik drenaj
havzası parametreleri kullanılarak) hesaplanmaktadır. Havzadan taşınan sediment miktarının
hesaplanması için havza çıkışında sediment tuzakları kurulmaktadır. Sediment tuzakları havzanın üst kısmından gelen malzemeyi tutacak şekilde dizayn edilir. Sediment tuzakları temel
olarak köprü ayaklarına monte edilmektedir.
Sediment tuzaklarının konulduğu noktada dere yatağı derinleştirilerek veya genişletilerek su
akış hızı azaltılır ve sedimentlerin depolanması sağlanır. Sediment toplayıcısı; sedimentin tek
bir lokasyonda toplanmasını sağlar ve navigasyon kanallarında aşağı bakım tarama gereksinimlerini azaltabilir.
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Sediment ölçümü için örnek su alma işlemi özel aletlerle yapılmaktadır. Örnek almaya yarayan
bu özel aletler nokta entegrasyon ve derinlik entegrasyon örnek alıcılarıdır. Nokta entegrasyon
yöntemi ile akış içerisinde bir düşey hat boyunca farklı derinliklerden şişelere su örneği alınarak ortalama sediment konsantrasyonu belirlenmektedir. Bu amaçla US DH-48 sediment örnek
alma aleti kullanılmaktadır. Bu alet nokta entegrasyonu tipi olup, ölçü yapılan sığ sularda ince
taneli katı madde (süspanse sediment) örneklemesi almaya yaramaktadır.
US DH-48 aleti, 33 cm uzunluğunda, 1,6 kg. ağırlığında ve içine sediment numune şişesi konulabilen bir bölmeden oluşan alüminyum bir muhafazadan ibarettir. Debi parçacığındaki ortalama hıza göre saptanan zaman içerisinde alet sabit olarak aşağıya indirilir ve aynı hızla yukarıya
çıkarılır. Şişe tam dolu olduğunda veya 3/4 ünden daha az dolması durumunda şişedeki numune
dökülerek işlem tekrarlanır.
Derinlik entegrasyon yönteminde ise su yüzeyinden tabana doğru sabit bir hızla indirilen örnek şişeleri aynı hızla geri su yüzeyine çıkarılmaktadır. Bu sürede alınan su örneğindeki sediment konsantrasyonu, örnek alınan düşeydeki ortalama konsantrasyonu ifade etmektedir. Bu
amaçla US D-49 sediment örnek alma aletleri kullanılmaktadır (ASCE, 1975; ASTM, 1997).
Bu sediment numune aleti de derinlik entegrasyonu tipi olup derinliği 4.5 metreyi geçmeyen
akarsularda ince taneli katı madde (süspanse sediment) numunesi almaya yarar. Yaklaşık 2.8 kg
ağırlığında olan bu US D-49 sediment numune aleti hidrodinamik koşullara uymasını sağlamak
amacıyla balık görünümünde yapılmıştır. Sediment numune şişesi aletin baş kısmındaki kapak
açılarak, içerisine yerleştirilir. US D-49 aletinin meme kısmını su içerisinde akış yönüne karşı
tutmayı sağlayan kuyruk bölümüdür. Bu kısımda su hızına göre çeşitli çaplardaki memelerin
takılması için vidalı bir delik olup, sediment numunesi de buradan şişe içerisine girmektedir.
Ölçüm yapılacak noktada su yüzeyi en kesiti boyunca düzgün dağılımlı düşey üç farklı noktada
sediment örneklemesi yapılacaktır. Akımın belirli bir alanda düzgün akışın sağlandığı yerde üç
nokta yeterli doğrulukta sonuçlar verdiği bilinmektedir (Meral ve ark. 2010, Anonim 2005).
Nokta entegrasyon yöntemi için belirlenen her bir noktada yapılacak dikey örnekleme de; su
derinliği 50 cm den az olan koşullarda derinliğin %60 seviyesinde; derinliğin 50 cm den fazla
olduğu koşullarda ise derinliğin %20 ve %80 seviyelerinden örnekleme yapılacaktır. Alınan
su örnekleri laboratuvarda filtrasyona tabi tutulduktan sonra biriken sedimentin kuru ağırlığı
belirlenip örnek hacmine oranlanması ile sediment konsantrasyonu belirlenecektir (mg/litre).
Ölçülen debi ile çarpılıp gerekli birim dönüşümleri yapılarak ta toplam taşınan sediment
miktarı belirlenecektir. Ayrıca sediment materyali 62 mikron elekte elenerek; eleğin üstünde
kalan kısım kum, alta geçen kısım silt + kil olarak sınıflandırılacaktır.
Geleneksel örnekleme yöntemi ile sürekli debi ölçümleri iş gücü ve zaman kısıtı nedeniyle
mümkün olmamaktadır. Bu çalışmada belirlenen her noktada en az bir ay aralıklarla örnekleme
yapılacak, değişen yağış ve akış koşullarında da ek ölçümler yapılarak ekstrem durumlar göz
önüne alınacaktır. Yapılan bu ölçümler ortalama değer olarak alınabileceği gibi daha güvenilir
ve sürekli sonuçlar elde etmek için sediment amaçlı otomatik su örnekleme cihazı ve bulanıklık
ölçümleri yapılarak sediment ölçümlerinde süreklilik sağlanacaktır.
Akarsularda ölçülen bulanıklık değerleri ile o andaki sediment konsantrasyonu arasında iyi
bir ilişkinin olduğu bilinmektedir (Wren et al. 2007, Meral et al 2012). Yöntem sürekli ölçüm
almaya olanak sağlaması ve kullanım kolaylığı nedeniyle pek çok gelişmiş ülkede sediment
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izlemede kullanılmaktadır. Bu çalışmada su örnekleme ile elde edilen sediment değerleri ile
eş zamanlı alınan bulanıklık değerleri arasındaki ilişkiden yararlanılarak, aralarında regresyon
eşitlikleri elde edilecektir. Böylelikle sürekli yapılacak olan bulanıklık ve debi ölçümleri yardımıyla sediment değerleri de belirlenmiş olacaktır. Bu amaçla belirlenen gözlem istasyonlarına
yerleştirilmiş, sürekli ölçüm alıp depolayabilen bulanıklık sensörleri kullanılacaktır (AQUAlogger 210TY Turbidity Logger), (Şekil 17).
Otomatik örnekleme cihazı (6712 Portable Sampler) istenilen zaman aralıklarında ve farklı
hacimlerde 24 adete kadar örneklemeyi yapabilmektedir. Örnek hacminin 500ml olması durumunda cihaz 24 adet örnekleme yapabilmekte olup sediment örnekleme için bu seçenek uygun
görülmüştür.
Örnekleme aralığı gün içerisinde 4 örnek olacak şekilde programlanan aletten düzenli olarak
örnekler laboratuara taşınıp filtrasyon yöntemi ile sediment konsantrasyonları belirlenecektir.
Belirlenen değerler eş zamanlı olarak ölçülen bulanıklık ve geleneksel örnekleme yöntemleri
ile birlikte değerlendirilerek kontrollü ve sürekli sonuçlar sağlanmış olacaktır.
Büyükçay ve Lediz mikrohavzalarının çıkışlarında bulunan köprüler altına tesis edilecektir.
3.1.2. Bitki Örtüsü Değişimi
Proje kapsamında uygulama yapılan alanlarda bitki örtüsünde % 30 oranında artış hedeflenmektedir.
3.1.2.1. Bitki örtüsü Gelişiminin Uzaktan Algılama Yöntemleri İle İzlenmesi
İzleme, proje başlangıç yılına ait görüntüler ile her beş yılda bir alınan görüntülerle karşılaştırılarak yapılır.
Orman, mera, tarımsal ve çıplak arazilerde tür değişimlerinin ve ot miktarı değişimlerinin yüksek yersel çözünürlük sağlayan pankromatik görüntülerin yanı sıra görünür yakın kızılötesi ve
kısa dalga kızılötesinde spektral ayırım imkânı sağlayan multi-spektral görüntülerin değerlendirilmesiyle yapılır. Ayrıca, yüksek spektral ayırım imkânı sağlayan hyper-spektral görüntülerin
incelenmesi de gerekir. Uzaktan algılama yönetimi için SPOT 5 veya ASTER uydu görüntüsü
kullanılacaktır.
Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında vejetasyonun izlenmesi için deneme
alanları kurulacak, bu alanlardan alınan veriler analiz edilerek sonuçlar CBS ve Uzaktan Algılama teknikleri ile Jeoistatistik yöntemler kullanılarak değerlendirilecektir.
Çalışma alanında arazi kullanımı ve bitki örtüsünde meydana gelen değişimler, beş yıllık
zaman aralıkları ile alınacak olan uydu görüntüleri ile takip edilecektir. Uydu görüntülerinin
sınıflandırılması, alan kullanım türleri, bitki kapalılıkları ve alansal bilgilere ulaşmakta ENVI
5.0 uzaktan algılama programı kullanılacaktır.
3.1.2.2. Doğal Bitki Gelişiminin Kuadrat Metodu İle İzlenmesi
Bitki örtüsünde bozulma temel olarak orman ve mera alanlarında ortaya çıkmaktadır. Bitki örtüsünde bozulma; tür sayısında azalma, kapalılığın azalması ve kalitenin bozulması gibi birçok
sonuçlarla ortaya çıkmaktadır. Mera alanlarımızda, aşırı ve yanlış otlatma sonucu bitki örtüsü
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büyük oranda bozulmuştur. Bu bozulma bitki örtüsünün ekosistem fonksiyonlarının gerilemesine neden olmaktadır.
Bir havzanın bitki örtüsündeki bozulmalar genel anlamda fiziksel parametreler olarak örtü kaplama yüzdesi ve biyokütle belirlemeleri ile ölçülmektedir.
Mera bitki sıklığı ve ot verimi: Kuadrat yöntemi, Transekt yöntemi, Lup yöntemi veya nokta
örnekleme tekeri ve nokta ile belirlenebilir. İzlemede hangi yöntemle ölçümlere başlanmış ise
aynı yöntemle ölçümlere devam edilmelidir. Yöntem değişiklikleri sağlıklı izlemeyi engelleyebilir.
İzleme sahası mera alanı olması durumunda, mera alanı bitki örtüsü bakımından homojenlik
durumuna göre parsellere ayrılacak ve her parselin bitki örtüsü kapalılığı tespit edilecektir.
Bitki örtüsünün tespiti için en çok kuadrat metodu kullanılmaktadır.
MNHRP İzleme ve Değerlendirme Projesinde ise bitki örtüsü izleme noktalarının özelliği dikkate alınarak transekt ve kuadrat yöntemi kullanılacaktır. Kuadrat, kare veya kareye yakın, dört
köşe şekil (çerçeve) olarak düşünülebilir. Bitki türlerini saymak ve kapalılığı tespit etmek için
memleketimizde (0.50 m x 1 m) = ½ m²’lik ve içinde 50 adet dm² olan kuadratlar kullanılabilir.
Kuadrat ebatları gayeye göre değişebilir.
Mera homojenlik durumuna göre parsellere ayrılır, her parselde, 50 hektara 1 kuadrat olmak
üzere, tesadüfî metotla kuadrat yerleri tespit edilir.
Mera vejetasyonu 3 cm yükseklikte biçildikten sonra kapalılık tespiti yapılmalıdır. Kuadrat
içine kuş bakışı bakılarak kapalı ve çıplak kısımların yüzdeleri kendi desimetre numarası karşısında yazılır. Böylece kaç yerde tespit yapılmışsa önce kuadrat içindeki dm²’lerde yapılan tespitlerin ortalaması, sonra kuadratları ortalaması hesaplanarak, meradaki çıplak ve kapalı saha
%’leri bulunur.
Transekt yönteminin esası 100 cm uzunluğunda bir transekt çubuğu boyunca 1 cm genişliğindeki bir şeridin incelenmesidir. Bu amaçla 105-120 cm uzunluğunda çelik bir çubuk kullanılır.
Çubuğun net 100 cm’lik kısmı dışında kalan 2 ucu boş bırakılır. 100 cm’lik bölüm her 1 cm’de
eğe veya benzeri bir aletle işaretlenir. Çubuğun bir ucu vejetasyon içine kolayca girebilmesi
için sivriltilir. İncelenecek bitki örtüsü içine yerleştirilen çelik çubuk iki ucundan halka başlı,
sivri uçlu demir çubuklar çakılarak sabit hale getirilir. Bu çubuk boyunca 1 cm’lik şeridin incelenmesi için özel bir ölçme çubuğu kullanılır.
Uygulamada transekt çubuğu vejetasyonda toprak yüzüne yerleştirilir. Ölçme esnasında çubuğun yer değiştirmemesi için her iki ucu 0 ve 100 cm’lik kısımlardan ucu sivri demir çubuklarla
tespit edilir. Çalışma esnasında ölçme çubuğunun yassı kısmının bir kenarı transekt çubuğuna
temas edecek şekilde hareket ettirilir. Bu esnada ölçme çubuğunun dış kenarına temas eden bitki türü o cm² alanı kaplayan bitki olarak kabul edilir. Transekt çubuğunun bütün cm² leri (100
cm²) bu şekilde incelenerek her türün kapladığı cm² adedi saptanır. Çalışma sonunda elde edilen
rakamlardan faydalanılarak bitki sayısına göre vejetasyonun botanik kompozisyonu bulunur.
3.1.3. Sosyo-ekonomik Değişim
Köylerde yoksulluk sınırının altında yaşayan hanelerin sayısında %10 azalma sağlanacaktır. Projeye katılan ailelerin % 80’inin geçim şartlarında iyileşme hedeflenmektedir.
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3.1.3.1. Sosyal ve Ekonomik Durum Değişimi
Havza insanlarının sosyal ve ekonomik durumlarının olumlu yönde değişimi, yöre insanlarının
yaşamına olumsuzluklar getiren kırsal çevre koşullarının iyileştirilmesiyle mümkündür. Değişimin izlenmesi, etüt-envanter ve sorun analizi şeklinde yapılmaktadır.
Havza planları ve projelerinin meydana getirdiği sonuçlar neticesinde değişimin belirlenmesinde ve izlenmesinde, belirli göstergeler ve bu göstergelerin yansıttığı ölçütlerden yararlanılmaktadır.
Etüt-envanter ve sorun analizi çalışmalarında; bilgi toplama teknikleri olarak gözlem, anket,
sosyal survey, istatistiki analiz ve literatür çalışmaları kullanılmaktadır. Bu tekniklerin birbirlerine göre farklı yönleri vardır. Etüt-envanter ve sorun analizi çalışmaları esnasında, birden fazla
bilgi toplama yöntemini aynı anda kullanmak mümkündür. Örneğin; anket tekniği ile bilgiler
toplanırken, gözlem çalışmalarıyla, anket çalışmalarından elde edilen bilgilerin doğrulanması
ve desteklenmesi gerekmektedir.
Etüt-envanter çalışmalarında; analiz edilen yerleşim biriminin tanımlanmasına (mevkii, topografya, iklim, jeolojik yapı ve toprak durumu, su kaynakları, vejetasyon, vb gibi), kültürel ve
sosyo ekonomik şartların belirlenmesine (yerleşim tarihi, nüfus, hane halkı büyüklüğü, eğitim,
beslenme ve sağlık, geçim kaynakları, haberleşme, altyapı, pazarlama, vb) ve arazi kullanım
şekline (arazi mülkiyeti, tarım, mera, orman gibi üretim alanlarına dağılımı, yetiştirilen tarımsal ürünler, hayvancılık, vb) ilişkin bilgiler toplanmaktadır. Proje için aşağıdaki tabloda yer
alan konularda etüt envanter ve sorun analizleri yapılacaktır.
Köy/
Aile

Finansal
Mal ve servet
durum
Sahip olunan
Tasarruf ve
tüketim meyli tarımsal alan
miktarı
Sermaye
Sahip olunan
yatırım
hayvan sayısı
alanları ve
miktarı
Tarımsal alan
Borçlanma
başına düşen
ve borçlu kişi iş aracı miktarı
sayısı
(traktör,
biçerdöver vb.
Çeşitli
gibi)
kurum ve
kuruluşlardan Tercih edilen
kredi kullanan yatırım alanları
kişi sayısı ve (menkul ve
kredi miktarı gayrimenkul
olarak)

Üretim

Pazarlama

Birim
alanda
elde edilen
tarımsal
ürün
miktarı ve
verimlilik
oranı

Pazara ulaşan
ürünler niteliği
ve miktarları

Yıllık gelir
Kişi, aile ve
hane halkı
başına düşen
ortalama gelir

Pazara yakınlık
veya uzaklık
Yerleşim birimi
bazında toplam
Mübadele şekli gelir
(ayni veya
Gelirlerin
Hayvansal nakdi)
elde edildiği
ürünlerin
Pazarlama
üretim alanları,
verimlilik
organizasyonu
miktarları ve
oranı,
(kooperatif ya
birbirlerine göre
da bireysel)
oranları

İşgücü ve
İstihdam
Çalışabilir
nüfus
miktarı
(15-65
yaşları
arası) ve
bunun
istihdam
edilmiş
kişi

Köy dışı gelirler
ve miktarları

Sosyo-ekonomik durumu izlemek için mikrohavzalardaki ailelere yukarıdaki tabloya ilişkin
sorulan sorular neticesinde sonuca ulaşılması hedeflenmektedir.
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3.1.3.1.1. Hayvan Irklarının Sayısal Değişimi
Hayvansal üretim istatistikleri TÜİK tarafından her yıl düzenli olarak toplanmakta ve yayınlanmaktadır. Hayvan sayıları ile ilgili bilgiler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB)
il ve ilçe teşkilatları aracılığı ile derlenmektedir. Bu bilgiler, il ve ilçe tarım müdürlüklerinin
ellerindeki kaynak bilgiler, idari kayıtlar ile tarım teknisyenlerinin kendi bölgeleri hakkındaki
izlenimlerine dayanan bilgiler niteliğindedir. Hayvansal ürünler bazında ise hesaplama yöntemleri kullanılarak elde edilmektedir.
SONUÇ
Projelerde; proje-merkezli yaklaşım yerine hedef-kitle merkezli yaklaşım kullanılacaktır. Hedef-kitle merkezli katılımcı izleme değerlendirme yaklaşımı ile projelerin etkilerine, bölge insanının çeşitli sosyal, ekonomik ve insani kazanımları temelinde bakılacak ve projenin etkisi
bu göstergeler bağlamında saptanmaya çalışılacaktır. Bu izleme ve değerlendirme kapsamında
hem mikro havzaların fiziksel, sosyal ve ekonomik göstergeleri hem de projenin uygulama süreci ve performans göstergeleri bir arada ele alınacaktır.
Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon projesi kapsamında belirlenmiş hedeflerin ve meydana
gelecek değişimlerin izlenmesi için belirlenen üç izleme teması kullanılarak; izleme ve değerlendirme verilerine dayalı olarak proje öncesi erozyon seviyesi, bitki örtüsü seviyesi ve yaşam
koşullarına ilişkin mikrohavza planlarında yer alan veriler ile mukayese edilecek ve sonuçlar
değerlendirilecektir.
KAYNAKLAR
Anadolu Su Havzaları Rehabilitasyon Projesi Bilgi Notu
Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Bilgi Notu
Murat Nehri Havzası Projesi İzleme ve Değerlendirme Sistemi Dokümanı
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HAVZALARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ KONUSUNDA
ORMANCILIK SİVİL TOPLUM KURULUŞU
Mustafa ÇETİN
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Uzman Yardımcısı/ Orman Yüksek Mühendisi,
cetin516@gmail.com

ÖZET
Entegre Havza Rehabilitasyon Projeleri Dünya’da ve Türkiye’de sürdürülebilir
arazi yönetimi ve rehabilitasyonu ile toplum temelli kırsal kalkınma hedeflerine ulaştırmakta ivme kazandırmıştır. Bunun yanında binlerce yıldır Su etrafında şekillenen yerleşim yerleri suyun önemini ve insan yaşamına katkısını
dahada günyüzüne çıkarır. Tükiye’nin yaptığı havza projeleride toplum temelli oluşu ile dikkat çekmektedir. Fakat Sivil Toplum Kuruluşlarının bu katılımcı
yaklaşımda rolü daha da arttırılmalıdır.
Bu çalışmada dünyada dikkat çeken bazı havzaların sürdürülebilir yönetimi
ve sürdürülebilir arazi yönetimi konusunda Ormancılık Sivil Toplum Kuruluşlarından örnekler verilecektir. Türkiye’de mümkün olabilecek Sivil
Toplum Kuruluşları üzerine hazırlanan bu çalışma havzalarda ormancılık ve
Sürdürülebilir Arazi Yönetimi konusunda Sivil toplumun geliştirilmesi anlamında önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Havzalar, Arazi, STK, Kalkınma, Ormancılık, Proje

1. GİRİŞ
Sivil Toplum Kuruluşu; herhangi bir konuda, benzer fikir yapısına sahip kişilerin bir araya gelerek mevcut problemleri çözmek adına, projeler üreten ve kar amacı gütmeyen bir kurumsal
kimliğe sahip olan oluşumlardır. Sivil Toplum Kuruluşları topluma yararlı bir hizmet geliştirmek için kurulmuş ilgili mevzuata göre kurulmuş ve belirli mevzuatı olan yasal topluluklardır ve topluma, diğer kişilere, çevreye veya diğer canlıları hizmet edip yardım etmek için
kurulmuşlardır.
Sivil Toplum Kuruluşu tanımı ülkeden ülkeye değişebilmektedir. Örneğin sivil toplum sektörü ABD’de de hükümet dışı sektör (NGO, non-governmetal organisation) veya kar amacı
gütmeyen sektör (non-profit sector) olarak kullanılırken, İngiltere’de kimi zaman gönüllü
sektör (voluntary), kimi zaman ise gönüllü ve topluluk sektörü (voluntary and community
sector) olarak ifade edilmektedir. Bunun yanında Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi, toplum yararı doğrultusunda sorumluluk üstlenen, resmi makamlar ile yurttaşlar arasında ara-
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cı işlevi gören bütün örgütsel yapılanmaları Sivil Toplum Kuruluşları (STK) olarak kabul
etmektedir. AB’nin tanımına göre bütün ekonomik, toplumsal ve meslek kuruluşları bu
kapsama girmektedir.
Türkiye’deki STK’lar ile diğer ülkelerdeki STK’ya karşılık gelen terimler işlev, yapı ve etkinlik
bakımından birebir örtüşmemekte, Türkiye’de hükümet dışı kuruluşları adlandırmak için daha
çok Sivil Toplum Kuruluşları kavramı kullanılmaktadır. STK’lar çoğu zaman sivil toplum örgütleri (STÖ) ve gönüllü teşekküller (GT), demokratik kitle örgütleri, üçüncü sektör, yönetim
dışı örgütler gibi farklı isimlerle anılmaktadır. Türkiye’de STK denilince; “dernekler, vakıflar, kamu yararına çalışan kuruluşlar, meslek odaları, yerel ve meslek birlikleri2, kooperatifler,
sendikalar, federasyonlar, konfederasyonlar, yurttaş girişimleri ve platformları” kapsamaktadır
(URL-1).
Türkiye’de dernekler ve vakıflar en önemli STK olarak bilinmektedir. Yaklaşık 102829 dernek,
5 bin kadar vakıf, yüzlerce birlik ve odaları, kooperatifler, sendikalar gibi STK kapsamına giren
her bir oluşum, ayrı yasal çerçeveler altında düzenlenmektedir. STK’lara ait mevzuat ve diğer
güncel bilgiler için ilgili kurumlar şu şekilde dile getirilebilir; a) Dernekler ve Birlikler için İçişleri Bakanlığı-Dernekler Dairesi Başkanlığı (www.dernekler.gov.tr), b) Vakıflar için Vakıflar
Genel Müdürlüğü (www.vgm.gov.tr), c) Sendikalar için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
(www.csgb.gov.tr), d) Mühendis ve Mimar Odaları için Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (www.tmmob.org.tr), e) Kooperatifler için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı- Kooperatifçilik
Genel Müdürlüğü (www.koop.gtb.gov.tr) ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Tarım
Reformu Genel Müdürlüğü bünyesindedir.
Sivil Toplum Kuruluşları Bölgesel Kalkınma Ajanslarından, TİKA’dan, Üniversitelerden, Resmi Kuruluşlardan, Tanıtma Fonundan proje fonu, eğitim ve araştırma-geliştirme desteği alabilmektedir. Bunun yanında bazı STK’lar da kendi aralarındaki birlik ve işbirliği için projelere
fon sağlamakta, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği, Yeşilay, REC Türkiye gibi başka
kurumlar da tercihen projelere hibe veya kredi verebilmektedir.
Kuruluş konuları ve yasal statüleri farklılıklar gösterse de hepsinin dayandığı temel “Birlikten
Güç Doğar” ilkesidir. Sivil Toplum Örgütleri; amaçları doğrultusunda projeler, yayınlar, etkinlikler, toplantılar, lobi çalışmaları gibi çalışmalar yürütür, üyeleri ikna ve eylemlerle çalışır,
üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük usulüyle kabul eder, kar amacı gütmeyen ve gelirlerini
bağışlar veya üyelik ödemeleri ile sağlamaktadır.
Bu çalışmada ormancılık faaliyet ve projelerini yapan STK’lara “ormancılık Sivil Toplum Kuruluşu” denilmiş özellikle arazide, ormanda ya da ormancılık birimlerinde ve diğer kişilere
ormancılık proje ve çalışmaları yapmayan STK’lara yer verilmemiştir. Türkiye’de Ormancılık
STK’larıyla ilgili araştırmalardan bahsedildikten sonra dünyada dikkat çeken bazı havzaların
sürdürülebilir yönetimi ve sürdürülebilir arazi yönetimi konusunda Ormancılık Sivil Toplum
Kuruluşlarından örnekler verilecektir. Türkiye’de mümkün olabilecek Sivil Toplum Kuruluşları üzerine hazırlanan bu çalışma havzalarda ormancılık ve sürdürülebilir arazi yönetimi
konusunda sivil toplumun geliştirilmesi anlamında önemlidir.

2 Noterler Birliği, Barolar Birliği, Bankalar Birliği, Veteriner Hekimler Birliği, Eczacılar Birliği… gibi
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TÜRKİYE’DE ORMANCILIK SİVİL TOPLUM KURULUŞLARIYLA İLGİLİ
ARAŞTIRMALAR
Kırış ve Ark., (2009)’da yaptıkları araştırmaya göre Türkiye’de bulunan Ormancılık ve Ormancı Sivil Toplum Kuruluşlarını araştırmışlardır. Bu çalışmaya göre Ormancılık STK’ları olarak
Orman Mühendisleri Odası (OMO, www.ormuh.org.tr), Türkiye Ormancılar Derneği (TOD,
www.tod-tr.org.), Yeşil Türkiye Ormancılar Derneği (YTOD, www.yesilturkiye.org.tr), Kırsal
Çevre ve Ormancılık Sorunlarını Araştırma Derneği (www.kirsalcevre.org.tr), Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği (ORKOOP, www.orkoop.org.tr.), Ege Orman Vakfı (www.
egeorman.org.tr), Tema Vakfı (www.tema.org.tr ), Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme
Kurumu (TÜRÇEK, www.turcek.org.tr), Doğa ve Çevre Vakfı (DOÇEV, www.docev.org.tr),
Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL), Türkiye Tabiatını Koruma
Derneği (TTKD, www.ttkder.org.tr) gösterilmiştir. Ayrıca özel orman sahiplerinin bir
STK kurabileceği önerisinde bulunmuştur.

Şekil 1. Türkiye›de ormancılık sivil toplum kuruluşlarının amblemleriyle gösterimi
Türkiye Çevre Vakfı (TÇV), “Gönüllü Kuruluşlar Toplantıları” olarak hazırladığı kitaplarda
(TÇV, 1994 ve 1995) güncellenmesi gereken Ormancı STK’lara ait bilgilere yer vermiştir. Bunun yanında bazı Sivil Toplum Kuruluşlarından 37 kadar STK, Ankara merkezli “Türkiye Tarım, Ormancılık, Gıda ve Çevre Platformu-TÜRÇEP” adıyla bir araya gelmiştir (www.buğday.
org, 18.08.2004). Bazı ormancılık STK’ları TÜRÇEP üyesidir. Akesen vd., (2003)’de yaptıkları çalışmada ormancılıkta katılım, ilgi/çıkar grupları, sorunları ve öneriler incelenmiştir. Bu
çalışmaya göre Ormancılığın temel boyutları ile ilgilenen pek çok gönüllü kuruluş bulunmakta,
söz konusu kuruluşların nitelikleri ve çalışma sistemlerinin etkenliği ile ilgili tatmin edici bir
çalışma bulunmamaktadır. Aralarında gerçekten saygı duyulacak etkinlikler yürütenler olduğu
gibi, pek çoğunun neredeyse bir moda akımı gibi oluştukları söylenebilir, denilmiştir.
Çağlar, (2005)’de yaptığı çalışmada Sivil Toplum Kuruluşlarını Gönüllü Kuruluşlar, Meslek
Kuruluşları ve Ekonomik Amaçlı Kuruluşlar olarak sınıflandırmıştır. Bunun yanında Türkiye’de STK’ların etkenlik düzeylerini yükseltebilecek birliktelikleri oluşturma becerisi yeterince gelişmediğini savunarak STK’ların doğa koruma alanında çoğunlukla yarışmacı ve kimi
durumlarda da çatışmacı ilişkiler içerisinde olduğunu dile getirmiştir. 1980’li yıllarda Türkiye’de de egemenleşen ekonomik, toplumsal ve kültürel ilişkilerin biçimlendirdiği değer yargıları STK’ları katılmacılaştırılmış ve taşeronlaştırılmıştır, denilmiştir.
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Özellikle son yıllarda çeşitli ülkelerarası kuruluşlar hem kamu kurum ve kuruluşlarına, hem
de STK’lara sağladıkları proje destekleri değişme ve gelişmeleri yönlendirebilecek etkenlik
düzeyine ulaşmıştır. STK’ların bu çabalara katkıda bulunması isteniyorsa hem kamuda, hem de
STK’larda işbirliğini kolaylaştırıcı kültür ve davranış biçimlerinin oluşturulması zorunludur.
Geray (1999)’da yaptığı çalışmada genel olarak Sivil Toplum Kuruluşlarının amaca uygunluk,
gönüllü çalışma, ülkeye fayda, yeterlilik gibi durumlarını araştırmış ve STK’ların etik yönünden
değerlendirmelerde bulunmuştur.

Şekil 2. Havzalarda Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve Rehabilitasyonu için Sivil Toplum Kuruluşları
Geliştirilmelidir.

3. DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ BAZI
ÖZELLİKLERİ
Devlet sosyal politikaların tasarlanması gerekli hukuki altyapının oluşturulması “refah toplumu
hedefi” gereği sağlık, barınma, eğitim, sosyal güvenlik ve kişisel sosyal hizmetler gibi temel
sosyal hizmetler alanlarıyla ilgilenmektedir. Bunu gelenekçi yaklaşımla kamu ve kurumları
eliyle görev bilir. Bunun yanında aile, sivil toplum örgütleri ve piyasa gibi aktörler veya kurumlar tarafından dışarıdan da sağlanabileceği ve geliştirilebileceği iddiası, sosyal politikanın
kapsamının genişlemesine neden olmuştur (Coffey, 2004).
Sivil Toplum Kuruluşları az gelişmiş ülkelerde genellikle toplumun küçük yâda coğrafi olarak
belli bir kesimine yönelik gıda, sağlık, barınma alanlarında mütevazı toplumsal projeler yürüttükleri görülmektedir. Temel yoksunluk alanlarıyla mücadeledeki bu parçalı yapılanma ülke
geliştikçe ve kapasite arttıkça daha merkezi bir hal almakta kapsamı genişlemektedir.
Gelişmiş ülkelerdeyse STK’ların hizmetlerinin ülke sınırlarını aştığı ve hatta ülkeler üstü bir
yapıya kavuştukları böylece az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere doğru faaliyetlerini genişlettikleri görülmektedir. Bunun yanında gelişmiş ülkelere de bakıldığında STK’lar ikame değil,
tamamlayıcılık ve işbirliği rolleri ile hizmet verdikleri görülmektedir. Örneğin kar amacı gütmeyen STK’ların önemini erken fark eden ülkelerden biri olan İngiltere’de bile devlet hâkim
konumunu devam ettirmektedir. Almanya’da da bu şekilde nerdeyse finansmanın yarısı devlet
tarafından sağlanırken hizmetlerin sunumu ise STK’lar ile işbirliği ile yerine getirilmektedir
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(Özdemir, 2004). Devlet mülk ve hizmetleriyle vakıf devleti konumundaki Osmanlıda birçok
hizmetini önemli bir STK olan vakıflar sayesinde yapmıştır. Osmanlı Döneminde, ‘’Kuşlara
Pirinç, Hayvanlara Gıda ve Su Verilmesi Vakfı’’ gibi çok sayıda vakıf olduğu ve Osmanlının bir
vakıf devleti olduğu görülmektedir.
Avrupa Komisyonu Türkiye 2013 Yılı İlerleme Raporu’na göre Sivil toplum konusunda; “Türkiye’de giderek gelişen aktif bir sivil toplum bulunmaktadır; İçişleri Bakanlığının dernekler
mevzuatını, Avrupa standartlarına uygun olarak, sivil toplum örgütlerinin finansman sağlamasını kolaylaştırmasına ve örgütlenme özgürlüğünü teminat altına almasına ihtiyaç vardır. Yasal
çerçeve, Sivil Toplum Kuruluşlarının işleyişini engellemektedir ve aşırı bürokrasi sivil toplum
katılımı konusunda sıkça cesaret kırıcı olmaktadır. STK’ların isteklerini duyuracakları ve politika yapımında yer alacakları yapısal katılımcı mekanizmalar bulunmamaktadır; bunun yerine
yaklaşımlar ad hoc (amaca özel geçici çözüm) temelli olmakta ve tüm karar alma döngüsü
(uygulamanın izlenmesi dâhil) yerine sıklıkla bu döngünün belirli aşamaları ile sınırlı kalmaktadır. Dernekler ve vakıflar mevzuatı, dernekleri daha da güçlendirecek şekilde uygulanmalıdır.
Hali hazırda, cezalar ve denetim konularında sorunlar ortaya çıkmaktadır. İlgili diğer mevzuat,
STK’lar karşısında sınırlayıcı biçimde yorumlanmaya devam etmektedir. STK’ların mali ortamı, özel bağışlara ve sponsorluğa yönelik vergi ve diğer konulardaki yetersiz teşviklerden
ibaret olup, bu durum STK’ların çoğunu kamu projesi hibelerine (genellikle uluslararası nitelikli) bağımlı kılmaktadır. STK’lara yönelik kamu fonları yeterince şeffaf ve kurallara dayalı
değildir. Kamu fonları, STK’lara bakanlıklar ve proje ortaklığı mekanizmaları aracılığıyla tahsis edilmekte olup, nadiren hibe tahsisatı veya hizmet sözleşmeleri aracılığıyla sağlanmaktadır.
Bakanlar Kurulu kararı ile çok kısıtlı sayıda STK’ya vergi muafiyeti ve kamu yararı statüsü verilmektedir. Sosyal teşebbüsler, mevzuatta ayrı bir tüzel kişilik olarak tanımlanmamıştır.
STK’ların lobicilik güçlerini artırmaları ve Türk toplumunun ilgisini çekmeleri için desteğe
ihtiyaçları vardır. AB-Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu programları devam etmekte olup, bugüne kadar Türkiye’deki 1.600 STK’yı kapsamıştır. Bu programlar sivil toplumun gelişmesine
ve yerel düzeyde STK’ların çok daha fazla tanınmasına katkı sağlamış ve münferit STK’ların
kapasitelerinin, ortaklıklarının ve görünürlüklerinin artırılmasına yardımcı olmuştur. Programların AB ve Türk STK’ları arasındaki sürdürülebilir diyaloğu gerçek anlamda teşvik etmesi için
daha fazla çabaya ihtiyaç vardır.”
4. TÜRKİYE’DEN VE DÜNYA’DAN ÖRNEKLERİYLE HAVZA SİVİL TOPLUM
KURULUŞLARI
Tarih boyunca akarsu boylarında gelişen kentler, bulundukları havzada aynı hayat kaynağından
beslenmiş ve benzer bir kültür oluşturmuşlardır. Aynı havzada yaşayan toplulukların kültürel özellikleri birbirine benzemektedir. Nehir etrafında şekillenen kültürler ve yerleşim yerleri binlerce yıl
yaşamışlardır. Türkiye’de Toplamda 25 büyük havza bulunmaktadır. Bunlar; Ergene, Marmara,
Susurluk, Kuzey Ege, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes, Batı Akdeniz, Antalya, Burdur,
Akarçay, Sakarya, Batı Karadeniz, Yeşilırmak, Kızılırmak, Konya, Doğu Akdeniz, Seyhan, Asi,
Ceyhan, Fırat Dicle, Doğu Karadeniz, Çoruh, Aras, Van Gölü havzası olarak isimlendirilmiştir.
Türkiye Doğu Anadolu Havza Islahı Projesi katılımcı planlamayı mikro havza seviyesinde başarıyla uygulamıştır. Proje, çiftçilerin problemleri algılayışını tartışmayı, muhtemel çözümler
üzerinde anlaşmaya temel oluşturan bir dizi uygulama seçenekleri ve tecrübelerden edinilen
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dersleri ve uyarlamalı araştırma ve demonstrasyonların (yayım faaliyetlerinin) sonuçlarını içeren bir etkileşimli mikro havza planlama aracını, bir “Çiftçi Merkezli, Problem-Sor-Sapta-Çöz”
yaklaşım kullanarak geliştirmiştir. Mikro havzadaki her köye ait planlar, mikro havza planları
ve bütçe taleplerinin yapı taşlarını oluşturmuştur. Proje, kaliteye odaklanmış, dikkate değer
biçimde esneklik sergilemiş ve yaptıkça-öğren yaklaşımı uygulamıştır (Daeghouth vd., 2008).
Havzaların korunması ve sürdürülebilir yönetimi konusunda özellikle gelişmiş ülkelerde birçok
Sivil Toplum Kuruluşu olduğu görülmektedir. Bunun yanında Türkiye’de de özellikle orman
köylüsü başta olmak üzere kırsaldaki halkın kalkınmasına yönelik STK’lar faaliyete geçmektedir. Bazı kuruluşların havzalarda kalkınmaya yönelik havza birlikleri kurdukları bilinmektedir.
Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) havza birliklerini oluşturmuştur.
Bu havza birlikleri ile havzalardaki küçüklü büyüklü yerleşmelerin, ortak doğal ve kültürel
özellikler çerçevesinde bir araya gelerek kalkınması için güç birliği yapmasını öngörmektedir.
Havza birliklerinin amacı; doğal ve kültürel birikimler konusunda yerel inisiyatiflerin ve yerel
yönetimlerin harekete geçmesini sağlamak, belirlenen öncelikler doğrultusunda ‘süreklilik’
ve yeni ‘dayanışma’ ortamları ile planlama ve koordinasyonu gerçekleştirmek, havzaya
özgü değerleri ve gelenekleri de ekonomiye kazandırmak, doğal-tarihsel-kültürel değerlerin
korunmasına bağlı kalkınma modelini tüm havzaya yaymak olarak özetlenmiştir. Bu Havza
birliklerine yönelik ilk adımlar, Antalya’nın Akseki-İbradı yöresinde atılmış Elmalı-KaşFinike Havzası’nda bir dizi çalışma gerçekleştirip bu deneyimlerle diğer havza birlikleri hayata
geçirilmiştir. Büyük Menderes Havzası Çevre Koruma Birliği Şubat 2008’de; Batı Karadeniz
Kalkınma Birliği (BAKAB) ise 2009’da kurulmuş ve Yukarı Çoruh, Arpaçay, Yukarı Fırat,
Kızılırmak, Göksu-Ergene havzalarında birliklerin kuruluş çalışmaları da yürütülmekte olduğu
belirtilmiştir. Küçük Menderes Havzası Koruma Birliği Kasım 2000’de çalışmaya başlamıştır.
İzmir Valiliği, yöre belediyeleri, Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Orman Bölge
Müdürlüğü’nün teknik, İzmir Valiliği ve İçişleri Bakanlığı’nın mali desteğiyle yürütüldüğü
belirtilmiştir. Birlik çalışmaları Birgi’de bulunan Küçük Menderes Araştırmaları Merkezi
(KÜMAR) aracılığıyla yürütülmektedir (www.cekulvakfi.org.tr).
Kelkit Havzası Kalkınma Birliği; Kelkit Havzası bölgesinde gelir getirici, göçü azaltıcı, diğer
bölgelerle gelişmişlik farklılığını azaltıcı faaliyetler ve projeler için kamu ve özel kuruluşlar
ile iş birliği yapmakta; havza kaynaklarının ayrıntılı araştırılmasının ardından ekonomi, kültür,
orman, tarım, eğitim, sağlık, turizm alanlarında somut sonuçlara ulaşan projeler gerçekleştirme
amacındadır. Bölgenin doğal ve kültürel zenginleri ile bölge kalkınmasına katkıda bulunmak
amaçlarıyla birlik başkanlığını Tokat Valisi’nin yaptığı ve Giresun, Erzincan, Gümüşhane ve
Sivas’tan valilik ve Özel İdare Genel Sekreterliğinden üst düzel yetkililerin yönetimde olduğu
2003 yılında kurulan Kalkınma Birliğidir. Birlik 30 kadar kültürel miras projesinin uygulanması ve yönetilmesinde yerel ortaklara destek verilmiştir (URL-5).
‘Gediz Kuş Cenneti Koruma ve Geliştirme Birliği’ bu konuda doğa koruma alanında Türkiye’de sayılabilecek az sayıdaki “Havza Sivil Toplum Kuruluşu” olarak bilinmektedir. Fakat
Türkiye’de genel olarak bakıldığında doğa koruma ve yaban hayatı çalışma ve ilgi alanlarında
yaygın olarak birçok STK bulunduğu görülmektedir.
Havza Yönetim Heyetleri Tebliği3 ile 2013 itibariyle Orman ve Su İşleri Bakanlığı öncülüğünde İlgili valiliklerin, DSİ, OGM, SYGM, STK’lar, Üniversiteler ve OSB temsilcileri ve ilgili
3 Bu Tebliğ, 18 Haziran 2013 tarih ve 28681 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
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kurumların da bulunduğu Havza Yönetim Heyetleri kurulmaktadır. Bu heyetlerin teşekkülü,
görevleri, çalışma usul ve esasları bu tebliğde belirtilmiştir.
Ohio Nehri Vakfı, (ORF, www.ohioriverfdn.org, Ohio River Faundation) bir grup vatandaş tarafından 2000 yılında, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak doğal kaynakların bozulmasına
karşı kurulmuştur. Ohio Nehri havzası içme suyu, rekreasyon ve ticaret kaynağıdır ve yaban
hayatı yaşam alanı sağlamaktadır. ORF’nin amacı; bugünkü ve gelecek kuşakların sağlık ve
keyfi için, Ohio Nehri ve kollarının su kalitesi ve ekolojisini korumak ve geri kazanmaktır. ORF
Nehir restorasyonu için teşviklerin yanı sıra, su kalitesinin korunması ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi için eğitim ve yönetim programları sunmaktadır.
Truckee Nehri Havzası Konseyi, (www.truckeeriverwc.org,
Truckee River Watershed Truckee Nehri Havzası Konseyi, (www.truckeeriverwc.org, Truckee River Watershed
Council) havzanın korunması, restorasyonu, sağlığı, izlenmesi, projelerin koordine edilmesi ve izlenmesi amacıyla kurulmuştur. Truckee Nehri Günü kapsamında ilk
defa 1996 yılında su kalitesi ve habitat sorunlarını çözmek amacıyla toplanılmış ve bu konsey kurulmuştur.
Konseyde; ABD ilgili bakanlığa bağlı Orman Servisi,
Bölgesel ajanslar, özel sektör temsilcileri, iş konseyleri,
su ile ilgili otorite ve STK’lar, koruma vakıfları, üniversiteler ve yerleşim yerleri yönetimlerinden oluşan 600’ü
aşkın gönüllü olduğu görülmektedir. Kurulduğundan beri 80 kadar küçüklü büyüklü restorasyon projeleri gerçekleştirmiştir. Bunun yanında son zamanlarda tamamlanmak üzere 40 kadar
büyük ölçekli restorasyon projesi devam etmektedir (URL-2).
Kongo Havzası Orman Ortaklığı, (CBFP, www.pfbc-cbfp.org, Congo Basin Forest Partnership)
gönüllü bir multi-paydaş girişimi olarak dikkat çekmektedir. Bu ortaklık Afrika ülkelerinde,
bağış kuruluşları, hükümetler, uluslararası kuruluşlar, Sivil Toplum Kuruluşları, bilimsel kuruluşlar ve özel sektör dahil olmak üzere 70 kuruluşu bir araya getirmiştir. CBFP Kongo Havzası’ndaki orman ekosistemlerinin korunması ve sürdürülebilir yönetimini teşvik etmek için, Orta
Afrika Orman Komisyonu (COMIFAC) ile yakın ilişki içinde çalışmaktadır.
Dünyada birçok STK olduğu görülebilir Amerika’da daha gelişmiş bir örgüt yapısıyla Havza/
Nehir kuruluşları dikkat çekmektedir. Bunun yanında birçoğu vakıf şeklinde olduğu görülmektedir. Bunlara; Yolo Basin Faundation, Jordan River Faundation, Buffallo River Faundation,
Nile River Faundation, Colorado River Faundation, San Antonıo River Faundation, The San
Diego River Faundation… gibi örnekler verilebilir.
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Şekil 3. Dünya Bazı Önemli Havza Sivil Toplum Kuruluşlarının Amblemleri

Sürdürülebilir kalkınma için nehir havzaları düzeyinde bütüncül su kaynakları yönetimini teşvik amacıyla 1994 den beri faaliyette bulunan Havza Organizasyonları Uluslararası Ağı (International Network of Basin Organizations- INBO) küresel anlamda Havza örgütleri birliği
olarak bilinmektedir.
Havza Organizasyonları Uluslararası Ağı (INBO) toplamda 71 ülkede 192 üyesiyle çalışmalarını yürütmektedir. Bu konuda www.inbo-news.org sayfasından çalışmalarına ulaşılabilir. Türkiye’de Türkiye Su Enstitüsü (SUEN) ile iletişim halinde çalışmaktadır. Bunun yanında İNBO
listesine göre Uluslararası Havza Komisyonları Listesinden birkaç örnek vermek gerekirse;
Avusturya’da faaliyette olan ‘Tuna Nehrinin Korunması Uluslararası Komisyonu’ (ICPDR,
www.icpdr.org), Belçika’da faaliyette olan Uluslararası Meuse Komisyonu (IMC-CIM, www.
meuse-maas.be), Uganda’da faaliyette olan Nil Havzası Girişimi (NBI, www.nilebasin.org),
Nijer’de faaliyette olan Nil Havzası Otoritesi (ABN, www.abn.ne) örnek olarak verilebilir
(URL-3).
5. SONUÇ VE TARTIŞMA
Havza ölçekli veya farklı ölçeklerdeki çalışmaları esas itibarıyla devlet yaptığı görülmektedir.
Devletin çalışmalarına halkın katılımı çok önemli olmasına rağmen birçok proje için bu katılım
henüz yeterli değildir. Halkın katılımını artıracak yöntem olarak STK’ların etkin kullanımı ve
yönlendirilmesi olabilir, sadece kişilerin doğrudan iştiraki ise kolay ve başarılı bir yol değildir.
Havzaların Sürdürülebilir Yönetimi konusunda proje, eğitim, araştırma, planlama, uygulama ve
denetim çalışmalarına STK’ların katılımının sağlanması sadece mevzuat iyileştirmesi ile sağlanamamaktadır. STK’ların anlayışın bu yönde geliştirilmesi çok daha faydalı olacaktır. STK
iştiraki hibe, proje ve malzeme desteği, her çeşit kamu faaliyeti için ciddi ve samimi davet çok
önemlidir.
Proje, eğitim, araştırma, planlama, uygulama ve denetim çalışmalarında fahri denetçilik yapan,
kuruluş amacına ve mevzuata uygun çalışan, etkin katılımcılık sağlayan ve sürdürülebilirlik
katan STK’lar ödüllendirilmeli, özendirilmeli ve öncelik verilmelidir. Bunun yanında yanlış
yapanlar ise çeşitli caydırıcı işlemlere tabi tutulmalıdır.
Ormancılık ve arazi planlamalarının sürdürülebilir olması için halkın katılımı şarttır. Bunun
için sivil toplumu harekete geçirmek gerekmektedir. Sivil Toplum Kuruluşları bu yönde hareket
etmesinde fayda olabileceği öngörülebilir. Bunun yanında Türkiye’de birçok Havza Rehabili-
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tasyon Proje geliştirilmektedir ve gelecek dönemde havza tabanlı arazi planlaması ve projeleri
ile doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına yönelik projeler geliştirilecektir. Türkiye’de
Entegre Havza Rehabilitasyon Projeleri ve Yönetiminin geliştirilmesi, katılımcılığın sağlanabilmesi, planlamada kullanılan SOR- SAP- ÇÖZ tekniğinin daha etkin sağlanabilmesi ve projelerin sürdürülebilir olması için havza mantığı ile faaliyet gösteren ve çalışmalarını havza yönetiminde olduğu gibi entegre yürütecek Vakıf, Dernek, Birlik… gibi Sivil Toplum Kuruluşları
olmalıdır.
Entegre Havza Rehabilitasyon Projeleri Dünya’da ve Türkiye’de sürdürülebilir arazi yönetimi
ve rehabilitasyonu ile toplum temelli kırsal kalkınma hedeflerine ulaştırmakta ivme kazandırmıştır. Tükiye’nin yaptığı havza projeleride toplum temelli oluşu ile dikkat çekmektedir. Fakat
Sivil Toplum Kuruluşlarının bu katılımcı yaklaşımda rolü daha da arttırılmalıdır.
Havza kelime itibariyle halk açısından anlamlı ve pek kullanılır bir terim olmayabilir. Fakat
gelişmiş ülkelerin birçoğu bu konuda çalışma yapmaktadır. Havza tabanlı arazi planlaması ve
projelendirilmesinin öneminden kaynaklanan birçok Sivil Toplum Kuruluşu oluşturulmuştur.
Türkiye’de de mevcut olan bazı Ormancılık Sivil Toplum Kuruluşları Havza Rehabilitasyon
Projelerinde katılımcılığı ve sahiplenmeyi arttırıcı faaliyetlerde bulunabilir ve projeler için çalışma alanlarını bu yönde geliştirebilir.
Dünya’da Amerika ve bazı önemli Nehir havzalarında havza STK’ları özellikle vakıf şeklinde
dikkat çekmekte, Havza Organizasyonları Uluslararası Ağı (INBO)’nun yanında Türkiye’de
kurulan Havza Yönetim Heyetleri ve Havza Kalkınma Birlikleri gibi kuruluşlar olduğu görülmektedir. Türkiye’de Ormancılık Teşekkülleri Kırış ve Ark. (2009) tarafından incelenmiş ve
çalışma alanları belirtilmiştir. Bu çalışmaya göre Yeşil Türkiye Ormancılar Derneği gibi çok az
STK’nın ormancılık çalışması yaptığı ve havza alanında hiçbir STK’nın ormancılık faaliyeti
yapmadığı görülmüştür. Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşlarının bazı faydalarının görüldüğü
ve geliştirildiği gibi bazı sıkıntılarının da olduğu görülmektedir. Dernek, Oda, vakıf şeklinde
ormancılık teşekkülleri mevcuttur. Fakat henüz ormancılık için birlik havza Sivil Toplum Kuruluşu şeklinde herhangi bir teşekkül bulunmamaktadır. Mevcut bu bahsi geçen STK’ların Havzaların Sürdürülebilir Yönetimi konusunda geliştirilmesi ve projelerinin ve çalışmalarının bu
yönde ve anlayışta olması sağlanabilir. Uluslararası alanda çalışma alanı olan veya yurtdışında
şubesi olan herhangi bir ormancılık teşekkülü de bulunmamaktadır. Sınırı aşan sular ile konu
edilen Uluslararası öneme sahip havzalarımızın sürdürülebilir yönetimi konusunda STK’lar
geliştirilmeli ve gelişmiş ülkelerdeki STK’ların anlayışı Türkiye’de de yer almalıdır.
Türkiye’de Havza Rehabilitasyon Projelerinin önemi ve özellikleri giderek artmakla beraber;
havza projelerine sivil toplumun ve STK’ların destek olması sağlanması amacıyla Havza Teşekkülleri kurulabilir. Birçok havza problemini çözümü için ve havzaların sürdürülebilir yönetimi konusunda ormancılık Sivil Toplum Kuruluşu kurulabilir. Bunun yanında Havza Yönetim
Heyetlerine destek sağlayacak STK niteliğinde Havza Teşekkülleri kurulabilir. Örneğin “Susurluk Havzası Değerlendirme Vakfı/Derneği/Birliği”…gibi bir teşekkül kurulabilir. Projeye dayalı birliktelik halindeki Ormancılık Teşekkülü (Ceyhan ve Seyhan Havzası Projeleri Birliği…
gibi), Havzaların Sürdürülebilir Yönetimi konusunda (Susurluk Havzası Araştırma Geliştirme
ve Planlama Vakfı) ormancılık teşekkülü Türkiye için düşünülebilir.
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ÖZET
“Kızılcahamam Toprak Muhafaza, Mer’a İslâhı ve Ağaçlandırma Tatbikat Grup Müdürlüğü” (KTMAGrp) 1959 yılında kurulmuştur. KTMAGrp
Md’lüğünün görevi; Sarıyar Barajı’na önemli miktarda toprak taşınan Kirmir
Çayı Havzası’nda toprak koruma çalışmaları yapmaktır. KTMAGrp. Müdürü
Mustafa Okutan’ın ilk ele aldığı yan havza, “ Özbekler Deresi Havzası”dır. Köyün asıl adı “Yanık-Özbekler”dir. Özbekler Mahallesi daha güneydeki “Yanık
Mahallesi” ile birlikte “Yanık Özbekler Köyü” olarak anılmaktadır.
Özbekler Deresi havzası tipik bir sel deresi olup, Özbekler Mahallesi bu sel
deresinin taşıntı konisi üstüne yerleşmiştir. Dere Havzası’ndaki karaçam/
meşe ormanı yakacak odun sağlamak için tahrip edilmiş, keçi otlatması
ormanın doğal gençleşmesini önlemiştir. Meşeler kök ve kütük sürgünleri ile
varlıklarını devam ettirmişlerdir. Ancak aşırı ve devamlı otlatma meşelerin
de çalılaşmasına ve giderek seyrelmesine sebep olmuştur. Bitki örtüsü yok
edilmiş olan dik eğimli yamaçlarda sağanak yağışlar sellere dönüşmüş ve
toprakları taşıyıp, aşağıdaki taşıntı konisini oluşturmuşlardır.
Özbekler Deresi Havzası 4 467 250-468 300 doğu ve 4 488 850-4 488 100
kuzey koordinatları arasındadır. Havzanın alt yükseltisi 1070 m, üst yükseltisi
1360 m’dir. Havzanın ortalama eğimi % 47,5 olarak hesaplanmıştır. Havzanın
% 82’sinde arazi eğimi > % 30’dur.
Özbekler Deresi Havzası’nın ilginç özelliklerinde biri de derenin doğu/
batı yönünde uzanmasıdır. Bu sebeple havza kuzey (% 45) ve güney (% 55)
bakılı yamaçlardan oluşmaktadır. Kuzey ve güney bakılı yamaçlardaki farklı
güneşlenme süresi ve şiddeti önemli yetişme ortamı farklarının oluşumuna
sebep olmuştur. Ancak havzanın yamaçları çok dik oldukları ve karşılıklı
gölge yaptıkları için, alt yamaçlarda bakı farkı azalmaktadır.
KTMAGrp. Md’lüğü bu dik yamaçlı havzada; ağaçlandırma sekileri ile toprak
taşınmasının kısa sürede önlenemeyeceğini ve yamaç dengesinin sağlanamayacağını değerlendirmiştir. Bu sebeple dik yamaçlarda “Sağanak yağışı tutmak
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ve toprağa sızdırmak” için banket teraslar yapılmıştır. Ortalama eğimi % 27,6
olan Özbekler Deresi yatağının dik eğimi 17 taşıntı barajı ile denge eğimine
getirilmiştir.
Özbekler Deresi Havzası’nda teraslamalar ile taşıntı barajları 1960-61
yıllarında, ağaçlandırmalar 1961, tamamlama dikimleri ise 1962-63 yıllarında
yapılmıştır. Havzadaki taşıntı barajlarının durumu 45 yıl sonra (10.9.2006
günü) tarafımızdan ayrıntılı ölçmeler ile incelenmiştir. Ancak yapılan ölçmeler
ve durum tespitleri kısa bir özet bildiri halinde (2007) yayınlanabilmiştir. Bu
defa taşıntı barajlarının durumu, taşınan materyal ile doluluk oranları, baraj
arkasında toplanan materyalin doğal ağaç ve çalı türleri ile kaplanması ve
belirlenen diğer bulgular derlenip, düzenlenmiştir.
Amenajman planına göre havza alanının % 86,7 ‘si karaçam ormanı olup
(KTMAGrp’u tarafından ağaçlandırılmıştır), % 11,6’sı kısa boylu meşe baltalığı (KTMAGrp’u tarafından canlandırma kesimi yapılmıştır) ile kaplı olup, %
1,7’si açık alandır. Havzanın bu durumu yapılan teraslama, ağaçlandırma ve
çalılaşmış baltalığı canlandırma kesimi çalışmaları ile taşıntı barajlarının ve
korumanın başarıya ulaştığını göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Kızılcahamam, Toprak Muhafaza, Yanık Özbekler, Taşıntı barajlar
1. GİRİŞ
Karasal iklim etkisi altındaki İç Anadolu’da ısınma amacı ile binlerce yıldan beri ormanlar kesilmiştir. Karaçam ormanları geniş alanlarda yok olmuştur. Kök ve kütük sürgünü veren meşe
ormanları ise baltalıklara ve otlatma baskısı altında giderek meşe çalılıklarına dönüşmüşlerdir.
Dağlık arazide seyrelmiş orman ve ot örtüsünün yok olduğu otlak alanlarına düşen yağışlar
seller dönüşmüş, aşağıdaki tarım ve antik yerleşim alanlarının üstünü yeni tortullar ve taşıntı
konileri kaplamıştır.
Kızılcahamam ve çevresinde de artan sel olayları ve özellikle 1956 seli toprak koruma, mer’a
islâhı ve ağaçlandırma işlerini bir arada yürütmek üzere “Kızılcahamam Toprak Muhafaza,
Mer’a İslâhı ve Ağaçlandırma Tatbikat Grup Müdürlüğü” kurulmuştur. Orman Yüksek Mühendisi Mustafa Okutan
Grup Müdürü olarak tayin edilmiştir. Grubun kuruluşundaki asıl amaç; Sakarya Nehri üstündeki Sarıyar Barajının taşınan materyal ile dolmasını önlemek için Kirmir Çayı Havzası’nda
toprakların korunmasıdır. Kızılcahamam Grubu ilk olarak 1956 sel olayında zarar görmüş olan
Özbekler Deresini ele almıştır. Yamaçlarda teras tutabilecek arazide banket teraslar yapılmış,
teras yapılamayacak dik yamaçlar ve sığ topraklar alttaki andezit anakayasından dolayı kazıklı
çitlerin de yapılması mümkün olmadığı için korumaya alınmıştır. Özbekler Deresi içine 26 tane
tesis yapılmıştır. Taşıntı barajları vadinin durumuna ve arkasında birikecek materyal yığının
miktarına göre farklı ölçeklerde olup, kuru (harçsız) taş, harçlı taş ve beton (Bir tanesi de kavisli) barajlara kadar çeşitli modellerdedir. Bu özelliği ile Özbekler Deresi taşıntı barajları dere
yatağını denge eğimine getirme işlevi yanında öğretim, eğitim konusunda da kullanılabilecek
durumdadırlar.
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Aradan geçen zaman süresinde Özbekler Deresi ve Özbekler Mahallesi’nin üzerine yerleştiği
taşıntı konisi unutulmuştur. Ülkemizde çok önemli ve örnek bir sel deresi islâhı olan bu çalışmanın 45 yıllık süre sonundaki durumun incelemesi 10.9.2006 günü yapılmıştır.
2. AMAÇ VE YÖNTEM
Bu çalışmada amaç; Özbekler Deresi’nde selleri önlemek için yapılan taşıntı barajlarının 45 yıl
sonraki durumunun incelenmesi ve tanıtımıdır. Yamaç arazideki banket teraslar ve ağaçlandırma, karaçamların büyümesi ile bakı ve toprak özellikleri arasındaki ilişkiler ele alınmamıştır.
Araştırmada öncelikle araştırma alanının konumu, arazinin yapısı ile jeolojik temel ile ilişkisi
ve Kızılcahamam Meteoroloji İstasyonunun verilerine göre iklim özellikleri incelenmiştir.
İklim özellikleri yanardağ püskürmelerine bağlı bir dönemleme ile incelenmiştir. Yanardağların
stratosfer’e (> 10 000 km) püskürttükleri kül, toz ve gazlar güneş enerjisinin Dünya atmosferine
ulaşmasını engellemekte ve atmosfer sıcaklığı 1 C° kadar azalmaktadır.
Özbekler Dere vadisi boyunca yapılmış olan 26 tesis (25 baraj ve eşik ile 1 karşı baraj) ölçülmüş
bunların arkasındaki materyal birikimi ve materyal üstünde yetişen ağaçların türleri ile çamların
yaşları belirlenmiştir. Böylece taşıntı barajı arkasına yığılan materyalin durağanlaşması ve
üstünde uçucu tohumların (Karaçam ile Dağ Kavağı tohumları gibi) tutunabildiği süreç ortaya
konulmağa çalışılmıştır.
2. ÖZBEKLER DERESİ VE ÇEVRESİNİN YETİŞME ORTAMI ÖZELLİKLERİ
2.1. YERYÜZÜ ŞEKLİ ÖZELLİKLERİ VE JEOLOJİK YAPI İLE İLİŞKİLERİ
Özbekler Mahallesi eski Ankara-İstanbul yolunun Kızılcahamam’dan İstanbul’a doğru gidiş
yönünde Çamlıdere İlçesi sapağından sonra, Azap Deresi yönünde, yolun kuzeydoğu tarafında
yer almaktadır. Özbekler Deresi Havzası’nın koordinatları; 4 467 250-468 300 doğu ve 4 488
850-4 488 100 kuzey arasındadır. Dere 1360 m yükseltiden başlar, 1070 m yükseltiye iner.
Havzanın ortalama eğimi % 47,5’tir. Havzanın % 82’sinde arazi eğimi % 30’dan fazladır.
Özbekler Deresi Havzası kuzey-kuzeydoğu/batı-güneybatı yönünde uzanmaktadır. Havza
kuzey (% 45) ve güney (% 55) bakılı yamaçlardan oluşmaktadır (Harita 1, Uydu görüntüsü 1).
Arazi andezit masifidir. Andezitlerin üstünde yer, yer andezit tüfleri bulunmaktadır (Harita 2).
Andezit arazisi volkanik bir arazi olduğu gibi, zaman içindeki tektonik hareketlerden de etkilenmiştir. Tektonik hareketler Azap Deresi, Koca Güney kırıklarını ve dik eğimli arazi yapısını
oluşturmuşlardır.
2.2. İKLİM ÖZELLİKLERİ
Kızılcahamam Meteoroloji İstasyonunda ölçülen ortalama sıcaklık değerlerinin dönemsel değişimleri şekil 1’de verilmiştir. Ortalama sıcaklık değerleri 1929-70 döneminde 10,2 C°, 20072013 döneminde 10,5 C° olarak hesaplanmıştır. İki dönem arasındaki fark 0,3 C° olup, çok
önemli değildir. Ancak şekil 1 incelendiğinde ortalama sıcaklık değerlerinin yanardağ püskürmelerinden etkilendiği ve özellikle 1982-93 ile 2002-2006 dönemlerinde ve 2011 yılında düştüğü görülmektedir.
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Aylık ortalama sıcaklıklar dönemlere göre değerlendirildiğinde; 1929-70 dönemi ile 2007-2013
dönemi arasında yaz aylarındaki sıcaklık farklarının 1,5-1,6 C° arttığı görülmektedir. Bu artış
önemli bir yaz kuraklığı işaretidir (Şekil 1 ve 2).
Harita 1. Kızılcahamam Yanık-Özbekler Köyü Özbekler Mahallesi ve Özbekler Sel Deresi
HARİTA 1. KIZILCAHAMAM YANIK-ÖZBEKLER KÖYÜNÜN ÖZBEKLER MAHALLESİ VE ÖZBEKLER SEL DERESİ

BOZUK
TÜYLÜ MEŞE
BALTALIĞI
1000 m

1000 m

K

Uydu Grnt. 1. Özbekler Deresi (Kızılcahamam) ağaçlandırması ve taşıntı barajları
UYDU GRNT. 1. ÖZBEKLER DERESİ (KIZILCAHAMAM) AĞAÇLANDIRMASI VE TAŞINTI BARAJLARI

AŞIRI KEÇİ OTLATMASI,KARAÇAM-MEŞE ORMANININ YAKACAK ODUNA KESİLMESİ SONUCUNDA
SAĞANAK YAĞIŞ SULARI TOPRAĞA SIZDIRILAMAMIŞ, SELE DÖNÜŞMÜŞTÜR.
SELE DÖNÜŞEN SU TOPRAĞI TAŞIMIŞ, AŞAĞIDAKİ TAŞINTI KONİSİNİ OLUŞTURMUŞTUR.
YAMAÇ ARAZİDE TOPRAĞIN SIĞLAŞMASI YÜZEYSEL AKIŞA GEÇEN SU MİKTARININ DAHA DA
ARTMASINA SEBEP OLMUŞTUR. ÖZBEKLER MAHALLESİ İLE BAHÇELERİ VE TARIM ALANLARI
SIKLAŞAN SELLERDEN ZARAR GÖRMÜŞTÜR.
KIZILCAHAMAM’DA 1959’DA KURULAN «Toprak Muhafaza, Mer’a İslâhı ve Ağaçlandırma
Tatbikat Grup Müdürlüğü» (GRUP MÜDÜRÜ: MUSTAFA OKUTAN)1960 YILINDA ÖZBEKLER DERESİ
HAVZASI’NDA ÇALIŞMAĞA BAŞLAMIŞ VE 23 TAŞINTI BARAJI+1 TAŞINTI EŞİĞİ+2 KONTR BARAJ
İLE SEL DERESİNİN EĞİMİNİ DENGELEMİŞTİR. YAMAÇLARDA BANKET TERASLAR YAPILMIŞTIR.
AĞAÇLANDIRMA/TAMAMLAMA ÇALIŞMALARINA 1963 YILI BAHARINA KADAR DEVAM EDİLMİŞTİR. BÖYLECE SEL OLUŞUMU ÖNLENMİŞTİR.
KUZEY BAKILI YAMAÇLAR DAKİ
KARAÇAM ORMANININ AÇIKLIKLARI
TERASLANIP, AĞAÇLANDIRILMIŞTIR.

GÜNEY BAKI
AĞAÇLANDIRMASI

MEŞE
BALTALIĞI

EĞİM
%
0-2
2-6
6-12
12-20
20-30
>30

ALAN
%
0,33
0,49
1,98
6,74
8,14
82,33
100

ÖZBEKLER

K

TAŞINTI
KONİSİ

ÇOK BOZUK
MEŞE BALTALIĞI
TOPRAK SIĞ
TAŞINTI
KONİSİ

BU ÇALIŞMAYI YAPAN VE ÖZBEKLER MAHALLESİNİ SELDEN KURTARAN
«Kızılcahamam Toprak Muhafaza, Mer’a İslâhı ve Ağaçlandırma Tatbikat Grup Müdürü»
Orman Yüksek Mühendisi MUSTAFA OKUTAN İLE MESAİ ARKADAŞLARINI
TÜRK ORMANCILIĞI ADINA SAYGI İLE ANIYORUZ (EYLÜL 2014).
M. DOĞAN KANTARCI
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Harita 2. Özbekler Deresi (Kızılcahamam) ve çevresinin jeolojik yapısı

ANDAZİT
TÜFLERİ

IŞIK DAĞI
2013 m

ANDAZİT
TÜFLERİ

ANDAZİT
TÜFLERİ

GÜVEM

ANDEZİT

YILDIRIM DAĞI

ÇAMLIDERE
KIZILCAHAMAM
1002 m

ANDAZİT
TÜFLERİ

PAZAR

KAYNAK: MTA Türkiye Jeoloji Haritası 1/500 000 Zonguldak paftasından alınmıştır.

Yıllık toplam yağışlar 1929-1970 döneminde ortalama 564 mm, 2007-2013 döneminde 604,8
mm olup, aradaki fark 40 mm’dir (Şekil 3). Fark Kızılcahamam ve çevresi için önemli sayılabilir. Ancak aylık yağış miktarları incelendiğinde, 2007-2013 döneminde VI. ve X. aylarda
yağışların arttığı görülür (Şekil 3 ve Tablo 2. Sağanak yağışlar).
Yıllık ortalama sıcaklık değerleri ile toplam yağış miktarları karşılaştırıldığında, sıcaklık artışının daha belirgin olduğu görülmektedir. Yanardağ püskürmeleri sıcaklığı ve yağışı etkilemektedir. Bu etkileme bazı yıllarda yağışı arttırıcı, bazı yıllarda azaltıcı olarak görülmektedir.
Yağış üzerindeki etki püskürme ayına bağlı olarak ertesi yıla da kayabilmektedir (Şekil 1 ve 3’ü
karşılaştırınız).
Havanın nem oranı saat 7.00, 14.00 ve 21.00 ölçmelerine göre aylık olarak incelenmiştir (Şekil
4). Hava nemi oranları saat 14’te düşmekte, saat 21’de artmaktadır. Yaz aylarında sabah saat
7’deki hava nemi oranlarının 2002-2006 ve 2007-2011 dönemlerinde azalması belirgin bir kuraklık etkisi olarak değerlendirilmiştir. Yaz aylarında hava nemi oranlarının dönemsel değişimi
de son dönemlerdeki belirgin azalmayı göstermektedir (şekil 5.1. ve 5.2.). Yaz aylarında artan
sıcaklıklar ile topraklarda depo edilmiş olan su tükenmekte, topraktan buharlaşma (Evaporation) ile bitki yapraklarından terleme (Transpiration) en az miktarlara düşmekte, bu evapotranspirasyon azlığı hava neminin de düşmesine sebep olmaktadır.
Kızılcahamam’da ölçülen açık su yüzeyinden buharlaşma miktarları hava sıcaklığı ve havanın
nem oranı ile bağlantılıdır. Sıcak ve yağışı az yıllarda buharlaşmanın arttığı (1994 gibi), daha
serin fakat yağışı fazla olan yıllarda (2009 gibi) buharlaşmanın azaldığı görülmektedir (Tablo
1, şekil 6).
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Şekil 1. Kızılcahamam’da aylık ve yıllık ortalama sıcaklık değerlerinin dönemsel değişimi
ŞEKİL 1. KIZILCAHAMAM’DA AYLIK VE YILLIK ORTALAMA SICAKLIK DEĞERLERİNİN DÖNEMSEL DEĞİŞİMİ
KIZILCA- YILLIK
HAMAM ORT.
1002 m .C⁰

17
15
13
11
9
7

-3

II

III

-0,6

IV

V

1,6

VI

1,5

1,5

VII

AYLAR

VIII

1,0

IX

YILLIK
KIZILCAHAMAM'DA ORTALAMA SICAKLIK DEĞERLERİNİN DÖNEMSEL DEĞİŞİMİ
I
II III IV V VI VII VIII IX
X XI XII ORT. C⁰
DÖNEMLER
1929-1970
-0,2 -0,3 4,0 9,9 14,2 17,7 21,1 21,0 16,0 10,1 6,1 2,5
10,2
1970-1981
1982-1993
1994-2001
2002-2006
2007-2013
FARK 1929-70/1994-2001
FARK 1929-70/2007-2013

-1,3
-1,6
0,3
-1,5
-1,0
0,5
-0,8

1,1
-0,7
0,9
-0,8
0,6
1,2
0,9

5,1
3,8
3,8
3,6
4,3
-0,3
0,3

9,3
9,4
9,4
8,5
9,3
-0,6
-0,6

13,4
13,4
14,4
14,2
14,8
0,2
0,6

17,6
17,0
18,4
18,1
19,3
0,7
1,6

20,8
20,2
22,0
21,4
22,6
0,9
1,5

19,6
20,5
21,1
22,0
22,5
0,1
1,5

15,9
16,4
16,6
15,8
17,0
0,6
1,0

11,0
10,5
11,0
10,4
10,9
0,9
0,8

5,0
4,4
4,8
4,3
5,1
-1,3
-1,0

0,4
0,3
1,9
-0,9
1,0
-0,6
-1,5

KAYNAK: Devlet Meteoroloji İşleri Gnl. Md’lüğü 1974 ve 2011 verilerinden derlenip, değerlendirilmiştir.

9,8
9,5
10,4
9,6
10,5
0,2
0,3

0,8

X

-1,0

XI

0,3

XII

-1,5

0,2

I

0,6

ORT. C⁰

1975 TOLBACHİK YANARDAĞI KAMÇATKA
1975 PAVLOF YANARDAĞI ALASKA
1982 EL CHİCON YANARDAĞI (MEKSİKA)
1982 NEVADO DELRUİZ (KOLOMBİYA)
1986 AUGUSTİN ALASKA
1991 UNZEN YANARDAĞI (GÜNEY JAPONYA)
1991 PİNATUBO YANARDAĞI (FİLİPİNLER)
1994 TAVURVUR YANARDĞ.METAPİT ADASI
1996 PAPUA YENİ GİNE YANARDAĞI
1997 OLMOK CALDERA YANARDĞ.ALASKA
2002 PAGO YANARDAĞI
2004 BAGANA YANARDAĞI
2006 TAVURVUR YANARDĞ.METAPİT ADASI
2009 TONGA YANARDAĞI
2010 EYJAFJALLAJOKULL -İSLANDA
2011 ŞİNMODAKE -JAPONYA

M. DOĞAN KANTARCI

-1

0,3

-0,6

-0,8

1

0,9

-1,3

3

0,9

5

0,6

10,8
10,3
10,4
11,7
9,5
10,5
10,5

19

0,1

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

21

1929-1970
1982-1993
1994-2001
2007-2013
FARK 1929-70/1994-2001
FARK 1929-70/2007-2013

0,9

9,8
9,8
9,4
9,4
9,6

KIZILCAHAMAM'DA AYLIK ORTALAMA SICAKLIK
DEĞERLERİNİN DÖNEMSEL DEĞİŞİMİ

23

0,7

2002
2003
2004
2005
2006

25

0,2

11,0
10,1
10,5
9,1
10,8
10,6
9,6
11,2

2002-2006
ORT. 9,6 Cº

İKİ YANARDAĞ PATLAMASI
SICAKLIĞI DÜŞÜRDÜ
2010 EYJAFJALLAJOKULL -İSLANDA
2011 ŞİNMODAKE -JAPONYA

3 YANARDAĞ
PATLAMASI
SICAKLIK AZALMASI

-0,6

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

2007-2013
ORT. 10,5 Cº

YANARDAĞ
PATLAMASI

5 YANARDAĞ
PATLAMASI
SICAKLIK AZALMASI

1975 YANARDAĞ
PATLAMASI
1976
SICAKLIK AZALMASI

-0,3

9,3
9,0
9,8
9,6
10,3
9,5
9,4
9,7
9,8
9,6
8,1
9,4

1994-2001
ORT. 10,4 Cº
1982-1993
ORT. 9,5 Cº

1,2

1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

1970-1981
ORT. 9,8 Cº

1929-1970
ORT. 10,2 Cº

0,5

10,5
10,1
9,3
9,4
9,7
9,5
8,6
9,8
10,2
10,7
9,9
10,4

SICAKLIK C°

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
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Şekil 2. Kızılcahamam’da yıllık ortalama sıcaklık değerleri ile 4. ve 5. yaz aylarındaki ortalama
sıcaklık değerlerinin dönemsel değişimi
ŞEKİL 2. KIZILCAHAM’DA 4 VE 5 YAZ AYINDAKİ ORTALAMA SICAKLIK DEĞERLERİ İLE YANARDAĞ PÜSKÜRMELERİ YANARDAĞ PÜSKÜRMELERİ

21,5
21,0

KIZILCAHAMAM'DA 4 VE 5 YAZ AYINDAKİ ORTALAMA
SICAKLIK DEĞERLERİNİN DÖNEMSEL DEĞİŞİMİ
4 YAZ AYI
5 YAZ AYI

20,5

ORTALAMA SICAKLIK C°

20,0
19,5

y = 0,0012x2 - 0,0107x + 17,778
4 YAZ AYI R² = 0,5336

4 YAZ AYI 1929-1970 18,5 C°

y = 0,001x2 - 0,0069x + 17,426
5 YAZ AYI R² = 0,5052

5 YAZ AYI 1929-1970 18,0 C°
Polinom. (4 YAZ AYI)
Polinom. (5 YAZ AYI)

19,0
18,5
18,0
17,5
17,0

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

2002
2003
2004
2005
2006

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

YILLAR

1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

16,0

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981

16,5

M. DOĞAN KANTARCI
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AÇIKLAMA:
1.1929-70 ORTALAMA SICAKLIK DEĞERLERİNE GÖRE 1994 YILINDAN
İTİBAREN BELİRGİN BİR SICAKLIK ARTIŞI VARDIR.
2. YANARDAĞ PATLAMALARI İLE STRATOSFERE ATILAN TOZ VE GAZLAR
ATMOSFERDE SICAKLIK AZALMASINA SEBEP OLMAKTADIR.
3. YANARDAĞ PÜSKÜRDÜĞÜ AYA GÖRE YILI İÇİNDE VEYA ERTESİ YIL
ATMOSFER SICAKLIĞINA ETKİLİ OLMAKTADIR.
4. YANARDAĞ PÜSKÜRMELERİ OLMASA SICAKLIK DAHA DA ARTACAKTIR.
5. ÖZELLİKLE YAZ DÖNEMİNDEKİ SICAKLIK DEĞERLERİNİN ARTMASI
ÖNEMLİ BİR «YAZ KURAKLIĞI ARTIŞINA» SEBEP OLUŞMUŞTUR.

22,0

1975 TOLBACHİK YANARDAĞI
(KAMÇATKA)
1975 PAVLOF YANARDAĞI ALASKA
1982 EL CHİCON YANARDAĞI
(MEKSİKA)
1982 NEVADO DELRUİZ
(KOLOMBİYA)
1986 AUGUSTİN (ALASKA)
1991 UNZEN YANARDAĞI
(GÜNEY JAPONYA)
1991 PİNATUBO YANARDAĞI
(FİLİPİNLER)
1994 TAVURVUR YANARDAĞI
(METAPİT ADASI)
1996 PAPUA YENİ GİNE YANARDĞ.
1997 OLMOK CALDERA YANARDĞ.
(ALASKA)
2002 PAGO YANARDAĞI
2004 BAGANA YANARDAĞI
2006 TAVURVUR YANARDĞ.
(METAPİT ADASI)
2009 TONGA YANARDAĞI
2010 EYJAFJALLAJOKULL -İSLANDA
2011 ŞİNMODAKE -JAPONYA
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Şekil 3. Kızılcahamam’da aylık ve yıllık ortalama yağış miktarlarının dönemsel değişimi
ŞEKİL 3. KIZILCAHAMAM’DA AYLIK VE YILLIK ORTALAMA YAĞIŞ MİKTARLARININ DÖNEMSEL DEĞİŞİMİ
KIZILCAHAMAM YILLIK
1002 m mm
623,9
1970
732,6
1971
647,9
1972
443,6
1973
448,7
1974
726,4
1975
507,6
1976
340,2
1977
643,8
1978
488,4
1979
592,9
1980
764,5
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

549,1
630,9
438,8
549,2
561,1
604,4
661,1
484,8
491,6
512,3
582,4
470,6

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

457,0
683,8
556,5
671,4
605,7
755,4
480,8
661,4

2002
2003
2004
2005
2006

480,8
491,9
515,6
657,7
508,5

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

409,8
384,8
876,3
693,8
587,4
693,8
587,4

1929-1970
564 mm

1970-1981
580,0 mm

1994-2001
609,0 mm
1982-1993
544,7 mm

2002-2006
530,9 mm

2007-2013
604,8 mm

DÖNEMLER YILLIK YAĞIŞ MİKTARLARINA GÖRE DEĞİL,
YILLIK ORTALAMA SICAKLIK DEĞERLERİNE GÖREDİR.

KIZILCAHAMAM'DA ORTALAMA YAĞIŞ MİKTARLARININ DEĞİŞİMİ
I
II
III
IV
V
VI
VII
DÖNEMLER
1929-1970
80,5 69,4 57,1 45,8 62,6 41,0 17,8
1970-1981
69,0 61,2 49,4 58,5 68,1 42,1 19,8
1982-1993
58,0 38,7 47,0 64,6 62,8 55,2 27,9
1994-2001
46,8 56,8 60,1 66,9 63,3 23,5 31,2
2002-2006
85,3 62,9 55,0 73,5 47,6 27,7 20,6
2007-2013
67,0 63,5 50,1 60,6 57,9 64,0 14,8

Kızılcahamam Meteoroloji İstasyonu ölçmelerinden derlenip, düzenlenmiştir.

VIII
14,9
23,2
21,8
30,6
18,0
9,4

IX
18,5
22,4
11,5
30,4
31,7
15,6

X
27,2
37,9
34,1
42,5
41,4
71,5

XI
44,3
47,8
52,3
53,8
37,9
35,9

XII
85,3
80,5
70,8
103,1
29,3
94,5

YILLIK
mm
564,4
580,0
544,7
609,0
530,9
604,8

M. DOĞAN KANTARCI

Evapotranspirasyon ile açık su yüzeyinden buharlaşma arasındaki oran 1/3 olarak kabul edilirse, sıcak ve yağışı az olan yıllarda hava neminin azalmasına bağlı olarak buharlaşmanın yüksek
ölçülmesi o yıldaki kuraklık olayının bir başka göstergesi olarak değerlendirilebilir.
Kızılcahamam’da günlük yüksek yağışlar (mm/24 saat) çok yüksek değildir (Tablo 2). Yıl boyunca aylardaki yüksek yağış miktarlarının (mm/24 saat) yıllık toplamı ile yıllık toplam yağış
miktarları tablo 3 ve şekil 7’de karşılaştırılmıştır. Yıl boyunca ölçülen günlük yüksek yağış
miktarlarının toplamı yıllık toplam yağışın % 26-45’lık bir bölümüdür. Bu oran yıllık toplam
yağışın önemli bölümünün sağanak yağışlar halinde düştüğünü göstermektedir. Kızılcahamam’daki sel haberlerinin bir tanesinde 15 dakikada 12 mm/m² yağış düştüğü belirtilmiştir
(Tablo 4’te 25.5.2011). Bu miktardaki sağanak yağış sel oluşturamaz. Ancak bu yağışın daha
fazlası, daha uzun süre dağlık araziye düşmüş olmalıdır.
Kızılcahamam Meteoroloji İstasyonu (1002 m) verileri derlenip, değerlendirildiğinde; ilginç
bir gelişme ortaya çıkmaktadır. Ortalama sıcaklık değerleri özellikle yaz aylarında artmaktadır
(Isınma/ kuraklaşma süreci). Yıllık toplam yağış miktarındaki artış pek fazla değildir. Havanın
nem oranı düşmektedir (Buharlaşacak su kalmıyor). Sağanak yağışlar (mm/24 saat) çok yüksek
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değildir. Ama sel olayları sıklaşmıştır. Bu gelişme; kuzeyden gelen serin/soğuk hava kütleleri
(Kuzey cephesi) ile güneyden gelen ılık ve nemli hava kütlelerinin (Güney cephesi) dağlık
arazide karşılaşması, sağanak yağışlara ve sellere sebep olması olayıdır. Kızılcahamam Meteoroloji İstasyonu ancak çevresindeki hava hallerini ölçmektedir. Dağlık arazi çok farklı iklim
özelliklerinin etkisi altındadır. Dolayısı ile dağlık arazide şimdiye kadar yapılmış olan toprak
koruma ve ağaçlandırma çalışmalarının devam ettirilmesi gerekmektedir.
Şekil 4. Kızılcahamam’da saat 7.00, 14.00, 21.00’deki aylık ortalama hava nemi oranları ve
ŞEKİL 4. KIZILCAHAMAM’DA
SAAT 7.00,
21.00’DEKİ
AYLIK ORTALAMA
HAVA
NEMİ
ORANLARI
dönemsel
değişimleri, (2002-2006
ve 14.00,
2007-20111
dönemindeki
azalma
dikkat
çekicidir)
95

VE DÖNEMSEL DEĞİŞİMLERİ (2002-2006 ve 2007-20111 dönemindeki azalma dikkat çekicidir.)
KIZILCAHAMAM'DA SAAT 7.00'DE HAVA NEMİ ORANLARININ DÖNEMSEL DEĞİŞİMİ

90

ARTIŞA DİKKAT

HAVA NEMİ %

85
80

1929-1970
1970-1981
1982-1993
1994-2001
2002-2006
2007-2011

75
70
65

AZALMAYA DİKKAT

60
55
AYLAR
75
70
65

I

II

III

IV

V

VI

VII

IX

X

XI

XII

X

XI

XII

KIZILCAHAMAM'DA SAAT 14.00'TE HAVA NEMİ ORANLARININ DÖNEMSEL DEĞİŞİMİ

1929-1970
1970-1981
1982-1993
1994-2001
2002-2006
2007-2011

60

HAVA NEMİ %

VIII

55
50
45
40
35

AZALMAYA DİKKAT
BUHARLAŞACAK SU
KALMAMIŞ.

30
25
20
AYLAR

I

90

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

KIZILCAHAMAM'DA SAAT 21.00'DE HAVA NEMİ ORANLARININ DÖNEMSEL DEĞİŞİMİ

85

HAVA NEMİ %

80
75
70
65

1929-1970
1970-1981
1982-1993
1994-2001
2002-2006
2007-2011

60
55
50
45

AYLAR

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Kaynak: Devlet Meteopoloji İşl. Gnl. Md’lüğü Kızılcahamam Meteoroloji İst. ölçmelerinden derlenip, düzenlenmiştir.
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Şekil 5.1. Kızılcahamam’da mayıs ve haziran aylarında hava nemi oranlarının dönemsel değişimi (azalmaya dikkat)

ŞEKİL 6.1. KIZILCAHAMAM’DA MAYIS VE HAZİRAN AYLARINDA HAVA NEMİ ORANLARININ DÖNEMSEL DEĞİŞİMİ (AZALMAYA DİKKAT)

1929-70 SAAT 14.00 % 47

KIZILCAHAMAM'DA HAZİRAN AYINDA HAVA NEM ORANININ DÖNEMSEL DEĞİŞİMİ

2007
2008
2009
2010
2011

% 26,0
2002
2003
2004
2005
2006

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

y = -0,001x2 - 0,0179x + 66,006
SAAT 21.00 R² = 0,0235

1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981

y = -0,0144x2 + 0,464x + 80,533 y = -0,0044x2 - 0,0329x + 48,511
SAAT 7.00 R² = 0,3643
SAAT 14.00 R² = 0,2098

VI. AY SAAT 7.00
VI. AY SAAT 14.00
VI. AY SAAT 21.00

1929-70 SAAT 7.00 % 72
1929-70 SAAT 21.00 %67

1929-70 SAAT 14.00 %44

y = -0,0008x2 + 0,0108x + 61,988
SAAT 21.00 R² = 0,0038

Kaynak: Devlet Meteopoloji İşl. Gnl. Md’lüğü Kızılcahamam Meteoroloji İst. ölçmelerinden derlenip, düzenlenmiştir.

% 30
2007
2008
2009
2010
2011

y = -0,0197x2 + 0,7013x + 75,386 y = -0,003x2 - 0,009x + 44,726
SAAT 7.00 R² = 0,4449
SAAT 14.00 R² = 0,1129

2002
2003
2004
2005
2006

YILLAR

1929-70 SAAT 21 % 70

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20

V. AY SAAT 7.00
V. AY SAAT 14.00
V. AY SAAT 21.00

1929-70 SAAT 7.00 % 76

1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

HAVANIN NEM ORANI %

YILLAR

KIZILCAHAMAM'DA MAYIS AYINDA HAVA NEM ORANININ DÖNEMSEL DEĞİŞİMİ

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981

HAVANIN NEM ORANI %

100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20

M. DOĞAN KANTARCI
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Şekil 5.2. Kızılcahamam’da temmuz ve ağustos aylarında hava nemi oranlarının dönemsel değişimi (azalmaya dikkat)

ŞEKİL 6.2. KIZILCAHAMAM’DA TEMMUZ VE AĞUSTOS AYLARINDA HAVA NEMİ ORANLARININ DÖNEMSEL DEĞİŞİMİ (AZALMAYA DİKKAT)

1929-70 SAAT 14.00 %32

VIII. AY SAAT 7.00
VIII. AY SAAT 14.00
VIII. AY SAAT 21.00

KIZILCAHAMAM'DA AĞUSTOS AYINDA HAVA NEM ORANININ DÖNEMSEL DEĞİŞİMİ
1929-70 SAAT 7.00 % 66

1929-70 S-21.00 % 55

1929-70 SAAT 14.00 % 32
y = -0,0057x2 + 0,0994x + 58,831
SAAT 21.00 R² = 0,1353

y = -0,0095x2 + 0,1196x + 38,29
SAAT 14.00 R² = 0,4138

% 18,5
2007
2008
2009
2010
2011

y = -0,0265x2 + 1,0545x + 71,591
SAAT 7.00 R² = 0,3453

Kaynak: Devlet Meteopoloji İşl. Gnl. Md’lüğü Kızılcahamam Meteoroloji İst. ölçmelerinden derlenip, düzenlenmiştir.

458

% 18,8

2002
2003
2004
2005
2006

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981

y = -0,0077x2 + 0,2369x + 58,093
SAAT 21.00 R² = 0,1243

2007
2008
2009
2010
2011

y = -0,0095x2 + 0,1196x + 38,29
SAAT 14.00 R² = 0,4138

y = -0,0265x2 + 1,0545x + 71,591
SAAT 7.00 R² = 0,3453

2002
2003
2004
2005
2006

YILLAR

1929-70 S- 21.00 %58

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10

1929-70 SAAT 7.00 %66

1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

HAVANIN NEM ORANI %

YILLAR

VII. AY SAAT 7.00
VII. AY SAAT 14.00
VII. AY SAAT 21.00

KIZILCAHAMAM'DA TEMMUZ AYINDA HAVA NEM ORANININ DÖNEMSEL DEĞİŞİMİ

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981

HAVANIN NEM ORANI %

95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10

M. DOĞAN KANTARCI
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Tablo 1. Kızılcahamam’da Şekil
6. Kızılcahamam’da 5 yaz ayındaki buharlaşma ile ortalama sıcaklık
TABLO 1. KIZILCAHAMAM’DA ŞEKİL 7. KIZILCAHAMAM’DA 5 YAZ AYINDAKİ BUHARLAŞMA İLE ORTALAMA
5 yaz ayında ortalama sı- veSICAKLIK
VE YILLIK
TOPLAM
YAĞIŞ MİKTARLARININ
KARŞILAŞTIRILMASI
yıllık toplam
yağış
miktarlarının
karşılaştırılması
5 YAZ AYINDA ORTALAMA
caklık,
buharlaşma
ve yıl- 1100
SICAKLIK,
BUHARLAŞMA
KIZILCAHAMAM'DA 5 YAZ AYINDA AÇIK SU YÜZEYİNDEN BUHARLAŞMA
lık
yağış
VE toplam
YILLIK TOPLAM
YAĞIŞ
(mm/1 m²) İLE YILLIK TOPLAM YAĞIŞ MİKTARLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
5 YAZ AYINDA AÇIK SU YÜZEYİNDEN BUHARLAŞMA VE YILLIK YAĞIŞ mm

AÇIK SU
YÜZEYİNDEN
BUHARLAŞMA
mm/m²

2011

2009

2007

2006

2004

2002

2001

1999

1997

1995

1992

1990

1988

1986

1984

1982

1981

1979

1975

1973

YILLIK TOPLAM
YAĞIŞ mm/m²

1977

1050
KIZILCA- BUHAR- YILLIK ORT.
1000
HAMAM LAŞMA TOPL. SIC.
5 YAZ YAĞIŞ 5 YAZ
1002 m
950
AYI
mm AYI
1970
623,9 17,7
900
1971
732,6 17,6
850
1972
647,9 17,7
1973
814,4 443,6 17,4
800
1974
879,5 448,7 17,4
1975
963,1 726,4 17,6
750
1976
793,5 507,6 16,2
700
1977
798,4 340,2 17,4
1978
873,4 643,8 17,6
650
1979
701,4 488,4 17,9
1980
614,9 592,9 18,0
600
1981
895,6 764,5 17,2
550
1982
827,4 549,1 17,3
1983
713,4 630,9 16,9
500
1984
804,4 438,8 17,1
1985
945,5 549,2 18,0
450
1986
902,8 561,1 18,2
400
1987
822,5 604,4 18,0
1988
865,7 661,1 17,5
350
1989
883,0 484,8 17,7
1990
847,2 491,6 17,4
300
1991
761,1 512,3 17,5
1992
771,5 582,4 16,9 YILLAR
1993
918,2 470,6 17,7
21
1994 1040,6 457,0 19,1
1995
788,1 683,8 18,3
21
1996
858,1 556,5 18,6
20
1997
671,4 17,1
1998
605,7 18,7
20
1999
712,4 755,4 18,4
19
2000
832,0 480,8 18,4
2001
829,1 661,4 19,3
19
2002
791,4 480,8 18,1
18
2003 1003,1 491,9 18,6
18
2004
681,6 515,6 17,7
2005
773,7 657,7 18,1
17
2006
888,3 508,5 19,0
17
2007
963,5 409,8 20,6
2008
842,9 384,8 19,1
16
2009
771,0 876,3 17,9
16
2010
869,5 693,8 19,7
2011
772,5 587,4 18,2
15
2012
693,8 19,9
2013
587,4 19,0 YILLAR

2008
2010
2012

2003
2005

1983
1985
1987
1989
1991
1993
1994
1996
1998
2000

1970
1972
1974
1976
1978
1980

5 YAZ AYI ORTALAMA SICAKLIK DEĞERLERİ C°

KIZICAHAMAM'DA 5 YAZ AYINDAKİ
ORTALAMA SICAKLIK DEĞERLERİNİN DÖNEMSEL DEĞİŞİMİ

AÇIKLAMA: Beş yaz ayındaki sıcaklık değerlerinin açık su yüzeyinden buharlaşmaya etkisi önemlidir. Ancak açık su yüzeyinden olan
buharlaşmanın 1/3 kadarının toprak ve bitki yüzeylerinden su kaybı (evapotranspirasyon) olarak değerlendirilirse, az yağışlı yılların
M. DOĞAN KANTARCI
ertesi yılda etkili olduğu (Kuraklık) sonucuna varılır.
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2.3. ANAKAYA VE TOPRAK ÖZELLİKLERİ

Andezitler genellikle orta derin ve killi topraklar verirler. Özbekler Deresi Havzası’ndaki dik
eğimli yamaçlarda topraklar erozyona uğradıkları için sığlaşmıştır. Ormanın tahrip edildiği ve
eğimli yamaçlarda toprakların taşındığı çıplak yamaçlar uydu görüntüsü 1’de görülmektedir.
Andezitlerin soğuma çatlakları çok sık değildir. Bu sebeple geometrik bir teraslama ve dikim
aralığı ile fidanların bu soğuma çatlaklarına denk gelmesi mümkün olamaz (Bkz. Kantarcı,
M.D.-Göl, C. 2008). Özbekler Deresi’nin güney bakılı yamaçlarında 1961-63 yıllarında yapılan
karaçam ağaçlandırmasının teras düzeni ve ağaç sıraları Uydu görüntüsü 1’de seçilmektedir.
Buna karşılık kuzey yamaçtaki teraslar ve ağaçlandırma sıraları seçilememektedir. Bu fark iki
yamaçtaki toprak derinliklerine bağlıdır. Güney yamaç toprakları sığ olup, 1962-63 tamamlama
dikimleri daha çok burada yapılmıştır (*)
(*)1962-63 tamamlama dikimlerini M. Doğan Kantarcı yapmıştır.
Tablo 2. Kızılcahamam’da yüksek yağışlar (mm/24 saat)
TABLO 2. KIZILCAHAMAM’DA YÜKSEK YAĞIŞLAR (mm/24 saat)

KIZILCAHAMAM
1002 m
I

64,5
1929-1970
(1929-51/1957-70)
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

31,4
10,9
4,6
6,9
4,5
34,6
9,2
12,1
19,5
41,6
33,3
25,2
21,0
13,7
19,8
51,5
11,9
44,3
5,6
1,7
2,9
4,2
1,9
17,6
21,2
29,1
6,4
14,0
10,1
21,2
19,0
5,1
14,3
14,4
41,9
24,8
16,3
27,2
4,0
34,9
12,0
19,7

İst.nu. 17664
II
III

44,9

52,5

23,4
14,2
21,3
32,6
12,5
9,6
6,4
1,1
41,1
12,4
5,7
20,2
11,0
7,2
7,4
17,0
14,3
10,6
14,4
12,0
14,2
8,9
9,5
25,4
19,0
2,9
21,4
13,1
27,9
28,3
12,7
15,2
6,8
35,0
21,6
23,4
28,1
6,0
8,0
34,0
19,7
4,2

23,2
19,6
4,0
23,6
21,4
31,4
16,6
22,5
9,1
4,2
11,2
14,8
11,0
3,5
15,2
9,4
6,6
21,8
24,9
7,4
32,7
10,8
29,1
13,6
5,9
20,4
14,2
21,8
16,2
16,9
13,4
13,0
40,6
4,0
20,4
18,6
10,1
6,0
32,7
16,3
13,5
12,0

24

IV

V

27,7

41,7

27,7
15,4
18,8
24,6
12,9
18,8
17,1
17,4
22,3
5,7
18,2
13,0
22,6
19,6
14,0
7,5
10,8
13,2
27,4
8,3
18,6
16,1
45,7
7,6
15,3
20,1
13,8
17,1
16,2
14,3
28,0
19,8
26,4
25,0
12,1
40,5
6,9
14,5
22,6
19,0
14,6
11,0

18,9
22,7
15,7
18,6
24,8
23,9
24,8
5,3
14,8
4,7
17,4
11,3
20,3
9,5
11,6
24,0
12,2
8,7
11,7
16,8
40,4
17,7
6,4
23,2
19,5
6,4
16,4
19,7
19,0
8,0
34,6
15,2
7,8
9,0
14,7
28,5
13,4
7,0
15,5
22,5
20,2
17,0

SAATLİK YÜKSEK YAĞIŞ

VI

VII

VIII

72,2 16,6

33,5

16,7
48,4
13,6
13,7
14,5
22,3
12,2
22,8
2,0
12,2
8,6
5,2
11,5
33,8
13,2
24,8
24,5
12,2
15,6
15,7
8,3
8,7
31,2
5,1
3,2
9,3
12,3
10,0
8,9
10,6
7,8
0,4
7,3
12,2
8,4
7,6
8,9
6,8
10,5
11,0
13,5
29,0

9,3
15,2
22,8
5,9
3,4
8,1
3,2
2,5
7,0
6,4
9,6
27,2
20,1
27,7
13,9
2,2
8,0
7,2
2,1
14,3
29,3
23,8
12,3
0,0
4,6
15,8
28,2
2,6
4,1
27,3
0,0
14,5
17,5
3,1
3,6
13,4
11,8
10,0
2,0
15,1
6,2
6,8

1,7
15,3
36,7
12,3
3,0
10,5
3,0
3,5
2,3
2,2
34,7
41,6
18,8
14,3
15,4
11,6
12,0
8,5
1,0
29,1
7,8
19,4
6,2
8,9
1,7
14,5
6,5
22,2
0,0
17,0
13,5
7,4
10,6
16,1
11,8
3,2
0,8
14,3
1,2
11,6
0,8
11,2

17,7
6,7
31,9
5,5
8,9
6,7
20,9
11,1
26,1
12,8
4,2
12,8
17,2
10,5
0,4
14,8
10,3
8,1
30,2
13,6
29,8
16,5
17,6
4,0
14,0
19,0
9,2
38,4
18,2
21,6
11,3
3,1
20,8
39,1
5,0
14,8
16,3
8,6
4,0
9,8
38,0
40,5

29,8

29,8

IX

7,1
14,5
16,2
6,2
13,1
34,2
2,7
5,8
7,8
1,8
6,4
3,5
1,1
4,3
0,0
0,4
36,8
5,6
4,8
5,0
13,3
11,7
0,4
0,5
19,6
13,0
13,0
0,3
14,2
54,8
4,6
1,5
5,4
9,5
17,0
7,0
46,3
0,5
14,6
6,5
0,0
6,5

X

KAYNAK: Devlet Meteoroloji İşleri Gnl. Md’lüğü 1974 ve 2011 verilerinden derlenip, düzenlenmiştir.
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YILLIK

XI

XII

31,8
15,3
9,9
17,2
10,2
19,4
8,8
19,8
18,5
14,9
14,6
29,4
10,0
19,6
11,9
13,3
10,9
7,0
28,2
23,4
5,9
12,0
27,6
20,7
21,5
58,4
6,1
14,4
14,3
10,6
9,1
19,0
12,8
5,2
36,6
10,2
30,4
10,0
18,5
25,2
13,3
0,0

17,3
40,0
3,9
10,6
16,3
22,8
46,8
10,2
29,6
31,7
27,0
37,8
7,7
35,4
1,4
13,5
39,0
28,8
14,6
20,6
17,2
46,9
28,1
23,9
39,1
23,0
18,2
41,9
20,4
31,1
15,4
54,6
4,9
26,3
8,6
13,0
0,8
41,0
5,0
28,0
19,8
39,0

53,0

46,7

mm/24 saat

226,2
238,2
199,4
177,7
145,5
242,3
171,7
134,1
200,1
150,6
190,9
242,0
172,3
199,1
124,2
190,0
197,3
176,0
180,5
167,9
220,4
196,7
216,0
150,5
184,6
231,9
165,7
215,5
169,5
261,7
169,4
168,8
175,2
198,9
201,7
205,0
190,1
151,9
138,6
233,9
171,6
196,9
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2.4. ÖZBEKLER DERE HAVZASI’NDA ORMAN ALANI İLE AĞAÇ VE ÇALI
TÜRLERİ
Havzanın tamamı orman alanı olup,2001 yılı amenajman planına göre bu ormanın % 86,7’si
karaçam, % 11,6’sı bozuk meşe baltalığı, %1,7’si açık alandır (OGM 2001). Özbekler Dere
Havzası ve çevresindeki diğer ağaç ve çalı türleri arasında; Tüylü Meşe (Quercus pubescens),
Dağ Kavağı (Populus tremula), Gümüşî Üvez (Ak Üvez-Sorbus aucuparia), Yabani Ahlat (Pirus
eleagrifolius), Ak Söğüt (Salix alba), Katran Ardıcı (Juniperus oxycedrus), Güvem (Prunus spinosa), Yabani Gül (Rosa canina), Patlangaç (Colutea arborescens ), Hanım Tuzluğu (Berberis
vulgaris) yaygın olanlarıdır. Bu türler dere vadisindeki taşıntı barajlarının arkasında biriken
materyale de yerleşmişlerdir (Tablo 5 ve Kesit 2). Havzanın altındaki taşıntı konisi yerleşim ve
bahçe ile tarım alanıdır. Çok bozuk meşe vd türlerden oluşmuş çalılık alanlar ise otlak olarak
kullanılmaktadır (Harita 1 ile Uydu grnt.1).
Tablo 3. Kızılcahamam’da
TABLO 3. KIZILCAHAMAM’DA
yıllık
yağış/sağanak
yağış
YILLIK
YAĞIŞ/SAĞANAK
YAĞIŞ
ilişkisi
İLİŞKİSİ

Şekil
7. Kızılcahamam’da yıllık yağış/sağanak yağış miktarlaŞEKİL 8. KIZILCAHAMAM’DA YILLIK YAĞIŞ/SAĞANAK YAĞIŞ
rının karşılaştırılması
ve sel
olayları
MİKTARLARININ
KARŞILAŞTIRILMASI
VE SEL OLAYLARI

KIZILCA- YILLIK
YÜKSEK
ORAN
HAMAM TOPLAM YAĞIŞLARIN
1002 m
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981

YAĞIŞ
mm
623,9
732,6
647,9
443,6
448,7
726,4
507,6
340,2
643,8
488,4
592,9
764,5

( mm/24 saat)

YILLIK
TOPLAMI
226,2
84,0
199,4
177,7
145,5
242,3
171,7
134,1
200,1
150,6
190,9
242,0

0,36
0,33
0,31
0,40
0,32
0,33
0,34
0,39
0,31
0,31
0,32
0,32

%

1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

549,1
630,9
438,8
549,2
561,1
604,4
661,1
484,8
491,6
512,3
582,4
470,6

172,3
199,1
124,2
190,0
197,3
176,0
180,5
167,9
220,4
196,7
216,0
150,5

0,31
0,32
0,28
0,35
0,35
0,29
0,27
0,35
0,45
0,38
0,37
0,32

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

457,0
683,8
556,5
671,4
605,7
755,4
480,8
661,4

184,6
231,9
165,7
215,5
169,5
261,7
169,4
168,8

0,40
0,34
0,30
0,32
0,28
0,35
0,35
0,26

2002
2003
2004
2005
2006

480,8
491,9
515,6
657,7
508,5

175,2
198,9
201,7
205,0
190,1

0,36
0,40
0,39
0,31
0,37

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

409,8
384,8
876,3
693,8
587,4
693,8
587,4

151,9
138,6
233,9
171,6
196,9

0,37
0,36
0,27
0,25
0,34
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3. ÖZBEKLER DERESİ TAŞINTI BARAJLARI
Özbekler Sel Deresi yatağının eğimi % 25-33 arasındadır (Ort. % 27.6). Eğimin dengelenmesi
için toplam 26 tesis yapılmıştır. Bunlardan; 16 tanesi kuru taş duvar, 7 tanesi harçlı taş duvar,
2 tanesi eşik (taş duvar) ve 1 tanesi harçlı karşı eşiktir (Kontrbaraj) (Kesit 1). Bu tesisler dere
yatağına eşit aralıklar ile yerleştirilmemiştir. Kanatların ve temelin sağlam kayaya oturtulacağı
yerlerde inşaat yapılmıştır. Bu sebeple tesisler arasındaki mesafeler değişiktir (Kesit 1). 13 nu’lı
taşıntı barajının ön tarafındaki yamaç çürük olduğu için kaplama harçlı taş duvarlar ile yan
destek yapılmıştır (Tablo 5.3.).
Taşıntı barajlarının 10.9.2006 tarihinde yapılan ölçmeleri ve aralarındaki vadi parçasının eğimi,
arkalarındaki dolgu materyali (uzunluğu ve eğimi), dolgu materyalinin üstüne gelen ağaç ve
çalı türleri kesit 1ve 2 ile tablo 5’te verilmiştir.
Taşıntı barajlarının arkasındaki dolgu materyali yığılmamış olan bölümlerdeki vadi eğimi farklıdır.
Dolgu materyalinin eğimi de değişmekle beraber, genellikle % 10 kadardır (Kesit 1).
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Tablo 4. Kızılcahamam’da 1968-2014 döneminde belirlenebilen sel olayları
TABLO 4. KIZILCAHAMAM’DA 1968-2014 DÖNEMİNDE BELİRLENEBİLEN SEL OLAYLARI

CİĞİRLER KÖYÜ’NDE SEL (Vikipedi 9.8.2014).
Daha sonra 1968 ve 1969 yılında meydana gelen sel baskınları sonucu selden zarar gören 34 hane, Ankara-İstanbul
Yoluna bakan yamaca Devletimizin T. Emlak Kredi Bankasından açtığı kredi ve birazda kendi imkânlarını
zorlayarak tek katlı bir plan dahilinde Afet evleri yapılarak 1970-71 yıllarında yeni evlerine yerleşmişlerdir
KIZILCAHAMAM’DA SEL Kızılcahamam haber 01-01-1970
Kızılcahamam'da önceki gün meydana gelen yağış sonucu meydana gelen sel felaketinde binlerce dönüm
tarım arazisi zarar gördü. Kızılcahamam haberin edindiği bilgiye göre Çeltikçi- Bağören ve Gümele köylerin
de etkili olan dolu ve sağanak yağış sonrası binlerce dönüm tarım arazisi zarar gördü. Çiftçilerin bir yıl boyu
verdiği emeklerinin tamamı bir buçuk saat süren afet sonrası yok oldu. Olay önceki gün meydana geldi. Akşam
üzeri saat 18.00 başlayan ve 19.30 a kadar bir buçuk saat devam eden sağanak ve dolu yağışının devam ettiği
köyde, meydana gelen sel ve dolu sonrası ekili bulunan tarım arazilerinde hiçbir mahsul kalmadı. Yağışın binlerce
dönüm ekili alanda etkili olduğu dile getirildi. Bağören Köyü muhtarı Yasin Ersoy Kızılcahamam habere yaptığı
açıklamada köylü olarak emeklerinin ve mahsullerinin bir buçuk saat devam eden yağış sonrasından tamamen
bittiğini dile getirerek yetkililerden yardım istedi. Köy muhtarı Yasin Ersoy yetkililerden yardım talebinde
bulunduklarını, zararlarının sadece buğdayda değil ekili arazilerinin tamamında kavun, karpuz, soğan, domates,
biber, patlıcan, gibi mahsulleri tamamen bitirdiğini, önümüzdeki yıl ekecek tohumlarının dahi kalmadığını dile
getirdi. Meydana gelen yağış sonrasında Gümele köyü ve çeltikçide bulunan arazilerinde zarar gördüğünü
sözlerine ekledi.
KIZILCAHAMAM’DA FIRTINA 20.5.2009, SEL 8-9.9.2009
KIZILCAHAMAM'I SEL BASTI Ankara Haber 17.12.2010 - 18:15
İsmetpaşa Mahallesi TOKİ konutlarına giden köprü ve yola da hasar veren taşkının neden olduğu su baskınlarında
birçok işletme zarar gördü. Kızılcahamam Belediyesi'ne ait iş makineleri ile müdahale edilen baskından en fazla
İmam Hatip Lisesi ve Akyüzler Kuran Kursu'nun zarar gördüğü belirtildi. Sabah okula gelen öğretmen ve
öğrenciler, bahçesi tamamen su altında kalan okula girmekte zorlanırken, öğrenciler suları tahliye etmek için yoğun
çaba gösterdi ve kum torbaları ile okul önüne bariyer yaptı. Aşırı yağışlar ve karların erimesi sonucu Kirmir
Çayı'nın yükselmesi ile meydana gelen su baskınlarından Oğlakçı Köyü ile birçok köyün de zarar gördüğü
kaydedildi.
KIZILCAHAMAM’DA SEL Kızılcahamam Haber 25 May 2011
Kızılcahamam da şiddetli yağış sonrası sel meydana geldi.15 dakika devam eden yağış sonrası m² ye 12 kg yağış
düştü.
KIZILCAHAMAM'DA SAĞANAK YAĞIŞ 25 Ara 2012 Anadolu ajansı
KIZILCAHAMAM YAĞMURA TESLİM Kızılcahamam Haber 16.07.2013 - 20:05
Kızılcahamam’da yağmurlar alt yapı eksikliğini ortaya koydu. Kızılcahamam’da caddeler dereler gibi coştu.
İnsanlar karşıdan karşıya geçmekte zorlandı. Kızılcahamam’da on beş dakika süren yağmur hayatı felç etti.
Kızılcahamam’da caddeler dereler gibi coştu. İnsanlar karşıdan karşıya geçmekte zorlandı. Bazı dükkanları su
bastı. İnsanlar yürümekte zorlandı. Yağmur nedeniyle bazı vatandaşlar araçlarından inemedi. 15 dakikalık yağmur
Kızılcahamam’a döşenen parke taşları yapılmadan önce logar ve alt yapı çalışmalarının eksikliğini ortaya çıkardı.
E-5 şehirden akan sularla göle döndü. Yaz yağmurları Kızılcahamam’da caddeleri Kirmir Çayına çevirdi. Vatandaş
yol kenarlarında karşıdan karşıya geçmek için büyük çileler çekti. İkindi namazı sonrasında cami çıkışında
vatandaşlar mahsur kaldı. Logarların olmayışı ve olanların tıkanması nedeniyle caddeden akan sular E-5’te yine sel
oldu aktı.
KIZILCAHAMAM'DA SAĞANAK YAĞMUR SELE NEDEN OLDU Kızılcahamam Haber 14-09-2014
Kızılcahamam’da aniden bastıran yağmurun etkisiyle bir anda sokaklar göle dönerken, bazı evlerin alt katların,
iş yerlerini su bastı. Kızılcahamam’da öğleden sonra aniden bastıran ve yarım saatten fazla süren sağanak
yağmurun kısa bir süre içerisinde sele dönüştü, sel suları şehir merkezinde bazı dükkânlar ile Kızılcahamam
Belediyesinin alt katını bastı. Soğuksu caddesinden gelen sular ise hükümet konağına akarak tehlike oluşturmaya
devam ediyor, daha öncede gelen sel suları dolayısı ile bodrum katta bulunan camların önüne taş duvar örülen
hükümet konağının sudan altında bulunan arşivlerin sudan etkilenmemesi için kaldırım kenarına suyun geçmemesi
için önlem alınması gerekiyor. Akşam saatlerinde Kızılcahamam Belediye hoparlöründen yapılan anons ile
vatandaşlar ani yağışlara karşı tedbir almaları istendi.
Basından vd kaynaklardan derlenmiştir.

M. DOĞAN KANTARCI

Taşıntı barajlarından 1., 2. ve 3. Kuru taş duvarların arkasında dolgu molozdur. Bunlardan sonra
gelen taş duvar eşik ve 4. Taşıntı barajında ve sonrasında daha ince taneli dolgu materyali yığılmıştır. Dolgu materyali, dere yamaçlarında teraslanamayan çok dik yamaçlardan gelmektedir
(Uydu grntüsü 1’de güney yamaçta teraslanamayan dik eğimli, sığ topraklı orta ve alt yamaçlar).
Bu 4 taş duvarın arkasındaki dolguya Dağ Kavağı gençliğinin sık olarak (yeni) gelmiş olması,
molozların arasındaki boşluk hacımlarının son dönemlerde yavaş yavaş ince materyal ile doldurulduğunu göstermektedir (Kök gelişimine uygunluk) (Tablo 5.1.). Çünkü 5 nu’lı taşıntı barajı ve
sonrasındaki dolgu materyali üstünde gelişmiş Dağ Kavağı ağaçları bulunmaktadır Tablo 5.2.vd).
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Yamaçlarda yapılan «toprak muhafaza tipi banket teraslar» (96 mm/m su tutma kapasiteli) yüzeysel akışları önlemiş ve toprak taşınmasını durdurmuştur. 1963 yılı aralık ayında düşen 93
mm/m² yağışı teraslar depolamış ve patlamamışlardır (**).
_________________________________________________
(**) Grup Md’lüğünün Soğuksu Millî Parkı’na yerleştirilmiş olan yazıcı yağışölçerinde M.
Doğan Kantarcı tarafından belirlenmiştir. Teraslardaki göllenmeler arazide tamamlama dikimlerini yaptıran M. Doğan Kantarcı tarafından gözlenmiştir.

Barajların arkasında biriken materyal (Taş ve çakıl) ile topraklarda karaçamların 16, 23, 25, 28
yaşlarına ve direklik çağına ulaşması çok önemli bir göstergedir. Barajların arkasına yığılan
materyal oturuşmuş ve su materyale sızarak barajların barbakanlarından akmıştır. Böylece sakinleşen yüzeye düşen karaçam, kavak ve diğer bitki tohumları tutunabilmişler, çimlenip, fidana ve direklik çağdaki ağaçlara gelişmişlerdir. Teraslamalar, taşıntı barajları ve ağaçlandırma/
tamamlama işleri yapıldıktan sonra barajlar arkasındaki dolma olayının ve dolgudaki dengenin
10-15 yıl içinde sağlanabildiği anlaşılmaktadır (Tablo 5.5. ve Kesit 2). Köylü en alttaki 23 nu’lı
barajın dolgu materyalini sebze bahçesi olarak kullanmaktadır (Tablo 5.5.).
4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Özbekler Sel Deresi Havzası’nda toprak taşınmasını ve sel olaylarını önlemek için yapılmış olan
banket teraslar, ağaçlandırma ve taşıntı barajları bir bütün oluşturmaktadır. Aradan geçen 45 yıllık
süre içinde; yamaçlardan gelen yüzeysel akış ile yamaçlardaki toprak taşınmasının durduğu,
taşıntı barajlarının arkasına biriken materyalin dengeye ulaştığı, materyalin su tutabildiği ve
çevredeki ağaç ve çalı türlerinin tohumlarının çimlenebildiği, büyüyüp, ağaçlaşabildiği arazideki
ölçmelerimizle belirlenmiştir. Vadide yapılan tesislerin bazılarında kaplama taşı sökülmeleri de
gözlenmiştir. Bu tesisler kısmen materyale gömülmüşler ve görevlerini yapmışlardır. Tesislerin
çok az ölçüdeki bakımı ve tamiri sadece eğitim ve öğretim amacı ile buraya gelecek kişilerin
düzgün ve bakımlı bir yapı görmeleri için gereklidir.
Kızılcahamam Meteoroloji İstasyonu (1002 m) ölçmelerine göre yapılmış olan ortalama sıcaklık, yağış, nem, buharlaşma ve günlük yüksek yağış değerlendirmeleri 1000 – 1070 m
yükseltideki Özbekler Mahallesi tarım alanları ve yerleşim alanı için de geçerli sayılabilir. Bu
iklim ölçmelerinin yüksek dağlık arazi için geçerli olmadığı anlaşılmaktadır. Çünkü Kızılcahamam’da günlük yüksek yağışlar düşük olduğu halde ortalığı sel basmaktadır. Yüksek dağlık
arazi Karadeniz Ardı Kuşağının iklim özelliklerini yansıtan, kuzey ve güney cephelerden gelen
hava kütlelerinin etkisi altındadır. Sağanak yağışlar dağlara düşmekte, seller de aşağıya inmektedir. Son zamanlardaki sel olaylarından Kirmir Çayı Havzası’nda yapılmış toprak koruma
ve ağaçlandırma çalışmalarına devam edilmesi, doğal ormanların korunması ve geliştirilmesi
gerektiği ortaya çıkmaktadır. İklim değişimi ve giderek ısınma/kuraklaşma sürecinin belirginleşmesi olayı üzerinde de durulması ve dağlık arazideki ağaçlandırmalara etkisinin araştırılması
gerekmektedir (Yıllık halka genişlikleri de ölçülerek).
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Özbekler Deresi çalışması 1963-64 yıllarından itibaren bir süre meslek içi tatbikat gezilerinde
değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmelerden birisi de; “Yamaçlardaki teraslama ve ağaçlandırma yapıldıktan sonra, vadide taşıntı barajlarının yapılmasının gereksiz olduğu, boşuna masraf
yapılmış olduğu” yönündedir. Bu görüş doğru değildir. Özbekler Deresi Havzası’nın teraslanabilen bölümleri teraslanıp, ağaçlandırılmıştır. Harita 1 ile 45 yıl sonra alınan uydu görüntüsü
1’de görüldüğü gibi dik yamaçlar teraslanamamıştır. Çünkü bu yamaçlarda toprak sığ olup,
andazit anakayasına kazık bile çakılamaz. Dolayısı ile kazıklı çitler de yapılamamıştır. Vadiye
taşıntı barajları yapılmamış olsaydı teraslanamamış yamaçlardan taşınıp, barajların arkasına
yığılan materyal aşağıdaki Özbekler Mahallesini ve sebze bahçelerini kaplamağa devam edecekti. Vadiye yapılan taşıntı barajları sosyal ve ekonomik etkiler yapmış ve Özbekler Mahallesi
ile tarım alanlarını korumuştur. Dolayısı ile Özbekler Mahallesi göç etmekten kurtarılmıştır.
Benzer bir tartışma sel deresi olan Akpınar Dere (Sey Hamamı Deresi yan kolu) Havzası’nda
da yaşanmıştır (1963-64 proje ve uygulaması). Akpınar Dere vadisine de taşıntı barajları planlanmıştır. Ancak andazit tüflerinden oluşan gevşek yamaçlar banket teras ile teraslanmış ve
dere vadisine gelecek yüzeysel akış ile taşınacak materyal engellenmiştir. Teraslanamamış alan
kalmadığı için Akpınar Dere’de sel olayı önlenmiştir. Burada vadi boyunca taşıntı barajlarının
yapılmasına da gerek kalmamıştır. Bu iki farklı yapıdaki sel deresi örneğinin karşılaştırılması
değerlendirmeleri daha gerçek bilgilere oturtarak yapmamızı sağlar.
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EĞİM %13

TESİS SAYISI:
KURU TAŞ DUVAR 16
HARÇLI TAŞ DUVAR 7
TAŞ DUVAR EŞİK
2
KARŞI EŞİK
1
TOPLAM
26

1. KURU TAŞ DUVAR-ARKASI DOLU
16 m EĞİM %10
2. KURU TAŞ DUVAR-ARKSI DOLU
23 m % 10
3. KURU TAŞ DUVAR-ARKASI DOLU
10,3 m %20
19,1 m % 25-27
EŞİK TAŞ DUVAR-ARKASI DOLU
18 m % 25, 20 mDOLGU % 10
4. KURU TAŞ DUVAR-ARKASI DOLU
17,7 m %33, DOLGU 23,5 m % 13
5. KURU TAŞ DUVAR-ARKASI DOLMUŞ
12,2 m % 18
EŞİK TAŞ DUVAR ARKASI DOLMUŞ
5,1 m %33, DOLGU 21 m %10
6. KURU TAŞ DUVAR-ARKASI DOLU
10,5 m %25 GÖÇÜK DOĞAL EŞİK
12,3 m %15, DOLGU 14,8 m %11
7. KURU TAŞ DUVAR-ARKASI DOLU
10,4 m %18, 10 m %20
DOLGU 11,1 m %12
8. KURU TAŞ DUVAR-ARKASI DOLU
11,5 m %12, DOLGU 12 m %10
9. KURU TAŞ DUVAR-ARKASI DOLU
DOLGU 21,4 m %10
10. KURU TAŞ DUVAR-ARKASI DOLU
DOLGU 16,3 m %12
11. KURU TAŞ DUVAR-ARKASI DOLU
DOLGU 20,5 m % 10
12. KURU TAŞ DUVAR-ARKASI DOLU
16 m % 12, DOLGU 20 m %10
13. KURU TAŞ DUVAR-ARKASI DOLU
20 m %12, DOLGU 17,5 m % 10
14. KURU TAŞ DUVAR-ARKASI DOLU
11,2 m % 10, DOLGU 12 m % 8
15. KURU TAŞ DUVAR-ARKASI DOLU
16,5 m %12, DOLGU 12 m % 5
16. KURU TAŞ DUVAR-ARKASI DOLU
25 m %15 TAŞ BURUN UCU
15m % 17, DOLGU 18 m % 5
17. HARÇLI TAŞ DUVAR-ARKA DOLU
20 m % 17, DOLGU 22 m % 5
18. HARÇL TAŞ-KEMER BARAJ-ARKASI DOLU
13 m %30, 15,3 m %20
DOLGU 25 m% 8
19. HARÇLI TAŞ DUVAR+YAN DUVAR DESTEKLİ-ARK.DOLU
33,5 m % 8
20. HARÇLI TAŞ DUVAR-ARKASI DOLU
18 m %10, 12,5 m %13, 11,3 m % 20, 10,5 m % 23
20 m DOLLGU % 10
21. HARÇLI TAŞ DUVAR-ARKASI DOLU
20 m % 12, 5,6 m % 2
11,3 m % 15
DOLGU 13,5 m %10
22. HARÇLI TAŞ DUVAR-ARKASI DOLU
KARŞI EŞİK-HARÇLI TAŞ DUVAR-2 BÜZ VE DİP SAVAKLI
20 m % 12, DOLGU 25,3 m % 8
23. HARÇLI TAŞ DUVAR-ARKASI DOLU-YANDA SU SARNICI
ÖZBEKLER MAHALLESİ

ÖZBEKLER (SEL) DERESİ (KIZILCAHAMAM) TAŞINTI BARAJLARI

Planlama ve inşaat «Kızılcahamam Toprak Muhafaza , Mer’a İslâhı ve Ağaçlandırma Tatbikat Grup müdürü» Orman Yüksek Mühendisi MUSTAFA OKUTAN ve arkadaşları tarafından yapılmıştır.

PLANLAMA 1959-60
İNŞAAT
1960-61
ÖLÇME 10.9.2006
M. Doğan Kantarcı
Hüseyin E. Çelik
Ceyhun Göl

TEPE
1360 m

TAŞINTI BARAJLARI VE EŞİKLER

1000

1020

1040

1060

1080

1100

1120

1140

1160

1180

1200

1220

1240

1260

1280

1300

1320

1340

1360

1380

KESİT 1. KIZILCAHAMAM ÖZBEKLER (SEL) DERESİ TAŞINTI BARAJLARI

YÜKSELTİ m

0

1
2
3

TAŞ EŞİK
4
5
TAŞ EŞİK
6
DOĞAL EŞİK
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
KARŞI EŞİK
23
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I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu / Çankırı

10-12 Eylül 2014

467
TESİS SAYISI:
KURU TAŞ DUVAR 16
HARÇLI TAŞ DUVAR 7
TAŞ DUVAR EŞİK
2
KARŞI EŞİK
1
TOPLAM
26

DAĞ KAVAĞI-SIK

6. KURU TAŞ DUVAR

ÖZBEKLER (SEL) DERESİ (KIZILCAHAMAM) TAŞINTI BARAJLARI

Planlama ve inşaat «Kızılcahamam Toprak Muhafaza ve Mer’a İslâhı Tatbikat Grup müdürü» Orman Yüksek Mühendisi MUSTAFA OKUTAN ve arkadaşları tarafından yapılmıştır.

PLANLAMA 1959-60
İNŞAAT
1960-61
ÖLÇME 10.9.2006
M. Doğan Kantarcı
Hüseyin E. Çelik
Ceyhun Göl

TEPE
1360 m

TAŞINTI BARAJLARI VE EŞİKLER

1000

1020

1040

1060

1080
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1120

1140

1160

1180
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1220

1240

1260

1280

1300

1320

1340

1360

1380

EĞİM %13

DAĞ KAVAĞI
GENÇLİĞİ

1. KURU TAŞ DUVAR
2. KURU TAŞ DUVAR

DAĞ KAVAĞI-SIK

EŞİK TAŞ DUVAR
4. KURU TAŞ DUVAR
5. KURU TAŞ DUVAR
EŞİK TAŞ DUVAR

DAĞ KAVAĞI-SIK
GÜMÜŞÎ ÜVEZ
KARAÇAM 21+27+28
KAVAK+AHLAT+ERİK
KARAÇAM 23+27+24
SARIÇAM 27 + KAVAK

8. KURU TAŞ DUVAR

KARAÇAM 17^24
SARIÇAM 16, KAVAK SIK

9. KURU TAŞ DUVAR

KARAÇAM 30+26+20

10. KURU TAŞ DUVAR
11. KURU TAŞ DUVAR

11

14. KURU TAŞ DUVAR

KARAÇAM 7 (YAŞ 26-23) + DAĞ KAVAĞI

16. KURU TAŞ DUVAR

18. HARÇL TAŞ-KEMER BARAJ

18

23

KESİT 2. KIZILCAHAMAM ÖZBEKLER (SEL) DERESİ TAŞINTI BARAJLARININ ARKASINDA YETİŞMİŞ AĞAÇLAR VE ÇALILAR

YÜKSELTİ m

0

1
2

DAĞ KAVAĞI-SIK

3. KURU TAŞ DUVAR

3

TAŞ EŞİK
4
5
TAŞ EŞİK
6
DOĞAL EŞİK

7. KURU TAŞ DUVAR

7
8
9
10

KARAÇAM 28+27+29
DAĞ KAVAĞI
KARAÇAM 24+17

12. KURU TAŞ DUVAR

12

ERİK + ÇALILAR
KARAÇAM 25+26+28+24+22+2
AHLAT+TÜYLÜ MEŞE+PATLANGAÇ

13. KURU TAŞ DUVAR

13
14

15. KURU TAŞ DUVAR

15
16

TÜYLÜ MEŞE+DAĞ KAVAĞI
SAVAK ÖNÜ KARAÇAM 4 (YAŞ 25-28) + GÜMÜŞÎ ÜVEZ

17. HARÇLI TAŞ DUVAR

17

19. HARÇLI TAŞ DUVAR

19

KARAÇAM 3 + DAĞ KAVAĞI 1

DAĞ KAVAĞI+ERİK+YABANİ GÜL

20. HARÇLI TAŞ DUVAR

20

DAĞ KAVAĞI+AK SÖĞÜT+YABANİ GÜL+PATLANGAÇ

21. HARÇLI
TAŞ DUVAR

21

CEVİZ +YABANİ GÜL+PATLANGAÇ

22. HARÇLI
TAŞ DUVAR

22
KARŞI EŞİK

KARŞI EŞİK-HARÇLI TAŞ DUVAR-2 BÜZ VE DİP SAVAKLI

23. HARÇLI
TAŞ DUVAR

CEVİZ VE SEBZE BAHÇESİ
ÖZBEKLER MAHALLESİ

M. DOĞAN KANTARCI

Kesit 2. Kızılcahamam Özbekler (sel) Deresi taşıntı barajlarının arkasında yetişmiş ağaçlar ve
çalılar

I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu / Çankırı

10-12 Eylül 2014

10-12 Eylül 2014

I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu / Çankırı

Tablo 5.1. Özbekler Deresi’ndeki taşıntı barajları ile eşiklerin 10.9.2006 tarihindeki durumu
TABLO 5.1. KIZILCAHAMAM ÖZBEKLER SEL DERESİ’NDEKİ TAŞINTI BARAJLARI VE EŞİKLERİNİN 10.9.2006 TARİHİNDEKİ DURUMU
BARAJ Nu.
YÜKSELTİ m
MESAFE m
ARA MESAFE
EĞİM %
DOLGU

TEPE
1
2
1360 1350 1340 1330 1320 1310 1302 1300 1293 1290
0
10
25
40 55 75 90
100
516
0
16,0
10
DOLGU

BARAJ ÖZELLİKLERİ
SAĞ KANAT m
SAVAK SAĞ YAN EĞİMİ (YATAYxDİKEY)
SAVAK m
SAVAK SOL YAN EĞİMİ (YATAYxDİKEY)
SOL KANAT m
SAVAK ÖNÜ m
SAVAK ARKASI m
SAĞ KANAT ÖNÜ m
SAĞ KANAT ARKASI m
SOL KANAT ÖNÜ m
SOL KANAT ARKASI m
DUVAR KALINLIĞI
ÜST m
ALT m

DOLGU

1282
23,0
10

3
1280 1277 1274 1271
548
10,3 13,1 6,0
20 25
27

DOLGU

DOLGU

KURU TAŞ

KURU TAŞ

KURU TAŞ

1,10
1,15

1,00

1,00
1,00

2,40
0,8x1,2
3,60
1,5x1,2
2,60
1,0-1,3
DOLU
1,80
0,50
1,90
0,50

3,40
1,1x1,1
4,00
1,4x1,2
4,60
1,6-1,8
DOLU
2,40
0,80
2,20
0,80

TAŞ
EŞİK
1270
577,4

1265 1262
18,0 20,0
25 10,0
DOLGU

KURU TAŞ

KURU TAŞ

3,50
1,6x1,4
4,50
1,6x1,3
4,90
2,9-2,5
DOLU
2,50
0,85
2,10
1,00

4
1260
615,4

GÖMÜLMÜŞ

1,85
0,85x1,1
5,80
1,0x0,9
4,50
2,5-1,6
DOLU
1,15
0,20
2,30
0,80
1,10
1,10

BARAJ GERİSİNDEKİ BİTKİLER
KARAÇAM (SAYI/YAŞ)
SARIÇAM (SAYI/YAŞ)
TÜYLÜ MEŞE
DAĞ KAVAĞI
GENÇ LİK
SIK
SIK
GÜMÜŞİ ÜVEZ (AK ÜVEZ)
AHLAT
AK SÖĞÜT
ERİK
YABANİ GÜL
PATLANGAÇ
KATRAN ARDICI
HANIM TUZLUĞU
ÇALILAR
CEVİZ
1.Sel deresi islâhı «Kızılcahamam Toprak Muhafaza ve Mer’a İslâhı Tatbikat Grup Müdürü» Orman Yüksek Mühendisi Mustafa Okutan ve arkadaşları tarafından projelendirilmiş
ve 1959-60 yıllarında inşaatı yapılmıştır. Havza yamaçları 1960-61 yıllarında teraslanmış, ağaçlandırma ve tamamlama çalışmaları 1961-62-63 yıllarında yapılmıştır.
2. Ölçme 10.9.2006 tarihinde Prof. Dr. M. Doğan Kantarcı, Prof. Dr. Hüseyin E. Çelik ve Dr. Ceyhun Göl tarafından yapılmıştır.
M. DOĞAN KANTARCI

Tablo 5.2. Özbekler Deresi’ndeki taşıntı barajları ile eşiklerin 10.9.2006 tarihindeki durumu
TABLO 5.2. KIZILCAHAMAM ÖZBEKLER SEL DERESİ’NDEKİ TAŞINTI BARAJLARI VE EŞİKLERİNİN 10.9.2006 TARİHİNDEKİ DURUMU
YÜKSELTİ m
MESAFE m
ARA MESAFE
EĞİM %
DOLGU
BARAJ ÖZELLİKLERİ
SAĞ KANAT m
SAVAK SAĞ YAN EĞİMİ (YATAYxDİKEY)
SAVAK m
SAVAK SOL YAN EĞİMİ (YATAYxDİKEY)
SOL KANAT m
SAVAK ÖNÜ m
SAVAK ARKASI m
SAĞ KANAT ÖNÜ m
SAĞ KANAT ARKASI m
SOL KANAT ÖNÜ m
SOL KANAT ARKASI m
DUVAR KALINLIĞI
ÜST m
ALT m

1255

1253

17,7
33,0

23,5
13,0

5
1250
656,6

DOLGU

TAŞ
EŞİK
1247 1245 1243
668,8
12,2
51,0
18,0
33,0

DOLGU

1241
21,0
10,0

DOĞAL
6
EŞİK
1240 1237 1235
740,0
740,5
10,5
25,0

DOLGU

GÖÇÜK

1233

1231

12,3
15,0

14,8
11,0

7
1230
767,6

DOLGU

1227

1224

1221

10,4
18,0

10,0
20,0

11,1
12,0
DOLGU

KURU TAŞ

KURU TAŞ

KURU TAŞ

KURU TAŞ

2,00
1,3x1,4
4,50
1,6x1,4
3,90
2,1-2,6
0,50
1,05
0,50
2,20
1,25

3,70
1,4x1,5
5,40
1,4x1,5
7,00
2,7-3,0
DOLU
2,25
1,10
2,30
1,00

2,20
1,5x1,3
4,90
1,7x1,3
3,30
3,1-2,5
DOLU
2,00
0,80
2,00
1,00

3,50
1,4x1,4
4,30
1,35x1,6
3,60
2,6-2,0
DOLU
2,30
1,20
2,60
1,15

0,90
1,00

1,10
1,85

1,10
1,90

1,20
2,15

BARAJ GERİSİNDEKİ BİTKİLER
KÜME-I KÜME-II
KÜME-I KÜME-II KÜME-III
KARAÇAM (SAYI/YAŞ)
21
27
23
27
24
SARIÇAM (SAYI/YAŞ)
28
27
TÜYLÜ MEŞE
DAĞ KAVAĞI
KAVAK LIK
KAVAK LIK
AĞAÇ
AĞAÇ
GÜMÜŞİ ÜVEZ (AK ÜVEZ)
AĞAÇ
YAMAÇ TA
AHLAT
AĞAÇ
AK SÖĞÜT
ERİK
AĞAÇ
YABANİ GÜL
PATLANGAÇ
KATRAN ARDICI
HANIM TUZLUĞU
ÇALILAR
CEVİZ
İlk yıllarda;
1. Yamaçlarda yapılan «toprak muhafaza tipi banket teraslar» (96 mm/m su tutabilme kapasiteli) yüzeysel akışları önlemiş ve toprak taşınmasını durdurmuştur.
2. 1963 yılı aralık ayında düşen 93 mm/m² yağışta teraslar patlamamıştır (Grup Md’lüğünün Soğuksu Millî Parkına yerleştirilmiş olan yazıcı yağış ölçerinde saptanmıştır).
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8
1220
798,9

M. DOĞAN KANTARCI

BARAJ Nu.

10-12 Eylül 2014

I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu / Çankırı

Tablo 5.3. Özbekler Deresi’ndeki taşıntı barajları ile eşiklerin 10.9.2006 tarihindeki durumu
TABLO 5.3. KIZILCAHAMAM ÖZBEKLER SEL DERESİ’NDEKİ TAŞINTI BARAJLARI VE EŞİKLERİNİN 10.9.2006 TARİHİNDEKİ DURUMU
BARAJ Nu.
YÜKSELTİ m
MESAFE m
ARA MESAFE
EĞİM %
DOLGU

1216

1212

23,5
12,0

12,0
10,0

9
1210 1205
844,4
11,4
12,0

DOLGU

BARAJ ÖZELLİKLERİ
SAĞ KANAT m
SAVAK SAĞ YAN EĞİMİ (YATAYxDİKEY)
SAVAK m
SAVAK SOL YAN EĞİMİ (YATAYxDİKEY)
SOL KANAT m
SAVAK ÖNÜ m
SAVAK ARKASI m
SAĞ KANAT ÖNÜ m
SAĞ KANAT ARKASI m
SOL KANAT ÖNÜ m
SOL KANAT ARKASI m
DUVAR KALINLIĞI
ÜST m
ALT m

1201
10,0
10,0

10
1200 1195
865,8
9,0
12,0

DOLGU

1191

7,3
10,0

11
1190 1185
882,1
20,3
10,0

DOLGU

12
1180 1175 1172
902,4
16,0 20,0
12,0 10,0

DOLGU

DOLGU

KURU TAŞ

KURU TAŞ

KURU TAŞ

KURU TAŞ

0,95
2,10

1,25
2,00

0,9-1,2
2,20

1,1-1,2
2,20

2,40
1,5x1,5
4,30
1,4x1,3
4,90
2,6-2,0
DOLU
1,65
0,65
2,00
0,65

3,30
1,3x1,4
4,50
1,5x1,4
5,30
2,9-2,0
DOLU
1,85
0,65
2,20
1,10

2,65
1,3x1,3
4,20
1,4x1,3
5,10
2,00
DOLU
1,35
0,90
1,85
1,00

13
1170
938,4

1165

1161

20,0
12,0

17,5
10,0

DOLGU
KURU TAŞ

2,50
1,4x1,4
4,90
1,5x1,3
5,30
2,2-2,2
DOLU
2,20
0,40
2,30
0,80

14
1160
975,0

KURU TAŞ

7,30
1,6x1,3
5,10
1,55x1,5
3,20 İKİ YAN
2,8-2,0 YAMAÇ
DOLU TAŞ
3,10 KAPLAMA
0,80 İLE
1,60 DESTEKLİ
0,60

2,30
1,5x1,5
4,20
1,5x1,2
6,20
1,40
DOLU
1,50
0,40
1,70
0,90

1,15-1,2
2,00

1,20
2,00

BARAJ GERİSİNDEKİ BİTKİLER
KÜME-I KÜME-II
KÜME-I KÜME-II DİREKLİK KÜME-I KÜME-II KÜME-III KÜME-I KÜME-II
KÜME-I
KÜME-II KÜME-III
17
24
KARAÇAM (SAYI/YAŞ)
30
26
20
28
27
29
24
17
25+26
28+24 22+2
16
SARIÇAM (SAYI/YAŞ)
TÜYLÜ MEŞE
X
SIK
X
DAĞ KAVAĞI
GÜMÜŞİ ÜVEZ (AK ÜVEZ)
AHLAT
3
AK SÖĞÜT
ERİK
X
X
YABANİ GÜL
X
PATLANGAÇ
4
KATRAN ARDICI
HANIM TUZLUĞU
ÇALILAR
X
CEVİZ
Ağaçlandırma:
1.Teraslanan arazi de ağaçlandırma tüplü karaçam fidanları (2/1 yaşında) ile yapılmıştır. 1961-62 yıllarında teras tümseklerine dikilen fidanların çoğu kurumuştur.
Tamamlama dikimi 1963 yılında teras tümseklerinin iç kısmına yapılmış ve tutma oranı artmıştır.
M. DOĞAN KANTARCI
2. Kurak iklim altında ve sığlaşmış toprakta fidanların gelişmesi yavaş olmuştur. Karaçamlar araziyi geç kapatmışlardır.

Tablo 5.4. Özbekler Deresi’ndeki taşıntı barajları ile eşiklerin 10.9.2006 tarihindeki durumu
TABLO 5.4. KIZILCAHAMAM ÖZBEKLER SEL DERESİ’NDEKİ TAŞINTI BARAJLARI VE EŞİKLERİNİN 10.9.2006 TARİHİNDEKİ DURUMU
BARAJ Nu.
YÜKSELTİ m
MESAFE m
ARA MESAFE
EĞİM %
DOLGU

1155
23,2
8,0

16
1140 1137 1134
1026,7
25,0 15,0
15,0 17,0

DOLGU

BARAJ ÖZELLİKLERİ
SAĞ KANAT m
SAVAK SAĞ YAN EĞİMİ (YATAYxDİKEY)
SAVAK m
SAVAK SOL YAN EĞİMİ (YATAYxDİKEY)
SOL KANAT m
SAVAK ÖNÜ m
SAVAK ARKASI m
SAĞ KANAT ÖNÜ m
SAĞ KANAT ARKASI m
SOL KANAT ÖNÜ m
SOL KANAT ARKASI m
DUVAR KALINLIĞI
ÜST m
ALT m
BARAJ GERİSİNDEKİ BİTKİLER
KARAÇAM (SAYI/YAŞ)
SARIÇAM (SAYI/YAŞ)
TÜYLÜ MEŞE
DAĞ KAVAĞI

15
1150 1145
998,2
28,5
5,0

KURU TAŞ

KURU TAŞ

2,00
1,1x1,2
5,20
1,3x1,2
5,00
2,1-2,8
DOLU
2,00
0,45
2,50
0,90

3,30
1,6x1,4
6,10
1,3x1,25
5,30
2,70
DOLU
2,40
1,15
2,75
1,10

1,30
2,20
KÜME-IV

7/16-23
4 AĞAÇ

1131

18,0
5,0

SAVAK
ÖNÜNDE

20,0
17,0

22,0
5,0

18
1120
1110,7

1117 1115

1112

13,0
30,0

25,0
8,0

15,3
20,0

DOLGU

DOLGU

DOLGU

TAŞ
HARÇLI KEMER
2,40
6,00
1,0x1,2
1,5x1,5
5,70
4,00
1,0x1,2
1,5x1,5
4,50 SAVAK
8,50 SAVAK
3,00 0,20
2,80 0,25
DOLU ÇIKINTISI
DOLU ÇIKINTISI
2,20
2,40
1,00
1,45
2,30
4,30
0,80
1,40

HARÇLI

1,35
2,20

4/25-28

3

FİDAN
X
5 AĞAÇ

1

SAVAK

1125 1121

HARÇLI

1,40
2,20

X

17
1130
1068,7

1,25
2,50

19
1110
1164,0

1105

33,5
8,0

20
1100
1197,5

DOLGU

TAŞ
3,10
1,1x1,6
3,80
1,2x1,5
2,30 SAVAK
2,40 0,25
DOLU ÇIKINTISI
2,00
1,20
3,00
1,5-1,3
1,20
2,50

X

GÜMÜŞİ ÜVEZ (AK ÜVEZ)
ÖNÜNDE
AHLAT
AK SÖĞÜT
ERİK
X
YABANİ GÜL
X
X
X
PATLANGAÇ
X
X
KATRAN ARDICI
HANIM TUZLUĞU
X
ÇALILAR
CEVİZ
1. Çok sığlaşmış veya çok dik olan teraslanamamış ve kazıklı çitlerin yapılamayacağı yamaçlar doğal gelişime bırakılmıştır. Proje maliyeti artacağı için dik yamaçların altına istinat
duvarları yapılmamıştır. Teraslar ile yamaçların tutulması, taşıntı barajları ile de döküntü materyalin tutulması ve sel deresi eğiminin dengelenmesi öngörülmüştür.
2. Teraslanamayan yamaçlardan taşınan toprak ve ana materyal ile göçüklerden gelen materyal taşıntı barajları ile eşiklerin arkasında birikmiştir.
M. DOĞAN KANTARCI
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Tablo 5.5. Özbekler Deresi’ndeki taşıntı barajları ile eşiklerin 10.9.2006 tarihindeki durumu
TABLO 5.5. KIZILCAHAMAM ÖZBEKLER SEL DERESİ’NDEKİ TAŞINTI BARAJLARI VE EŞİKLERİNİN 10.9.2006 TARİHİNDEKİ DURUMU
1099

1097 1095 1093

1091

18,0
10,0

12,5 11,3 10,5
13,0 20,0 23,0

20,0
10,0

BARAJ ÖZELLİKLERİ
SAĞ KANAT m
3,30
SAVAK SAĞ YAN EĞİMİ (YATAYxDİKEY) 1,1x1,3
SAVAK m
3,70
SAVAK SOL YAN EĞİMİ (YATAYxDİKEY) 1,2x1,3
SOL KANAT m
9,00 SAVAK
SAVAK ÖNÜ m
2,20 0,25
SAVAK ARKASI m
DOLU ÇIKINTISI
SAĞ KANAT ÖNÜ m
1,50
SAĞ KANAT ARKASI m
1,00
SOL KANAT ÖNÜ m
2,20
SOL KANAT ARKASI m
1,10
DUVAR KALINLIĞI
ÜST m
1,0-1,2
ALT m
2,50

21
1090
1270

1088 1085

1084

1081

20,0
12,0

11,3
15,0

13,5
10,0

5,6
2,0

DOLGU

HARÇLI

TAŞ
3,10
1,1x1,2
6,00
1,1x1,1
5,30 SAVAK
4,00 0,2
DOLU ÇIKINTISI
2,60
0,45
3,40
0,50

22
1080
1320,3

KARŞI
EŞİK
1079 1075
1331,6
11,3
20,0
8,0
12,0

DOLGU

DOLGU

HARÇLI

TAŞ HARÇLI
11,60
1,4x1,4
6,30
1,3x1,2
8,70 SAVAK
4,60 0,2
DOLU ÇIKINTISI
5,10
1,00
4,50
1,00

1,30
2,50

1072
25,3
10,0

23
1070
1376,9

DOLGU

TAŞ

1,30
2,50

HARÇLI

TAŞ
SU SARNICI

1,5x1,4
4,50
1,5x1,4
5,10
1,10
DOLU
DOLGU
DOLGU
2,50
1,00
1,00
2,50

BARAJ GERİSİNDEKİ BİTKİLER
KARAÇAM (SAYI/YAŞ)
SARIÇAM (SAYI/YAŞ)
TÜYLÜ MEŞE
DAĞ KAVAĞI
X
GÜMÜŞİ ÜVEZ (AK ÜVEZ)
AHLAT
AK SÖĞÜT
X
ERİK
YABANİ GÜL
X
X
PATLANGAÇ
X
X
KATRAN ARDICI
HANIM TUZLUĞU
ÇALILAR
CEVİZ + (Sebze bahçesi*)
X
X (*)
Barajların arkasında biriken materyal (Taş ve çakıl) ile topraklarda ağaç ve çalı türleri yetişip, yerleşmişlerdir. Karaçamların 16, 23,25,28 yaşlarına ve direklik çağına ulaşması,
çok önemli bir göstergedir. Barajların arkasına yığılan materyal oturuşmuş ve su materyale sızarak barajların barbakanlarından akmıştır. Böylece sakinleşen yüzeye düşen
karaçam, kavak ve diğer bitki tohumları tutunabilmişler, çimlenip, fidana ve direklik çağdaki ağaçlara gelişmişlerdir. Dengenin 10-15 yıl içinde sağlanabildiği anlaşılmaktadır.

M. DOĞAN KANTARCI

BARAJ Nu.
YÜKSELTİ m
MESAFE m
ARA MESAFE
EĞİM %
DOLGU

ARMAĞAN:
Bu çalışma; Kızılcahamam Toprak Muhafaza, Mer’a Islâhı ve Ağaçlandırma Tatbikat Grup
Müdürü Orman Yüksek Mühendisi Mustafa Okutan ve mesai arkadaşlarına armağan edilmiştir.
Prof. Dr. M. Doğan Kantarcı, Prof. Dr. Hüseyin E. Çelik, Doç. Dr. Ceyhun Göl
5. KAYNAKLAR
Çelik, H.E.-Kantarcı, M. D. 2007, Yarı kurak bölgelerde sel kontrol çalışmaları: Kızılcahamam-Özbekler Deresi
örneği. Türkiye’de yarı kurak bölgelerde yapılan ağaçlandırma ve erozyon kontrolü uygulamalarının değerlendirilmesi çalıştayı (7-10.11.2006 Ürgüp) Cilt 1 (103-111).
Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Gnl. Md’lüğü-2007, Ankara
Kantarcı, M. D.–Göl, C. 2008, Kirmir Çayı Havzasında Kızılcahamam-Kargasekmez ağaçlandırma alanının yetişme ortamı özellikleri, uygulanan toprak koruma - ağaçlandırma yöntemleri ve Karaçamlar ile Tüylü Meşelerin
(baltalık) 1962 / 63 – 2006 dönemindeki gelişimi.
Baraj Havzalarında Ormancılık 1. Ulusal Sempozyumu (29-30 Nisan 2008). Bildiriler Kitabı (100-122). Editörler:
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OGM 2001: Kızılcahamam Orman İşletme Md’lüğü Amenajman Planı.
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KARPUZ ÇAYI (MANAVGAT) HAVZASI ÖZELLİKLERİ VE AHMETLER HES
PROJESİ KAPSAMINDA YAĞIŞ-AKIŞ İLİŞKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
M. Doğan Kantarcı

İst.Üni. Orman FakültesiToprak İlmi ve Ekoloji Abd.(EM) Bahçeköy/İst.
mdkant@istanbul.edu.tr

ÖZET
Karpuz Çayı Akseki güneyinde başlayıp, Güğlen (Gülen) Dağı doğusundan
geçip, Manavgat’ın doğusunda Akdeniz’e ulaşmaktadır. Karpuz Çayı iki koldan oluşur. Bunlar Ahmetler Çayı (Asıl Karpuz Çayı bu koldur.) ile Çenger
Çayıdır. Karpuz Çayı Havzası 36°44’ 00’’ kuzey, 31°36’00’’ koordinatları arasında yeralmaktadır. Akseki güneyinde Karpuz Çayı Havzasının sınırları 1250
m (Hasan Dağı), 1892 m (Çalbaşı Tepe) yükseltilerine ulaşır. Havzanın batı
sınırını oluşturan Güğlen Dağı (1621 m) olup, Havza içinde de Tuzaklı Dağ
1314 m, Değirmen Dağı (1023 m) gibi yükseltiler yeralmaktadırlar. Havza alanı 30320 ha’dır. Karpuz Çayı Murtiçi’nden sonra derin bir vadiye girmektedir
(Boğaz değirmenleri veya yukarı değirmen ile aşağı değirmen).
Karpuz Çayı Havzası’ndan gelen su miktarı Çay’ın aşağısında Uzunlar Köyü
köprüsünde 09-067 nu’lı ölçme istasyonun da ölçülmüştür (1978-2006). Çayın havzasında başka ölçüm istasyonu bulunmamaktadır. Ancak Kapızın kuzey ucunda, Ahmetler Değirmeni (Aşağı değirmen) yanında DSİ kayıtlarında
bulunmayan özel bir akış ölçme istasyonunun daha çalıştırıldığı bildirilmektedir (1978-2006). Uzunlar Köprüsü ölçmelerine göre Karpuz Çayının yıllık
ortalama su geliri 4,286 m³/sn olup, aylık su geliri mevsime göre 0,048-11,382
m³/sn arasında değişmektedir. Ahmetler Değirmeni yanında yapılan ölçmelerde de yıllık ortalama su akışı 1,687 m³/sn olup, aylık su geliri mevsime göre
0,001-4,960 m³/sn arasında değişmektedir.
Ahmetler Köyü Değirmeninden itibaren Karpuz Çayı derin bir tektonik yarık (Kapız = Kanyon) içinden geçmektedir. Kapızın derinliği 300 m, genişliği
300-500 m arasında (Vadi tabanında yer yer 8-10 m), uzunluğu 7 km kadardır.
Kapız Ahmetler Değirmeni yanında ölçülen su ile beslenmektedir. Ayrıca Kapız boyunca kar suyu ile beslenen mevsimlik küçük karst kaynakları da vardır.
İklim değişimi sürecinde Azor yüksek basınç alanından Akdeniz üzerinden
gelen daha sıcak ve daha nemli hava kütleleri ile İzlanda alçak basınç
alanından Avrupa-Anadolu üzerinde gelen soğuk hava kütlelerinin Toros
dağları üzerinde karşılaşması daha sık ve daha şiddetli sağanak yağışlara sebep
olmaktadır. Akdeniz Havzası’ndaki ısınma sürecine de bağlı olan sağanak
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yağışlardan biri de 14.12.2010 tarihinde oluşmuş, yağışlar 4 gün devam etmiş
ve Karpuz Çayı taşmıştır. Ovadaki köyleri, tatil sitelerini, tarım alanlarını
su basmıştır. Bu su baskını üzerine Karpuz Çayının denizden itibaren 4871
m’lik yatağının taş tahkimat ve dolgu ile düzenlenmesi ve 6100 dönüm tarım
alanının da su baskınından korunması planlanmıştır (Planlama 2013 yılında
bitirilmek üzere yapılmıştır.).
Karpuz Çay’ında da bir HES yapılmak istenmektedir. Karpuz Çayı Kapızı’nın
yukarı girişinde Ahmetler Değirmeni yanında (300 m) yapılacak bir su bendi ile suyun alınması, bir sifon ve tünel ile su toplama havuzuna akıtılması,
Kapız’ın güney ucunda 90 m’de kurulacak bir (Francis) su türbinine düşürülmesi ile elektrik üretilmesi planlanmıştır. HES projesinde tünel + boru +
sifon uzunluğu toplam 5 145,86 m hesaplanmış olup, çatlaklı kaya yapısından
dolayı her 1 m mesafe için 4,5 kg dinamit kullanılacağı bildirilmektedir. Yukarıda yapılan su geliri ölçmelerine göre burada dere tipi bir HES’i besleyecek
kadar su yoktur. Ortalama yıllık akış miktarının % 10 kadarının “can suyu” adı
altında vadiye bırakılması hiçbir anlam ve değer ifade etmemektedir. Böyle
bir girişim 7 km uzunluğunda bir doğal ekosistemler birliği olan Kapız’ı susuz
bırakacak, kurutacak ve yaşama birliklerini yok edecektir. Karpuz Çayının su
geliri yetersiz olduğu için HES projesine Gazipaşa’daki Bıçkı Dere su geliri
de (İnceğiz Köyündeki DSİ ölçümleri) eklenmiştir. Yaptığımız çalışmada bu
ekleme farkedilmiş ve Karpuz Çayı HES projesinin iptali için dava açılmıştır.
Su geliri ölçümlerine göre Karpuz Çayı orta havzasına yapılacak HES için harcanacak para ile sağlanacak gelir dengeli değildir. Mevsimlik kazanç sağlansa
bile bu gelirin köylüye faydası yoktur. Tam tersine aşağıdaki tarlalarında sulu
tarım yapmağa başlamış olan köylü suyundan olacak, meyva /sebze üretimi
yapamayacak, yerini terk edecek, göç edip Manavgat’ta iş arayacaktır.

1.GİRİŞ
Türkiye’de her dereye bir “Dere tipi hidroelektrik santralı” (HES) yapmak ve dere vadilerinde
su kullanım hakkını birilerine vermek süreci başlatılmıştır. Bu süreç dere boyunca yerleşmiş
olan ve tarlasını, hayvanını buradan sulayıp geçinen köylü halk ile HES izni alanları ve HES
izni veren Devlet makamlarını karşı karşıya getirmiştir. Bu dalaşmanın yaşandığı yerlerden biri
de Karpuz Çayı Kapızı (Kanyon) yukarısında yer alan Ahmetler Köyü’dür.
Karpuz Çayı Akseki güneyinde başlayıp, Güğlen (Gülen) Dağı doğusundan geçip, Manavgat’ı
doğusunda Akdeniz’e ulaşmaktadır. Karpuz Çayı iki koldan oluşur. Bunlar Ahmetler Çayı (Asıl
Karpuz Çayı bu koldur.) ile Çenger Çayıdır.
hmetler Köyü (Manavgat) Karpuz Çayı’nın havzasında, 650-700 m yükseltide yerleşmiş bir
Türkmen Köyü’dür. Ahmetler Köyü ve çevresindeki diğer köylerin bulunduğu dağlık arazi Akdeniz’in etkisine açıktır. Arazi kuzeyindeki Güğlen Dağı (1600 m) ile soğuk rüzgârların etkisinden korunmuştur. Bu yumuşak iklim kızılçam ormanlarının ve zeytin ağaçlarının yetişmesini
sağlamıştır. Hayvancılık, tarım ve arıcılık halkın geçim kaynağıdır. Köy arazisinin sulanabilen
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yerlerinde üzüm bağları, zeytin ve sebze yetiştirilmektedir. Yetiştirilen üzüm türleri arasında
özellikle “kardinal” ve “erkenci” önemli gelir sağlayan sofralık üzümlerdir. Eski “Delice (Yabani) Zeytin” ağaçlarının aşılanması ile yetiştirilen kurak zeytinciliği devam etmektedir. Daha
verimli zeytin fidanları ile zeytinlikler de kurulmuştur. Bu yeni zeytinlikler sulanmaktadır. Arıcılık dağlık arazide yapıldığı için arılar zararlı böcek ve mantarlara karşı kullanılan pestisid,
fungisid, herbisid vb kimyasal maddelerin bulaşmadığı çiçeklerden bal üretmektedirler. Keçi ve
koyun gibi küçükbaş hayvancılık et üretiminin yanında, önemli bir tulum peyniri üretimini de
sağlamaktadır. Ahmetler Köyü ile çevresindeki köylerin bu dağlık arazide zor koşullar altında
çalışarak yaptıkları üretim kentlerde yerleşmiş olan halkımızı beslemektedir. Dağlık arazide
yarı göçebe hayvancılık ve tarım kültürü ile birlikte çok eski bir “Türkmen Kültürü gelenekleri”
devam ettirilmektedir.
2. ÇALIŞMA ALANI - KARPUZ ÇAYI VE AHMETLER KAPIZ’I (KANYONU)
Karpuz Çayı Ahmetler Köyü arazisinde derin bir kırığın içinden geçmektedir. Kapız’ın başlangıcı Ahmetler Köyü’nün yaklaşık 2 km kuzeydoğusunda 350 m yükseltide olup, 7 km aşağıda
Ahmetler Köprü’süne (90 m) ulaşmaktadır. Kapız, derinliği 300 m olan çok dar ve dik dağ
yamaçlarından oluşmaktadır (Harita 1, 2 ve Resim 1).
Arazi çatlaklı (Karstlaşmış) kireç taşlarından oluşmuştur. Karlar eridiğinde su bu çatlak sisteminden sızmakta ve aşağıda Karpuz Çayını beslemektedir. Çatlak sisteminden dolayı Ahmetler
Kapızı’nın içinden geçen Karpuz Çayı çok fazla su taşımamaktadır. Kapız boyunca Karpuz
Çayı yaz aylarında yer yer kurumaktadır.
Kapız boyunca çöküntü arazideki kuytu yamaçlar dağ keçilerinin kışlaklarıdır. Bu sarp arazide
yetişen ve korunan bitkilerin çiçeklerinden de arılar bal üretmektedirler.
Kapız’ın tabanındaki serin ve nemli iklim birçok su kenarı bitkisinin (Ağaç, çalı ve ot türleri)
yetişmesini sağlamıştır. Kapız’ın yamaçları, yamaçlarındaki çöküntü alanları ve tabanı farklı
yetişme ortamı özelliklerinden dolayı farklı ve zengin tür bileşimi (Bitki ve hayvan türleri) ile
bir çok ekolojik sistemi barındırmaktadır.
Kapız’ın alt ucunda vadide oluşmuş olan göl sızıntı suları ile beslenmektedir. Göl ve çevresi ile
yukarısındaki dar geçitli vadi sıcak yaz aylarında turistler için eğlenceli ziyaret ve sarp arazide
bir spor alanı olarak kullanılmaktadır.
3. AMAÇ VE YÖNTEM
Çalışmanın amacı bir HES projesi düzenlenmesindeki eksik incelemenin, yetersizliğin, projeye
çalışma alanında olmayan verilerin katılmasının ve projenin değerlendirmesindeki ilgisizliğin
sonuçlarının ortaya konulmasıdır. Bu sebeple Manavgat ve çevresindeki iklim özellikleri ile
diğer ekolojik özellikler çalışmaya eklenmemiştir. Bölgeye ait ekolojik özellikler diğer araştırmalarımızda incelenmiş ve yayınlanmıştır (Bkz. Kaynaklar).
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Harita HARİTA
1. Karpuz
Çayı (Manavgat)
ve Ahmetler
Kapızı
ile çevresi
1. KARPUZ
ÇAYI (MANAVGAT)
VE AHMETLER
KAPIZI
İLE ÇEVRESİ
1. Harita 1/200 000
ölçekli olup, başlangıç
boylamı İstanbul’da
Ayasofya Müzesinin
karşı köşesindeki Roma
yol başlangıç taşından
geçirilmiştir.
2. Eski yerleşimler ile
yer isimlerinin unutulmaması ve arazinin
geniş alanda kavranabilmesi için bu harita
verilmiştir.
3. Dikkat çekici isimlendirme, Karpuz Irmağı
ve Karpuz Çayı’dır.
Günümüzde Karpuz Irmağı
Karpuz Çayı olarak tanımlanmaktadır.

1/200 000 ölçekli Türkiye Haritası’nın paftalarından kopyalanıp, birleştirilmiştir.
Kaymalar bezli haritanın yapıştırılmasındaki çarpıklıklardan kaynaklanmaktadır.
M.Doğan Kantarcı
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Harita 2. Ahmetler Köyü arazisi ve Karpuz Çayı ile Kapız (Su alma bendi, su iletim borusu
2. AHMETLER KÖYÜ ARAZİSİ VE KARPUZ ÇAYI İLE KAPIZ
ve tüneli ileHARİTA
HES binası)

BENT
350 m
SİFON İLE
KARŞIYA GEÇİŞ

SU HAVUZU
YÜKLEME BORUSU
TÜRBİN BİNASI
90 m

KAPIZIN BOYU: YATAY OLARAK 5 km. VADİ KIVRIMLARI İLE 7 km.

(SU ALMA BENDİ, SU İLETİM BORUSU VE TÜNELİ İLE HES BİNASI)
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Resim 1. Karpuz Çayı Ahmetler Kapızı (Kanyon) ve karstlaşmış kireç taşları yapısı
(1) Kapız’ın derinliği 300 m olan bir kırıktır. Akarsu ile açılmış bir vadi değildir.
(2) Karpuz Çayı aslında “Kapız Çayı”dır.

AHMETLER (KARPUZ ÇAYI) KAPIZI
9.2.2014

Çalışmada Karpuz Çayı üzerindeki iki akış ölçme istasyonu verileri ile HES projesine eklenen
Gazipaşa Bıçkı Çayı İnceğiz ölçme istasyonu verilerinin yıllık ve aylık karşılaştırması yapılmıştır. Elde edilen su akış değerlendirmelerine göre Karpuz Çayı Ahmetler Değirmeni mevkiinde bir su alma bendinin yapılması, alınan suyun su toplama havuzuna akıtılması için yapılacak
tünel inşaatının karstik araziye vereceği zararlar, aşağıda (yıkık Ahmetler Köprüsü) yakınında
yapılacak türbinlere yeterli su gelemeyeceği, Kapızın ve köylünün su ihtiyacı konuları irdelenmiştir. Ayrıca HES/ÇED sürecindeki idarî tutarsızlıklara da dikkat çekilmiştir.
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4. BULGULAR
4.1. AHMETLER KAPIZ’INA HES PROJESİ
Ahmetler Köyü ve Kapız’ı nehir tipi bir hidroelektrik santralı (HES) projesi ile gündeme gelmiştir. Seçenek Enerji Elektrik Üretim. Ltd. Şti. tarafından yapılan HES projesine Antalya Valiliği tarafından, 9,966 MW’lık üretim kapasitesine göre “Kanyonda regülâtör. ve HES tesisi
için ÇED gerekli değildir” belgesi verilmiştir. Bu belgeye dayanılarak DSİ Genel Müdürlüğü
ilgili firma ile “Su kullanım anlaşması” yapmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)
tarafından ilgili firmaya 06.11.2008 tarih ve EÜ/1828-3/1206 nu’lı üretim lisansı verilmiştir.
Firma kati projelerinin onaylanması ve gerekli hazırlıklarını tamamlaması ardından 09.09.2013
tarihinde yer teslimi için müracaat etmiş 04.10.2013 tarihinde işin yerine gidilerek yer teslimi
yapılmış ve inşaat faaliyetlerine başlanmak istenmiştir. Ancak köylülerin karşı çıkması ve direnmesi üzerine firma araziden çekilmiştir.
Projeye göre; Kapız’ın yukarısında 351 m yükseltide yapılacak bir bent (Regülâtör) ile Karpuz
Çayı’nın suyu toplanacak, üstü kapaklı bir tünel ile yükleme havuzuna akıtılacak ve 94 m yükseltide Ahmetler Köprüsü yakınında kurulacak türbinler ile elektrik enerjisi üretilmeğe çalışılacaktır. Tünel+boru+sifon uzunluğunun 5 145,86 m olacağı ve çatlaklı kaya yapısından dolayı
her 1 m mesafe için 4,5 kg dinamit kullanılacağı bildirilmektedir (Proje sh.17). Projenin tümü
için 120 000 m³ kazı öngörülmektedir. Tesisin bazı özellikleri aşağıda verilmiştir (Tablo 1)
Tablo
1. Ahmetler (Karpuz Çayı) HES projesi yapılanma bilgisi
TABLO 1. AHMETLER (KARPUZ ÇAYI) HES PROJESİ YAPILANMA BİLGİSİ
PROJE ALANI

m²

KANYON REGÜLATÖRÜ
YÜKLEME HAVUZU

5496,4
3059,29

SANTRAL BİNASI
TOPLAM ALAN

3993,9
12549,59

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖZELLİKLER:
1.SU AKTARMA BORUSU VE TÜNELİ BOYUNCA (5 km) ÖNEMLİ BİR ALANIN KAZI, KAZILAN
MATERYALİ YIĞMA VE İNŞAAT MALZEMESİ (KUM, ÇAKIL, BETON ARTIKLARI) VE İNŞAAT
MAKİNALARININ, İNŞAAT MALZEMESİ TAŞIYAN KAMYONLARIN ULAŞIM YOLLARI, MANEVRA
ALANLARI İLE TAHRİP EDİLECEĞİDİR.
2. AYRICA KAZI YERİNDE DİNAMİT İLE GEVŞETME İŞLEMLERİ ÇATLAKLI VE ALTI MAĞARALARLA
DOLU ARAZİDE BİNLERCE YILDA OLUŞMUŞ KARSTİK ÇATLAK SİSTEMİNİ YIKIP, SU AKIŞ YOLLARINI
DEĞİŞTİRECEK, OLUMSUZ ETKİLER YAPACAKTIR.

SU ALMA TESİSİ

SU İLETİM TESİSİ

YÜKLEME HAVUZU

(DOLU GÖVDELİ REGÜLATÖR)

CTP BORU Ø 2 m

1507,59 m ALAN 12,2x16,3 m

VADİ TABAN YÜKSELTİSİ

TALVEG
KOTU

351,25 m

BENT ÜST YÜKSELTİSİ

KRET KOTU

354,75 m CTP SİFON Ø 1,5 m

BENT YÜKSEKLİĞİ

YÜKSEKLİK

3,50 m BETONARME TÜNEL Ø 3,5 m

DOLU SAVAK KAPASİTESİ

Q 100

189,60
TÜNELDEKİ SU YÜKSEKLİĞİ
m³/sn

REGÜLATÖR GÖL BOYU

(UZUNLUK)

8,00 m TOPLAM

KRET GENİŞLİĞİ

(BENT BOYU)

SANTRAL BİNASI

30,00 m PROJE sh. 12'de VERİLEN

1,7 m DERİNLİK
208,16 m HACIM
3 430,11 m

594 m²

YÜKSEKLİK

12,4 m

PLANDA YOK

TEK TÜRBİNİN DEBİSİ

9,32 m
1 853,38 m³

HAVUZ TAŞKIN İÇİN
SAVAKLI

1,33 m BOŞALTMAK İÇİN ALTTAN
5 145,86 m KAPAKLI YAPILACAKTIR.
5 117,07 m

TÜRBİNLER (FRANCİS TİPİ 2 TÜRBİN)

ALAN (18,0x33,0 m)

ELEKTRİK İLETİM HATTI

BORUDAN AKITILACAK SU
YÜKSEKLİĞİ

198,86 m²

2,24 m³/sn

YÜKLEME BORUSU Ø 1,4 m

897,53 m

KUYRUK SUYU KANALI

YÜKSELTİ

YUKARIDA

93,55 m

AŞAĞIDA

93,42-93,36

BETONARME MENFEZ

BOYUT 3x1 m
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4.2. ÇED RAPORU GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI VE İLÂN SORUNU
HES’in elektrik üretim kapasitesi 9,966 megawat olarak belirlenmiştir. Bu üretim kapasitesi
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu yapılmadan inşaat ve işletme izni alınabilmesi
için bildirilmiştir. Böylece HES projesi hazırlanırken (ÇED) raporu alınmamıştır.
Antalya Valiliği’nin “ÇED gerekli değildir.” kararı Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin (17.7.2008 gün ve 26939 sayılı Resmi Gazete) 17. Maddesi uyarınca verilmiştir. Valilik
yazısı 31.12.2009 tarihinde Manavgat Kaymakamlığı’na gönderilmiş, Manavgat Hükümet binasındaki ilân panosuna 7.1.2010 tarihinde asılmış, 14.1.2010 tarihinde askıdan indirilmiştir
(Manavgat Kaymakamlığı’nın 19.1.2010 tarihli yazısı). Konu Ahmetler, Güçlü Köy ile Gençler
köylerine bildirilmemiştir. Valiliğin “ÇED gerekli değildir” kararı köy muhtarlıklarına gönderilmemiş, Köylerde ilân edilmemiştir. Ahmetler köyü muhtarlığı ve halkı HES kararını 2012
yılında firma köye geldiği zaman öğrenmişlerdir.
Benzer durum Çenger Deresi’nde yapılacak olan Çenger I, II ve III nu’lı HES’ler için de geçerlidir. Valilik 18.12.2009 tarihinde “ÇED gerekli değildir.” kararını vermiş, 28.12.2009 tarihinde karar ilân edilmiş, Gençler Köyü halkı kararı 19.7.2011 tarihinde yaptıkları “Bilgi edinme
başvurusu” üzerine 1.8.2011 tarihinde öğrenebilmişlerdir. Gençler Köyü 19.8.2011 tarihinde
Antalya Valiliği’nin kararının iptali için dava açmışlardır. Ancak davaya bakan Antalya 3.İdare Mahkemesi “Zaman aşımı” olduğu gerekçesi ile reddetmiştir. Dava Danıştay’a taşınmıştır.
Danıştay 14. Dairesi Çenger Deresi’ne yapılan HES Çenger I, II, III inşaatını “Gençler Köyü
halkına haber verilmediği gerekçesi” ile durdurmuştur (9.2.2014 haberi).
4.3. ARAZİ İNCELEMESİNİN YETERSİZLİĞİ
HES projesinin raporunda; “Kanyonun 3,5 kilometrelik bölümünün arazi şartları müsait olmadığı gerekçesiyle incelenmediği” belirtilmiştir. Sözü edilen 3,5 km HES su alma yeri (Ahmetler
Değirmeni) ile su toplama havuzu arasındaki tünel/kanal güzergâhının haritadaki (Kuş uçumu)
mesafesi olup 5 km’dir (Kıvrımlı uzunluk 7 km). HES projesinde kanal/tünel yapısının geçirileceği yerler dahi incelenmemiştir. Kapızın 7 km’lik vadisi görülmemiştir. Kapız vadisinde birçok yerin ip ile tırmanılarak veya inilerek geçilmesi gerekmektedir. Bu yetersiz arazi çalışması
ve incelemesi, projenin de yetersizliğini göstermektedir.
4.5. KARPUZ ÇAYI AKIŞ DEĞERLERİ VE YANILTICI BİLGİ EKLENMESİ
HES projesinde Karpuz Çayının akış (AGİ) değerlerinin baz alındığı ve debinin hidroelektrik
santralı işletilmesi için uygun olduğu belirtilmiştir (Proje sh.16 ve Ek-14 AGİ değerleri). Karpuz
Çayı üzerinde su akış ölçmesi yapılan Uzunlar Köprüsü (Ölçme noktası nu. 09-067) ile Ahmetler
Değirmeni (Özel ölçme olup, ölçme nokta nu. yok) akış miktarları (m³/sn) yanında Gazipaşa’da
Bıçkı Çayı-İnceğiz Köyü’ndeki (Ölçme noktası nu. 17-027 ve 17-027/a) akış değerleri de verilmiştir (Proje Ek-14 AGİ aylık akım değerleri sh.105-109). Karpuz Çayı su akış miktarları ile
Bıçkı Çayı-İnceğiz su akış miktarları arasında çok önemli farklar vardır. Bıçkı Çayı bir düdenden
(İnceğiz) beslenmekte olup, yaz aylarında bile önemli miktarda su getirmektedir. Karpuz Çayı ve
özellikle Ahmetler Değirmeni Boğazından kar sularının akışından sonra çok az su gelmektedir.
Bu HES projesine Bıçkı Çayı akış ölçmelerinin eklenmesi, akış miktarlarının yüksek ve devamlı gösterilmesi yanıltıcı ve dikkat çekicidir (Tablo 2, 3, 4 ve 5.1.- 5.12. ile şekil 1-2).

478

10-12 Eylül 2014

I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu / Çankırı

Yaz aylarında elektrik üretiminin yapılmaması, Kapız yatağına % 10 kadar bir can suyu bırakılması öngörülmüştür. Yaz aylarında Kapız’daki yatakta yer, yer su kalmamaktadır. Bırakılacağı
vaat edilen % 10 oranındaki can suyu ise dere yatağından çatlak sistemine sızıp, kaybolacaktır.
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Tablo 2. Karpuz Çayı’nda ölçü- Şekil 1. Karpuz Çayı’nda ve Bıçkı Dere’de (Gazipaşa) ölçülen
TABLO
1. KARPUZ
ÇAYI’NDA
ÖLÇÜLEN
KARPUZ ÇAYI’NDA
ÖLÇÜLEN
YILLIK ORTALAMA
AKIŞ MİKTARLARININ (m³/sn)
len
yıllık
ortalama
su akış
miktar- ŞEKİL
yıllık1.ortalama
su akış
miktarlarının
(m³/sn)SUkarşılaştırılması
YILLIK
SU AKIŞ
KARŞILAŞTIRILMASI (DİKKAT: BIÇKI DERE KARPUZ ÇAYI HAVZASINDA DEĞİLDİR.)
ları (m³/sn)
veORTALAMA
aralarındaki
uyum
MİKTARLARI(m³/sn) VE UYUMU

YILLAR
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

10

Ahmetler Bıçkı Dere
Değirmeni (Gazipaşa)

9

YILLIK m³/sn YILLIK m³/sn YILLIK m³/sn

4,286

1,687

Uzunlar Kp. YILLIK m³/sn

8

Ahmetler Değirmeni YILLIK m³/sn
Bıçkı Dere YILLIK m³/sn

7
6
5

4,286

4

4,172

3,419
3
5,833
1,791
2
5,216
4,318
1,687
3,251
1
6,210
5,569
0
3,037
3,642
5,799
YILLAR
4,241
2,667 AÇIKLAMA:
6,769 1. UZUNLAR KÖPRÜSÜ KARPUZ ÇAYI’NIN OVAYA ULAŞTIĞI YERDEDİR. AHMETLER DEĞİRMENİ AHMETLER
4,690
KÖYÜ’NÜN BATISINDA DEĞİRMEN BOĞAZI’NDADIR. BIÇKI DERE /ÇAYI (İNCEĞİZ KÖYÜ) GAZİPAŞA’DADIR.
5,081 2. YILLIK ORTALAMA AKIŞ MİKTARLARINA GÖRE DEĞİRMEN BOĞAZI İLE UZUNLAR KÖPRÜSÜNDEN
1,331
GEÇEN SU MİKTARLARI ÇOK FARKLIDIR. BIÇKI DERE’DEN GELEN SU MİKTARI DAHA DA FAZLADIR.
BU FAZLALIK KARSTİK ARAZİ/DÜDEN ETKİSİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİDİR.
4,251
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

2,187
1,494
3,664
2,965
2,622
1,627
2,813
1,117
1,753
2,423
1,562
1,053
1,485
0,271
1,170
1,245
0,892
1,714
1,520
0,967
1,495
2,298
1,116
0,554
3,747
1,416
2,010
0,415
1,338

ORTALAMA AKIŞ (m³/sn)

5,519
3,810
9,208
7,463
6,624
4,129
7,090
2,877
4,458
6,120
3,985
2,707
3,782
0,757
3,001
3,187
2,298
4,356
3,868
2,510
3,816
5,807
2,852
1,460
9,405
3,611
5,079
1,113
3,403

KARPUZ ÇAYI'NDA UZUNLAR KÖPRÜSÜ, AHMETLER DEĞİRMENİ VE
BIÇKI DERE ÖLÇME NOKTALARINDAKİ YILLIK SU AKIŞ MİKTARLARI

ORT. m³

Uzunlar
Köprüsü

3. ÜÇ NOKTADAKİ YILLIK ORTALAMA SU AKIŞ MİKTARLARI (m³/sn) GENELDE UYUMLU GÖRÜNMEKTEDİR.
ANCAK AYLIK AKIŞ MİKTARLARI KARŞILAŞTIRILDIĞINDA UYUM ORANLARI DEĞİŞMEKTEDİR. BU SEBEPLE
Uzunlar Kp. Uzunlar Kp. Değirmen
YILLIK ORTALAMA AKIŞA GÖRE DEĞERLENDİRME YAPMAK, KARAR VERMEK YANILTICIDIR.
Değirmen Bıçkı Dere Bıçkı Dere 4. UZUNLAR KÖPRÜSÜ İLE DEĞİRMEN BOĞAZI’NDAN GEÇEN SU MİKTARLARI ARASINDAKİ UYUM % 100
OLUP, BU İKİ NOKTADAKİ AKIŞ MİKTARLARI İLE BIÇKI DERE AKIŞ MİKTARLARI ARASINDAKİ UYUM
UYUM %
100,00
82,11
82,09
M. DOĞAN KANTARCI
% 82,11 VE % 82,09 OLARAK HESAPLANMIŞTIR

ORT. m³

4,172

Tablo 3. Karpuz Çayında ve
Şekil 2. Karpuz Çayı ile Bıçkı Dere’de (Gazipaşa) ölçülen
Bıçkı Dere’de (Gazipaşa) ay- aylık ort. akış (m³/sn) arasındaki uyumluluğunun karşılaştılık ort.
akış (m³/sn)
rılması
TABLO
2. KARPUZ
ÇAYINDA İKİarasındaki
ÖLÇME VE
ŞEKİL
2. KARPUZ ÇAYINDA İKİ YERDE ÖLÇÜLEN ORTALAMA AYLIK AKIŞ MİKTARLARI
BIÇKI DERE’DE (Gazipaşa) ORTALAMA AYLIK
(m³/sn) İLE BIÇKI DERE (GAZİPAŞA) ARASINDAKİ UYUM ORANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
uyumluluk
AKIŞ
MİKTARLARI (m³/sn) ARASINDAKİ UYUM
AKIŞ

UZUNLAR
UZUNLAR
KÖPRÜSÜ
KÖPRÜSÜ
DEĞİRMEN BIÇKI DERE
ARASINDAKİ ARASINDAKİ
AYLAR
UYUM
UYUM

X
XI
XII
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
YILLIK

AÇIKLAMA:

99,97
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,97
97,85
72,88
55,60
100,00

37,77
87,04
48,39
88,30
78,69
68,71
74,67
73,81
71,97
39,72
29,84
35,71
82,11

İLİŞKİLERİ

AHMETLER
DEĞİRMENİ
BIÇKI DERE
ARASINDAKİ
UYUM

36,64
87,02
48,34
88,29
78,69
68,71
74,67
73,80
71,08
31,33
40,03
21,74
82,09

1. KARPUZ ÇAYINDAKİ SU AKIŞI ÖLÇMELERİ
1978-2006 YILLARI ARASINDA YAPILMIŞTIR.
2. UZUNLAR KÖPRÜSÜ İLE AHMETLER DEĞİRMENİ
ARASINDA AYLIK ORTALAMA AKIŞ MİKTARLARI
YAĞIŞLARIN OLDUĞU AYLARDA UYUMLU, YAZ
AYLARINDA UYUMSUZDUR. UYUMSUZLUK BIÇKI
DEREDEKİ SUDAN KAYNAKLANMAKTADIR.
3. BIÇKI DERE (GAZİPAŞA) AKIŞI DÜDENDEN BESLENMEKTEDİR. BU SEBEPLE DİĞER İKİ ÖLÇME YERİNDEKİ SU AKIŞI İLE UYUMSUZLUK GÖSTERMEKTEDİR.
4. YILLIK ORTALAMA AKIŞ MİKTARLARI ARASINDAKİ
UYUMLULUK YANILTICIDIR.
5. AHMETLER DEĞİRMENİNDE ÇAYIN SUYUNUN HES
İÇİN ALINMASI KAPIZIN (7 km) KURUMASINA SEBEP
OLUR. ÇÜNKÜ HAVZADAN GELEN SU ÇATLAK
SİSTEMİNDEN DÜDENLERE KAÇMAKTADIR.
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KARPUZ ÇAYI'NDAKİ 2 AKIŞ ÖLÇME İSTASYONU İLE BIÇKI DERE’DE (GAZİPAŞA)
ÖLÇÜLEN AYLIK VE YILLIK AKIŞ MİKTARLARI (m³/sn) ARASINDAKİ UYUMLULUK

100

100,00

95
90
82,09

85
80

82,11

ORTALAMA AKIŞ MİKTARI (m³/sn)

ORTALAMA

75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
Uzunlar Kp.-Ahmetler Değirmeni arasındaki akış uyumu
Uzunlar Kp.-Bıçkı Dere arasındaki akış uyumu
Ahmetler Değirmeni-Bıçkı Dere arasındaki akış uyumu

25
20
15
AYLAR

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

YILLIK
M. DOĞAN KANTARCI

575,29

51,45

km²)
YILLIK
IX
m³/sn
0,000
2,187
0,000
1,494
0,000
3,664
0,000
2,965
0,000
2,622
0,000
1,627
0,000
2,813
0,000
1,117
0,000
1,753
0,000
2,423
0,000
1,562
0,000
1,053
0,000
1,485
0,000
0,271
0,000
1,170
0,000
1,245
0,000
0,892
0,000
1,714
0,000
1,520
0,001
0,967
0,000
1,495
0,000
2,298
0,000
1,116
0,031
0,554
0,000
3,747
0,000
1,416
0,000
2,010
0,000
0,415
0,000
1,338
0,001
1,687
0,006
0,868
M. DOĞAN KANTARCI

AÇIKLAMA: HES projesi sh. 10’da vadiye bırakılacak can suyunun 0,170 m³/sn miktarından az olamayacağı belirtilmiştir.Yıllara göre aylık ortalama akış miktarları çok
değişkendir (Standart sapma ve değişkenlik oranları yüksek). Dolayısı ile sh.10’da iddia edildiği gibi dere yatağının ihtiyacının çayın debisinden karşılanması mümkün değildir.

TABLO 3. KARPUZ ÇAYI AHMETLER DEĞİRMENİ KESİTİNDEN GEÇEN SU MİKTARI (m³/sn)
AHMETLER DEĞİRMENİ (HES su alma yapısının yeri) AKIŞ ÖLÇME NOKTASI
HAVZA ALANI: 12 206 ha (122,06
YILLAR
X
XI
XII
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
1978
0,000
0,021
0,983
5,549 11,345
4,197
3,114
0,929
0,102
0,000
0,000
1979
0,704
0,073
2,055
7,684
3,763
1,688
0,810
0,573
0,571
0,009
0,000
1980
0,370
1,161
5,664 20,815
4,402
5,883
3,600
1,647
0,406
0,019
0,000
1981
0,000
0,463
3,151 15,564
9,061
4,178
1,815
1,067
0,281
0,006
0,000
1982
0,136
1,626 14,437
6,590
3,115
2,576
1,495
0,804
0,600
0,074
0,008
1983
1,534
0,000
1,433
4,095
4,009
5,749
1,961
0,588
0,155
0,000
0,000
1984
0,000
5,784
6,119
5,392
4,332
4,351
4,990
2,245
0,410
0,112
0,018
1985
0,000
0,215
0,451
5,506
4,038
1,579
1,238
0,296
0,080
0,002
0,000
1986
0,283
3,907
1,427
6,184
5,736
1,858
0,860
0,495
0,278
0,007
0,000
1987
0,000
0,006
1,459
8,964
3,112
6,551
2,782
5,131
0,944
0,124
0,000
1988
0,000
1,033
1,449
0,629
2,915
7,530
2,920
1,914
0,314
0,039
0,000
1989
0,035
2,881
3,741
3,070
1,242
1,104
0,482
0,077
0,000
0,000
0,000
1990
0,191
2,853
3,877
2,294
4,415
3,010
0,812
0,357
0,014
0,000
0,000
1991
0,031
0,002
0,624
0,325
1,262
0,647
0,244
0,080
0,041
0,000
0,000
1992
0,076
0,055
5,252
1,535
1,255
2,321
2,240
1,052
0,254
0,004
0,000
1993
0,000
0,379
1,610
1,813
4,048
3,719
2,204
1,001
0,169
0,003
0,000
1994
0,000
0,097
0,676
2,205
4,055
2,241
0,851
0,519
0,057
0,000
0,000
1995
0,155
1,641
2,020
6,529
2,148
3,694
3,316
0,913
0,137
0,010
0,000
1996
0,001
2,251
0,824
2,774
3,577
4,999
2,581
1,086
0,143
0,000
0,000
1997
0,122
0,419
2,777
2,088
1,337
0,679
2,893
1,098
0,188
0,002
0,001
1998
1,207
1,228
5,970
2,234
1,860
2,216
1,933
1,001
0,288
0,007
0,000
1999
0,043
1,246
5,129
3,956 10,153
3,049
2,673
0,929
0,323
0,070
0,001
2000
0,000
0,001
0,491
1,587
4,100
2,769
2,465
1,715
0,265
0,004
0,000
2001
0,064
0,345
0,688
1,185
1,442
0,990
1,110
0,734
0,063
0,000
0,000
2002
0,003
4,364 20,218 10,424
1,358
1,697
5,279
1,160
0,286
0,150
0,027
2003
0,000
0,204
0,665
3,476
7,014
2,949
1,918
0,626
0,140
0,000
0,000
2004
0,000
0,000
3,911
8,209
9,533
1,822
0,519
0,124
0,004
0,000
0,000
2005
0,002
0,675
0,094
0,920
1,504
1,554
0,215
0,017
0,000
0,000
0,000
2006
0,000
0,080
0,953
2,244
7,032
3,989
1,612
0,143
0,002
0,000
0,000
0,171
1,138
3,384
4,960
4,247
3,089
2,032
0,977
0,225
0,022
0,002
ORTALAMA AKIŞ
Std.sapma
0,368
1,509
4,351
4,587
2,857
1,793
1,290
0,975
0,214
0,042
0,006
DEĞİŞKENLİK %
214,96
132,57
128,57
92,47
67,26
58,06
63,49
99,75
94,94
189,82
300,99
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Tablo 4. Karpuz Çayı Ahmetler Değirmeni kesitinden geçen su miktarı (m³/sn)
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Tablo 5.1. Karpuz Çayı’nda Uzunlar Köprüsü, Ahmetler Değirmeni ve Bıçkı Çayı (Gazipaşa’da)
ayında
ölçülen
su KÖPRÜSÜ,
akış miktarları
(m³/sn) VE
veBIÇKI
karşılaştırılması
TABLOekim
1.1. KARPUZ
ÇAYI’NDA
UZUNLAR
AHMETLER DEĞİRMENİ
DERE’ DE (BIÇKI ÇAYI –GAZİPAŞA’DA)
EKİM AYINDA ÖLÇÜLEN SU AKIŞ MİKTARLARININ (m³/sn) KARŞILAŞTIRILMASI (DİKKAT: BIÇKI DERE KARPUZ ÇAYI HAVZASINDA DEĞİLDİR.)

ORT. m³

0,490
0,171
1,021
Uzunlar Kp. Uzunlar Kp. Değirmen
Değirmen Bıçkı Dere Bıçkı Dere
99,97
37,77
36,64
UYUM %

4,5
4,0
3,5

KARPUZ ÇAYI; EKİM AYINDA UZUNLAR KÖPRÜSÜ, AHMETLER DEĞİRMENİ VE
BIÇKI DERE ÖLÇME NOKTALARINDAKİ AKIŞ MİKTARLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Uzunlar Kp. X. AY
Ahmetler Değirmeni X. AY
Bıçkı Dere X.AY

3,0
2,5
2,0
1,5
1,021

1,0

0,490

0,5

YILLAR

0,171
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

0,0

ORT…

ORTALAMA AKIŞ MİKTARI (m³/sn)

YILLAR
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Uzunlar
Ahmetler Bıçkı Dere
Köprüsü
Değirmeni (Gazipaşa)
X. AY
X. AY
X.AY
0,044
0,000
1,842
0,704
1,042
0,370
0,074
0,000
0,433
0,136
3,886
1,534
0,066
0,000
0,050
0,000
0,802
0,283
0,070
0,000
0,055
0,000
0,181
0,035
0,894
0,585
0,191
2,732
0,127
0,031
0,389
0,278
0,076
0,340
0,028
0,000
0,356
0,019
0,000
0,254
0,431
0,155
2,179
0,057
0,001
0,594
0,379
0,122
1,241
3,100
1,207
1,541
0,166
0,043
1,666
0,023
0,000
0,302
0,213
0,064
1,236
0,043
0,003
0,390
0,045
0,000
1,426
0,067
0,000
0,395
0,070
0,002
0,338
0,043
0,000
0,683

AÇIKLAMA:
1. UZUNLAR KÖPRÜSÜ KARPUZ ÇAYI’NIN OVAYA ULAŞTIĞI YERDEDİR. AHMETLER DEĞİRMENİ AHMETLER
KÖYÜ’NÜN BATISINDA DEĞİRMEN BOĞAZI’NDADIR. BIÇKI DERE (İNCEĞİZ KÖYÜ) GAZİPAŞA’DADIR.
2. EKİM AYI ORTALAMA AKIŞ MİKTARLARINA GÖRE ÖZELLİKLE 1999 YILINDAN İTİBAREN DEĞİRMEN İLE
UZUNLAR KÖPRÜSÜNDEN GEÇEN SU MİKTARI ÇOK AZALMIŞTIR (YAĞIŞLAR YETERSİZDİR). ANCAK BIÇKI
DERE’DEN GELEN SU MİKTARI YÜKSEKTİR.
3. EKİM AYINDA BU 3 YERDEKİ ORTALAMA SU AKIŞ MİKTARLARI (m³/sn) ARASINDAKİ FARK ÖNEMLİDİR.
BIÇKI DERE’DEKİ AKIŞIN YÜKSEKLİĞİ BİR DÜDENİN VARLIĞINI İŞARET ETMEKTEDİR.
4. UZUNLAR KÖPRÜSÜ İLE DEĞİRMEN BOĞAZI’NDAN GEÇEN SU MİKTARLARI ARASINDAKİ UYUM % 99,97
OLUP, BU İKİ NOKTADAKİ AKIŞ MİKTARLARI İLE BIÇKI DERE AKIŞ MİKTARLARI ARASINDAKİ UYUM
% 37,77 VE % 36,64 OLARAK HESAPLANMIŞTIR.

M. DOĞAN KANTARCI

Tablo 5.2. Karpuz Çayı’nda Uzunlar Köprüsü, Ahmetler Değirmeni ve Bıçkı Çayı (GazipaTABLO
1.2. KARPUZ
ÇAYI’NDA
UZUNLAR
AHMETLER DEĞİRMENİ
BIÇKI
DERE’DE (BIÇKI ÇAYI-GAZİPAŞA)
şa’da)
kasım
ayında
ölçülen
suKÖPRÜSÜ,
akış miktarları
(m³/sn)VEve
karşılaştırılması
KASIM AYINDA ÖLÇÜLEN SU AKIŞ MİKTARLARININ (m³/sn) KARŞILAŞTIRILMASI (DİKKAT: BIÇKI DERE KARPUZ ÇAYI HAVZASINDA DEĞİLDİR.)

ORT. m³

2,919

1,138

4,116

Uzunlar Kp. Uzunlar Kp. Değirmen
Değirmen Bıçkı Dere Bıçkı Dere
UYUM %
100,00
87,04
87,02
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Uzunlar Kp. XI. AY
Ahmetler Değirmeni XI. AY
Bıçkı Dere XI. AY

4,116
2,919
1,138
ORT…

YILLAR

KARPUZ ÇAYI; KASIM AYINDA UZUNLAR KÖPRÜSÜ, AHMETLER DEĞİRMENİ VE
BIÇKI DERE ÖLÇME NOKTALARINDAKİ AKIŞ MİKTARLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

ORTALAMA AKIŞ MİKTARI (m³/sn)

YILLAR
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Uzunlar
Ahmetler Bıçkı Dere
Köprüsü
Değirmeni (Gazipaşa)
XI. AY
XI. AY
XI.AY
0,122
0,021
0,265
0,073
3,006
1,161
1,273
0,463
4,146
1,626
0,005
0,000
14,459
5,784
0,636
0,215
9,816
3,907
0,135
0,006
2,677
1,033
7,274
2,881
10,093
7,186
2,853
15,995
0,076
0,002
0,440
0,224
0,055
0,914
1,020
0,379
2,248
0,308
0,097
0,816
4,193
1,641
6,964
5,701
2,251
6,524
1,113
0,419
1,785
3,170
1,228
3,305
3,200
1,246
3,238
0,055
0,001
0,300
0,902
0,345
0,834
10,950
4,364
9,708
0,612
0,204
3,404
0,059
0,000
1,034
1,783
0,675
0,875
0,282
0,080
1,573

AÇIKLAMA:
1. UZUNLAR KÖPRÜSÜ KARPUZ ÇAYI’NIN OVAYA ULAŞTIĞI YERDEDİR. AHMETLER DEĞİRMENİ AHMETLER
KÖYÜ’NÜN BATISINDA DEĞİRMEN BOĞAZI’NDADIR. BIÇKI DERE (İNCEĞİZ KÖYÜ) GAZİPAŞA’DADIR.
2. KASIM AYI ORTALAMA AKIŞ MİKTARLARINA GÖRE ÖZELLİKLE 1991-94, 2000-2001, 2003-2004, 2006 VE
BENZERİ KURAK YILLARDA DEĞİRMEN İLE UZUNLAR KÖPRÜSÜNDEN GEÇEN SU MİKTARLARI ÇOK
AZALMIŞTIR (YAĞIŞLAR YETERSİZDİR). ANCAK BIÇKI DERE’DEN GELEN SU MİKTARI YÜKSEKTİR.
3. KASIM AYINDA BU 3 YERDEKİ ORTALAMA SU AKIŞ MİKTARLARI (m³/sn) ARASINDAKİ FARK DİKKAT
ÇEKİCİDİR. BIÇKI DERE’DEKİ AKIŞIN YÜKSEKLİĞİ BİR DÜDENİN VARLIĞINI İŞARET ETMEKTEDİR.
4. UZUNLAR KÖPRÜSÜ İLE DEĞİRMEN BOĞAZI’NDAN GEÇEN SU MİKTARLARI ARASINDAKİ UYUM % 100
OLUP, BU İKİ NOKTADAKİ AKIŞ MİKTARLARI İLE BIÇKI DERE AKIŞ MİKTARLARI ARASINDAKİ UYUM
% 87,04 VE % 87,02 OLARAK HESAPLANMIŞTIR. HAVZAYA DÜŞEN YAĞIŞA BAĞLI OLARAK ARTAN
AKIŞ BIÇKI DERE’DEKİ AKIŞ MİKTARINI DA ETKİLEMEKTEDİR
M. DOĞAN KANTARCI
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Tablo 5.3. Karpuz Çayı’nda Uzunlar Köprüsü, Ahmetler Değirmeni ve Bıçkı Çayı (Gazipa1.3. KARPUZ
ÇAYI’NDA
UZUNLAR
KÖPRÜSÜ,
AHMETLER DEĞİRMENİ
BIÇKI
DERE’DE
şa’da)TABLO
aralık
ayında
ölçülen
su akış
miktarları
(m³/sn)VEve
karşılaştırılması
ARALIK AYINDA ÖLÇÜLEN SU AKIŞ MİKTARLARININ (m³/sn) KARŞILAŞTIRILMASI (DİKKAT: BIÇKI DERE KARPUZ ÇAYI HAVZASINDA DEĞİLDİR.)

ORT. m³

8,514

3,384

ORT.…

1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

ORTALAMA AKIŞ MİKTARI (m³/sn)

YILLAR
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Uzunlar
Ahmetler Gazipaşa
KARPUZ ÇAYI; ARALIK AYINDA UZUNLAR KÖPRÜSÜ, AHMETLER DEĞİRMENİ VE
55
Köprüsü
Değirmeni Bıçkı Dere
BIÇKI DERE ÖLÇME NOKTALARINDAKİ AKIŞ MİKTARLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
XII. AY
XII. AY
XII. AY
50
2,560
0,983
5,216
2,055
45
Uzunlar Kp. XII. AY
14,179
5,664
7,942
3,151
Ahmetler Değirmeni XII. AY
40
35,948
14,437
Bıçkı Dere XII. AY
3,630
1,433
35
15,306
6,119
1,236
0,451
30
3,666
1,427
3,744
1,459
3,720
1,449
25
9,406
3,741
9,618
9,745
3,877
13,502
20
1,664
0,624
4,218
13,146
5,252
8,900
15
4,118
1,610
4,946
8,514
1,802
0,676
2,489
10
5,137
2,020
8,316
6,444
2,169
0,824
4,888
5
7,015
2,777
6,538
3,384
14,938
5,970
11,211
0
12,851
5,129
15,152
YILLAR
1,274
0,491
2,358
1,811
0,688
2,150
50,294
20,218
8,939 AÇIKLAMA:
1,773
0,665
4,777 1. UZUNLAR KÖPRÜSÜ KARPUZ ÇAYI’NIN OVAYA ULAŞTIĞI YERDEDİR. AHMETLER DEĞİRMENİ AHMETLER
KÖYÜ’NÜN BATISINDA DEĞİRMEN BOĞAZI’NDADIR. BIÇKI DERE İNCEĞİZ KÖYÜ GAZİPAŞA’DADIR
9,814
3,911
8,704 2. ARALIK AYI ORTALAMA AKIŞ MİKTARLARINA GÖRE KURAK YILLARDA DEĞİRMEN BOĞAZI İLE UZUNLAR
0,346
0,094
0,937
KÖPRÜSÜNDEN GEÇEN SU MİKTARLARI OLDUKÇA AZDIR (YAĞIŞLAR YETERSİZDİR). BIÇKI DERE’DEN
2,447
0,953
3,634
GELEN SU MİKTARI YAĞIŞLARA BAĞLI GÖRÜNMEKTEDİR. ANCAK 2002 YILINDAKİ YÜKSEK YAĞIŞ YÜZEY
AKIŞINA DÖNÜŞMÜŞ VE ÇATLAK SİSTEMİNE SIZAMAMIŞ OLMALIDIR (BIÇKI DERE AKIŞI AZDIR).

6,444 3. ARALIK AYINDA BU 3 YERDEKİ ORTALAMA SU AKIŞ MİKTARLARI (m³/sn) UYUMLUDUR. UYUMSUZLUK

2002 AKIŞ DEĞERLERİNDE GÖRÜLMEKTEDİR.
Uzunlar Kp. Uzunlar Kp. Değirmen
Değirmen Bıçkı Dere Bıçkı Dere 4. UZUNLAR KÖPRÜSÜ İLE DEĞİRMEN BOĞAZI’NDAN GEÇEN SU MİKTARLARI ARASINDAKİ UYUM % 100
OLUP, BU İKİ NOKTADAKİ AKIŞ MİKTARLARI İLE BIÇKI DERE AKIŞ MİKTARLARI ARASINDAKİ UYUM
UYUM %
100,00
48,39
48,34
% 48,39 VE % 48,34 OLARAK HESAPLANMIŞTIR.
M. DOĞAN KANTARCI

Tablo 5.4. Karpuz Çayı’nda Uzunlar Köprüsü, Ahmetler Değirmeni ve Bıçkı Çayı (GazipaTABLO 1.4.
KARPUZ
ÇAYI’NDA
UZUNLAR
AHMETLER DEĞİRMENİ
DERE’DE
şa’da)
ocak
ayında
ölçülen
suKÖPRÜSÜ,
akış miktarları
(m³/sn) VE
veBIÇKI
karşılaştırılması
OCAK AYINDA ÖLÇÜLEN SU AKIŞ MİKTARLARININ (m³/sn) KARŞILAŞTIRILMASI (DİKKAT: BIÇKI DERE KARPUZ ÇAYI HAVZASINDA DEĞİLDİR.)

ORT. m³

12,431

4,960

6,810

Uzunlar Kp. Uzunlar Kp. Değirmen
Değirmen Bıçkı Dere Bıçkı Dere
UYUM %
100,00
88,30
88,29

55
50
45
40

ORTALAMA AKIŞ (m³/sn)

KARPUZ ÇAYI; OCAK AYINDA UZUNLAR KÖPRÜSÜ, AHMETLER DEĞİRMENİ VE
BIÇKI DERE ÖLÇME NOKTALARINDAKİ AKIŞ MİKTARLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Uzunlar Kp. I. AY
Ahmetler Değirmeni I. AY
Bıçkı Dere I. AY

35
30
25
20
15
10
5
0

YILLAR

1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

YILLAR
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Uzunlar
Ahmetler Gazipaşa
Köprüsü
Değirmeni Bıçkı Dere
I. AY
I. AY
I. AY
13,894
5,549
19,190
7,684
51,774
20,815
38,745
15,564
16,477
6,590
10,286
4,095
13,503
5,392
13,787
5,506
15,468
6,184
22,368
8,964
1,685
0,629
7,742
3,070
5,781
5,816
2,294
5,520
0,930
0,325
2,141
3,932
1,535
5,182
4,623
1,813
5,195
5,596
2,205
6,065
16,326
6,529
18,888
7,007
2,774
10,334
5,305
2,088
4,332
5,666
2,234
4,435
9,941
3,956
9,826
4,063
1,587
4,373
3,064
1,185
2,896
25,990
10,424
16,560
8,750
3,476
8,266
20,495
8,209
13,318
2,403
0,920
1,613
5,667
2,244
3,805

AÇIKLAMA:
1. UZUNLAR KÖPRÜSÜ KARPUZ ÇAYI’NIN OVAYA ULAŞTIĞI YERDEDİR. AHMETLER DEĞİRMENİ AHMETLER
KÖYÜ’NÜN BATISINDA DEĞİRMEN BOĞAZI’NDADIR. BIÇKI DERE İNCEĞİZ KÖYÜ GAZİPAŞA’DADIR.
2. OCAK AYI ORTALAMA AKIŞ MİKTARLARINA GÖRE KURAK YILLARDA DEĞİRMEN BOĞAZI İLE UZUNLAR
KÖPRÜSÜNDEN GEÇEN SU MİKTARLARI ARTMIŞTIR (YAĞIŞLAR). BIÇKI DERE’DEN GELEN SU MİKTARI
YAĞIŞLARA BAĞLI GÖRÜNMEKTEDİR. ANCAK 2002 VE 2004 YILLARINDAKİ YÜKSEK YAĞIŞ YÜZEY
AKIŞINA DÖNÜŞMÜŞ VE ÇATLAK SİSTEMİNE SIZAMAMIŞ OLMALIDIR (BIÇKI DERE AKIŞI DAHA AZDIR).
3. OCAK AYINDA BU 3 YERDEKİ ORTALAMA SU AKIŞ MİKTARLARI (m³/sn) UYUMLUDUR. UYUMSUZLUK
2002VE 2004 AKIŞ DEĞERLERİNDE GÖRÜLMEKTEDİR.
4. UZUNLAR KÖPRÜSÜ İLE DEĞİRMEN BOĞAZI’NDAN GEÇEN SU MİKTARLARI ARASINDAKİ UYUM % 100
OLUP, BU İKİ NOKTADAKİ AKIŞ MİKTARLARI İLE BIÇKI DERE AKIŞ MİKTARLARI ARASINDAKİ UYUM
% 88,30 VE % 88,29 OLARAK HESAPLANMIŞTIR
M. DOĞAN KANTARCI
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Tablo 5.5. Karpuz Çayı’nda Uzunlar Köprüsü, Ahmetler Değirmeni ve Bıçkı Çayı (GazipaTABLO 1.5. KARPUZ ÇAYI’NDA UZUNLAR KÖPRÜSÜ, AHMETLER DEĞİRMENİ VE BIÇKI DERE’DE
şa’da)
ölçülen
su akış miktarları
(m³/sn) ve
karşılaştırılması
ŞUBATşubat
AYINDA ayında
ÖLÇÜLEN SU
AKIŞ MİKTARLARININ
(m³/sn) KARŞILAŞTIRILMASI
(DİKKAT:
BIÇKI DERE KARPUZ ÇAYI HAVZASINDA DEĞİLDİR.)

ORT. m³

10,662

4,247

7,810

Uzunlar Kp. Uzunlar Kp. Değirmen
Değirmen Bıçkı Dere Bıçkı Dere
UYUM %
100,00
78,69
78,69

30

KARPUZ ÇAYI; ŞUBAT AYINDA UZUNLAR KÖPRÜSÜ, AHMETLER DEĞİRMENİ VE
BIÇKI DERE ÖLÇME NOKTALARINDAKİ AKIŞ MİKTARLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

25
Uzunlar Kp. II. AY
ORTALAMA AKIŞ MİKTARI (m³/sn)

20

Ahmetler Değirmeni II. AY
Bıçkı Dere II. AY

15
10,662

10

7,810

5

0
YILLAR

ORT.…

4,247

1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

YILLAR
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Uzunlar
Ahmetler Gazipaşa
Köprüsü
Değirmeni Bıçkı Dere
II. AY
II. AY
II. AY
28,275
11,345
9,461
3,763
11,048
4,402
22,607
9,061
7,854
3,115
10,071
4,009
10,872
4,332
10,143
4,038
14,357
5,736
7,846
3,112
7,357
2,915
3,207
1,242
2,839
11,079
4,415
12,052
3,255
1,262
2,656
3,239
1,255
5,990
10,168
4,048
5,359
10,186
4,055
9,064
5,455
2,148
6,899
9,001
3,577
12,144
3,443
1,337
5,180
4,740
1,860
4,471
25,318
10,153
15,590
10,297
4,100
8,037
3,701
1,442
7,324
3,493
1,358
9,803
17,529
7,014
13,766
23,779
9,533
11,547
3,855
1,504
2,600
17,573
7,032
10,564

AÇIKLAMA:
1. UZUNLAR KÖPRÜSÜ KARPUZ ÇAYI’NIN OVAYA ULAŞTIĞI YERDEDİR. AHMETLER DEĞİRMENİ AHMETLER
KÖYÜ’NÜN BATISINDA DEĞİRMEN BOĞAZI’NDADIR. BIÇKI DERE İNCEĞİZ KÖYÜ GAZİPAŞA’DADIR.
2. ŞUBAT AYI ORTALAMA AKIŞ MİKTARLARINA GÖRE KURAK YILLARDA DEĞİRMEN BOĞAZI İLE UZUNLAR
KÖPRÜSÜNDEN GEÇEN SU MİKTARLARI ARTMIŞTIR (YAĞIŞLAR). BIÇKI DERE’DEN GELEN SU MİKTARI
YAĞIŞLARA BAĞLI GÖRÜNMEKTEDİR. ANCAK 2002 , 2004 VE 2006 YILLARINDAKİ YÜKSEK YAĞIŞ YÜZEY
AKIŞINA DÖNÜŞMÜŞ VE ÇATLAK SİSTEMİNE SIZAMAMIŞ OLMALIDIR (BIÇKI DERE AKIŞI DAHA AZDIR).
3. ŞUBAT AYINDA BU 3 YERDEKİ ORTALAMA SU AKIŞ MİKTARLARI (m³/sn) UYUMLUDUR. UYUMSUZLUK
2002, 2004 VE 2006 AKIŞ DEĞERLERİNDE GÖRÜLMEKTEDİR.
4. UZUNLAR KÖPRÜSÜ İLE DEĞİRMEN BOĞAZI’NDAN GEÇEN SU MİKTARLARI ARASINDAKİ UYUM % 100
OLUP, BU İKİ NOKTADAKİ AKIŞ MİKTARLARI İLE BIÇKI DERE AKIŞ MİKTARLARI ARASINDAKİ UYUM
% 78,69 VE % 78,69 OLARAK HESAPLANMIŞTIR
M. DOĞAN KANTARCI

Tablo 5.6. Karpuz Çayı’nda Uzunlar Köprüsü, Ahmetler Değirmeni ve Bıçkı Çayı (GazipaTABLO 1.6.
KARPUZ
ÇAYI’NDA
UZUNLARsu
KÖPRÜSÜ,
DEĞİRMENİ
VE BIÇKI
DERE’DE
şa’da)
mart
ayında
ölçülen
akış AHMETLER
miktarları
(m³/sn)
ve karşılaştırılması
MART AYINDA ÖLÇÜLEN SU AKIŞ MİKTARLARININ (m³/sn) KARŞILAŞTIRILMASI (DİKKAT: BIÇKI DERE KARPUZ ÇAYI HAVZASINDA DEĞİLDİR.)

ORT. m³

7,790

3,089

8,382

Uzunlar Kp. Uzunlar Kp. Değirmen
Değirmen Bıçkı Dere Bıçkı Dere
UYUM %
100,00
68,71
68,71

484

KARPUZ ÇAYI; MART AYINDA UZUNLAR KÖPRÜSÜ, AHMETLER DEĞİRMENİ VE
BIÇKI DERE ÖLÇME NOKTALARINDA ÖLÇÜLEN AKIŞ MİKTARLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Uzunlar Kp. III. AY
Ahmetler Değirmeni III. AY
Bıçkı Dere III. AY

8,382
7,790

1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

YILLAR

3,089

OR…

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

ORTALAMA AKIŞ (m³/sn)

YILLAR
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Uzunlar
Ahmetler Gazipaşa
Köprüsü
Değirmeni Bıçkı Dere
III. AY
III. AY
III. AY
10,539
4,197
4,313
1,688
14,723
5,883
10,490
4,178
6,516
2,576
14,390
5,749
10,919
4,351
4,042
1,579
4,735
1,858
16,381
6,551
18,810
7,530
2,865
1,104
5,975
7,594
3,010
10,350
1,731
0,647
5,050
5,882
2,321
9,310
9,352
3,719
10,117
5,684
2,241
8,831
9,291
3,694
11,454
12,529
4,999
14,919
1,809
0,679
3,087
5,623
2,216
4,985
7,689
3,049
7,660
6,996
2,769
7,599
2,580
0,990
8,476
4,335
1,697
9,259
7,442
2,949
5,027
4,645
1,822
13,075
3,979
1,554
5,222
10,023
3,989
13,729

AÇIKLAMA:
1. UZUNLAR KÖPRÜSÜ KARPUZ ÇAYI’NIN OVAYA ULAŞTIĞI YERDEDİR. AHMETLER DEĞİRMENİ AHMETLER
KÖYÜ’NÜN BATISINDA DEĞİRMEN BOĞAZI’NDADIR. BIÇKI DERE İNCEĞİZ KÖYÜ GAZİPAŞA’DADIR.
2. MART AYI ORTALAMA AKIŞ MİKTARLARINA GÖRE KURAK YILLARDA DEĞİRMEN BOĞAZI İLE UZUNLAR
KÖPRÜSÜNDEN GEÇEN SU MİKTARLARI ARTMIŞTIR (YAĞIŞLAR). BIÇKI DERE’DEN GELEN SU MİKTARI
YAĞIŞLARA BAĞLI GÖRÜNMEKTEDİR. ANCAK 2001, 2002 , 2004 VE 2006 YILLARINDAKİ YAĞIŞ/AKIŞ
AZLIĞI İLE BIÇKI DERE AKIŞI ARASINDA UYUMSUZLUK VARDIR (BIÇKI DEREDEN GELEN SU FAZLA).
3. MART AYINDA BU 3 YERDEKİ ORTALAMA SU AKIŞ MİKTARLARI (m³/sn) YAĞIŞLI YILLARDA DAHA
UYUMLUDUR. UYUMSUZLUK 2001, 2002, 2004 VE 2006 AKIŞ DEĞERLERİNDE GÖRÜLMEKTEDİR.
4. UZUNLAR KÖPRÜSÜ İLE DEĞİRMEN BOĞAZI’NDAN GEÇEN SU MİKTARLARI ARASINDAKİ UYUM % 100
OLUP, BU İKİ NOKTADAKİ AKIŞ MİKTARLARI İLE BIÇKI DERE AKIŞ MİKTARLARI ARASINDAKİ UYUM
% 68,71 VE % 68,71 OLARAK HESAPLANMIŞTIR
M. DOĞAN KANTARCI
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Tablo 5.7. Karpuz Çayı’nda Uzunlar Köprüsü, Ahmetler Değirmeni ve Bıçkı Çayı (GazipaTABLO 1.7.
KARPUZ
ÇAYI’NDAölçülen
UZUNLAR su
KÖPRÜSÜ,
DEĞİRMENİ
VE BIÇKI
DERE’DE
şa’da)
nisan
ayında
akış AHMETLER
miktarları
(m³/sn)
ve karşılaştırılması
NİSAN AYINDA ÖLÇÜLEN SU AKIŞ MİKTARLARININ (m³/sn) KARŞILAŞTIRILMASI (DİKKAT: BIÇKI DERE KARPUZ ÇAYI HAVZASINDA DEĞİLDİR.)

ORT. m³

5,167

2,032

9,019

Uzunlar Kp. Uzunlar Kp. Değirmen
Değirmen Bıçkı Dere Bıçkı Dere
UYUM %
100,00
74,67
74,67

KARPUZ ÇAYI; NİSAN AYINDA UZUNLAR KÖPRÜSÜ, AHMETLER DEĞİRMENİ VE
BIÇKI DERE ÖLÇME NOKTALARINDAKİ AKIŞ MİKTARLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Uzunlar Kp. IV. AY
Ahmetler Değirmeni IV. AY
Bıçkı Dere IV. AY

9,019

2,032

1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

YILLAR

5,167

ORT.…

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

ORTALAMA AKIŞ (m³/sn)

YILLAR
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Uzunlar
Ahmetler Gazipaşa
Köprüsü
Değirmeni Bıçkı Dere
IV. AY
IV. AY
IV. AY
7,850
3,114
2,135
0,810
9,057
3,600
4,627
1,815
3,833
1,495
4,990
1,961
12,507
4,990
3,195
1,238
2,258
0,860
7,027
2,782
7,370
2,920
1,321
0,482
3,294
2,140
0,812
6,255
0,729
0,244
2,272
5,683
2,240
16,376
5,593
2,204
13,145
2,237
0,851
7,000
8,352
3,316
10,825
6,528
2,581
9,958
7,302
2,893
7,393
4,920
1,933
7,652
6,757
2,673
10,066
6,241
2,465
17,213
2,879
1,110
3,569
13,223
5,279
17,819
4,883
1,918
12,284
1,412
0,519
8,298
0,656
0,215
2,022
4,125
1,612
12,491

AÇIKLAMA:
1. UZUNLAR KÖPRÜSÜ KARPUZ ÇAYI’NIN OVAYA ULAŞTIĞI YERDEDİR. AHMETLER DEĞİRMENİ AHMETLER
KÖYÜ’NÜN BATISINDA DEĞİRMEN BOĞAZI’NDADIR. BIÇKI DERE İNCEĞİZ KÖYÜ GAZİPAŞA’DADIR.
2. NİSAN AYI ORTALAMA AKIŞ MİKTARLARINA GÖRE KARLAR ERİMİŞ VE DEĞİRMEN BOĞAZI İLE UZUNLAR
KÖPRÜSÜNDEN GEÇEN SU MİKTARLARI AZALMIŞTIR . BIÇKI DERE’DEN GELEN SU MİKTARI FAZLA OLUP,
YAĞIŞLARA BAĞLI GÖRÜNMEKTEDİR. ANCAK BIÇKI DERE AKIŞININ YÜKSEKLİĞİ DİKKAT ÇEKİCİDİR.
BU FAZLALIK KARSTİK ARAZİ/DÜDEN ETKİSİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİDİR.
3. NİSAN AYINDA BU 3 YERDEKİ ORTALAMA SU AKIŞ MİKTARLARI (m³/sn) YAĞIŞLI YILLARDA DAHA
UYUMLUDUR. UYUMSUZLUK 1992, 1993, 2000 VE 2006 AKIŞ DEĞERLERİNDE GÖRÜLMEKTEDİR.
4. UZUNLAR KÖPRÜSÜ İLE DEĞİRMEN BOĞAZI’NDAN GEÇEN SU MİKTARLARI ARASINDAKİ UYUM % 100
OLUP, BU İKİ NOKTADAKİ AKIŞ MİKTARLARI İLE BIÇKI DERE AKIŞ MİKTARLARI ARASINDAKİ UYUM
% 74,67 VE % 74,67 OLARAK HESAPLANMIŞTIR
M. DOĞAN KANTARCI

Tablo 5.8. Karpuz Çayı’nda Uzunlar Köprüsü, Ahmetler Değirmeni ve Bıçkı Çayı (GazipaTABLO 1.8.
KARPUZayında
ÇAYI’NDA ölçülen
UZUNLAR KÖPRÜSÜ,
DEĞİRMENİ
VE BIÇKI
şa’da)
mayıs
su akışAHMETLER
miktarları
(m³/sn)
veDERE’DE
karşılaştırılması
MAYIS AYINDA ÖLÇÜLEN SU AKIŞ MİKTARLARININ (m³/sn) KARŞILAŞTIRILMASI (DİKKAT: BIÇKI DERE KARPUZ ÇAYI HAVZASINDA DEĞİLDİR.)
15
14

KARPUZ ÇAYI; MAYIS AYINDA UZUNLAR KÖPRÜSÜ, AHMETLER DEĞİRMENİ VE
BIÇKI DERE ÖLÇME NOKTALARINDAKİ AKIŞ MİKTARLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

13
12

Uzunlar Kp. V. AY

11

Ahmetler Değirmeni V. AY

10
ORTALAMA AKIŞ (m³/sn)

9

Bıçkı Dere V. AY

8
7
6
5

3,884

4
3

2,547

2
1
YILLAR

0,977

ORT.…

0

1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

YILLAR
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Uzunlar
Ahmetler Gazipaşa
Köprüsü
Değirmeni Bıçkı Dere
V. AY
V. AY
V. AY
2,429
0,929
1,545
0,573
4,210
1,647
2,771
1,067
2,119
0,804
1,582
0,588
5,694
2,245
0,859
0,296
1,352
0,495
12,855
5,131
4,874
1,914
0,315
0,077
0,920
1,011
0,357
1,653
0,324
0,080
2,025
2,734
1,052
10,785
2,608
1,001
7,334
1,413
0,519
2,701
2,389
0,913
5,627
2,819
1,086
4,426
2,848
1,098
4,013
2,607
1,001
3,556
2,430
0,929
3,785
4,379
1,715
7,194
1,947
0,734
3,156
3,002
1,160
5,182
1,678
0,626
4,306
0,432
0,124
2,624
0,153
0,017
0,982
0,478
0,143
2,334

AÇIKLAMA:
1. UZUNLAR KÖPRÜSÜ KARPUZ ÇAYI’NIN OVAYA ULAŞTIĞI YERDEDİR. AHMETLER DEĞİRMENİ AHMETLER
KÖYÜ’NÜN BATISINDA DEĞİRMEN BOĞAZI’NDADIR. BIÇKI DERE İNCEĞİZ KÖYÜ GAZİPAŞA’DADIR.
2. MAYIS AYI ORTALAMA AKIŞ MİKTARLARINA GÖRE DEĞİRMEN BOĞAZI İLE UZUNLAR KÖPRÜSÜNDEN
GEÇEN SU MİKTARLARI ÇOK AZALMIŞTIR . BIÇKI DERE’DEN GELEN SU MİKTARI FAZLA OLUP, YAĞIŞLARA
BAĞLI GÖRÜNMEKTEDİR. ANCAK BIÇKI DERE AKIŞININ YÜKSEKLİĞİ DİKKAT ÇEKİCİDİR.
BU FAZLALIK KARSTİK ARAZİ/DÜDEN ETKİSİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİDİR.
ORT. m³
2,547
0,977
3,884 3. MAYIS AYINDA BU 3 YERDEKİ ORTALAMA SU AKIŞ MİKTARLARI (m³/sn) YAĞIŞLARLA UYUMLUDUR.
UYUMSUZLUK 1991, 1998, 1999 VE 2006 AKIŞ DEĞERLERİNDE GÖRÜLMEKTEDİR.
Uzunlar Kp. Uzunlar Kp. Değirmen
4. UZUNLAR KÖPRÜSÜ İLE DEĞİRMEN BOĞAZI’NDAN GEÇEN SU MİKTARLARI ARASINDAKİ UYUM % 100
Değirmen
Bıçkı Dere Bıçkı Dere
OLUP, BU İKİ NOKTADAKİ AKIŞ MİKTARLARI İLE BIÇKI DERE AKIŞ MİKTARLARI ARASINDAKİ UYUM
UYUM %
100,00
73,81
73,80
% 73,81 VE % 73,80 OLARAK HESAPLANMIŞTIR
M. DOĞAN KANTARCI
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Tablo 5.9. Karpuz Çayı’nda Uzunlar Köprüsü, Ahmetler Değirmeni ve Bıçkı Çayı (GazipaTABLO 1.9. KARPUZ ÇAYI’NDA UZUNLAR KÖPRÜSÜ, AHMETLER DEĞİRMENİ VE BIÇKI DERE’DE
şa’da)
ayında
ölçülen
su akış(m³/sn)
miktarları
(m³/sn)(DİKKAT:
ve karşılaştırılması
HAZİRANhaziran
AYINDA ÖLÇÜLEN
SU AKIŞ
MİKTARLARININ
KARŞILAŞTIRILMASI
BIÇKI DERE KARPUZ ÇAYI HAVZASINDA DEĞİLDİR.)
15
14

KARPUZ ÇAYI; MAYIS AYINDA UZUNLAR KÖPRÜSÜ, AHMETLER DEĞİRMENİ VE
BIÇKI DERE ÖLÇME NOKTALARINDAKİ AKIŞ MİKTARLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

13
12

Uzunlar Kp. V. AY

11

Ahmetler Değirmeni V. AY

10

Bıçkı Dere V. AY

ORTALAMA AKIŞ (m³/sn)

9
8
7
6
5

3,884

4
3

2,547

2
1
YILLAR

0,977
OR…

0

1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

YILLAR
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Uzunlar
Ahmetler Gazipaşa
Köprüsü
Değirmeni Bıçkı Dere
VI. AY
VI. AY
VI. AY
0,378
0,102
1,539
0,571
1,132
0,406
0,822
0,281
1,612
0,600
0,508
0,155
1,142
0,410
0,322
0,080
0,813
0,278
2,465
0,944
0,903
0,314
0,099
0,000
0,508
0,125
0,014
0,747
0,205
0,041
1,148
0,755
0,254
2,790
0,544
0,169
1,726
0,263
0,057
0,861
0,464
0,137
1,507
0,479
0,143
1,404
0,590
0,188
1,496
0,838
0,288
1,265
0,926
0,323
1,293
0,781
0,265
1,761
0,242
0,063
0,998
0,834
0,286
1,642
0,472
0,140
1,495
0,108
0,004
0,877
0,068
0,000
0,548
0,088
0,002
0,816

AÇIKLAMA:
1. UZUNLAR KÖPRÜSÜ KARPUZ ÇAYI’NIN OVAYA ULAŞTIĞI YERDEDİR. AHMETLER DEĞİRMENİ AHMETLER
KÖYÜ’NÜN BATISINDA DEĞİRMEN BOĞAZI’NDADIR. BIÇKI DERE İNCEĞİZ KÖYÜ GAZİPAŞA’DADIR.
2. HAZİRAN AYI ORTALAMA AKIŞ MİKTARLARINA GÖRE DEĞİRMEN BOĞAZI İLE UZUNLAR KÖPRÜSÜNDEN
GEÇEN SU MİKTARLARI ÇOK AZALMIŞTIR . BIÇKI DERE’DEN GELEN SU MİKTARI FAZLA OLUP, YAĞIŞLARA
BAĞLI GÖRÜNMEKTEDİR. ANCAK BIÇKI DERE AKIŞININ YÜKSEKLİĞİ DİKKAT ÇEKİCİDİR.
BU FAZLALIK KARSTİK ARAZİ/DÜDEN ETKİSİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİDİR.
ORT. m³
0,673
0,225
1,222 3. HAZİRAN AYINDA BU 3 YERDEKİ ORTALAMA SU AKIŞ MİKTARLARI (m³/sn) YAĞIŞLARLA UYUMLUDUR.
UYUMSUZLUK 1991, 1998, 1999 VE 2006 AKIŞ DEĞERLERİNDE GÖRÜLMEKTEDİR.
Uzunlar Kp.
Uzunlar Kp. Değirmen
4. UZUNLAR KÖPRÜSÜ İLE DEĞİRMEN BOĞAZI’NDAN GEÇEN SU MİKTARLARI ARASINDAKİ UYUM % 99,97
Değirmen
Bıçkı Dere Bıçkı Dere
OLUP, BU İKİ NOKTADAKİ AKIŞ MİKTARLARI İLE BIÇKI DERE AKIŞ MİKTARLARI ARASINDAKİ UYUM
UYUM %
99,97
71,97
71,08
% 71,97 VE % 71,08 OLARAK HESAPLANMIŞTIR
M. DOĞAN KANTARCI

Tablo 5.10. Karpuz Çayı’nda Uzunlar Köprüsü, Ahmetler Değirmeni ve Bıçkı Çayı (Gazipaşa’da)
temmuz
ayındaUZUNLAR
ölçülen
su akış
miktarları
ve karşılaştırılması
TABLO 1.10.
KARPUZ ÇAYI’NDA
KÖPRÜSÜ,
AHMETLER
DEĞİRMENİ(m³/sn)
VE BIÇKI DERE’DE
TEMMUZ AYINDA ÖLÇÜLEN SU AKIŞ MİKTARLARININ (m³/sn) KARŞILAŞTIRILMASI (DİKKAT: BIÇKI DERE KARPUZ ÇAYI HAVZASINDA DEĞİLDİR.)

ORT. m³

0,136

0,022

0,618

Uzunlar Kp. Uzunlar Kp. Değirmen
Değirmen Bıçkı Dere Bıçkı Dere
UYUM %
97,85
39,72
31,33

486

1,2
1,1
1,0

KARPUZ ÇAYI; TEMMUZ AYINDA UZUNLAR KÖPRÜSÜ, AHMETLER DEĞİRMENİ VE BIÇKI
DERE ÖLÇME NOKTALARINDAKİ AKIŞ MİKTARLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Uzunlar Kp. VII. AY
Ahmetler Değirmeni VII. AY
Bıçkı Dere VII. AY

0,9
ORTALAMA AKIŞ (m³/ sn)

0,8
0,7
0,6

0,618

0,5
0,4
0,3

0,136

0,1

0,022

0,0
YILLAR

OR…

0,2

1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

YILLAR
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Uzunlar
Ahmetler Gazipaşa
Köprüsü Değirmeni Bıçkı Dere
VII. AY
VII. AY
VII. AY
0,053
0,000
0,108
0,009
0,155
0,019
0,108
0,006
0,308
0,074
0,071
0,000
0,402
0,112
0,107
0,002
0,123
0,007
0,432
0,124
0,215
0,039
0,053
0,000
0,419
0,037
0,000
0,495
0,018
0,000
0,533
0,072
0,004
1,089
0,118
0,003
0,645
0,041
0,000
0,368
0,122
0,010
0,920
0,072
0,000
0,584
0,123
0,002
0,745
0,108
0,007
0,614
0,297
0,070
0,630
0,075
0,004
0,872
0,024
0,000
0,553
0,496
0,150
0,884
0,082
0,000
0,679
0,047
0,000
0,430
0,037
0,000
0,320
0,049
0,000
0,724

AÇIKLAMA:
1. UZUNLAR KÖPRÜSÜ KARPUZ ÇAYI’NIN OVAYA ULAŞTIĞI YERDEDİR. AHMETLER DEĞİRMENİ AHMETLER
KÖYÜ’NÜN BATISINDA DEĞİRMEN BOĞAZI’NDADIR. BIÇKI DERE İNCEĞİZ KÖYÜ GAZİPAŞA’DADIR.
2. TEMMUZ AYI ORTALAMA AKIŞ MİKTARLARINA GÖRE DEĞİRMEN BOĞAZI İLE UZUNLAR KÖPRÜSÜNDEN
GEÇEN SU MİKTARLARI ÇOK AZALMIŞTIR . BIÇKI DERE’DEN GELEN SU MİKTARI FAZLA OLUP, YAĞIŞLARA
BAĞLI GÖRÜNMEMEKTEDİR. BIÇKI DERE AKIŞININ YÜKSEKLİĞİ DİKKAT ÇEKİCİDİR.
BU FAZLALIK KARSTİK ARAZİ/DÜDEN ETKİSİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİDİR.
3. TEMMUZ AYINDA BU 2 YERDEKİ ORTALAMA SU AKIŞ MİKTARLARI (m³/sn) YAĞIŞLARLA UYUMLUDUR.
UYUMSUZLUK BIÇKI DERE AKIŞ DEĞERLERİ İLE İLİŞKİDE GÖRÜLMEKTEDİR.
4. UZUNLAR KÖPRÜSÜ İLE DEĞİRMEN BOĞAZI’NDAN GEÇEN SU MİKTARLARI ARASINDAKİ UYUM % 97,85
OLUP, BU İKİ NOKTADAKİ AKIŞ MİKTARLARI İLE BIÇKI DERE AKIŞ MİKTARLARI ARASINDAKİ UYUM
% 39,72 VE % 31,33 OLARAK HESAPLANMIŞTIR
M. DOĞAN KANTARCI
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Tablo 5.11. Karpuz Çayı’nda Uzunlar Köprüsü, Ahmetler Değirmeni ve Bıçkı Çayı (GazipaTABLO 1.11.
KARPUZ
ÇAYI’NDAsu
UZUNLAR
KÖPRÜSÜ, AHMETLER
DEĞİRMENİ
VE BIÇKI DERE’DE
şa’da)
ayında
ölçülen
akış miktarları
(m³/sn)
ve karşılaştırılması
AĞUSTOS AYINDA ÖLÇÜLEN SU AKIŞ MİKTARLARININ (m³/sn) KARŞILAŞTIRILMASI (DİKKAT: BIÇKI DERE KARPUZ ÇAYI HAVZASINDA DEĞİLDİR.)
0,6

KARPUZ ÇAYI; AĞUSTOS AYINDA UZUNLAR KÖPRÜSÜ, AHMETLER DEĞİRMENİ VE
BIÇKI DERE ÖLÇME NOKTALARINDAKİ AKIŞ MİKTARLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

0,5

0,4
0,395
0,3

Uzunlar Kp. VIII. AY
Ahmetler Değirmeni VIII. AY
Bıçkı Dere VIII. AY

0,2

0,1

YILLAR

0,002
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

0,0

0,056

OR…

ORTALAMA AKIŞ (m³/sn)

YILLAR
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Uzunlar
Ahmetler Gazipaşa
Köprüsü
Değirmeni Bıçkı Dere
VIII. AY
VIII. AY
VIII. AY
0,038
0,000
0,055
0,000
0,093
0,000
0,045
0,000
0,137
0,008
0,066
0,000
0,136
0,018
0,075
0,000
0,050
0,000
0,069
0,000
0,077
0,000
0,018
0,000
0,388
0,033
0,000
0,369
0,010
0,000
0,355
0,034
0,000
0,530
0,041
0,000
0,413
0,019
0,000
0,297
0,057
0,000
0,510
0,034
0,000
0,461
0,099
0,001
0,305
0,041
0,000
0,354
0,082
0,001
0,392
0,025
0,000
0,510
0,025
0,000
0,379
0,146
0,027
0,532
0,035
0,000
0,454
0,040
0,000
0,360
0,004
0,000
0,329
0,031
0,000
0,384

AÇIKLAMA:
1. UZUNLAR KÖPRÜSÜ KARPUZ ÇAYI’NIN OVAYA ULAŞTIĞI YERDEDİR. AHMETLER DEĞİRMENİ AHMETLER
KÖYÜ’NÜN BATISINDA DEĞİRMEN BOĞAZI’NDADIR. BIÇKI DERE İNCEĞİZ KÖYÜ GAZİPAŞA’DADIR.
2. AĞUSTOS AYI ORTALAMA AKIŞ MİKTARLARINA GÖRE DEĞİRMEN BOĞAZI İLE UZUNLAR KÖPRÜSÜNDEN
GEÇEN SU MİKTARLARI ÇOK AZALMIŞTIR . BIÇKI DERE’DEN GELEN SU MİKTARI FAZLA OLUP, YAĞIŞLARA
BAĞLI GÖRÜNMEMEKTEDİR. BIÇKI DERE AKIŞININ YÜKSEKLİĞİ DİKKAT ÇEKİCİDİR.
BU FAZLALIK KARSTİK ARAZİ/DÜDEN ETKİSİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİDİR.
ORT. m³
0,056
0,002
0,395 3. AĞUSTOS AYINDA 2 YERDEKİ ORTALAMA SU AKIŞ MİKTARLARI (m³/sn) KISMEN UYUMLUDUR.
UYUMSUZLUK BIÇKI DERE AKIŞ DEĞERLERİ İLE İLİŞKİDE DAHA BELİRGİNDİR.
Uzunlar Kp. Uzunlar Kp. Değirmen
Değirmen Bıçkı Dere Bıçkı Dere 4. UZUNLAR KÖPRÜSÜ İLE DEĞİRMEN BOĞAZI’NDAN GEÇEN SU MİKTARLARI ARASINDAKİ UYUM % 72,88
OLUP, BU İKİ NOKTADAKİ AKIŞ MİKTARLARI İLE BIÇKI DERE AKIŞ MİKTARLARI ARASINDAKİ UYUM
UYUM %
72,88
29,84
40,03
% 29,84 VE % 40,03 OLARAK HESAPLANMIŞTIR
M. DOĞAN KANTARCI

Tablo 5.12. Karpuz Çayı’nda Uzunlar Köprüsü, Ahmetler Değirmeni ve Bıçkı Çayı (Gazipaşa’da)
eylül
ayında
ölçülen
su KÖPRÜSÜ,
akış miktarları
karşılaştırılması
TABLO 1.12.
KARPUZ
ÇAYI’NDA
UZUNLAR
AHMETLER (m³/sn)
DEĞİRMENİve
VE BIÇKI
DERE’DE
EYLÜL AYINDA ÖLÇÜLEN SU AKIŞ MİKTARLARININ (m³/sn) KARŞILAŞTIRILMASI (DİKKAT: BIÇKI DERE KARPUZ ÇAYI HAVZASINDA DEĞİLDİR.)
0,7

KARPUZ ÇAYI; EYLÜL AYINDA UZUNLAR KÖPRÜSÜ, AHMETLER DEĞİRMENİ VE
BIÇKI DERE ÖLÇME NOKTALARINDAKİ AKIŞ MİKTARLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

0,6
Uzunlar Kp. IX. AY
0,5

ORTALAMA AKIŞ (m³/sn)

Ahmetler Değirmeni IX. AY
Bıçkı Dere IX. AY

0,4
0,339

0,3
0,2
0,1

YILLAR

0,001
OR…

0,0

0,048

1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

YILLAR
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Uzunlar
Ahmetler Gazipaşa
Köprüsü
Değirmeni Bıçkı Dere
IX. AY
IX. AY
IX. AY
0,048
0,000
0,055
0,000
0,080
0,000
0,054
0,000
0,110
0,000
0,066
0,000
0,075
0,000
0,075
0,000
0,050
0,000
0,050
0,000
0,075
0,000
0,003
0,000
0,300
0,034
0,000
0,330
0,012
0,000
0,261
0,030
0,000
0,385
0,032
0,000
0,326
0,008
0,000
0,264
0,050
0,000
0,428
0,024
0,000
0,594
0,091
0,001
0,325
0,043
0,000
0,312
0,028
0,000
0,286
0,019
0,000
0,370
0,139
0,031
0,434
0,050
0,000
0,504
0,029
0,000
0,396
0,049
0,000
0,309
0,000
0,000
0,182
0,024
0,000
0,270

AÇIKLAMA:
1. UZUNLAR KÖPRÜSÜ KARPUZ ÇAYI’NIN OVAYA ULAŞTIĞI YERDEDİR. AHMETLER DEĞİRMENİ AHMETLER
KÖYÜ’NÜN BATISINDA DEĞİRMEN BOĞAZI’NDADIR. BIÇKI DERE İNCEĞİZ KÖYÜ GAZİPAŞA’DADIR.
2. EYLÜL AYI ORTALAMA AKIŞ MİKTARLARINA GÖRE DEĞİRMEN BOĞAZI İLE UZUNLAR KÖPRÜSÜNDEN
GEÇEN SU MİKTARLARI ÇOK AZALMIŞTIR . BIÇKI DERE’DEN GELEN SU MİKTARI FAZLA OLUP, YAĞIŞLARA
BAĞLI GÖRÜNMEMEKTEDİR. BIÇKI DERE AKIŞININ YÜKSEKLİĞİ DİKKAT ÇEKİCİDİR.
BU FAZLALIK KARSTİK ARAZİ/DÜDEN ETKİSİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİDİR.
ORT. m³
0,048
0,001
0,339 3. EYLÜL AYINDA 3 YERDEKİ ORTALAMA SU AKIŞ MİKTARLARI (m³/sn) UYUMLU DEĞİLDİR
UYUMSUZLUK BIÇKI DERE AKIŞ DEĞERLERİ İLE İLİŞKİDE DAHA BELİRGİNDİR.
Uzunlar Kp. Uzunlar Kp. Değirmen
Değirmen Bıçkı Dere Bıçkı Dere 4. UZUNLAR KÖPRÜSÜ İLE DEĞİRMEN BOĞAZI’NDAN GEÇEN SU MİKTARLARI ARASINDAKİ UYUM % 55,60
OLUP, BU İKİ NOKTADAKİ AKIŞ MİKTARLARI İLE BIÇKI DERE AKIŞ MİKTARLARI ARASINDAKİ UYUM
UYUM %
55,60
35,71
21,74
% 35,71 VE % 21,74 OLARAK HESAPLANMIŞTIR
M. DOĞAN KANTARCI
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5. SONUÇ
Ahmetler Köyü Değirmeni mevkiinden Ahmetler Kapızı’nın suyu alınarak bir tünel ile elektrik
üretimine sevk edilmesi (HES) projesinin yapacağı olumsuz etkiler çok yönlüdür. Bu olumsuzlukları şöyle sıralamak mümkündür.
1. Suyu alınan Ahmetler Kapız’ı kuruyacaktır. Suya bağlı bitki ve hayvan türlerinin yaşadığı derin vadideki doğal ekolojik sistemler yok olacaktır.
2. Kapız’dan gelen suyu Ahmetler Köyü ve çevresindeki diğer köyler içme ve tarım alanlarını sulama suyu olarak kullanmaktadırlar. Köylüler bu su ile geçinmektedirler.
3. Tarım ve hayvancılığı yok olacak olan köylü göç etmek zorunda kalacaktır. Böylece
köylü üretim yapamayan, tüketici durumda, başkalarının yanında iş bulmağa çalışan bir
köle gecekondu sakinine dönüşecektir.
4. Çevresel etkı değerlendirilmesi (ÇED) yapılmayan HES projesi çok yetersiz bir arazi
çalışmasına dayandırılmıştır. ÇED raporları da ilgili firma tarafından yaptırıldığı için
tarafsız ve yeterince objektif olamamaktadır.
5. Karpuz Çayı üzerindeki iki akış ölçme noktasından geçen su miktarı ölçmeleri yetersiz
bir su akışını göstermektedir. Gazipaşa’daki Bıçkı Çayı (İnceğiz-Düden) akış ölçmeleri
de eklenerek yanıltıcı bir yüksek ve devamlı akış algılaması yaratılmağa çalışılmıştır.
6. Vadiye yıllık ortalama akış miktarının % 10’u kadar “Can suyu” bırakmak bir çözüm
değildir. Bu kadar az su karstlaşmış dere yatağının çatlak sistemine sızıp, kaybolacaktır.
7. Antalya Valiliğinin “ÇED gerekli değildir.” kararı doğru değildir. Valilik sadece elektrik
üretimi kapasitesine bakarak (< 10 MW) bu kararı vermiştir. Proje dosyasının ilgili birimlerce yeterince incelenmediği; “Bıçkı Çayı akış verilerinin” eklenmesi ve fark edilmemesi ile de anlaşılmaktadır. Söz konusu HES’in çevresine, sulu tarım alanlarına ve
köylülere yapacağı olumsuz etkilerin de Valilikçe değerlendirilmesi gerekirdi.
8. Valilik kararın köylere duyurulması konusunda gerekeni yapmamıştır. Bu usûlsüzlük
Danıştay 14. Dairesinin kararı ile belgelenmiştir.
9. Valilik “ÇED gerekli değildir.” kararına direnen Ahmetler Köyü halkına Jandarma birliği göndermiştir. Halk kendi askerine karşı gelmemiş, sahip çıkmıştır. Bu tartışma bir
çatışmaya dönseydi ve can kaybı olsaydı, sebebi “ÇED gerekli değildir.” kararı olacaktı.
10. Ahmetler Kapızı’nın suyunun 49 yıllığına bir firmaya verilmesi, köylünün bu suyu hiçbir şekilde kullanamaması anlamına gelmektedir. Su;”Doğal bir kaynak” olup, milletin
malıdır. Şuna buna peşkeş çekilecek, satılacak, tahsis edilecek bir mal değildir.
11. Ahmetler Kapız’ının alt ucundaki göl ile sarp vadiyi yılda 10 000 kadar turist ziyaret
etmektedir. Köylünün ürettiği bal, üzüm, zeytin, peynir vb ürünlerin burada satılması
mümkündür. Kapızın suyunun kesilmesi/kurutulması bu turistik kaynağın ve köylünün
kazancının da yok edilmesi anlamına gelecektir.
12. Bu kısa inceleme bile Ahmetler Köyü’nün suyunun HES için alınmasının pek çok olumsuz ve yok edici etkiler yapacağını, bu girişimin doğru olmadığını göstermektedir.
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6. KAYNAKLAR
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1984, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü,
Bildiri nu:E-44, (15), İzmir
Kantarcı, M.D. 1990; Akdeniz Bölgesinin Yetişme Ortamı Bölgesel Sınıflandırması,
Orman Genel Müdürlüğü Sıra no: 668, Seri no: 64, (150s.-12 Harita), OGM Basımevi, Ankara.
Kantarcı, M.D., 1992; Akdeniz Ormancılığının Ekolojik Esasları - Türkiye Akdeniz Bölgesi Ormanları
ve Ormancılığına İlişkin Bilimsel Yaklaşımlar. İ.Ü. Orman Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayın Nu:
1, (22 – 35), İstanbul.
Kantarcı, M.D. 1998; Kızılçamın Hızlı Gelişen Bir Tür Olarak Yetiştirilmesinin Ekolojik Esasları. Hızlı Gelişen Türlerle Yapılan Ağaçlandırılma Çalışmalarının Değerlendirilmesi ve Yapılacak Çalışmalar
Kitabı, (42-52). Orman Bakanlığı Yayın Dairesi Başkanlığı Yay. sıra. Nu. 83, ISBN 975-8273-19-1,
Ankara.
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YÜZEYSEL AKIŞ VE TOPRAK EROZYONUNUN
MEVSİMSEL DEĞİŞİMİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Hüseyin ŞENSOY 1, Ömer KARA 2
1

2

Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü
hsensoy@bartin.edu.tr

ÖZET
Bu çalışma yüzeysel akış ve toprak erozyonunun mevsimsel düzeyde belirlenmesi amacıyla 2007-2009 yılları arasında Bartın’da doğal yağmur koşulları altında gerçekleştirilmiştir. Yağışın yıl içindeki gösterdiği dağılım erozyona etki
eden önemli bir karakteristiktir. Eroziv yağmurların belli mevsimlerde yoğunlaşması erozyon zararlarını artırabilmektedir. Özellikle Türkiye gibi erozyonun
yoğun olduğu ülkelerde yağış-yüzeysel akış ve erozyon ilişkisinin mevsimsel
değişimi önemini bir kat daha artırmaktadır. Bu noktadan hareketle, mevsimsel yağış farklılıklarının toprak erozyonuyla ilişkisinin ortaya konulması
amaçlanmıştır. Çalışmada yüzeysel akış ve toprak erozyonu, üzerinde bitki örtüsü bulunmayan toplam 6 arazi parseli kullanılarak belirlenmiştir. Parseller
1,87 m genişliğinde olup; üç tanesi 5,50 m, diğer üç tanesi ise 11,05 m uzunluğunda tesis edilmiştir. Kış, ilkbahar, yaz ve sonbahar dönemlerinde düşen
toplam yağmur, oluşan yüzeysel akış ve gerçekleşen toplam erozyon miktarları belirlenmiş ve mevsimsel olarak karşılaştırılmıştır. 24 aylık gözlem süresi
boyunca kış mevsiminde 51, ilkbahar mevsiminde 39, yaz mevsiminde 20 ve
sonbahar mevsiminde 48 olmak üzere toplam 158 gün yağmur yağmış olup,
yıllık ortalama yağmur miktarı 1194,8 mm olarak ölçülmüştür. Mevsimsel ortalama yağmur miktarı, kışın 344,38 mm m-2, ilkbaharda 212,55 mm m-2, yazın
228,85 mm m-2 ve sonbaharda 409,02 mm m-2 olarak belirlenmiştir. Ortalama
yüzeysel akış değerleri kış mevsiminde 77,54 mm m-2, ilkbahar mevsiminde
44,3 mm m-2, yaz mevsiminde 111,44 mm m-2 ve sonbahar mevsiminde 57,76
mm m-2 olarak gerçekleşmiştir. Yağış akış katsayısı kışın % 22,52 ilkbaharda %
20,84 yazın % 48,70 ve sonbaharda % 14,12 olmuştur. Gerçekleşen mevsimsel
erozyon miktarı ise kışın 174,27 g m-2, ilkbaharda 114,15 g m-2, yazın 2449,20
g m-2 ve sonbaharda 1165,49 g m-2 olarak belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar
yüzeysel akış ve toprak erozyonunun yazın en yüksek seviyede gerçekleştiğini
ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yüzeysel akış, Toprak erozyonu, Mevsimsel değişim
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1. GİRİŞ
Meydana gelmesinde birçok etkenin rol oynadığı toprak erozyonunun oluşum sürecinde, etkili
olan faktörlerden biri de zaman ya da mevsim farklılıklarıdır. Bu etkinin nedeni, genellikle yağış karakteristikleri ve toprak özelliklerinde zamana bağlı oluşan değişimler şeklinde ifade edilmektedir. Yağışın yıl içindeki dağılımının ve diğer karakteristiklerinin değişken olması (Balcı
1996) ve toprak erodibilitesinin sıcaklık değişimi ile yüksek oranda ilişkili olması (Mutchler
ve Carter 1983), erozyon sürecinde mevsimlere bağlı farklılıkların oluşumunu da kaçınılmaz
kılmaktadır. Daha önce yapılan birçok çalışmada erozyon olayında etkili bazı parametrelerin
mevsimsel ya da zamana bağlı değişimlerinin erozyon oluşumuna etkisi çeşitli şekillerde ortaya
konulmuştur. Bu çalışmaların büyük çoğunluğunda, yaz döneminde yağmurların çok daha eroziv olmasından dolayı (Bajracharya ve Lal 1992; Wang vd. 2002), toprak kaybının diğer mevsimlere oranla daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır ( Kwaad 1991; Vandaele ve Poesen
1995; Regüés ve Gallart 2004). Sayıları az da olsa yaz mevsimi dışındaki diğer mevsimlerde,
daha yüksek yüzeysel akış ve erozyon meydana geldiği sonucuna ulaşan araştırmalar mevcuttur
(Cerda 2002). Yakın dönemde yapılan bir çalışmada toprağın nem içeriğinde mevsimsel farklılıkların etkili olduğu kaydedilmektedir (Moreno-de Las Heras vd. 2009).
Günümüzde erozyonun belirlenmesinde erozyon tahmin eşitlikleri sık kullanılan yöntemlerin
başında gelmektedir. Bu yöntemlerden bir tanesi olan RUSLE2, erozyonun belirlenmesinde
mevsimsel değişikliklerden kaynaklanan farklılıkları dikkate alacak şekilde yenilenmiş ve geliştirilmiştir. Mevsimsel değişimler bir modül olarak K parametresi içine ilave edilmiş ve bu şekilde mevsimsel etkenlerin değerlendirmeye alındığı güncel RUSLE2 versiyonu elde edilmiştir
(USDA-ARS, 2008).
Erozyon, yüzeysel akış ve yağış akış ilişkisinin zamana, döneme ya da mevsimlere bağlı değişimini, farklılıkları ortaya çıkarmaya dönük hem saha hem de model-tahmin çalışmaları giderek önemsenen bir çizgiye gelmiştir. Bu çalışma da bu noktadan hareketle, yüzeysel akış ve
erozyon miktarının mevsimsel değişimini ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilen bir saha
çalışmasıdır. Çalışma ile kış, ilkbahar, yaz ve sonbahar dönemlerinde yüzeysel akış ve toprak
erozyonu oluşumunun ve mevsimler arasındaki farklılıkların belirlenmesi amaçlanmıştır.
2. MATERYAL ve YÖNTEM
2.1. Çalışma Alanının Tanıtımı
Araştırma alanı Bartın il merkezinin 4 km kuzeyinde yer almakta olup, 46o12’94’’ ile 46o12’95’’
kuzey enlemleri ve 44o38’53’’ ile 44o38’17’’ doğu boylamları koordinatlarına sahiptir. Bakısı
güneydoğu, yükseltisi 146 metredir. Uzun yıllar ortalamalarına göre araştırma alanının içinde
yer aldığı Bartın’da yıllık ortalama sıcaklık 12,9 oC, yıllık ortalama yağış 1038,2 mm; yılın en
sıcak ayı Temmuz, aylık ortalama yağışın en fazla olduğu ay Aralık olarak kaydedilmiştir. Çalışma alanının toprağı, kireçtaşı anakayası üzerinde gelişen kil toprağı olup, toprak yüzeyinde
otsu bitki türleri ve bazı çalı türleri yer almaktadır (Kara vd. 2010; Şensoy ve Kara 2014).
2.2. Arazi Parsellerinin Tesisi
Çalışmada yüzeysel akış ve erozyonu belirlemek için düz homojen eğimli yamaçlar üzerine
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toplam 6 adet parsel tesis edilmiştir. % 30 eğime sahip yamaç üzerine tesis edilen parsellerin
üç tanesi 5,50 metre, diğer üçü ise 11,05 metre uzunluğunda olup, tamamının genişliği 1,87
metredir. Parsel uzunluğunun belirlenmesinde arazi yüzeyinin uzunluğu esas alınmıştır. Yüzeysel akış parsel düzeneği temelde üç bileşenden meydana gelmekte olup; bunlar yüzeysel akış
ve sediment toplama alanı, bağlantı düzeneği ve depolama birimidir. Parsellerin tesisi ile ilgili
ayrıntılı bilgilere, aynı çalışma alanında gerçekleştirilen çalışmalardan ulaşılabilir (Şensoy ve
Kara, 2013; Şensoy ve Kara, 2014).
2.3. Yağış Miktarının Belirlenmesi
Mevsimsel olarak yağış miktarının belirlenmesi için çalışma alanına standart yağışölçer yerleştirilmiştir. Her yağış sonrasında yağışölçerde toplanan yağmur miktarı ölçülmüş, kaydedilmiş
ve günlük, aylık ve mevsimsel yağış miktarları belirlenmiştir.
2.4. Yüzeysel Akış Ve Erozyon Miktarının Belirlenmesi
Yüzeysel akış miktarı çalışma süresi boyunca yağışların ardından araziye gidilip manuel olarak ölçülmüştür. Yüzeysel akış miktarları yaz, kış, ilkbahar ve sonbahar şeklinde kategorilere ayrılmış ve kaydedilmiştir. Parsellerden taşınan katı materyal ve yüzeysel akış suyu içinde
süspansiyon halde taşınan sediment miktarı da mevsimsel olarak belirlenmiş ve kaydedilmiştir. Parsellerden taşınan bütün katı materyal poşetlenmiş ve laboratuvara getirilerek önce hava
kurusu, ardından fırın kurusu hale getirildikten sonra tartılmış ve parsellerden gerçekleşen taşınma belirlenmiştir. Her parsel için yüzeysel akış toplama tankından su örnekleri alınmış; 10
ml’lik örnekler halinde kül fırınına konulmuş ve yüzeysel akışla gelen su buharlaştırıldıktan
sonra, kalan sediment hassas terazide tartılmıştır. Daralar çıkıldıktan sonra belirlenen değer, yüzeysel akış toplama tankında depolanan yüzeysel akış toplamına oranlanmış ve taşınan toplam
sediment miktarı hesaplanmıştır.
2.5. Verilerin Değerlendirilmesi
Yüzeysel akış ve toplam erozyon miktarının mevsimlere bağlı farklılık durumu tek yönlü varyans analizi (One-way ANOVA) kullanılarak belirlenmiştir. Farklı grupların belirlenmesi amacıyla Duncan testi uygulanmıştır.
3. BULGULAR
3.1. Yağmur Miktarı
24 aylık gözlem süresi boyunca kış mevsiminde 51, ilkbahar mevsiminde 39, yaz mevsiminde
20 ve sonbahar mevsiminde 48 olmak üzere toplam 158 gün yağmur yağmış olup, yıllık ortalama yağmur miktarı 1194,8 mm olarak ölçülmüştür. Mevsimsel ortalama yağmur miktarı, kışın
344,38 mm m-2, ilkbaharda 212,55 mm m-2, yazın 228,85 mm m-2 ve sonbaharda 409,02 mm
m-2 olarak belirlenmiştir (Çizelge 1).
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Çizelge 1. Çalışma alanına düşen yağmur miktarının mevsimsel dağılımı.
Kış
51
344,38
28,82

Yağmurlu Gün Sayısı
Ortalama Yağmur Miktarı mm m-2
Yıllık Yağmur Miktarına Oranı %

İlkbahar
39
212,55
17,79

Yaz
20
228,85
19,16

Sonbahar
48
409,02
34,23

3.2. Yüzeysel Akış Miktarı
Çalışma alanında yıllık ortalama yüzeysel akış miktarı 291,04 mm m-2 olarak belirlenmiştir. Ortalama yüzeysel akış değerleri kış mevsiminde 77,54 mm m-2, ilkbahar mevsiminde 44,3 mm m-2,
yaz mevsiminde 111,44 mm m-2 ve sonbahar mevsiminde 57,76 mm m-2 olarak gerçekleşmiştir.
Yağış akış katsayısı kışın % 22,52 ilkbaharda % 20,84 yazın % 48,70 ve sonbaharda % 14,12
olmuştur (Çizelge 2).
Çizelge 2. Çalışma alanına ait yüzeysel akış karakteristiklerinin mevsimsel dağılımı.

Yüzeysel Akış Miktarı mm m
Yağış-Akış Katsayısı %
Yıllık Yüzeysel Akış Miktarına Oranı %
-2

Kış
77,54
22,52
26,64

İlkbahar
44,30
20,84
15,22

Yaz
111,44
48,70
38,29

Sonbahar
57,76
14,12
19,85

3.3. Erozyon Miktarı
Çalışma süresi içinde askıda sediment şeklinde meydana gelen erozyon miktarı kışın 150,99 g
m-2, ilkbaharda 101,09 g m-2, yazın 427,95 g m-2 ve sonbaharda ise 108,08 g m-2 olarak gerçekleşmiştir. Sürüntü materyali şeklinde kışın 23,28 g m-2, ilkbaharda 13,06 g m-2, yazın 2021,25
g m-2 ve sonbaharda ise 1057,41 g m-2 toprak taşınmıştır. Gerçekleşen toplam erozyon miktarı
ise kışın 174,27 g m-2, ilkbaharda 114,15 g m-2, yazın 2449,20 g m-2 ve sonbaharda 1165,49 g
m-2 olarak belirlenmiştir. Yıllık toplam erozyon miktarı ile oranlandığında ilkbahar % 2,93’lük
değerle en az, yaz % 62,74’lük değerle en çok erozyon olan mevsimlerdir (Çizelge 3).
Çizelge 3. Çalışma alanında gerçekleşen erozyon miktarını gösteren değerler.

Askıda sediment miktarı g m
Sürüntü materyali miktarı g m-2
Toplam miktar g m-2
Yıllık Erozyon Miktarına Oranı %
-2

Kış
150,99
23,28
174,27
4,47

İlkbahar
101,09
13,06
114,15
2,93

Yaz
427,95
2021,25
2449,20
62,74

Sonbahar
108,08
1057,41
1165,49
29,86

3.4. Mevsimsel Farklılıkların Karşılaştırılması
Parsel birim alanından (1 m2) elde edilen yüzeysel akış ve toplam erozyon verileri mevsimsel
olarak sınıflandırılmıştır. Mevsimlere bağlı olarak yüzeysel akış ve toplam erozyon miktarları
arasında fark olup olmadığı varyans analizi yapılarak değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar,
mevsimler arasında yüzeysel akış ve toplam erozyon oluşumu bakımından farklılık (p<0,05) olduğunu ortaya koymuştur. Farklı olan grupları tespit etmek amacı ile Duncan testi yapılmış; test
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sonucunda kış, ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde yüzeysel akış ve toplam erozyon değerleri
bakımından fark olmadığı; yaz mevsiminin ise diğer üç mevsime göre istatistiksel olarak farklı
olduğu belirlenmiştir (Çizelge 4).
Çizelge 4. Yüzeysel akış ve toplam erozyon değerlerine ilişkin varyans analizi tablosu.
Değişken
Yüzeysel akış mm
Toplam erozyon gr

N
96
96

Kış
38,77 a
87,13 a

İlkbahar
29,53 a
76,09 a

Yaz
74,29 b
1632,80 b

Sonbahar
20,19 a
388,58 a

* Farklı harfler ortalamalar arasında istatistiksel anlamda fark (p<0,05) olduğunu göstermektedir.

4. SONUÇLAR ve TARTIŞMA
Bu çalışma sonucunda elde edilen bulgular, çalışma alanında sonbahar mevsiminin en yağmurlu dönem olduğunu ortaya koymaktadır (Çizelge 1). Sonbahar mevsimini sırasıyla kış, yaz ve
ilkbahar mevsimleri izlemektedir. Yüzeysel akış miktarının en düşük olduğu mevsim ilkbahar,
yağış-akış katsayısının en düşük olduğu mevsim ise sonbahar mevsimidir (Çizelge 2). Yüzeysel
akış miktarının düşük olmasında, yıllık yağış miktarının ilkbahar mevsiminde en az düzeyde
olması bir etken olabilir. Düşen yağış miktarı bakımından ilk sırada olmasına karşın; yüzeysel
akış oluşumunda üçüncü sırada, yağış-akış katsayısı bakımından son sırada olması, sonbahar
mevsiminde düşen yağışın büyük oranda infiltrasyonla toprağa girdiği sonucunu ortaya koymaktadır. Regüés ve Gallart (2004) da infiltrasyon olayından hareketle ilkbahar ve sonbaharda yüzeysel akış ve erozyon olaylarının oldukça durağanlık gösterdiğini belirtmektedir. Buna
karşılık Cerda (2002), sonbahar döneminde infiltrasyon oranının azalmasından dolayı yüzeysel
akış miktarında artış olduğunu ortaya koymaktadır. Benzer şekilde Lemmnitz vd. (2008) de
sonbahar ve yaz döneminde yağış-akış katsayısının diğer mevsimlerden yüksek olduğunu belirtmişlerdir.
Yaz, düşen yağış miktarı bakımından üçüncü sırada olmasına rağmen, düşen yağmur miktarının
yarısına yakınının yüzeysel akışa geçtiği (Çizelge 2) bir mevsimdir. Yaz mevsimi en çok yüzeysel akış (Çizelge 2) ve en yüksek erozyon (Çizelge 3) oluşan mevsim olarak da göze çarpmakta
ve diğer mevsimlerle arasında anlamlı bir fark (p<0,05) bulunmaktadır (Çizelge 4). Bu durum
konu ile ilgili yapılan önceki birçok çalışmada da ortaya konulan bir sonuçtur (Vandaele ve
Poesen 1995; Bajracharya vd. 1998; Lemmnitz vd. 2008). Bajracharya ve Lal (1992), ıslak toprak koşullarından dolayı ilkbahar ve kışın erodibilite değerinin daha yüksek olmasına karşılık,
erodibilitenin düşük olduğu yaz mevsiminde yağışların eroziv olduğunu; bundan dolayı toprak
kaybının daha yüksek miktarda gerçekleştiğini belirtmektedir. Vandaele ve Poesen (1995) erozyonun % 60-70 oranında yaz döneminde gerçekleştiğini; buna sebep olarak, bu dönemde toprak
yüzeyinin çok kuru ve yağan yağmurların şiddetli olması gösterilmektedir. Bu çalışmada da
yaz mevsiminde iki yıllık süre içinde toplam 20 gün yağmur yağmıştır (Çizelge 1). Bu rakamın
yağmurlu gün sayısı bakımından diğer mevsimlerden düşük, buna karşılık yağış miktarı bakımından en yüksek olduğu dikkate alınırsa; yaz döneminde yağış şiddeti ve miktarının yüzeysel
akış ve toprak erozyonunda en önemli etken olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.
Mevsimsel düzeyde gerçekleşen toprak erozyonunun oluşumunda yağış, toprak özellikleri, arazi kullanımı, bitki örtüsü gibi birçok parametre etkilidir. Bu parametrelerin etkinlik düzeyini
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ortaya koyacak farklı ve yeni çalışmalar, mevsimsel düzeyde gerçekleşen toprak erozyonuyla
ilgili daha belirleyici sonuçlara ulaşılmasını sağlayabilecektir.
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ÖZET
Akdeniz’in içinde, Anavatan’ın 70 km güneyinde yer alan Kıbrıs Adası’nın yüzölçümü 9251 km2’dir. Bu alanın 3.242 km2’si (% 35) K.K.T.C’de kalmaktadır.
Beşparmak Dağlarının tamamı Jeolojik bakımdan III. Zamanda oluşmuştur
ve tortul bir yapıdadır. Beşparmak sıradağının en yüksek noktası Selvili Tepe
(1023 m)’dir. Doğu Akdeniz İklimi’nin hüküm sürdüğü ve yarı kurak iklim
tipine giren Kıbrıs’ın yıllık ortalama sıcaklığı: 18,6 oC ve yıllık ortalama yağışı
470 mm’dir. Hâkim rüzgâr yönü batıdır.
İklim ve bitki örtüsü bakımından Beşparmak Dağları’nın kuzeye bakan
kesimi ile güneye bakan Mesarya ovası kesimi arasında büyük fark vardır.
Kıbrıs’ta bitki örtüsü Akdeniz İklimi’nin bir sonucudur. Kuzeye bakan
yamaçlar denizden gelen kuzey ve kuzey batı rüzgârları sayesinde daha nemli
olup yağışlı olan bu durum bitki örtüsünün yayılışını temelden etkiler. Kuzey
yamaçlar bitki örtüsü yönünden gür ve zengin iken güney bakıdaki bitki
örtüsü cılız ve zayıftır. Ada genelinde 1910 bitki türü yayılış göstermektedir.
19 tür ise endemiktir. Kıbrıs’ın % 19,5’u ormandır. Orman Alanı: 65 bin ha
olup, bunun % 39’u verimli, % 61’i bozuk ormandır. Bu ormanların en yaygın
olanı % 36 ile Kızılçam (Pinus brutia)’dır. Kızılçam 650-1300 m yüksekliklerde yetişmektedir.
Kuzeye bakan yamaçların büyük bir bölümünü çam ve servi ormanları ile makiler (400-500 m’lerde ve en fazla 700 m’ye kadar) kaplamaktadır. Beşparmak
dağları etekleri, özellikle kuzeye bakan alçak kesimlerinde zeytin, yabani zeytin, harnup, yabani harnup, deniz seviyesinden, 700 m yükseltiye kadar Finike
ardıcı (Juniperus phoenica), kermes meşesi (Quercus coccifera), mersin, tespih
(Melia azaderach), sandal (Arbutus andrachne L.), çitlembik (Pistacia atlantica) ve sakız ağaçları (Pistacia lentiscus) görülmektedir. Beşparmak Dağları’nın
kuzey yamaçlarındaki iğne yapraklı ormanlar altında kahverengi Orman Toprakları yayılmaktadır. Beşparmak Dağları’nın güneye bakan yamaçları erozyona karşı duyarlıdır. Kıbrıs ormanlarının ve ormancılığının en önemli problemi, kuraklık ve su/sulama sorunudur.
Anahtar Kelimeler: Beşparmak Dağları, Orman Yetişme Ortamı, İklim, Bitki Örtüsü
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1. GİRİŞ
Türkiye’nin Akdeniz’e açılan bir kapısı olan Kıbrıs Adası, 32o 16’- 34o 36’ doğu boylamları ile
34o 33’ – 35o 42’ kuzey enlemleri arasında yer almaktadır. Akdeniz’in Sicilya ve Sardunya’dan
sonra üçüncü büyük adasıdır. Kıbrıs adası jeopolitik ve jeostratejik konumundan dolayı Doğu
Akdeniz ile Ortadoğu’yu kontrol edebilecek bir öneme sahiptir.
Akdenizin içinde, Anavatan’ın 70 km güneyinde yer alan Yavru Vatan Kıbrıs Adası’nın eni:
96 km, boyu da 226 km olup yüzölçümü 9251 km2’dir. Bu alanın % 35’i (3242 km2 = 324
bin ha) K.K.T.C’de kalmaktadır. Kıbrıs kıyılarının uzunluğu 783 km olup bunun 396 km’si
K.K.T.C’dedir. Kıyı ovalarındaki yağışlar Kıbrıs normalinin üstündedir. Buralarda seracılık yapılmaktadır.
Beşparmak Dağlarının tamamı Jeolojik bakımdan III. Zamanda (Senozoik) oluşmuştur ve tortul (çatlaklı kireçtaşı, kalkerli kumtaşı, kiltaşı, dolomit ve marn’lı yapı: 4 km eninde X 84 km
uzunluğunda), bir yapıdadır. Kıbrıs’ın dörtte üçü tortul (kalker)’dur. Trodos Dağları’nın ana
kütlesi volkaniktir (diyorit, bazalt, gabro, yastık lavlar). Kıbrıs’ın dörtte biri püskürük (Trodos
/ Serpantin) taşlardır.
Kıbrıs’ın Anadolu anakarasından yaklaşık 5 milyon yıl önce ayrıldığı düşünülmektedir. Ülkemizdeki Amanos (Toros) Dağları’nın bir uzantısı olan Beşparmak Dağları, doğu (Yedikonuk)
- batı (Koruçam, Karşıyaka-Kozan) istikâmetinde 160 km uzunluğundadır. Bu sıradağlar adeta
bir duvar gibi Kıbrıs’ın kuzeyini, orta alandaki Meserya (=İki dağ arası) Ovası’ndan ayırır.
K.K.T.C’nin % 58’i ova (1884 km2)’dır. Mera arazileri ülkenin doğu yarısında yoğunlaşmaktadır. Asi nehrinin oluşturduğu Amik ovası ile aynı karakterde olan Meserya Ova’sının ortalama
yüksekliği 70 m’dir. Ada’nın ortalama yüksekliği 300 m’dir.
Kıbrıs’ta Başkent/Lefkoşa (1484 ha), Gazimagusa (1355 ha), Girne, Güzelyurt ve İskele (1487
ha) kazaları ile 126 köy yerleşmesi bulunmaktadır. Nüfusun % 77’si ilçe merkezlerinde, % 23’ü
köylerde yaşamaktadır. Kuzey yamaçlarda yerleşme dokusu gevşek iken güney yamaçlarda
topludur. Dağlar ile ovaların birleştiği yer olan kontak noktalarında yerleşmeler sıklaşmaktadır.
En alçak yer 15 m ile Mutlukaya Köyü ile en yüksek yer 950 m ile Ahırdağ Köyü (kuzey bakı)’dür. Ada’da 6 tane Üniversite yer almaktadır.
Kıbrıs’ın % 19,5’u ormandır. Ülke arazisinin % 7’si verimli ormanla kaplıdır [Lefkoşa’nın %
4’ü, Gazimağusa’nın % 10’u, orman]. K.K.T.C’nin Orman Alanı: yaklaşık 65 bin ha olup,
bunun % 39’u (25 bin ha’ı) verimli ormandır (Alevkaya bölgesi). % 61’i (40 bin ha) bozuk ormandır. Bu ormanlarda; ağaç serveti: 404 bin m3, artım: 13 bin m3 ve yıllık eta da 1.500 m3’dür.
Kişi başına odun tüketimi: 0,200 m3’tür. Yıllık odun tüketimi 30 bin m3’tür (arz açığı).
Orman Dairesi’nin ilk kurucu müdürü (1880), Fransız ormancısı P.G. Madon’dur. Ormanların
% 95’i devlete, % 4’ü özele aittir. İlk Orman Kadastrosu 1940 yılında (39 bin ha / İngiliz dönemi) yapılmıştır. 1983 yılında 25 bin ha daha orman arazisi kadastrosu yapılmıştır. İlk Orman
Amenajman Planı 1981 yılında, sonra 1992 ve en son 2013 yılında yenilenmiştir.
K.K.T.C. Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi Müdürlüğü’nde 5 adet
Orman Bölge Şefliği (Kantara, Alevkaya, Girne, Lefkoşa, Güzelyurt) bulunmaktadır [31 Ekim
1989 gün ve 107 sayılı Resmi Gazete]. Orman Dairesine bağlı olarak, 10’u mühendis, 31’i teknik personel olmak üzere 170’in üzerinde personel çalışmaktadır.
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27-29 Haziran 1995 tarihinde Batı’daki Lapta yakınlarında çıkan orman yangınında (Kıbrıs’ta
20.yy’ın en kurak yılı) 5.800 ha Kızılçam ormanı (Girne-Beşparmak-Alevkaya) yanmıştır. Dağ
sırasının kuzeye bakan nemli ve daha yağışlı yamaçları sonradan ağaçlandırılarak (ağaçlandırma ile 25 milyon fidan dikimi) ormanlaştırılmıştır. Güzelyurt (12 ha/ kapasite. 5 milyon tüplü
fidan) ve Lefkoşa (0,5 ha)’da iki adet orman fidanlığı hizmet vermektedir. Bu fidanlıklarda
(298) çeşit ağaç ve süs bitkisi üretilmektedir.
Yılda (1976-2010 arası, 1575’den fazla yangın çıkmıştır) ortalama 40-50 adet orman yangını
çıkmakta olup bu çıkan yangınların % 60’ı ihmal ve dikkatsizlikten çıkmaktadır. Yangınlar en
çok Haziran-Eylül döneminde (ayda 7 adet) çıkmaktadır. Yılda (1975-1990) ortalama 157 ha
orman alanı yanmaktadır. Kıbrıs’ta yangın helikopteri yoktur.
Kıbrıs’taki mevcut 126 köy yerleşmesi’nin 83 tanesinin sınırları içinde veya bitişiğinde (Örn:
Beşparmak Dağları üzerinde yer alan Girne ve İskele İlçeleri) orman arazisi bulunmaktadır.
Dağlık ve engebeli arazilerde yapılan en önemli ekonomik faaliyet tarıma göre bol kazanç sağlayan (küçükbaş) hayvancılıktır. Yılda (1975-1990) ortalama 75 adet ormanda usulsüz otlatma
(keçi) raporu düzenlenmiştir.
Kıbrıs’ta 12 adet Gözetleme Kulesi (Bademli-Şahintepe, Koruçam (350m)-Kamara tepe, Akdeniz-Hacıbayram, Karşıyaka-Gözleme Tepe, Çatalköy-Aslı Tepe, Esentepe-Liman, Alevkaya-Yayla Tepe, Tatlısu-Ziyaret Tepe, Ziya Tepe-Olimpos, Kantara-Bakacak Tepe, Yeşilköy ve
Sipahi-Büyük Tepe) mevcuttur. Kıbrıs’ta 10 adet piknik alanı (Alevkaya, Darboğaz, Salamis,
Kantara, Kalkanlı, Balalan, Yeşilköy Su Depoları, Karpaz, Taşkent ve Karşıyaka-Kozanköy
Üçyol) bulunur.
2. MATARYAL VE YÖNTEM
Doğu Akdeniz iklim tipinin hüküm sürdüğü ve yarı kurak iklim tipine (yazları sıcak ve kurak,
kışları soğuk ve yağışlı) giren Kıbrıs’ta, kışlar 6 oC’nin altına düşmez. Kışları ılık geçer. Kışları
don olayı fazla değildir. Kış yağmurları alır. En nemli yerler de kıyılar ve kıyı yakınlarıdır. Bitki büyümesi yavaş da olsa kışın da devam etmektedir. Yazları çok sıcak olur ve yaz kuraklığı
vardır. Her mevsimde bol güneş (ort: 300 gün) ve bulutsuz günler vardır. Bulutluluk oranı Aralık-Şubat arası yüksektir. Aydınlanma süresi Aralık ayında 9,8 – Haziran ayında ise 14,5 saattir.
Enlem faktörünün etkisi nedeni ile, Akdeniz (Kıbrıs, 35o kuzey enleminde bulunmaktadır)’ in
güneyi, kuzeyine oranla biraz daha sıcaktır. Doğu Akdeniz’in yüzey suyu sıcaklığı da Batı Akdeniz’den biraz daha sıcaktır. Kıbrıs civarında deniz tuzluluğu binde 39’dur. Batı’dan (binde
36)à doğuya doğru gidildikçe deniz tuzluluğu da bir miktar artmaktadır.
Çizelge 1. KKTC yağışlarının uzun yıllara göre ortalaması (KKTC Aylık Meteoroloji Bülteni)
Yağış
(mm)

AYLAR
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

103,6

38,7

47,3

19,3

14,7

3

0,1

0,6

5,8

31,4

44,5

100,3

Yıllık Ortalama sıcaklığı: 18,6 oC, En soğuk ay, Ocak, en sıcak ay, Ağustos’dur. En yüksek
sıcaklık 44,3 oC ve en düşük sıcaklık – 5,4 oC’dır (Alev kayası). Yıllık Ortalama Yağışı 470
mm’dir. En fazla yağış Kasım-Aralık ve Ocak aylarında görülür. Nisan-Kasım arası kurak per-
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yoda girmektedir. Kıbrıs’ta 1995 yılı içerisinde alınan yağışa göre (160 mm) 20. yy’ın en kurak
yılı olarak tarihe geçmiştir. Kıbrıs’ta en bol yağışlı yıllar ise, 1912-13 (Kasım-Nisan)’dır. 20002005 yılları arası da yağışlı periyotta geçmiştir.
Çizelge 2. Su kaynaklarının kısıtlı olduğu Kıbrıs’ta kuraklık
Yıl
1746-47
1886-87
1901-02
1909
1915
1925
1933
1941
1945
1958-60

Yağış (mm)

332,6
208,2
243,8
240,5
262
310
318

Yıl
1966
1970
1972
1973
1980
1982
1989
1995-96
1996-97
2007-08

Yağış (mm)
330
330
245
235,2
300
276,9
220
278,6
290,4

Çizelge 3. KKTC’de yağışlar (KKTC Aylık Meteoroloji Bülteni)
Yer
Güzelyurt ( 45 m)
Lefkoşa (160 m)
Mesarya
Trodos (maksimum)
Kıbrıs (1940-1970)
Kıbrıs (1974-1994)
Beşparmaklar (500 m)

Yağış
(mm)
315
365
335
1025
489
470
550

Yer
Batı Mesarya
Orta Mesarya
Doğu Mesarya
Doğu Sahil Şeridi
Karpaz Bölgesi
Kuzey Sahil Şeridi, Beşp
Beşparmaklar (1000 m)

Yağış
(mm)
318
340
343
363
492
493
600

3. BULGULAR
Beşparmak sıradağında en yüksek nokta Lapta Dağları üzerinde yer alan Selvili Tepe (1023
m)’dir. Rum kesiminde kalan Trodos Dağları’nın en yüksek noktası Karlıdağ/ Olimpos (1961
m)’dir. İki en yüksek dağ arasındaki fark 927 m’dir. Trodos Dağları, Beşparmak dağlarından
hem daha yüksek hem de daha geniş bir alan kaplamaktadır. Trodos’larda yıllık ortalama yağış
1025 mm’dir. Zirveye yakın yerler kışın 2-3 ay karla kaplıdır. Trodos’larda Kızılçam (Pinus
brutia) ve Karaçam (Pinus nigra) yayılış gösterir. Beşparmak Dağları’nın kuzey yamaçlarındaki iğne yapraklı ormanlar altında kahverengi orman Toprakları yayılmaktadır.
Kıbrıs’ta bitki örtüsü Akdeniz ikliminin bir sonucudur. İklim ve bitki örtüsü bakımından Beşparmak Dağları’nın kuzeye bakan kesimi ile güneye bakan Mesarya ovası kesimi (ağaçsız/
çorak) arasında büyük fark vardır. Beşparmak Dağları’nın kuzey ve güney yamaçlarında relief,
iklim ve su kaynakları farklılaşmaktadır.
Kuzeye bakan yamaçlar denizden gelen kuzey ve kuzey batı rüzgârları sayesinde daha nemli
ve yağışlıdır. Denize dönük kesimler daha çok yağış aldığı için su kaynakları açısından daha
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elverişli şartlara müsaittir. Batı ve kuzeye bakan yamaçlar, doğu ve güneye bakan yamaçlardan
daha fazla yağış almaktadırlar. Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’den daha fazla yağış almaktadır.
Yağışlar Kasım-Nisan arasında düşmekte olup yağışların % 80’i Aralık-Ocak-Şubat aylarında
görülmektedir. Mart ayından sonra genellikle yağış görülmez. Rüzgârlar kuzey ve kuzeydoğudan güneye doğru eser.
Bu durum bitki örtüsünün yayılışını temelden etkilemektedir. Yağışların kaynağı nemdir. Hâkim rüzgâr yönü batıdır. Hava kütleleri batıdan à doğuya doğru gelmektedir. Kuzey yamaçlar
bitki örtüsü yönünden gür ve zengin iken güney bakıdaki bitki örtüsü cılız ve zayıftır. Beşparmak Dağları’nın güneye bakan yamaçları (anakaya yüzeye çıkmış) erozyona (1876,5 ha) karşı
duyarlıdır. (Keçi besiciliğine son verilmelidir).
İki dağ arasında (Trodos ve Beşparmak) aşınarak Meserya Ovası’nda biriken topraklar;
Alüvyal’dır. Kıbrıs kıyıları genellikle yüksek kıyılar olup fazla girinti çıkıntıları olmayan (sade)
Kıyı ovaları (Baf, Limasol, Girne) toprakları alüvyal’dir. K.K.T.C’nin en sıcak yerleri Maserya
Ovası (karasal iklim/bozkır-Değirmenlik fliş serisi) ile Güzelyurt yöresidir. En kuru yerler ise
denizden uzak olan Meserya ortalarıdır. Batı Meserya’nın Güzelyurt yöresi Kıbrıs’ın en az
yağış alan (290 mm) yeridir. Güzelyurt yöresi pliosen-pliostesen tortulları (kalker) üzerinde
yer almaktadır. Toprak tipi kırmızı (demirce zengin) renkli Terra rossa’dır (kireçli). Güzelyurt
yöresi zengin yer altı sularına (su akiferi- 160/300 ayak’ta) sahip olmasına rağmen bu yer altı
su seviyesi giderek alçalmaktadır. Ova genelde alüviyal topraklardan (verimli kuru tarım-otlak
alanları / Örn: Güzelyurt’ta sulu tarım-sebze / 65 bin dönüm narenciye (52 köyde, örn: Zümrütköy, Aslanköy, Aydınköy, Doğancı) ile kuru tarım / arpa, buğday, patates üretimi yapılır)
oluşmaktadır. K.K.T.C’de su açığını kapatmak için 29 adet gölet yapılmıştır. Kıbrıs’ta sulama
ile sebzecilik yapılan bazı bölge topraklarında tuzlanma sorunu da ortaya çıkmaya başlamıştır.
Beşparmak Dağları’nın çoğu yerinde eğim % 15’in üstüne çıkmaktadır. Beşparmak Dağları’nın
batı kesimi sarp yamaçlar şeklinde uzanırken, doğu kesimi daha az eğimli ve dalgalı bir topoğrafyaya sahiptir. Dağların kuzey bakısı daha dik olup toprakları sığ (30 cm) dır. Bu dağlar
arasında 6 adet geçit (Batıdan doğuya doğru; Geçitköy, Akçiçek, Girne-Lefkoşa, Beşparmak,
Alevkaya ve Mersinlik) bulunur. İnceleme alanında bulunan önemli yükseltiler; batıdan doğuya
doğru Kıvanç Tepe (947 m), Selvili Tepe (1023 m), Komando Tepe (935 m), Bufavento Tepe
(955 m), Yayla Tepe (927 m), Sinan Tepe (724 m) ve Kantara Kalesi Tepe (631 m)’dir. Bu tepeler üzerinde aşınmaya karşı direnç gösteren kayaçlar bir arada bulunduğundan ötürü engebeli
bir topoğrafya oluşmuştur.
3.1. Yükselti Basamaklarına Göre Bitki Örtüsü Dağılımı
Kuzeye bakan yamaçların büyük bir bölümünü çam ve servi ormanları ile makiler (400-500
m’lerde ve en fazla 700 m’ye kadar) kaplamaktadır. Bu ormanların en yaygın (21 bin ha) olanı
(yüksek kesimlerde) % 36 ile kızılçam (Pinus brutia)’dır. Kızılçam adanın asli ağacıdır. Karga
piknik sahasında (26 m) boyunda, (4,32 m çevreye sahip) anıt kızılçam ağacı bulunmaktadır.
Kızılçam 650-1300 m yüksekliklerde (400-900 mm yağış) yetişmektedir. Girne dağ yolunun
doğu ve batı havzalarındaki kuzey bakılarda kum taşları üzerinde kızılçamlar doğal olarak yayılış göstermektedir.
Beşparmak dağları etekleri, özellikle kuzeye bakan alçak kesimlerinde zeytin, yabani zeytin,
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harnup, yabani harnup, deniz seviyesinden, 700 m yükseltiye kadar Finike ardıcı (Juniperus
phoenica / 9500 ha), kermes meşesi (Quercus coccifera), mersin, tespih (Melia azaderach),
Alevkaya Bölgesi’nde (8,5 m) boyunda sandal (kocayemiş/Arbutus andrachne L.), kayalık
alanlarda çitlembik (Pistacia atlantica/ 15 m boy ve 2,68m çap) ve derin topraklı yerlerde sakız
ağaçları (Pistacia lentiscus) görülmektedir.
Çizelge 4. KKTC’de Bitki Örtüsünün Yükselti Basamağına Göre Dağılımı
Yükselti
Basamağı (m)
0-250
251-500
501-750
751- 1000

Bitki Türleri
Kuzey Bakı
Maki, zeytin, harnup, servi
Finike ardıcı, kermes meşesi
F.Ardıcı, K.Meşesi, Kızılçam
Kızılçam

Güney Bakı
Karaçalı, Kapari,Y.hardal

Kızılçam

Ayrıca doğal olmayan türlerden (1878’den günümüze kadar dikilen türler); okaliptus/kırmızı
(20 m) boyunda ve 124 yaşında (Eucalyptus tereticornis), Mısır inciri (Babutsa-opuntia ficusindia), tuza dayanıklı olan Kıbrıs akasyası (Accacia cyanophylla), fıstık çamı (Pinus pinea)
yayılış (820 ha) göstermektedir.
Kıbrıs’ta (30) tane Anıt ağaç bulunmaktadır. Kıbrıs’ın en yaşlı ağacı 15 m boyunda olan, 1312
yılında dikilen ve günümüzde (702) yaşında olan (Ficus sycomonıs L.)’dır (Lala Mustafa Paşa
Camisi’nde). Kıbrıs’ta en uzun boylu (31 m) anıt ağaç ise, Güngör Köyü’nde Adi Servi (Cupressus sempervirens L.)’dir. Servi, kireçtaşında yetişmektedir.
Mesarya Ovası’nda ise; karaçalı (Ziziphus lotus), kuraklığa dayanıklı çatrez (Prosopis farcta),
yabani hardal (Lapsana), kapari (Capparis spinosa) bitkileri yayılmaktadır.
Ada genelinde 1910 bitki türü (Kuzey Kıbrıs’ta (30) çeşit orkide türü) yayılış göstermektedir.
Bunların 52’si ağaç, 131’i çalı, 88’i çalımsı ve 1639’u otsudur. 19 tür ise endemiktir (Delephinum caseyi, Arabis cyprıa, Brassica hılarıonıs, Silene fraudatrıx, Dianthus cyprıus, Rosularia
cyprıa, Rosularıa pallıdıflora, Sedum lampusae, Pimpinella syprıa, Limonıum albıdum, Onosma caespıtosa, Origanum syrıacum, Salvıa venerıs, Sideritis Cyprıa, Phlomis cyprıa, Scutellaria cyprıa).
4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Kıbrıs ormanlarının ve ormancılığının en önemli problemi, kuraklık ve su/sulama sorunudur.
Kuraklık ve yüksek işçilik maliyetleri KKTC’de ormancılık faaliyetlerinin önündeki en önemli
engellerdir. Uzun yılların yağış istatistikleri düzenli olarak takip edilmelidir. Yükseklik, bakı
faktörü, toprak derinliği ve taşlılığı ile toprağın su tutma kapasitesi, bitkilerin kuraklığa dayanabilme yeteneği (ekolojik istekleri) vb konular ağaçlandırma ve tür seçiminde çok önemlidir. Derin topraklara dikilen fidanlar kurak yaz dönemlerindeki kurak periyodu daha kolay
atlatmaktadırlar. Ülkemiz ile KKTC Orman Dairesi arasında, başta kurak mıntıka ormancılığı
ağaçlandırma vb konularında olmak üzere, ormancılık Ar-Ge işbirliği çalışmalarına daha da
fazla önem verilmelidir.
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ORMAN VE OTSU VEJETASYONLA KAPLI DEĞİŞİK ARAZİ KULLANIMININ
TOPRAK NEMİ VE SICAKLIĞI İLE TOPRAK SUYUNUN KİMYASAL İÇERİĞİ
ÜZERİNE ETKİSİ
Ufuk ÖZKAN1, Ferhat GÖKBULAK1
1

İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, Havza Yönetimi Anabilim Dalı
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı; orman ve otsu vejetasyonun, topraklarda biyolojik,
hidrolojik ve kimyasal süreçleri etkileyen toprak nemi ve sıcaklığı ile toprak
suyunun kimyasal içeriği üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Bu amaçla
İstanbul Belgrad Ormanı’nda yer alan Ortadere araştırma havzalarında üst
toprakta (0-40 cm) toprak nemi ve sıcaklığı 5 ay süre ile izlenmiş ayrıca toprak
suyunun kimyasal içeriğinin vejetasyon örtüsü tipine göre değişiminin ortaya
konması amacıyla da seramik tabanlı lizimetreler ile toprak suyu örneklemesi
toprakta yeterli su birikmesine yol açan yağmurlardan sonra haftalık olarak 20
defa yapılmıştır. Toprak suyunda pH, elektrik iletkenlik, organik madde, azot,
sertlik, alkalinite, klorür, sülfat, sodyum ve potasyum değerleri ölçülmüştür.
Sonuçlar eşlenikli t-testi ile karşılaştırılmıştır. Analiz sonuçları orman ve
otsu vejetasyonun toprakların nem ve sıcaklık değerleri ile toprak suyunun
kimyasal içeriği üzerinde farklı etkileri olduğunu göstermiştir. Günlük
ortalama maksimum sıcaklık otsu vejetasyonla kaplı alanda 11,10 oC, ormanlık alanda ise 9,92 oC ölçülmüşken minimum sıcaklık değeri otsu vejetasyonla
kaplı alanda 10,77 oC, ormanlık alanda ise 9,55 oC olarak saptanmıştır. Otsu
ve ormanla kaplı alanların sıcaklık değerleri arasındaki fark havanın ısınması
ile artmıştır. Ormanlık alanda üst toprakların hacimsel su içeriği (0,27) otsu
vejetasyonla kaplı alana göre (0,37) daha düşük, toprak suyunun azot, EC, ve
potasyum içerikleri ise daha yüksek bulunmuştur. Yağış suyunun ise otsu ve
ormanlık alan toprak sularına göre önemli derecede daha düşük azot, potasyum ve organik madde buna karşılık daha yüksek klorür, EC, pH, Na ve sülfat
içeriğine sahip olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Orman, Otsu vejetasyon, Arazi kullanımı, Su kalitesi

1. GİRİŞ
İnsan hayatında önemli bir yeri olan suya olan talep her geçen gün artmaktadır. Havza Yönetimi
konusunda çalışan araştırmacılarda ormanla kaplı havzalarda su üretiminin artırılmasına yönelik çalışmalarda bulunmaktadır. Bu konuda yapılan çalışmalarda daha çok vejetasyon örtüsünde
değişimlerin su verimi ve kalitesi üzerindeki etkilerine yoğunlaşmaktadır.
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Havzaların su verimleri ve suyun kalitesi havzanın topografya, toprak koşulları, büyüklüğü,
eğimi ve bakısı gibi özellikleri ile havzaya düşen yağış miktarı ve arazi kullanımına göre değişmektedir. Ancak, havzalarda yer alan vejetasyon örtüsünün orman olması halinde havzalardaki
hidrolojik döngü; evaportanspirasyon, intersepsiyon, infiltrasyon, ölü örtünün su tutma ve intersepsiyon etkisi gibi faktörlerin devreye girmesiyle toprak nemi ve sıcaklığı ile toprak suyu
kalitesi diğer vejetasyon örtüsü ile kaplı havzalara göre farklılık göstermektedir. Bu nedenle
havzalarda, havzaların su verimini ve besin döngüsünü etkileyen diğer faktörlere nazaran müdahale edilmesi daha kolay ve mümkün olan orman vejetasyonunu bir araç gibi kullanılarak
vejetasyon yönetimi vasıtasıyla toprak nemi ve sıcaklığı koşulları etkilenebilir.
Tarım, mera ve yerleşim alanları gibi arazi kullanımı ile kaplı havzalarla karşılaştırıldığında
ormanlık havzaların su verimi su tüketiminden dolayı daha düşük olmasına karşılık; ormanlık
havzalar en iyi kalitede tatlı su sağlamakla kalmayıp, dere akışında olabilecek aşırı pik akışların
meydana gelmesinde tamponlama görevi yapmakta, taban suyu akışında süreklilik sağlayarak
kurak donem akışlarını artırmakta ve erozyonun sebep olduğu toprak kaybını en düşük seviyede tutmaktadır (Núñez vd., 2006; Calder 2007; Neary vd., 2009). Ormanlık alanlarda akışlar yüzeysel akışlardan ziyade daha çok yüzey altı ve taban suyu şeklinde gerçekleşmektedir.
Nitekim Muhammad ve Adam (2010) içerisinde ormanlık ve tarım alanları da olan değişik
arazi kullanımlarını karşılaştırdıkları çalışmalarında ormanlık alandan meydana gelen yüzeysel
akış miktarının diğer arazi kullanımlarından gelenlere göre önemli derecede düşük olduğunu
saptamışlardır. Kısacası, toprağa giren yağış miktarının fazla olduğu ve toprak neminde artış
sağlayacağı kabul edilebilir. Peng ve Wang (2012) değişik arazi kullanımlarını karşılaştırdıkları
çalışmalarında ormanlık alanların en düşük yüzeysel akış ve toprak kaybına buna karşılık mera
alanının ise en yüksek yüzeysel akış ve toprak kaybına sahip olduğunu bulmuşlardır. Benzer
çalışmalarda da ormanlık alanlara ait yüzeysel akış miktarları düşük bulunmuştur (Dunjo vd.,
2004; Serengil vd., 2007; Fox vd., 2012). Ormanlık alanlarda yüzeysel akış miktarının düşük
olmasının çeşitli sebepleri vardır. Ormanlık alanlardaki ölü örtünün yüksek su tutma kapasitesinden dolayı, ormanlık alanlardaki akışlar daha çok yüzey altı akışlar şeklinde gerçekleşmektedir (Balcı 1973; Özhan 1977; Neary vd., 2009). Ormanlar sahip oldukları geniş yaprak yüzey
indeksleri nedeniyle yağan yağmurun önemli bir kısmını intersepsiyonla tutarak ve transpirasyonla tekrar atmosfere dönmesine yol açmaktadır. Bu durumda ormanlık havzalarda toprak
yüzeyine ulaşan yağmur miktarının önemli derecede azalmasına yol açmaktadır. Nitekim yapılan çalışmalar yağışın önemli bir kısmının hem ölü örtünün hem de ormanların toprak üstü
kısımlarının intersepsiyonu ile tutulduğunu göstermiştir. Tsiko vd. (2012) Afrika savanalarında
yaptıkları çalışmalarında ağaçların toprak üstü kısımlarının intersepsiyonu sonucunda yağışın
% 25’lik kısmının kayıp olduğunu, bunun yanında ölü örtüden meydana gelen 1,8 mm’lik intersepsiyon değerinin ise otsu vejetasyon örtüsünün sahip olduğu 1,5 m’lik değeri aştığını bulmuşlardır. Türkiye ‘de yapılan intersepsiyon çalışmalarında ise baltalık ormanlarında intersepsiyonla meydana gelen kayıpların yağışın yaklaşık olarak %13,8 ile %16,1 arasında ve yapraklı
ormanlarda ise yine yağışın % 15,6 - % 28,3 ü arasında değiştiğini göstermiştir (Balcı 1958;
Özyuvacı 1976; Özhan 1982; Çepel 1988). Yapılan çalışmalar orman vejetasyonunun diğer
vejetasyon tipleri ve tarımsal bitkilere göre daha fazla su tüketimine sahip olduğunu, bu durumunda havzaların su veriminde azalmalara yol açtığını göstermiştir (Calder 2007). Bitkilerin
topraktan aldıkları suyu terleme yolu ile atmosfere vermeleri olarak adlandırılan transpirasyon
miktarları ağaçlarda daha yüksektir. Bu nedenle, orman ağaçları sahip oldukları derin kök sis-
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temleri ile toprak derinliklerindeki nemi de kullanarak özellikle kurak dönemlerde bile yağan
yağış miktarından fazla bir su miktarını transpirasyonla atmosfere verebilirler. Nitekim García-Santos (2012) İspanyada yaptığı çalışmada, kurak yaz döneminde bile ormanlık alandan
yılda düşen yağış miktarının 6 katı (246 mm/yıl) daha fazla su miktarının transpirasyonla atmosfere verildiğini saptamıştır. Benzer çalışmalarda ise yıllık yağışın 1/4-3/4 arasında değişen
miktarlarının orman vejetasyonu tarafından transpirasyonla atmosfere verildiğini göstermiştir
(Zeppel vd., 2008; Özhan vd., 2010; Kumagai vd., 2014). Suyun toprak içerisine sızması olarak tanımlanan infiltrasyonun (Özhan 2004) ormanlık alanlarda ormanların sahip oldukları ölü
örtünün topraklar üzerindeki olumlu etkisinden dolayı daha yüksek olup, ormanla kaplı havzalarda akışların daha çok yüzey altı akış şeklinde gerçekleşmesine ve suyun toprak içerisinde yavaşça sızarak ormanlık havzaların su kalitesinin yüksek olmasına katkı sağlamaktadır (Núñez
vd., 2006; Calder 2007; Neary vd., 2009). Fox vd. (2012) Fransa’da yaptıkları çalışmalarında
ormanlık alanların üzüm bağları ve yerleşim alanlarıyla kaplı yerlere göre daha yüksek infiltrasyon değerlerine sahip olduğunu bulmuşlardır. İspanya’da yapılan bir çalışma ise ormanlık
alanlardaki infiltrasyon değerinin önceden tarım alanı olarak kullanılan sahaya göre yaklaşık
olarak 12 kat daha fazla olduğunu göstermiştir (Neris vd., 2012).
Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, Ormanlık havzalarda orman örtüsünde yapılacak aralama ve kesimlerin su verimini artırdığını gösteren çalışmalar olmakla birlikte, ormancılık faaliyetlerinin toprakta cereyan eden biyolojik, hidrolojik ve kimyasal süreçleri etkileyen
toprak nemi ve sıcaklığı üzerindeki etkileri konusunda yeterli ve detaylı çalışmalar özellikle
ülkemizde yoktur. Çünkü orman örtüsünün ortadan kalması toprak nemi ve sıcaklığının yanında toprak suyunun kimyasal içeriğinin değişmesine yol açmaktadır ki toprak nemi ve sıcaklığı
havzaların hidrolojik, kimyasal ve biyolojik süreçleri üzerinde önemli etkiler meydana getirmektedir.
Ormanlık alanlarda tepe tacı oluşumu; kendisini kuşatan çevreden ve özellikle alt katman florasından önemli bir şekilde etkilenen farklı mikro ya da lokal iklimleri ve alt katman koşullarını
meydana getirir. (Owens vd., 2006; Petersen vd., 2008). Bunun sebebi, bir ekosistemde üst
tabaka bitki topluluklarının gölgeleme etkisi ile alt tabaka bitki topluluklarını şekillendirmesi,
ölü örtü biriktirmesi, toprak üstü ve toprak altı kaynakları için rekabet etmesidir. Birçok çalışma
tepe tacı örtüsünün ardıç ağacı ekosistemlerinde potansiyel toprak suyu birikimini etkileyen
esas sebeplerden biri olduğunu göstermektedir. (Owens vd., 2006; Petersen vd., 2008).
Yağışa ek olarak, sıcaklıkta; tohum çimlenmesinde, yeni bireylerin eldesinde, bitki morfolojisi,
gelişimi ve büyümesi gibi biyolojik süreçleri etkileyen önemli bir faktördür (Cornaglia vd.,
2005; Patton vd., 2007), ayrıca bitki besin maddesi döngüsü ve ölü örtü ayrışması gibi kimyasal
süreçleri etkilemesi, yürütmesi, geliştirmesi ve alt tabaka vejetasyonunun yaşamı bakımından
önemli bir yere sahiptir (Graae ve Heskjaer, 1997).
Tüm bu işlemler orman ekosisteminin işlevini ve verimliliğini etkiler (Bhatti vd., 2000). Fakat
tepe tacı ormanlık alanlarda; güneş radyasyonunun toprak yüzeyinde yoğunlaşmasını engeller
ve bu da ormanlık alanların topraklarının açık alanlara göre daha düşük sıcaklıklara sahip olmasını sağlar. Bu nedenle Batı Amerika’da ki ardıç ormanlarında ya da ardıç türünün hakım
olduğu ekosistemlerde orman içi açıklıklar oluşturulması ya da infiltrasyon miktarını, toprak
nemini, toprak suyu miktarını ve otsu yem bitkileri üretimini arttırmak amacıyla tepe tacı müdahaleleri yapılmaktadır.
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Nitekim Fernald vd. (2009) otsu ve odunsu vejetasyon ile kaplı alanlarla kurumuş ağaçların
yer aldığı alanları karşılaştırdıkları çalışmalarında açık alandaki toprakların nem ve sıcaklık
koşullarının değiştiğini, maksimum sıcaklıklarda artış, otsu bitkilerin tüketmesinden dolayı da
üst toprak neminin ise azaldığını ortaya koymuşlardır.
Bu çalışmamızda da orman örtüsünün kaldırılarak mera vejetasyonunun hâkim olduğu alanı
temsilen orman içi açıklıkla ormanlık alan karşılaştırılarak otsu vejetasyonla kaplı alan ile ormanlık alanın toprak nemi ve sıcaklığı ile toprak suyunun kimyasal içeriği üzerindeki etkileri
incelenecektir. Böylece, araştırma bu konuda ülkemizde yapılacak ilk çalışmalardan birisi olacak ve orman örtüsünün olması veya ortadan kaldırılmış olmasının toprakların nem kapsamı
ve sıcaklığı ile toprak suyunun kimyasal içeriği konusunda önemli bilgiler sağlayarak orman
örtüsünün ortadan kalkmasının olası etkileri hakkında fikir verecektir.
Ormanlık havzalarda orman örtüsünde yapılacak aralama ve kesimlerin su verimini arttırdığını
gösteren çalışmalar olmakla birlikte, ormancılık faaliyetlerinin toprakta meydana getirdiği biyolojik, hidrolojik ve kimyasal süreçleri etkileyen toprak nemi ve sıcaklığı üzerindeki etkileri
konusunda yeterli ve detaylı çalışmalar özellikle ülkemizde yetersizdir.
Bu çalışmada orman örtüsünün kaldırılarak mera vejetasyonunun hakim olduğu alanı temsilen
orman içi açıklıkla ormanlık alan karşılaştırılarak traşlama kesimi sonucu otsu vejetasyonla
kaplanan alan ile ormanlık alanın toprak nemi ve sıcaklığı ile toprak suyunun kimyasal içeriği
üzerindeki etkileri incelenmiştir.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
Bu çalışma İstanbul Belgrad Ormanları Havza Yönetimi Anabilim Dalı’nın Ortadere Araştırma
İstasyonunda (41ºK, 28ºD) yapılmıştır.

Şekil 1. İstanbul Belgrad Ormanları Havza Yönetimi Anabilim Dalı I ve IV Numaralı Çalışma
Havzaları (Serengil vd., 2007)
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Bölgedeki havzalar çoğunlukla geniş yapraklı ağaçlar ile kaplıdır ve ara ara otsu oluşumlarla da
karşılaşılmaktadır. Hakim ağaç türler; Quercus petraea (Mattuschka) Lieb), Q. frainetto Ten.,
Q. cerris L., ve Fagus orientalis Lipsky olmakla birlikte ayrıca Populus tremula L., Alnus
glutinosa L., Carpinus betulus L., Acer trautvetteri Med., Acer campestre L., Castanea sativa Mill., Ulmus campestris L., ve Sorbus torminalis Crantz. (Yaltırık, 1966). Çalışma süresi
boyunca karşılaşılan otsu türlerden hakim olanları ise; Erica arborea, Cistus creticus, Cistus
salviifolius ve Rubus’tur.
Toprak tipi yoğunlukla neogen katmandan ve karbonlu kalay şistten meydana gelmiştir (Gökbulak v.d., 2013). Thornthwaite iklim sınıflandırma metoduna göre; nemli, mezotermal ve yaz
aylarında orta dereceli su noksanlığı oluşan deniz iklimidir (Özyuvacı, 1999).
25.12.2012 tarihinde başlayan örnekleme çalışmaları 07.05.2013 tarihinde yaklaşık beş aylık
bir süre sonunda yağışların azalması ve örnek alınamaması ile sonlandırılmıştır. Toprak nemi
ve toprak sıcaklığı için günlük, toprak suyu içinse haftalık olarak örnekleme işlemi gerçekleştirilmiştir.
Toplanan örnekler üst topraktan yani 0-40 cm. derinlikten alınmıştır. Toprak nemi ve sıcaklığı
için üst toprağa yerleştirilmiş sensörler ile alınan veriler değerlendirilmiş. Toprak suyu özellikleri içinse seramik tabanlı lizimetreler kullanılmıştır.
Toprak suyu kimyasal özelliklerinin vejetasyon örtüsü tipine göre değişiminin ortaya konması
amacıyla pH, elektrik iletkenlik, organik madde, azot, sertlik, alkalinite, klorür, sülfat, sodyum
ve potasyum değerleri ölçülmüştür. “Ölçümler Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater kitabında anlatılmış olan yöntemlere göre yapılmıştır.” Sonuçlar eşlenikli
t-testi ile karşılaştırılmıştır.
3. BULGULAR
25.12.2012 tarihinde başlayan ve 07.05.2013 tarihinde sonlandırılan çalışma sırasında elde edilen veriler şu şekildedir.
3.1. Toprak Nemi ve Toprak Sıcaklığı Verileri
Örnek toplama sahasında meydana gelen bazı teknik problemlerden ötürü toprak nemi ve
toprak sıcaklığı ölçüm işlemine 11.01.2013 tarihinde başlanmış ve 14.05.2013 tarihinde
sonlandırılmıştır. Bu süre zarfında elde edilen veriler toprak nemi ve toprak sıcaklığı için
günlük, dış sıcaklık içinse haftalık olarak düzenlenmiştir.
Sıcaklıkların zamansal değişimini ortaya koymak amacı ile üst toprak maksimum, minimum ve
ortalama sıcaklıkları için oluşturulan grafikler aşağıdaki gibidir.
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Tablo 1. 40 cm derinlikteki günlük ortalama maksimum, minimum, ortalama sıcaklık değerleri
(ortalama ± SS). Aynı satırda ve sütunda yer alan farklı harfle gösterilen ortalamalar arasında
istatistiksel anlamada önemli farklılıklar vardır.
Ortalama Günlük Sıcaklık Değerleri (ºC)
Arazi Kullanım Tipi
Sıcaklık Ortalamaları
Otsu Vejetasyon ± SS
Orman ± SS
a
Ortalama maksimum sıcaklık
11,10 ± 2,89
9,92b ± 2,07
Ortalama minimum sıcaklık
10,77a ± 2,94
9,55b ± 2,12
Ortalama sıcaklık
10,94a ± 2,91
9,71b ± 2,09

Önemlilik
seviyesi
(P)
<0,001
<0,001
<0,001

Şekil 2. Otsu ve ormanlık alanlarda ortalama günlük maksimum toprak sıcaklığının seyri

Şekil 3. Otsu ve ormanlık alanlarda ortalama günlük minimum toprak sıcaklığının seyri
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Şekil 4. Otsu ve ormanlık alanlarda ortalama günlük toprak sıcaklığının seyri
Grafikler incelendiğinde; mevsimsel olarak artan dış hava sıcaklığının üst toprak sıcaklığını
açıklık alanı daha fazla etkilemiş olduğu görülmektedir. Buradan orman ile kaplı alanların toprak sıcaklığı bakımından otsu vejetasyona göre dış hava sıcaklıklarından daha az etkilendiği
sonucuna varılmaktadır.
Tablo 1 den de görüleceği gibi P Değerlerinin 0,05’ten küçük olması sebebi ile Otsu Alan ve
Ormanlık Alan arasında maksimum, minimum ve ortalama sıcaklıklar için istatistiksel bir fark
olduğu anlaşılmaktadır.
11.01.2013 tarihinde başlanmış ve 14.05.2013 tarihinde sonlandırılmış olan veri toplama işleminde elde edilen toprak nemi verileri ortalamaları aşağıdaki gibidir.

Tablo 2. Topraktaki hacimsel toprak nemi (1 cm³su/1 cm³ toprak) ortalama değerleri (ortalama
± SS). Aynı satırda yer alan farklı harfle gösterilen ortalamalar arasında istatistiksel anlamada
önemli farklılıklar vardır.
Üst Toprağın Hacimsel Ortalama Nem Değerleri (cm³ su/1 cm³ toprak)
Arazi Kullanım Tipi
Otsu Alan ± SD
Orman ± SD
a
0,37 ± 0,08
0,27b ± 0,01

Önemlilik
Derecesi (P)
<0,001
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Şekil 5. Araştırma süresince otsu ve ormanlık alanlarda günlük ortalama toprak neminin seyri

Grafik ve günlük veriler incelendiğinde otsu alanlardaki üst toprak hacimsel toprak neminin
ormanlık alanlara göre daha fazla ölçüldüğü görülmektedir. Çok yıllık bitkilerin otsu bitkilere
göre daha çok toprak suyu kullanması sebebi ile bu farkın oluştuğu söylenebilir.
Ormanlık ve otsu alanlardan elde edilen veriler eşlenikli T-Testi ile kıyaslanmış olup α=0,05
düzeyinde aralarında istatistiksel bir fark olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Tablo 2).

Tablo 3. Otsu ve ormanlık alanlarda toprak nemi ile değişik toprak sıcaklıkları (mak., min., ve
ortalama) arasındaki ilişkiler (**: 0,01 düzeyinde önemli).
Otsu Alan
Maksimum Toprak Sıcaklığı Toprak Ortalama Nemi
Minimum Toprak Sıcaklığı Toprak Ortalama Nemi
Ortalama Toprak Sıcaklığı Toprak Ortalama Nemi

510

Ormanlık Alan
Y = 0,5847
- 0,0196X
r = 0,75**
Y = 0,575
- 0,0193X
r = 0,75**
Y = 0,5805
- 0,0195X
r = 0,76**

Maksimum Toprak Sıcaklığı Toprak Ortalama Nemi
Minimum Toprak Sıcaklığı Toprak Ortalama Nemi
Ortalama Toprak Sıcaklığı Toprak Ortalama Nemi

Y = 0,3124
- 0,0042X
r = 0,64**
Y = 0,3115
- 0,0043X
r = 0,67**
Y = 0,3119
- 0,0042X
r = 0,66**

10-12 Eylül 2014

I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu / Çankırı

Şekil 6. Otsu vejetasyonla kaplı alanda toprak nemi ile toprak sıcaklığı arasındaki ilişki

Şekil 7. Ormanlık alandaki toprak nemi ile toprak sıcaklığı arasındaki ilişki

3.2. Toprak Suyu Kimyasal Özellikleri
25.12.2012 tarihinde başlayıp 07.05.2013 tarihinde sonlandırılan örnekleme çalışmalarında
haftalık olarak toplanan toprak suyu örnekleri parametrelere göre ayrılmış biçimde 20 haftanın
ortalamaları biçiminde aşağıdaki gibidir (Tablo 4).
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Tablo 4. Otsu ve ormanlık alandaki toprak suyu ile bu bölgeye düşen yağışın bazı kimyasal
özelliklerine ait ortalama değerler (ortalama ± SS).
Kimyasal parametreler

Otsu Alan

Ormanlık Alan

Yağmur Suyu

Önemlilik Seviyesi

66,8 ± 76,10

47,76 ± 61,75

45,83 ± 18,20

P = 0,296

23,3 ± 49,90

40,1 ± 84,47

0,39 ± 0,09

P = 0,38

16,12 ± 25,52

25,37 ± 67,20

34,46 ± 14,14

P = 0,223

3,99 ± 2,98

7,52 ± 3,76

34,39 ± 9,00

P < 0,0001

E.C. (μS/cm)

126,6 ± 43,24

126,65 ± 42,35

227,90 ± 55,15

P < 0,0001

Org. mad. (mg/L 02)

20,94 ± 13,32

26,97 ± 14,54

2,16 ± 0,78

P < 0,0001

pH

6,55 ± 0,38

6,45 ± 0,59

7,22 ± 0,28

P = 0,001

Potasyum (mg/L)

1,7 ± 0,95

2,45 ± 1,73

1,21 ± 0,34

P = 0,002

Sodyum (mg/L)

5,8 ± 3,79

5,57 ± 2,87

10,81 ± 4,81

P = 0,010

29,38 ± 5,59

37,05 ± 8,02

38,74 ± 5,22

P < 0,0001

91,52 ± 116,10

76,05 ± 77,39

98,68 ± 34,12

P = 0,040

Alkalinite
(mg/L CaCO3)
Toplam Azot
(mg/L N)
Ca Sertliği
(mg/L CaCO3)
Klorür (Cl- mg/L)

Sülfat (mg/L)
T. Sertlik
(mg/L CaCO3)

Değerler incelendiğinde ormanlık alanlarda üst toprak suyunda; azot, potasyum ve EC değerleri
daha yüksek bulunmuştur. Bunun sebebi ormanlık alanda bulunan ortalama 4 cm. kalınlığındaki sürekli ölü örtü tabakası olarak düşünülebilir.
4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Araştırma sonuçları, farklı arazi kullanımının toprak sıcaklığı, toprak nemi ve toprak suyu kimyasal içeriği üzerinde önemli farklıklara neden olduğunu göstermektedir.
Sıcaklık verileri incelendiğinde otsu alan sıcaklıklarının maksimum, minimum ve ortalama sıcaklıklarda ormanlık alanlara oranla daha yüksek olduğunu görüyoruz, bunun sebebi tepe tacının gölgeleyici etkisinden yoksun otsu alanlarda ölü örtü birikiminin de olmaması sebebi ile dış
hava sıcaklıklarından daha fazla etkilendiği sonucuna varmaktayız.
Toprak nemi verileri incelendiğinde otsu vejetasyonla kaplı alanların ormanlık alanlara göre
daha yüksek bir nem içeriğine sahip olduğunu görmekteyiz. Yine otsu vejetasyonda toprağı
örten bir tepe tacının olmayışı toprak yüzeyine daha fazla yağış ulaşması anlamına geldiğinden
nem içeriğinin ormana göre yüksek olması bizlere ormanların kök sistemleri ile toprak suyunu
kullanarak nem içeriğini düşürdükleri ve gövde tepe taçları ile orman zeminini siperlemesi so-
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nucu toprak yüzeyine daha az yağış ulaştığın anlatmaktadır.
Toprak suyu kimyasal içeriği incelendiğinde ise bazı kimyasalların ormanlık alanlarla kaplı
topraklarda daha yüksek çıktığını görüyoruz. Azot ve organik madde madde miktarının yüksek çıkması bizlere ormanlık alanlarda bulunan ölü örtü ve kuruyup yıkılmış ağaçların etkisini
göstermektedir. Yine potasyum ve kalsiyum gibi minerallerin ormanlık alanlarda otsu alanlara
göre yüksek çıkmasının ağaç köklerinin bitki besin maddesi olarak kullandığı bu mineralleri
toprağın derinliklerinden çekerek üst toprağa taşıması ve biriktirmesi olarak görülebilir. Aynı
zamanda sülfat gibi kimyasalların otsu vejetasyonda az çıkması bu tip alanlarda ormanlık alanlara göre yüzeysel akışın daha fazla olması sebebi ile toprağa ormanlık alanlarda olduğu kadar
infiltre olamadığını anlatmaktadır.
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ÖZET
Kullanılabilir su kaynaklarının her geçen gün azalması, mevcut su kaynaklarının korunmasının önemini bir kat daha arttırmaktadır. Suların besin maddeleri ile kirlenmesinin son senelerde arttığı bununla ilgili olarak da suların
niteliğinin düştüğü bilinen bir gerçektir. Noktasal kirleticilerin belirlenmesi,
kontrolü ve havza için bir tehdit oluşturmasının önlenebilmesi, yayılı kirleticilerin oluştuktan sonra kontrol edilmesine göre daha kolaydır. Bu nedenle yayılı kirleticiler için kaynağında kirlilik azaltmaya yönelik önlemlerin alınması
gereklidir. Bu bağlamda mevcut yayılı kirletici kaynakların belirlenmesi ve bu
kaynaklardan oluşacak kirlilik yüklerinin tahmini, havza ölçeğinde azaltma
yollarının belirlenmesi son derece önemlidir. Kirleticilerin yarıdan fazlası yağış-akış prosesleri sırasında su ortamına giriş yapmaktadır. Özellikle yüzeysel
akış suyuyla su ortamına önemli miktarda besin maddesi girişi olmaktadır.
Besin maddeleri bakımından zengin bir yüzeysel akış bu besinleri su ortamına taşıyarak ötrofikasyon gibi su kalitesini etkileyen çeşitli sorunlara neden
olmaktadır. Yayılı kirletici kaynaklardan gelen kirlilik kontrolü için kirlilik
yükünü hesaplamak ve dağılımını açıklamak için çeşitli modellerin kullanımı
yaygındır. Ancak bu modeller için gerekli veri eksikliği yayılı kirleticilerin tespitinde önemli bir dezavantaj olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada yayılı kaynaklardan taşınan besin maddeleri, su kirliliği açısından önemleri, kirlilik yükü tahmininde etkili parametreler kullanılan yöntemler irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Su kirliliği, Yayılı kirleticiler, Kirlilik yükü tahmini

1. GİRİŞ
Nüfus artışı, su kirliliği ve iklim değişikliği gibi etmenler nedeniyle toplumların su istekleri artmaktadır. Son yıllarda dünyanın çoğu yerinde olduğu gibi, ülkemiz de pek çok olumsuz sonuca
yol açan su kaynaklarındaki bozulma sorunuyla karşı karşıyadır. Birçok su kaynağında kirlilik,
sedimantasyon ve kıtlık sorunu yaşanmakta pek çok su rezervuarı ekonomik ömrünü tamamlayamadan faydalanılamaz hale gelmektedir (Güvel, 2007).
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Son zamanlarda, su kaynaklarının korunmasına yönelik çalışmaların önemi artmaktadır. Bu
nedenle yüzeysel suların kalitesinin ve bu sulara giren her türlü kirletici kaynağının belirlenmesi gerekmektedir. Kirleticiler su ortamına genellikle noktasal ve noktasal olmayan (yayılı) kaynaklar yoluyla giriş yapmaktadır (URL 1). Suların besin maddeleri (azot ve fosfor) ile
kirlenmesinin son senelerde arttığı bununla ilgili olarak da suların niteliğinin düştüğü bilinen
bir gerçektir. Noktasal kirleticilerin belirlenmesi, kontrolü ve havza için bir tehdit oluşturmasının önlenebilmesi, yayılı kirleticilerin oluştuktan sonra kontrol edilmesine göre daha kolaydır.
Bu nedenle yayılı kirleticiler için kaynağında kirlilik azaltmaya yönelik önlemlerin alınması
gereklidir. Bu bağlamda mevcut yayılı kirletici kaynakların belirlenmesi ve bu kaynaklardan
oluşacak kirlilik yüklerinin tahmini, havza ölçeğinde azaltma yollarının ortaya konulması son
derece önemlidir.
Özellikle birçok bölgede atıksular, yüzeysel sulara deşarj edilmektedir. Bu durum da
atıksu bünyesinde bulunan karbon, azot ve fosfor elementlerinin su ortamında artmasına
neden olmaktadır. Bunun bir sonucu olarak besin maddesi artışı kirliliğe sebep olmakta ve
sucul ekosistemi olumsuz yönde etkilemektedir. Küresel ölçekte önem arz eden erozyon,
su kaynaklarındaki bozulma ve kirlenmenin en önemli alansal kaynaklarından biri olarak
gösterilmektedir (Lal, 1998). Erozyonun önemli sonuçlarından biri toprakların işlenebilir üst
kısımlarının kaybıdır ki bunun sonucunda verimlilik azalmaktadır. Besin elementlerindeki azalma
nedeniyle topraklar verimsizleşmekte, işlenebilir arazilerde terk etme süreci başlamaktadır.
Ayrıca erozyon sonucu meydana gelen sedimantasyon ise su kaynakları açısından bir kirlilik
kaynağı olup, su kaynaklarının bünyesindeki özellikle azot ve fosforu artırarak suların kalitesini
bozmaktadır (Dimoyiannis et al., 2001). Bu nedenle mevcut su kaynaklarının korunması için
azot ve fosfor kontrolü büyük önem taşımaktadır (He et al., 2011).
Bu çalışmada yayılı kaynaklardan taşınan besin maddeleri, su kirliliği açısından önemleri, kirlilik yükü tahmininde etkili parametreler kullanılan yöntemler irdelenmiştir.
2. SULARIN BESİN MADDELERİ İLE KİRLENMESİ
Suların besin maddeleri ile kirlenmesi tüm dünyada yaygın olarak yaşanan önemli bir çevresel
problemdir. Alıcı ortamlarda aşırı miktarda besin maddesi bulunması besin maddeleri ile kirlenmeyi işaret etmektedir. Besin maddeleri yaşayan organizmaların yaşamsal faaliyetleri için
gerekli olmasına rağmen, özellikle insan faaliyetleri sonucunda su ortamında aşırı miktarda
bulunmaları sularda kirlilik meydana getirmektedir. Yüzeysel sularda birincil üretimi sınırlayıcı
besin maddeleri azot ve fosfordur. Sularda aşırı derecede azot ve fosfor bulunması insan sağlığı,
çevre ve ekonomi üzerinde olumsuz etkilere yol açmaktadır (URL 2).
2.1. Azot ve Fosfordan Kaynaklanan Kirlenmenin Etkileri
2.1.1. Çevresel etkiler
Besin maddelerinin aşırı miktarda bulunması çevreyi ve su kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Besin maddeleri atıksularda yoğun miktarda bulundukları takdirde veya yayılı kirletici
kaynaklardan yüzeysel akış yoluyla su kaynaklarına ulaştığında birincil üretimin artmasına ve
ötrofikasyona neden olurlar (Göncü, 2001). Su ortamlarında ötrofikasyona sebep olan kaynak-
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lar noktasal kaynaklar ve noktasal olmayan kaynaklar olmak üzere ikiye ayrılır. Sedimentten
olan salınımlar da içsel bir kaynak olarak ötrofikasyonu etkilemektedir (Mainstone ve Parr,
2002, Başer, 2006). Noktasal kaynaklar; evsel ve endüstriyel atıksu deşarjları, tehlikeli atık
dökülmeleri, yer altı depolama tankları, kimyasal stokları, maden atık havuzları, foseptiklerden
kaynaklanan sızıntılardan oluşmaktadır. Yayılı kaynaklardan meydana gelen kirlilik tarımsal
aktivitelerden (sulama, drenaj, yüzeysel akış, erozyon, pestisit uygulamaları ve gübreleme),
şehirlerde meydana gelen yüzeysel akıştan, inşaat endüstrisinden, madencilikten, ormancılık
faaliyetlerinden, parklar, çayırlar ve golf sahalarına uygulanan pestisit ve gübrelerden, yollara uygulanan tuzlama çalışmalarından, atmosferik çökelmelerden, hayvancılık faaliyetlerinden
ve hidrolojik modifikasyon çalışmalarından (Örneğin, barajlar, kanallar, yer altı suyunun aşırı
pompalanması, siltasyon) kaynaklanmaktadır (Loague ve Corwin, 2005; Dowd et al., 2008; He
et al., 2011).
Primer kirlenme olarak adlandırılan, suların bitki besin maddeleri ile kirlenmesinin son senelerde arttığı bununla ilgili olarak da suların niteliğinin düştüğü bilinen bir gerçektir. Çünkü azot ve
fosfor su florasının gelişmesinde temel unsur olarak görülmektedir, Sulardaki bitki besin maddesi oranının yükselmesi algler ve diğer su bitkilerinin gelişmesine ve sürekli olarak organik
madde üretilmesine neden olur. Sular kendi kendini temizlerken, organik maddelerin parçalanması için suyun oksijeni kullanılmakta ve sulardaki oksijen azalmasıyla sekonder su kirlenmesi
ortaya çıkmaktadır. Gübrelerin kullanılma alanı ve kullanılan miktarlarının artmasıyla gübreler
çevre sularının yayılı kaynaklardan gelen kirleticilerle kirlenmesinde temel unsur olarak gösterilmeye başlanmıştır (Yüksel, 1979).
2.1.2. Sağlık üzerindeki etkiler
Besin maddelerinin fazlalığı alg patlaması denilen olaya neden olmaktadır. Alglerin bu türleri
toksin içermektedir. Bu toksinlere maruz kalındığında insanlarda mide ağrıları, döküntüler ve
daha ciddi sağlık problemlerine neden olabilmektedir (URL 2).
İçme sularındaki nitrat insan sağlığı için bir tehlike olarak görülmektedir. Ancak hangi nitrat
konsantrasyonunun sağlık için zararlı olduğu kesin olarak belirlenememiştir. Ayrıca içme
sularındaki nitrat miktarı ile küçük çocuklarda meydana çıkan Methemoglobinemie ( hastalığı
arasında bir ilginin olduğu ileri sürülmektedir. Bununla birlikte nitratla diğer bazı hastalıkların
arttığı veya bunlara neden olduğu da söylenmektedir. Bunun için çeşitli ülkelerde ve Dünya
Sağlık Teşkilatı tarafından içme sularının içerebileceği nitrat miktarı 50 mg/lt (= ppm) olarak
sınırlandırılmıştır (Yüksel, 1979).
2.1.3. Ekonomik etkiler
Besin maddesi kirlenmesi temiz suya bağlı olan pekçok sektör üzerinde olumsuz etkiye sahiptir.
Bu sektörlerin başında turizm, balıkçılık ve rekreasyonel aktiviteler gelmektedir. Amerika’da
turizm sektöründeki yıllık kayıp 1 milyar dolar civarındadır. Ticari balıkçılıkta besin maddeleri
ile kirlenme yüzünden sudaki oksijen azalması nedeniyle verim düşmektedir. Alg patlamaları
sırasında su ürünleri de toksinler tarafından etkilenebilmektedir. İçme suyu kaynaklarındaki alg
patlamaları giderim maliyetlerini yükseltmekte bu da kullanıcıların faturalarına yansımaktadır.
Kirlenmiş su kaynaklarını temizlemek milyarlarca dolara mal olmaktadır (URL 2).

517

I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu / Çankırı

10-12 Eylül 2014

2.2 Yayılı Kaynaklardan Azot ve Fosfor Taşınımına Etki Eden Faktörler
Tarımsal aktiviteler nedeniyle yayılı kaynaklardan gelen kirleticilerle su kaynaklarında meydana gelen kirlenme dikkat çekici bir hal almaya başlamasıyla (Wu et al., 2012) bu konuda
yapılan çalışmalar yayılı kaynaklardan gelen kirliliğin yağış-akış süreçleri sırasında gerçekleştiğini ortaya koymuştur. Kirleticilerin yarıdan fazlası bu proses sırasında su ortamına giriş
yapmaktadır (Zhang et al., 2011a; Zhang et al., 2011b). Özellikle yüzeysel akış suyuyla su ortamına önemli miktarda besin maddesi girişi olmaktadır (Bayazıt, 2003). Yüzeysel akış toprakta
mevcut bulunan ve bitkisel verimlilik üzerinde etkili olan besin maddelerini taşıyabilmektedir.
Besin maddeleri yüzeysel akışla iki yolla;
1. Toprak çözeltisinin içinde çözünmüş olarak ve
2. Yüzeysel akış içinde taşınan sedimentle taşınmaktadır.
Yüzeysel akışla besin maddesi taşınımını etkileyen faktörler yağışın özellikleri (miktar, süre,
şekil vb), toprak özellikleri (maksimum su tutma kapasitesi, toprak yapısı, organik madde miktarı, agregatlaşma durumu), eğim (yamaç uzunluğu) ve arazi yüzeyi örtüsü, vejetasyon olarak
sıralanabilir (URL 3).
Yayılı kaynaklardan besin maddesi taşınımının büyük bir kısmı erozyon ve yüzeysel akış yoluyla gerçekleşmektedir. Tarım alanlarından yüzeysel sularla su kaynaklarına taşınan azot ve
fosfor hem topraktaki hem de sudaki besin maddesi bütçesini etkiler. Bu bakımdan erozyon ve
yüzeysel akışın azaltılması taşınan besin maddesi kayıplarının da azaltılması anlamına geleceğinden küresel iklim değişiminin etkisi altında olan pek çok havzada yine toprak koruma, toprak planlama ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi açısından dikkat çekici bir konudur
(Avalos et al., 2009).
Azotun yıkanmasında ve taşınmasında etkili faktörler şu başlıklar altında toplanabilir:
a) Bitki Örtüsünün Çeşidi ve Sürekliliği
Tarımda ara bitkileri, toprağın bitki örtüsüz kalma süresini kısaltırlar. Böylece bitkilerin topraktan su ve bitki besin maddesi alma miktarları artmış ve besin maddelerinin yıkanmasında o
ölçüde azalmış olur (Yüksel, 1979). Nadaslı topraklarda; toprak yüzeyinin bitki örtüsüz olması
nedeniyle bitkilerin azota gereksinim duymamaları, organik artıkların çürüme ve parçalanmasıyla hareketli hale gelen azotun fazlaca yıkanmasına sebep olmaktadır. Ayrıca bitkilerin su
tüketiminin olmaması, yağışlarla birlikte derinlere sızan su miktarının ve buna bağlı olarak azot
yıkanmasını da artırmaktadır. Sonbahar, kış ve ilkbaharda yağışlarla arazilerde ortaya çıkan
yüzey akış, su kaynaklarına doğrudan doğruya ulaşırsa onların kirlenmesinde rol oynayabilir.
Bu durum özellikle tohum yatağı hazırlandıktan ve gübreleme yapıldıktan sonra kendini göstermektedir. Zira yüzey akışları tarla yüzeyinde herhangi bir mukavemetle karşılaşmadıkları
gibi, bu sularının içerdikleri bitki besin maddesi miktarı da oldukça yüksektir (Yüksel, 1979).
b) Toprağın Çeşidi, Geçirgenliği ve İçerdiği Nem Miktarı
Toprakların su depolama ve geçirgenlik yönünden oldukça farklılık göstermesi, derinlere sızan
su miktarında olduğu gibi, yıkanan nitrat miktarında da farklılıklara sebep olur. Kumlu topraklarda derinlere sızan su miktarının fazla olması, diğer topraklara oranla yıkanan azot miktarında
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da kendini göstermektedir (Yüksel, 1979). Yağışların başlangıcında topraktaki nem miktarı ile
yüzey akışları ve bitki besin maddelerinin taşınması arasında doğru bir ilginin olduğu belirlenmiştir. Nemin fazla olduğu topraklarda, yüzey akışları daha erken ortaya çıkmakta ve fazla
miktarda olmaktadır. Yüksel’in (1977) çalışmalarına göre, yüzey akışlarıyla taşınan azot miktarı arasındaki ilginin doğru olduğunu ve aynı zamanda yüzey akışlarının artışıyla, sulardaki azot
içeriğinin de azaldığı saptanmıştır.
c) Topraktaki Bitki Besin Maddesi Miktarı
Baklagil ve baklagil olmayan bitkilerin kök ve hasat artıklarının çürüme ve parçalanmaya başlaması ve organik gübrelerin de ilavesiyle; bitki örtüsünün olmadığı yani bitkilerin su ve azot
gereksiniminin olmadığı zamanda hareketli hale geçen azot yıkanır (Yüksel, 1979).
Yine fosforlu inorganik ve organik gübrelerin tarımsal topraklara bitki gereksinimi aşan oranlarda uygulanması toprak fosfor (P) derişiminin yükselmesine neden olmaktadır (Carpenter
et al., 1998). Bu fosfor artış eğilimi, yüzey sularındaki ötrofikasyonun kontrolü üzerinde çok
önemli bir rol oynamaktadır. Türkiye’de tarımsal yayılı fosfor kirliliğinin kritik kaynak alanları
“fosforca zengin” ve/veya “fosfor taşınımına açık” araziler olarak gösterilir. Dolayısıyla kritik
kaynak alanları belirlemek için ilgili çalışma bölgesindeki fosforun ve fosforu yüzey suyuna
taşıyan etkenlerin konumsal, daha ayrıntılı çalışmalar için ayrıca zamansal dağılımının bilinmesi gerekmektedir. Yukarıda da değinildiği gibi en önemli taşınım etkenleri genelde erozyon
ve yüzey akışıdır. Erozyon aracılığıyla taşınan üst toprak yüzeysel akış suyuyla sediment olarak
yüzey sularına ulaşabilmektedir. Sedimente bağlı fosfor (partiküler P) de böylece yüzey suyuna
iletilmektedir. Kritik fosfor kaynak alanlarının saptanabilmesi için çalışma bölgesindeki erozyon potansiyelinin konumsal dağılımının bilinmesi gerekmektedir.
Kritik kaynakların belirlenmesinde kullanılabilecek risk değerlendirme araçlarından biri
1990’ların başında ABD Tarım Bakanlığı (USDA) önderliğinde geliştirilen fosfor endeksidir
(Lemunyon ve Gilbert, 1993). Fosfor endeksinin oluşturulması için tarımsal bir havzadan kaynaklanan P yükünü belirleyen etkenlerin bilinmesi gereklidir (Çizelge 1).
Çizelge 1. Tarımsal alanların fosfor kaybını etkileyen ve fosfor endeksinin oluşturulmasında
yararlanılan etkenler (Sharpley et al., 2003).
Etken

Açıklama

Taşınım
Erozyon

“Toplam fosfor (P)” yükü ile erozyon arasında kuvvetli bir ilişki
vardır

Yüzey akışı

Topraktan ya da diğer P kaynaklarından “çözünmüş P” taşıyabilir

Yüzeyaltı akış

Kumlu, organik, ya da fosfora doymuş topraklarda P toprağın
içine sızabilir. Ayrıca P makrogözeneklerde gerçekleşen tercihli
akışla (preferential flow) da toprağın içine doğru hareket edebilir.
Yapay drenajın olması durumunda yüzeyaltı akış toplanarak doğrudan yüzey suyuna aktarılabilir

Toprak bünyesi

Yüzey ve yüzeyaltı akışlarının göreceli oranlarını etkiler

519

I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu / Çankırı
Sulama akışı

10-12 Eylül 2014

Yanlış sulama yüzey akışına ve P erozyonuna neden olabilir

Saha akarsuya ne kadar yakınsa fosforun akarsuya ulaşma olasılığı o kadar yüksektir
Erozyona uğrayan maddeler ve bunlara bağlı olan P akarsu debisindeki değişimlerin etkisiyle çökebilir ya da yeniden suya geçeKanal etkileri
bilir. Çözünmüş P akarsu kanalındaki sediman ya da akarsu yatağı tarafından sorb ya da desorb edilebilir.
Fosfora duyarlı yüzey suyu- Bazı havzalar fosfora duyarlı yüzey sularına, yani etki noktasına,
na yakınlık
diğerlerine oranla daha yakındır
Geniş yüzey alanına sahip sığ göller ötrofikasyona daha açık
P girdisine duyarlılık
olma eğilimindedir
Akarsu bağlantısı

Kaynak Yönetimi
Toprak Fosforu

Toprak fosforu arttıkça yüzey ve yüzeyaltı akışına verilen P artar

Uygulanan P

Toprağa inorganik veya organik gübre içerisinde ne kadar fazla P
uygulanırsa fosforun kaybedilme riski de o kadar artar

Saha Yönetimi
Uygulama Yöntemi
Uygulamanın Zamanlaması

Artan fosfor kaybına göre gübre uygulama yöntemleri şöyle sıralanır: toprak altına enjeksiyon < sürerek toprağa karma < toprağa
karmaksızın yüzeye uygulama
Fosfor uygulamasının ardından yağmur ne kadar erken yağarsa P
kaybı o kadar yüksek olur

2.3. Yayılı Kirleticilerden Gelen Azot Ve Fosfor Yüklerin Tahmini
Noktasal kirleticilerin arıtılması ile havza için bir tehdit oluşturmasının önlenebilmesine karşın yayılı kirleticilerin oluştuktan sonra kontrol edilmesi zordur. Bu nedenle yayılı kirleticiler
için kaynağında kirlilik azaltmaya yönelik önlemlerin alınması gereklidir. Bu bağlamda
mevcut yayılı kirletici kaynakların belirlenmesi ve bu kaynaklardan oluşacak yüklerin
tahmini, geleceğe yönelik olarak önerilerin sunularak havza ölçeğinde yayılı azot ve fosfor
yüklerinin tahmini ve azaltma yollarının belirlenmesi son derece önemlidir (Yontar, 2009).
Tarımsal kirleticilerin sağlıklı saptanması ve hesaplanması gerekli bilgilerin ulaşılabilirliğine
bağlıdır. Aksi takdirde seçilecek birim yükler bazında kaba tahminler yapılabilir. Yapılan çalışmalarda azot ve fosfor parametreleri bazında yıllık yük tahminleri yapılmaktadır. Arazi kullanımı dağılımı ve arazi kullanımına ait alansal veriler kullanılmaktadır. Birim kirlilik yükleri literatür bazlı aralık değerler olarak verilmektedir Aralık değerlerin seçimindeki önemli faktörler;
coğrafi durum, topoğrafya, iklim ve meteoroloji, toprak yapısı ve özellikleridir (Ekdal, 2013).
Yayılı kaynak yükleri (N ve P bazında kg/yıl) olarak genellikle şu kullanım şekilleri esas alınarak hesaplama yapılır:
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•

Tarım alanlarından kaynaklanan yükler (artık ticari gübre)

•

Orman alanlarından kaynaklanan yükler

•

Çayır, mera ve otlak alanlarından kaynaklanan yükler

•

Kentsel yüzeysel akış

•

Kırsal yüzeysel akış
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•

Atmosferik birikim

•

Katı atık depo alanları sızıntı suları

•

Fosseptik çıkış suları (Ekdal, 2013).

Tarımsal alanlarda kullanılan ticari gübre kullanımlarından kaynaklanan yükler ile birlikte, orman alanlarından, fundalık çayır ve meralardan ve yerleşim alanlarının yüzeysel akış sularından gelebilecek azot ve fosfor yükleri birim yükler olarak bir fikir vermesi açısından önemlidir
(Çizelge 2-3) (Yontar, 2009).
Çizelge 2. Yayılı kirleticilerden kaynaklanan tahmini birim yükler (Dahl ve Kurtar, 1993; ÖEJV,
1993).
Yayılı Kaynak
Tarım Alanları
Orman Alanları
Çayır, Fundalık
Kentsel Alan Yüzeysel Akış
Suları

Birim Yükleri(kg/ha.yıl)
Toplam N
10
2
5

Toplam P
0.3
0.05
0.1

3

0.5

Çizelge 3. Alıcı su ortamına farklı kaynaklardan gelebilecek N ve P yükleri (Saatçi vd., 1999).
Yayılı Kaynak Tipi

Aralık Değerleri

Ortalama Değerler

Evsel Atıksu

N 2,19-4,38

N 3,28

g/kişi/gün

P 0,37-1,46

P 0,92

Tarım Alanları

N 0,11-13,45

N -

kg/ha/yıl

P 0,56-3,03

P -

N 7,96

N 7,96

P 0,11

P 0,11

Orman Alanları

N 1,45-3,36

N 2,41

kg/ha/yıl

P 0,56-3,03

P 0,05

Kırsal Alanlar

N 9,50

N 9,50

kg/ha/yıl

P 0,90

P 0,90

Yağış

N 1,00

N 1,00

mg/L

P 0,10

P 0,10

Hayvancılık

N 3,80

N 3,80

Büyükbaş, kg/hayvan/yıl

P 2,50

P 2,50

Hayvancılık

N 1,10

N 1,10

Küçükbaş, kg/hayvan/yıl

P 0,20

P 0,20

Kümes Hayvancılığı

N 0,05

N 0,05

Büyükbaş kg/hayvan/yıl

P 0,02

P 0,02
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Yayılı kirletici kaynaklardan (NPS) gelen kirlilik kontrolü için kirlilik yükünü hesaplamak ve
dağılımını açıklamak için modellerin kullanımı yaygındır. Bu nedenle, uygun model parametrelerinin tanımlanması doğru bir hesaplama elde etmek için çok önemlidir. Birçok NPS modelleri çok sayıda veri girişi gerektirir ve uygulamaları farklı bölgesel parametreler ile sınırlıdır.
Veri eksikliği yayılı kirleticilerin tespitinde önemli bir dezavantajdır. Modellerde kullanılacak
verilerin elde edilmesi de yoğun iş gücü ve maliyetli çalışmaları beraberinde getirebilmektedir.
Küçük boyutlu su havzalarındaki yaygın kaynakların etkilerini belirleyebilmek için daha az
kompleks modelleme çalışmaları ile etkin ve hızlı bir değerlendirme yapılabilmektedir (Göncü
ve Albek, 2009). Ayrıntılı parametreler sıkıntısı bazı durumlarda parametre tahmin yöntemleri
veya parametre sadeleştirme yöntemleri modelleri iyi çalıştığından emin olmak için kullanılabilir (Zhang et al., 2007; Shen et al., 2012; Liu et al., 2013). Ancak, çoğu NPS modellerinde
bulunan parametrelerin çoğunun ve çeşitli parametrelerin (hava, toprak tipleri vb) ve farklı
bölgelerde arazi kullanımına duyarlı olduğu gerçeği, farklı parametrelerin tahmin sonuçlarında
önemli değişikliklere neden olabilir (Shen et al., 2012; Strauch et al., 2012). Makul bir model
parametrelerini elde etmek için, bu kayıp mekanizmasını keşfetmek için çok sayıda arazi denemesi yapmak en iyisidir (Shen et al., 2012).
Arazi uygulamaları ile, belirgin şekilde doğal durumu taklit edilebilir ve geniş ölçüde çevre sorunları ile ilgili çalışmalarda kullanılmıştır. NPS kirliliği yağış, yüzeysel akış, toprak tipleri ve
toprak işleme ile önemli bir ilişki sergilemektedir. Böylece, NPS kirliliği araştırmak için arazi
denemelerini kullanmak anlamlı ve etkilidir (Liao et al., 2011). Yağmur çoğu arazi denemesinde önemli bir parametredir, çünkü bu yüzeysel akışın ana itici kuvvetidir (Shan et al., 2001).
Arazi denemeleri genellikle uzun bir deney dönemini kapsar ve doğal yağış birçok kontrol
edilemeyen faktörler içerir. Bu nedenle, ideal bir sonuç elde etmek zordur. Buna karşılık, bir
yağış simülasyon deneyi, doğal yağışı farklı yoğunluklarda benzetimini yapmak için bir deney
süresini kısaltmak için, ve yüzeysel akış oluşumu ve evrimini kolay gözlemek için deneysel
koşulları kontrolde kullanılabilir (Zheng ve Zhao, 2004; Cheng et al., 2008). Şu anda dünyada
NPS kirliliğinde, NPS kirliliğinin mekanizmasını araştırma ve NPS modelleri için doğru parametreleri sağlamak için yağış simülasyonları kullanmak en yoğun uygulanan yöntemlerdendir
(Jacinthe. et al., 2002; Jin et al., 2009; Chen et al., 2012).
Arazi kullanımına göre ortaya çıkan yayılı kirlilik yükleri topraktan alıcı ortama ulaşıncaya
dek çeşitli taşınım prosesleri ile azalmalara uğrayabilir. Bazen özellikle tarım alanlarından gelen kirleticilerin tahmini ile alt havzalardan kaynaklanan besin maddesi emisyonları belirlenip,
daha sonra tüm havza bazında tahminler yapılabilmektedir. Bu tip çalışmalarda tarımsal ürün
özellikleri, ürünün yetiştirildiği zemin özellikleri, meteorolojik veriler, arazi kullanımı, gübre
kullanımı ile ilgili verilere ihtiyaç duyulmaktadır (Şekil 1). Detaylı çalışmalarda havza yük
modellerinden yararlanarak alıcı ortama ulaşabilmesi olası yükler çeşitli senaryolarla irdelenebilir (Şekil 2). Genel olarak bu modellerde her bir arazi kullanımından kaynaklanan yükler tahmin edilip havzalardan gelen kirletici emisyonları saptanmaya çalışılmaktadır (Şekil 2).
HSPF (Hydrological Simulation Program – Fortran-Hidrolojik Simülasyon Programı- Fortran)
(ABD) ve MONERIS (Avrupa) modelleri örnek olarak verilebilir. Modellerin girdi verilerinin
sağlıklı elde edilmesi veya üretilmesi gereklidir. HSPF dinamik bir modeldir, veri ihtiyacı fazladır. MONERIS kararlı hal modeli olup, yıllık bazda kabaca bir fikir vermektedir (Ekdal, 2013).
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Şekil 1. Tarım Alanlarından Gelen Besi Maddesi Emisyonlarının Tahmini (Ekdal, 2013).

Şekil 2. Havza modelleme ve yayılı besi maddesi yüklerinin tahmini (Ekdal, 2013).
Kirleticilerin akarsu içindeki değişimlerinin belirlenmesi amacıyla EPA’nın (Environmental
Protection Agency) geliştirdiği QUAL2EU programı yaygın olarak kullanılmaktadır. Program
temel olarak, akarsuyun grafiksel olarak kolları ve ağ yapısı, uzunluk, genişlik derinlik gibi geometrik özellikleri, modellemenin akarsuyun nerede başlayıp nerede bittiği, noktasal ve yaygın
kaynakların yeri ve bunların özellikleri gibi pek çok parametreyi göz önüne alır. QUAL2EU ile
ilgili daha önce yapılmış çalışmalarda çoğunlukla noktasal kirletici kaynakların modellemelerinin yapıldığı görülmüştür (Walton ve Webb, 1994; Onur vd., 1997; Yüceer ve İnkayalı, 2004).
Ayrıca yayılı kirletici kaynakların modellenmesinde havza temelli HSPF, ANSWERS (Areal Nonpoint Source Watershed Environment Response Simulation- Havza Ortamına Alansal
Yaygın Kaynak Etkisi Simülasyonu) gibi modeller de kullanılmaktadır (Razavian, 1990; Preti
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ve Lubello, 1993). Bununla birlikte bu tip modeller havzadaki süreçleri modelleyebilmek için
yoğun miktarda veriye ihtiyaç duymaktadır. Böylelikle yoğun veri ihtiyacı duyan bir program
yerine fazla komplike olmayan ve tek boyutlu bir model programı olan QUAL2EU yaygın kaynak kirliliğinin modellenebilmesinde kullanılabilir (Göncü ve Albek, 2009).
3. DEĞERLENDİRME
Özellikle küresel iklim değişimi ve etkilerinin belirgin bir şekilde tartışıldığı günümüzde su ve
toprak kaynaklarının yönetimi ve geliştirilmesi sürdürülebilirlik açısından son derece önemlidir.
Bir havzadaki su kaynaklarının yönetimi, su kaynaklarının planlanması, geliştirilmesi ve koruma
yöntemlerinin belirlenerek, zararlarının önlenmesi çalışmalarını içermektedir (Güvel, 2007).
Su kaynaklarının yönetimi çalışmalarında en çok üzerinde durulan konulardan biri su kirliliği ve önleme çalışmalarıdır. Noktasal kirleticilerin belirlenmesi, kontrolü ve havza için bir
tehdit oluşturmasının önlenebilmesi, yayılı kirleticilerin oluştuktan sonra kontrol edilmesine
göre daha kolaydır. Bu nedenle yayılı kirleticiler için kaynağında kirlilik azaltmaya yönelik
önlemlerin alınması gereklidir. Bu bağlamda mevcut yayılı kirletici kaynakların belirlenmesi
ve bu kaynaklardan oluşacak kirlilik yüklerinin tahmini, havza ölçeğinde azaltma yollarının
belirlenmesi son derece önemlidir. Kirleticilerin yarıdan fazlası yağış-akış prosesleri sırasında
su ortamına giriş yapmaktadır. Özellikle yüzeysel akış suyuyla su ortamına önemli miktarda
besin maddesi girişi olmaktadır. Bu besin maddelerinin su ortamında aşırı miktarda bulunması
insan sağlığı, çevre ve ekonomi üzerinde önemli olumsuz etkilere yol açmaktadır. Su kirliliği
kontrol çalışmalarında yayılı kaynaklardan gelen yük miktarının tahmini önleme ve planlama
çalışmaları açısından son derece önemlidir. Yayılı kirletici kaynaklardan gelen kirlilik kontrolü
için kirlilik yükünü hesaplamak ve dağılımını açıklamak için çeşitli modellerin kullanımı yaygındır. Ancak bu modeller için pek çok veriye ihtiyaç duyulmakta, gerekli veri eksikliği yayılı
kirleticilerden gelen kirliliğin tespitinde önemli bir dezavantaj olarak karşımıza çıkmaktadır.
Yüzeysel akışla taşınan besin maddesi yükü tahmininde, bu modelleme çalışmalarına veri sağlamak için parsel denemeleri ya da arazi kullanım şekillerine göre birim yük tahminleri yaygın
olarak kullanılmaktadır.
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ÖZET
Dağlık alanlarda artan insan aktiviteleri sonucunda çığların sebep oldukları
can kayıpları ve verdiği zararlar buradaki yaşam koşullarını olumsuz yönde
etkilemektedir. Bu sebeple de aktif ve pasif çığ önleme teknikleriyle çığ zararlarını önleme ve azaltma amacıyla risk/tehlike değerlendirme çalışmaları önem kazanmaktadır. Bütün bu önleme ve koruma çalışmaları çığın hızı,
etki basıncı ve durma mesafesi gibi çığ dinamiklerinin elde edilmesini gerektirmektedir. PCM çığ dinamik modeli çığın hızının belirlenmesi amacıyla
kullanılan modellerden biridir. PCM modelinde kullanılan denklemler yer
sürtünme (dinamik sürtünme µ) ve kütle-dinamik sürtünme oranı (massto-drag=M/D, iç sürtünme parametresi ξ) değerlerine bağlıdır. Bu çalışmada
Artvin Yusufeli Yaylalar köyündeki çığ yolu için, yazarlar tarafından geliştirilen NUM_PCM 1.0 bir boyutlu simülasyon yazılımı kullanılarak hız, durma mesafesi ve etki basıncı dinamikleri belirlenmiştir. Geliştirilen bu yazılım
PCM çığ dinamik modelini beş farklı sayısal yaklaşım ile çözmektedir. Euler
yöntemi (1.Derece Taylor Polinomu) için sabit iç sürtünme parametresi () değeri 1000 alınarak yer sürtünme parametresi (μ), 0.20, 0.25 ve 0.30 değerleri
için simülasyon yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar birbiri ile karşılaştırılarak
değerlendirilmiştir. Sonuçlar aynı alanda 2 boyutlu çözüm üreten ELBA+ çığ
yazılımı ile yapılan simülasyon sonuçlarıyla karşılaştırıldığında ξ=1000 ve
=0.25 seçilen NUM_PCM 1.0 simülasyon sonucunun en uyumlu sonuç olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: NUM_PCM 1.0, PCM Model, Çığ Dinamikleri, Sayısal yaklaşım

GİRİŞ
Çığlar tüm dünyada karla kaplı dağlık alanlarda meydana gelen, hızlı hareket eden kütle
hareketleri olup insan aktivitelerine engel olarak can kayıplarına ve yapılarda hasarlara sebep
olan afetlerdir (Schweizer, 2008). Dağlık alanlarda artan nüfus ve insan aktivitesine bağlı olarak
çığların olumsuz etkilerindeki artış kamu kurumlarının aktif ve pasif çığ önleme tekniklerine
başvurarak çığ zararlarını önleme ve azaltma çalışmalarına önem vermesine neden olmuştur. Çığ
koruma önlemlerinde risk değerlendirme çalışmaları çığ koruma yapılarının büyük ekonomik
giderlerinden dolayı önem kazanmaktadır (Fuchs vd., 2004; Barbolini vd., 2000). Çığ koruma
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yapılarının mühendislik tasarım özelliklerinin belirlenmesi için çığın hızı, etki basıncı, akış
yüksekliği ve durma mesafesi gibi çığ dinamiklerinin belirlenmesi gerekmektedir (Oller vd.,
2010; Borstad ve McClung, 2009). Çığ dinamiklerinin belirlenmesinde analitik modeller, istatistiksel modeller ve son dönemlerde nümerik (sayısal) modeller kullanılmaktadır (Oremus,
2006). Genel olarak çığ modelleri ampirik ve dinamik modeller olarak sınıflandırılmaktadır
(Sovilla, 2004). Dinamik modeller kolay programlanabilir ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile
bütünleşik kullanılabilir olmalarından dolayı çığ dinamiklerinin belirlenmesinde gerek bilimsel
gerekse mühendislik uygulama projelerinde tercih edilmektedirler. Çok basit teorik modellerden oldukça karmaşık sayısal çözümleme modellerine farklılık gösteren bu modeller çığ önleme yapılarının tasarımında ve çığ tehlike ve risk haritalama çalışmalarında kullanılmaktadır
(Perla vd., 1980; Fuchs vd., 2004; Christen vd., 2010; Oller vd., 2010).
Bir boyutlu (1D) olarak çığ dinamiklerini hesaplayan çığ modelleri, çığ yolunun merkez hattı
boyunca başlama bölgesinden durma bölgesine kadar çığın dinamik parametrelerini hesaplayan
modellerdir (Jamieson vd., 2008). Modellerin alt yapısını, çığın hareketini matematiksel
olarak açıklayan ve ilk çığ modelleme çalışması olarak kabul edilen Voellmy (1955) modeli
oluşturmaktadır (Barbolini vd., 2000). Modelin temeli hidrolik teorisine, özellikle açık kanal
akışına dayanmaktadır ve çığlar uzun ve eğimli bir kanal içerisinde başlangıcından itibaren
kararlı bir şekilde hızlanan bir akışkan gibi düşünülmüştür (Perla vd., 1980). Voellmy modeli,
uygulayıcılar arasında kullanımı basit olduğu için kolayca yaygınlaşmıştır. Çünkü modelde
girdi parametre olarak sadece çığ yoluna ait (başlama, akma ve durma bölgesi olarak üç kısıma
ayrılmıştır) kırılma derinliği, eğim ve sürtünme parametreleri kullanılmaktadır (Christen vd.,
2010). Perla vd., (1980) tarafından Veollmy modelinin gelişmiş şekli olan PCM çığ dinamik
modeli geliştirilmiştir. PCM modeli Voellmy modelinin uzantısı gibidir (Mears, 1992). PCM çığ
dinamik modeli çığ yolu boyunca çığın hızını hesaplamaktadır. PCM modelinde çözüm çığın
başlangıç noktasından itibaren adım adım yapılmaktadır. Çözümde kullanılan denklemler eğim,
uzunluk, dinamik sürtünme (µ) ve kütle-dinamik sürtünme oranı (mass-to-drag=M/D) değerlerine
bağlıdır (Perla vd., 1980). Çığ dinamik parametrelerinin hesaplanmasında kullanılan en yeni
bir boyutlu nümerik modellerden birisi AVAL 1D yazılımıdır (Christen vd., 2002). AVAL 1D,
çığın akış hızını, durma mesafesini ve etki basıncını hesaplamaktadır (Oller vd., 2010). AVAL
1D simülasyonu yapılacak çığların tipine bağlı olarak (yoğun kar çığı ve toz kar çığı olmak
üzere) çığ dinamik parametrelerinin hesaplanmasında iki modüle sahiptir. Bunlar yoğun kar çığı
için kullanılan FL-1D modülü ve toz kar çığı için kullanılan SL-1D modülüdür (Christen vd.,
2010). Bir boyutlu çığ dinamik modellerinin dışında çığ dinamiklerini iki boyutlu (2D) olarak
hesaplayan ve CBS bütünleşik çalışan RAMMS, SAMOS ve ELBA + yazılımları mevcuttur.
Çığ simülasyon yazılımlarının çığ dinamik parametrelerini hesaplamada kullandığı çözümler
kar derinliği, arazi eğimi gibi değişkenlerin de içinde bulunduğu pek çok değişkene dayanmakla
birlikte kullanıcının müdahale edebildiği ve iklim-topografya açısından kendi içerisinde homojen
bir bölge için geçerli olan iki parametrenin bilinmesini gerekli kılmaktadır. Bunlar çığın hareketi
üzerinde etkili olan ve ölçülmesi kolay olmayan yer sürtünme (Coulumb friction) parametresi (μ)
ve iç sürtünme (türbülans) parametresi (ξ)’dir. Bu yüzden günümüzde bu parametre değerleri halen
araştırma konusudur (Salm, 2004). Yer sürtünme parametresi genellikle yükseltiye, kar özelliklerine,
çığın tipine ve hacmine bağlıyken, türbülans parametresi genellikle çığ yolunun şekline (yanal
olarak sınırlanmış olup olmamasına) bağlıdır. Sürtünme parametreleri hesaplama sonuçlarını önemli
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ölçüde etkilemektedir. Özellikle çığın hızı ve durma mesafesi sürtünme parametrelerinin değişimine
oldukça hassastır. Yer sürtünme ve türbülans katsayıları daha önce meydana gelmiş ve kayıt edilmiş
çığ olaylarının geri hesaplaması (back-calculation) yapılarak hesaplanabilmektedir (Perla vd., 1980).
Bu çalışmada Artvin Yusufeli Yaylalar köyünde meydana çığ olayı yazarlar tarafından geliştirilen NUM_PCM 1.0 bir boyutlu simülasyon yazılımı kullanılarak hızı, durma mesafesi ve etki
basıncı dinamikleri belirlenmiştir. Geliştirilen bu yazılım PCM çığ dinamik modelini beş farklı
sayısal yaklaşım ile çözmektedir. Bu bildiride sadece Euler yöntemi (1.Derece Taylor Polinomu) için sabit iç sürtünme parametresi () değeri 1000 alınarak yer sürtünme parametresi (μ),
0.20, 0.25 ve 0.30 değerleri için simülasyon yapılmış ve sonuçları sunulmuştur. Elde edilen
sonuçlar aynı çığ yolu için 2D ELBA+ çığ yazılımı kullanılarak yapılan simülasyon sonuçları
ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir.
MATERYAL VE YÖNTEM
Yusufeli Yaylalar Köyü Çığı
Türkiye’de meydana gelen çığ olaylarına ilişkin detaylı kayıtlar bulunmadığından dolayı çalışmaya konu alanda meydana gelen çığa ilişkin bilgiler yerel bilgi kaynağı olarak tanımlanan
çığa konu yerleşim yerindeki insanlardan öğrenilmiştir. Buna göre 1970 yılların sonunda kış
mevsiminde (Ocak-Şubat ayları) meydana gelen çığ hatırlanan en yıkıcı ve büyük çığ olayıdır.
Bu çığın hem toz hem de yoğun akış tabakalarından meydana geldiği yapılan görüşmelerden
elde edilmiştir. Ayrıca sayı belirtilemese de çığ yolunun sağında kalan binalar ile harman yerinin yıkıma uğradığı diğer evlerin ise zarar gördüğü bilgisine ulaşılmıştır (Şekil 1). Yine her 2 ila
3 senede bir, bazen vadi tabanına kadar inen bazen de yol hizasında biten ve yolun kapanması
haricinde herhangi bir yapıya zarar vermeyen çığ olaylarının meydana geldiği ifade edilmiştir.
Buna göre meydana gelen muhtemel çığ yolu ve sınırları Şekil 2’de gösterilmektedir. Şekilde
ayrıca NUM_PCM 1.0 ile hesaplamaların yapılmasında gerekli olan boy profilin oluşturulması
için koordinatı alınan noktalar da gösterilmektedir. Çığın başlama bölgesi 1.81 Ha olup ortalama eğimi 32.2⁰’dir. Çığın Başlama bölgesi ortalama 2450 m yükselti de yer almaktadır. Çığın
başlama bölgesinde rüzgâr ile kar biriktirmesi tehlikeyi artırıcı rol oynamaktadır. Rüzgâr yönü
Batı-Doğu doğrultusundadır.

Şekil 1. Artvin Yusufeli Yaylalar Köyü Çığından etkilenen alanların görüntüsü
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Şekil 2. Artvin Yusufeli Yaylalar köyü çığı lokasyon haritası

Kullanılan Çığ Simülasyon Yazılımı (NUM_PCM 1.0)
NUM_PCM 1.0 yazılımı, PCM çığ dinamik modelini bir boyutlu olarak beş farklı sayısal yaklaşım ile çözmektedir. Yazılım C# programlama dili ile Microsoft Visual Studio ortamında yazarlar tarafından geliştirilmiştir. PCM model kayma sürtünmesinin ve dinamik sürtünmenin
önemli direnç kuvveti terimleri olduğunu kabul eder. Çığın kütle merkezi için kuvvet momentum kuralı denklemi;
(1)
şeklindedir. Denklemde V hız, S mesafe, μ kayma sürtünmesi katsayısı, θ yerel eğim açısı, M
kütle, D dinamik sürtünme ve g yerçekimi ivmesidir. PCM model sadece kütle merkezi pozisyonunu ve hızını belirler (Mears, 1992). Model çığın akış yüksekliğini ve yatay genişliğini
hesaplamaz. Yazılım PCM çığ dinamik modelini Euler yöntemi (1. Derece Taylor Polinomu
kullanılarak), Euler yöntemi (2. Derece Taylor Polinomu kullanılarak), Orta nokta (Mid-Point)
yöntemi (orta noktanın eğimi kullanılarak), Değiştirilmiş (Modified) Euler yöntemi (başlangıç
noktası eğimi ile son noktanın eğiminin ortalaması kullanılarak) ve Runge-Kutta (4. Derece)
yöntemini kullanarak çözmektedir. Yazılımın arayüzü Şekil 3’de gösterilmektedir. Yazılımda
çığ yolunun merkezine ait X, Y ve Z koordinatları bir metin dosyasına kaydedilerek girdi dosya olarak kullanılmaktadır. Girdi olarak kullanılarak metin dosyasına ait görüntü Şekil 4’te
gösterilmektedir. Yazılımda metin dosyası eklendikten sonra modele ilişkin parametreler ayarlanmakta ve hesaplama gerçekleştirilmektedir. Model parametreleri, başlangıç değeri (initial
value), yer sürtünme parametresi (friction value ), iç sürtünme parametresi (mass-to-drag ) ve
delta (hesap adımı ya da yatay mesafe parametresidir. Ayrıca çığın hızının bir fonksiyonu olan
etki basıncının hesaplanmasında kullanılan akış yoğunluğu da bir diğer ayarlanması gereken
model parametresidir. Yazılım tarafından hesaplama işlemini tamamladıktan sonra sonuçlar
“C:\Windows\Temp” konumuna kaydedilmektedir. Her bir yöntem için ayrı bir metin dosya
oluşturulmaktadır. Yazılım sonuçları ayrıca grafik (hız ve etki basıncı grafiği) olarak da göster-
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mektedir. Yazılım ile üretilen sonuç metin dosyasına ve grafiğe ait örnek görünüm Şekil 5 ve
Şekil 6’da gösterilmektedir. Sonuç metin dosyasında sayısal hesaplama sonuçları her bir hesap
adımı (yatay mesafe) için çığın başlangıcından durma mesafesine kadar hız ve etki basıncı
değerleri gösterilmektedir. Ayrıca sayısal hesaplamanın adımlarının (iteration) adedi, çığın durduğu mesafe ve çığ yolunun uzunluğu bilgileri de yer almaktadır.

Şekil 3. NUM_PCM 1.0 yazılımının
arayüz görüntüsü

Şekil 4. Koordinat verisini içeren metin dosyasından örnek görünüm

Şekil 5. Hesaplama sonuçlarının kayıt
edildiği sonuç dosya örnek görüntüsü

Şekil 6. Simülasyon sonuçlarının grafik olarak
gösterimi (örnek görüntü)

Veri Hazırlama ve Simülasyonun Yapılması
NUM_PCM 1.0 çığ simülasyon yazılımı ile sayısal çözümün yapılabilmesi için çığ yolunun
başlangıcından çığın durma mesafesine kadar merkez hattı üzerinden X,Y ve Z koordinatları
belirlenmiştir (Bkz. Şekil 2). Bu amaçla çığ yolu üzerindeki 15 noktanın koordinat bilgisi elde
edildikten sonra metin dosyası olarak kaydedilmiştir. Alınan koordinatlar Şekil 7’de gösterilmektedir. Model parametrelerinden hız için başlangıç değer (initial value) sıfır olarak alınmıştır. Ayrıca çözümün toleransı üzerinde etkili olan hesap aralığı (yatay mesafe) değerinin tanımlanması gerekmektedir. PCM modelinin sayısal çözümü çığın hızı başlangıç noktasına belirli
yatay mesafe aralıklarında hesaplanacak şekildedir. Bu çalışmada hesap adımları her 2 m’de
bir yapılacak şekilde ayarlanmıştır. Ayrıca çığın etki basıncının hesaplanması için gereken akış
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yoğunluğu parametresi de 300 kg/m3 olarak alınmıştır.
Çalışmada Artvin Yusufeli Yaylalar Köyü çığ olayı için geliştirilen NUM_PCM 1.0 yazılımının
PCM modelinin sayısal çözümünde kullandığı beş farklı yöntemden Euler (1.Derece Taylor
Polinomu) yöntemi ile sabit iç sürtünme parametresi değerinde (=1000) üç farklı yer sürtünme
parametre değeri için (=0.20, 0.25 ve 0.30 olmak üzere) simülasyonlar yapılmıştır. Yapılan
simülasyonların sonuçları durma mesafesi, çığın maksimum hızı ve etki basıncı değerleri bakımından karşılaştırılmıştır. Ayrıca sonuçlar aynı alanda yapılan 2D ELBA+ çığ yazılımı ile
yapılan simülasyon sonuçları ile karşılaştırılmıştır.

Şekil 7. Çığ yolunun merkez hattı boyunca alınan
koordinatlar

BULGULAR
Çalışmada PCM çığ dinamik modelinin sayısal olarak çözümünde geliştirilen NUM_PCM 1.0
yazılımının kullandığı beş farklı yaklaşımdan biri olan Euler yöntemi (1. Derece Taylor Polinomu) kullanılmıştır. Sürtünme parametrelerinin kullanılan farklı değerlerine bağlı olarak çığın
durma mesafesi, maksimum hızı ve maksimum etki basıncı değerleri Çizelge 1’de gösterilmektedir. Farklı yer sürtünmeleri için yapılan simülasyon sonuçları için çığın hız grafikleri Şekil
8’de gösterilmektedir. Ayrıca çığın etki basıncı grafikleri de Şekil 9’da gösterilmektedir.
Çizelge 1. =1000 sabit olmak üzere farklı yer sürtünme parametrelerine göre sonuçlar

0.20
0.25
0.30

Durma Mesafesi
(m)
1664
1584
1432

Maksimum Hız
(m/s)
39.4
34.7
29.7

Maksimum Etki Basıncı
(kPa)
466.0
361.3
264.6

Yer sürtünme parametresi 0.20 ve 0.25 olarak alınan simülasyonda çığın hız ve etki
basıncı değeri 740 ıncı metrede maksimum değerine ulaşırken 0.30 olarak alınan simülasyonda
624 üncü metrede hız ve etki basıncı maksimum değerine ulaşmıştır.
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a) =0.20 için

b) =0.25 için

c) =0.30 için

Şekil 8. Farklı yer sürtünme parametresi değerlerine göre hız grafikleri
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a) =0.20 için

b) =0.25 için

c) =0.30 için

Şekil 9. Farklı yer sürtünme parametresi değerlerine göre etki basıncı grafikleri
2D ELBA+ dinamik çığ simülasyon yazılımı ile aynı alanda çığın 100 yıllık tekerrür aralığında
belirlenen çığ sınırlarına göre sürtünme parametreleri başlama bölgesi için 0.26, akma bölgesi
için 0.165 ve birikme bölgesi için 0.27 olarak tespit edilmiştir. Buna göre çığın maksimum hızı
32 m/s’yi, etki basıncı değeri ise 320 kPa’yı aşmıştır. Çığın durma mesafesi ise yaklaşık 1530
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m’dir. 2D ELBA+ çığ yazılımı ile yapılan simülasyon sonuçlarından maksimum hız ve etki
basıncı çıktılarından elde edilen boy profil grafikleri Şekil 10’da gösterilmektedir.

Şekil 10. 2D ELBA+ çığ yazılımı hız ve etki basıncı grafikleri

TARTIŞMA VE SONUÇ
Geliştirilen NUM_PCM 1.0 yazılımı çığın hızı, etki basıncı ve durma mesafesi gibi çığ dinamik
parametrelerinin belirlenmesinde kullanılmaktadır. Yazılım yazarlar tarafından C# programlama
dili kullanılarak Microsoft Visual Studio ortamında geliştirilmiştir. Yazılım PCM çığ dinamik
modelini sayısal olarak beş farklı yaklaşım ile çözebilmektedir. Bu çalışmada geliştirilen programın kullandığı sayısal yaklaşımlardan Euler yöntemi (1. Derece Taylor Polinomu) kullanılarak iç
sürtünme parametresi değeri sabit (ξ=1000) olarak üç farklı yer sürtünme değerine (=0.20, 0.25
ve 0.30) göre simülasyonlar yapılmıştır. Buna göre yer sürtünme parametresine bağlı olarak çığın
durma mesafesi önemli ölçüde etkilenmektedir. Dolayısıyla çığın hız ve etki basıncı değerleri de
değişiklik göstermektedir. Sonuçlar aynı alanda 2D ELBA+ çığ yazılımı ile yapılan simülasyon
sonucu ile karşılaştırıldığında ξ=1000 ve =0.25 seçilen NUM_PCM 1.0 simülasyon sonucunun
en uyumlu sonuç olduğu görülmektedir. Yer sürtünme parametre değerinin de ELBA+ simülasyonunda başlama bölgesi için seçilen parametre değerine yakın olduğu görülmektedir.
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Geliştirilen yazılımın meydana gelen çığların birikme bölgesinin ve etki basıncının belirlenmesinde hızlı ve kolay kullanılabilir bir araç olduğu söylenebilir. Yazılım sürtünme parametreleri
ve hesap adımına (yatay mesafe) karşı oldukça hassastır. Kullanıcıların bu hususu göz önünde
bulundurmaları yazarlarca tavsiye edilir.
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HEYELANLI ALANLARIN REHABİLİTASYONU
TRABZON İLİ YOMRA İLÇESİ TAŞDELEN KÖYÜ ÖRNEĞİ
İsmail BULUT1, Gökhan TOPALOĞLU1, A. Kürşat ÖZCAN1
Orman ve Su İşleri Bakanlığı ÇEM Gen. Müdürlüğü, Ankara

1

ÖZET
Heyelanlı alanların rehabilitasyonu ile; erozyon, toprak kaybı ve zararların ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesi, tarım topraklarının ekolojik dengesinin korunması, sürdürülebilir tarımın güvence altına alınması ve tarımsal
arazi üzerindeki heyelan ve yüzeysel akış nedeniyle meydana gelen toprak
kayıpları riskinin azaltılması ile bu nedenlerle meydana gelebilecek toprak
kayıplarının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. 19 Ağustos 2013 tarihinde
Doğu Karadeniz Bölgesinde oluşan aşırı yağışlar sonucu Trabzon ili –Yomra
İlçesi-Taşdelen Köyü yan dereleri ve Vadion Deresi Havzası, Yomra Deresi
Vadisi’nde taşkın, heyelan ve sel zararları meydana gelmiştir. Bu olayların
hemen sonrasında Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Taşdelen Köyünde heyelanlı alanların rehabilitasyonu projesi çalışmalarını başlatmıştır. Heyelanlı alanlarda arazide gözlemsel
ve deneysel çalışmalar kapsamında sondaj ve jeofizik ölçümler yapılmıştır.
Laboratuvarda zemin deneyleri yapılmış, Meteoroloji ve DSİ’ den yağış değerleri ile ilgili bilgi alınmıştır. Tüm bu arazi, laboratuvar ve ofis çalışmalarının yanı sıra arazide yapılabilecek yapısal faaliyetler, bunların konumları ve
boyutları belirlenmiştir. Heyelanlı alanların rehabilitasyonu çalışmalarında
istinat yapıları, drenaj yapıları ve ağaçlandırma faaliyetleri öne çıkmaktadır.
Drenaj yapıları tasarlanırken Kinematik Teoriye göre farklı yağış yükseklikleri
için geçiş süreleri hesaplanmıştır (Bayazit, 1995). İncelenen havzaya yakın bir
ölçüm istasyonuna ait Yağış Şiddeti-Süre-Frekans eğrisinden, 50 yıl tekerrür
aralığı olan 5,9 dk’lik yağış şiddeti yaklaşık 200 mm/saat olarak belirlenmiştir.
Bu teorinin çeşitli koşullar altında yeterliliği çok sayıda araştırmacı tarafından
gösterilmiştir (Woolhiser ve Liggett, 1967; Singh, 2001 vd). Yapılması planlanan dranaj ve istinat yapıları ile inceleme sahasında akma türü heyelanların
önleneceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Heyelan, Yağış, Drenaj, Jeoteknik
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1. GİRİŞ
Heyelanlar, genel anlamı ile kütle hareketleri, jeolojik - jeomorfolojik - klimatolojik - meteorolojik etken ve süreçler ile insanların çeşitli etkinliklerine bağlı olarak, yamaç dengesinin
(stabilitesinin) bozulmasıyla ortaya çıkmaktadır. Kütle hareketlerinin esas nedeni yer çekimidir.
Doğal ve insan etkinlikleriyle ilişkili nedenler ise kütlenin hareketini tetikleyen ve türünü belirleyen unsurlardır. Bunlara ek olarak, yamaç üzerindeki hareketin hızını belirleyen, kütlenin
kayma derecesini azaltan veya artıran pek çok etken ve birbirini takip eden olaylar zinciri de
söz konusudur.
Heyelanlar, yıkım ölçüsünde can ve mal kayıplarına yol açabilmektedir. Heyelanların neden olduğu can kayıplarının, ekonomik olarak ölçülebilmesi çok zordur. Kaldı ki yalnızca alt ve üst yapı
yatırımlarında, parasal zarara yol açan heyelanlarda bile doğrudan ve dolaylı ekonomik kayıpların
değerlendirilebilmesi çok güçtür. Bir çok yörede heyelana duyarlı alanların kullanıma açılması
kentsel planlarda yasaklanmıştır. Ancak sorunlu olmayan bir alanın da gereksiz olarak yerleşime
veya kullanıma kapatılması gerçekte ekonomik kayıp anlamına gelmektedir. Türkiye’de kütle hareketlerinin özellikle de heyelanların, ortaya çıkardığı kayıplar son derece de önemlidir. Hemen
her yıl ülkemizin pek çok yerinde görülen heyelanlar, çok sayıda can ve mal kayıplarına yol açar.
Bu kayıpların başında ise telafisi mümkün olmayan insan kayıpları gelmektedir.
Heyelanların neden olduğu tarımsal hasarlarda oldukça fazladır. Tarla, bağ ve bahçeler ile üzerinde ekili bulunan ağaç ve bitkiler heyelanla sökülerek yamaç aşağı taşınabilmektedir. Bu olay
sırasında toprak karıştığı için, Bitki –toprak ilişkisi bozulmakta, ürünler yerlerinden sökülerek
tahrip olmaktadır. Heyelanların sık görüldüğü veya görülme şansının yüksek olduğu yörelerin,
topografik, jeolojik ve klimatik özellikleri ile kütle hareketleri arasındaki ilişkilerin, kapsamlı
bir biçimde ortaya konması gerekir. Bunun için teorik ve uygulamalı çalışmalar birlikte yürütülmelidir. Ancak bu çalışmalar sonucunda, herhangi bir alanın heyelan ve diğer kütle hareketlerine karşı olan duyarlılığı ortaya çıkar.
19 Ağustos 2013 tarihinde Doğu Karadeniz Bölgesinde oluşan aşırı yağışlar sonucu Trabzon ili
–Yomra İlçesi-Taşdelen Köyü yan dereleri ve Vadion Deresi Havzası, Yomra Deresi Vadisi’nde
taşkın, heyelan ve sel zararları meydana gelmiştir. Aşırı yağışlar tarım arazileri, yerleşim yerleri
ve yolları etkilemiş, can ve mal kaybına neden olmuştur. Vadion Vadisinde iki vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bu olayların hemen sonrasında Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çölleşme ve
Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Taşdelen Köyünde heyelanlı alanların rehabilitasyonu
projesi çalışmalarını başlatmıştır.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
Türkiye’de diğer doğal afetlerin yanında kütle hareketlerinin ve özellikle de heyelanların ayrı
bir yeri vardır. Bu olaylar hemen her yıl ülkenin pek çok yerinde görülmekte, önemli ölçüde
can ve mal kaybına neden olmaktadır. Heyelanların bu kadar yaygın bir şekilde görülmesi ve
olayların sonucunda büyük kayıpların ortaya çıkması ülkemizin doğal özellikleri yanında sosyoekonomik yapısından da kaynaklanmaktadır. Türkiye’nin iklimi, jeomorfolojik ve jeolojik
özellikleri her türlü kütle hareketlerinin oluşması için uygun koşullara sahiptir. Ayrıca yamaçlar
üzerindeki bitki örtüsünün yok edilmesi veya tahribi; çeşitli amaçlar için arazinin yanlış kullanılması bu türlü hareketlere hız kazandırmaktadır.
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Türkiye’de meydana gelmiş bazı büyük heyelanlar aşağıda verilmiştir;
1985 Batı Karadeniz Heyelanları, Aşırı kar yağışlı kış mevsiminden sonra bahar başlangıcında
karların ani erimesi sonucu Zonguldak, Kastamonu ve Sinop illerinde yaklaşık 1684 konutu etkileyen heyelan olayları meydana gelmiştir. 23.06.1988 Çatak Heyelanı, Trabzon-Maçka-Çatak
mevkiinde meydana gelen heyelanda 46 kişi hayatını kaybetmiştir.
21.07.1988 Rize Heyelanları, Rize iline bağlı 3 ilçeyi etkileyen taşkın ve heyelan olayları meydana gelmiştir. Heyelandan 3 kişi hayatını kaybetmiştir. 19-20.06.1990 Trabzon-Giresun-Gümüşhane Heyelanları, Her üç ilde 65 kişinin ölümüne ve büyük maddi kayıplara yol açan
heyelan ve taşkın olayları meydana gelmiştir. 13.07.1995 Senirkent Çamur Akması, Isparta
- Senirkent ilçesinde meydana gelen çamur akması olayında 74 kişi hayatını kaybetmiştir.
20-21.05.1998 Batı Karadeniz Heyelanları, Karabük, Bartın, Zonguldak ve Bolu illerinde 1330
konutu etkileyen heyelan, 5500 konutu ve işyerini değişik derecelerde etkileyen taşkın olayları
meydana gelmiştir. 07-08.08.1998 Trabzon-Beşköy Heyelanı, 50 kişi hayatını kaybetmiş, 100
konut yıkılmıştır. 23-24.07.2002 Rize Heyelanları, Selamet köyünde 20 olmak üzere toplam 27
kişinin öldüğü heyelan olayları meydana gelmiştir. 17.03.2005 Sivas-Koyulhisar İlçesi Sugözü Köyü Kuzulu Heyelanı, Sivas-Koyulhisar-Sugözü Köyü-Kuzulu Mahallesinde yaşanmıştır.
17.03.2005 tarihinde saat 10.30 sularında meydana gelen heyelan olayında 15 kişi hayatını
kaybetmiştir.
2.1. İnceleme Alanı Yer Buldurusu
İnceleme alanı Doğu Karadeniz Havzasında olup, Trabzon İli Yomra ilçesinin güney kesiminde, Taşdelen köyü sınırlarında bulunmaktadır. Taşdelen köyü, Yomra ilçesine 10 km, Trabzon
merkeze ise 25 km uzaklıktadır. Projeye konu alan 18 ha’dır.
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Şekil 1. İnceleme alanı yer bulduru haritası ve uydu görüntüsü
2.2. İnceleme Alanı Heyelan ve Hidroloji Durumu
İnceleme alanında 19 Ağustos 2013 tarihindeki yağışlarda derinlikleri 1-3 m. arasında değişen
sığ heyelanlar meydana gelmiştir. Özellikle Taşdelen köyünde yağışa bağlı olarak oluşan sel ve
yüzeysel heyelanlar (akmalar) 2 vatandaşımızın ölümüne neden olmuş, önemli ölçüde maddi
ve manevi zararlara da yol açmıştır. Mevcut haliyle inceleme alanı içinde yaklaşık 18 adet
konut ve trafik yoğunluğu fazla olan bir mahalle yolu sel ve heyelan tehlikesi riski altındadır.
Bunlarla ilgili alanda güvenli bir şekilde hayatın devam ettirilmesinin sağlanması, toprak-bitki
dengesinin yeniden sağlanması gibi alanın rehabilitasyonu için drenaj ve tutucu yapılar projelendirilmiştir.
Çalışma konusu alan Yomra deresinin doğu yamacında kalmaktadır. Her iki tarafı küçük vadilerle yarılmış hafif tepelik ve sırt özelliği gösteren bir morfolojiye sahip olan alan kendi içinde
de (eski bir heyelan kütlesi olması dolayısıyla) ondülasyonlu bir yapı göstermektedir. Genel
eğim değeri %20-90 aralığında olup genel bakı yönü kuzeybatı-batıdır. Projeye konu olan alanın her iki tarafında (kuzey ve güney taraflarında) biri sürekli akış gösteren Emiroğlu deresi ile
diğeri mevsimsel akış gösteren kuru dere mevcuttur. Bölgede meydana gelen kısa süreli şiddetli
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yağışlarda var olan kaynak sularına ilave olarak ani bir akım yükselmesi meydana gelmekte ve
başta havza içerisindeki araziler ve yerleşim yerleri olmak üzere tehtit etmektedir. 19 Ağustos
2013 tarihinde Trabzon ili Yomra ilçesinde meydana gelen şiddetli sağanak yağış sonucunda
çalışma sahası ve yakın çevresinde yamaç selleri, akma ve kaymalar sonucu can ve mal kayıpları meydana gelmiştir. Yomra yolu üzerindeki yol yarmalarında akmalar meydana gelmiştir. Bu
akmalar, aşırı yağışlarla birlikte kaynak sularının debisindeki toprağın doygunluğunu ve toprak
suyu basıncını artırması sonucu oluşmuştur. Yomra yolu üzerinde tek katlı evi tehdit eden ve
heyelan haritasında H-3 simgesiyle gösterilen heyelanlı alanda toprak suyu basıncının artması
sonucu eğimin yüksek olduğu alanda akma oluşmuştur. Bu alanda 5-6 m düşümler oluşmuştur.
Heyelanların çoğu, doğrudan suyun etkisiyle ortaya çıktığından, çok iyi projelendirilmiş ve
inşa edilmiş bir yer üstü ve yer altı suyu drenaj sisteminin oluşturulması gerekmektedir. Çünkü
yüzey ve yer altı suları, çeşitli yolları şev içinden ve üzerinden uzaklaştırılınca, boşluk suyu basıncı azalmakta ve kohezyon artmaktadır. Heyelanların önlenmesi konusunda drenaj sisteminin
düzenlenmesi en önemli çözümlerden birisidir.

1/25000

b					

1/5000

a

Şekil 2. İnceleme alanı heyelan (a) ve hidroloji (b) durum haritası.
İnceleme alanında bir çok noktada kaynak ve sızıntı suları gözlenmiştir. Bölgenin bol yağış
alması, ve temel kaya birimlerin bol kırık ve çatlaklı bir sisteme sahip olması nedeniyle sızıntı
sularının gözlenmesine neden olmaktadır. Yine inceleme alanında yoğun yağış sonrası bu
sızıntı sularının debisinin yükseldiği yüzeye çıkış yerlerindeki genişlemelerden anlaşılmaktadır.
İnceleme alanının dahilinde sürekli akış gösteren ve alanın kuzey kesiminden geçen Emiroğlu
deresi ile yine güney kesiminde kalan mevsimsel akış gösteren daha küçük ölçekli kuru dere
bulunmaktadır.
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Şekil 3. Sızıntı ve kaynak sularının çıkış yerlerinden görüntüler

Şekil 4. Heyelanlı alanlardan görüntüler
2.3. İnceleme Alanı Jeoloji Durumu
İnceleme alanının temel jeolojisini Çatak formasyonu oluşturmaktadır. Birim başlıca bazalt,
andezit lav ve piroklastları ile kumtaşı, silttaşı, marn, şeyl ve kırmızı-bordo renkli killi kireçtaşı
tabaka veya seviyelerinin ardalanmasından oluşmaktadır.

Şekil 5. Bazalt, andezit lav ve piroklastlarından bir görünüm.
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2.4. İnceleme Alanı ve Çevresi İklim Durumu
İnceleme alanı ve çevresinde Karadeniz iklimi hüküm sürer. Yazları serin ve kışları ılık, her
mevsim yağışlı geçer. Güneye dağlık bölgeye varıldıkça iklim sertleşir. Kıyıda yağmur olarak
görülen yağış yüksek yerlerde kar şekline dönüşür. Senelik yağış miktarı 730 mm ile 1680 mm
arasında değişir. Merkez ilçede senede ortalama 3 gün kar yağar ve 7 günü karla örtülü kalır.
Senenin 140 günü yağışlı geçer. Şimdiye kadar en soğuk -7,4°C (9 Şubat 1929) ve en sıcak
38,2°C (20 Ağustos 1941) tespit edilmiştir. Bol yağış alan Trabzon’da gür bir bitki örtüsü vardır.
Ormanlara 2300 m yüksekliğe kadar rastlanır. İlin doğusunda geniş çay bahçeleri bulunur. İl
topraklarının % 45’i orman, % 33’ü ekili-dikili alanlar ve geri kalanı çayır ve mer’alardan
ibârettir (cografya.gen.tr). Her mevsimde yağış görülen bölgede nem oranı yüksektir.
2.5. Arazi Kullanma Durumu
Projeye konu olan alanın güncel arazi kullanım şekli ziraat ve konut alanı şeklindedir. Ziraat
yapılan arazinin büyük bölümü fındık bahçesi olup sadece birkaç evlere ait bahçelerde sebze ve
meyve yetiştirciliğine rastlanmıştır. Araştırma sahası içerisinde asfalt mahalle yolu ve 18 konut
bulunmaktadır.
2.6. Sahanın Mülkiyet Durumu
Proje sahasına konu olan alanın tamamı özel mülkiyet kapsamındadır. Proje sınırları içerisinde
devletin hüküm veya tasarrufu altında olan herhangi bir arazi bulunmamaktadır.
Projenin araziye uygulamasına başlanılmadan önce mülkiyet sahiplerinden muafakat alınması
gereklidir.
2.7. Sosyal ve Ekonomik Durum
Alan genelindeki nüfus dağılımı kış ve yaz aylarında farklılık arz etmektedir. Yaz aylarında
fındık toplama zamanı havza dışında yaşayan halk yöreye gelmektedir. Proje sahası genelinde
18 hane bulunmaktadır. Nüfusun büyük çoğunluğu okur-yazar olup genellikle emekli olmuş
kişiler ikamet etmektedir. Havzada yaşayan halkın büyük çoğunluğunun asli geçim kaynağı
fındık üretimi olup az oranda meyve yetişticiliği ve bahçe ekimi yapılmaktadır.
2.8. Havza Geçiş Süresi, Yağış Şiddeti ve Debi Hesapları
Trabzon İli Yomra İlçesi Taşdelen Köyü Heyelanlı Alanların Rehabilitasyonu Projesine İlişkin
Hesaplamalarda havzanın Geçis Süresi Hesabında Kinematik Teoriye göre farklı yağış yükseklikleri için geçiş süreleri (Bayazit, 1995) hesaplanmıştır. Kinematik Teoriye göre farklı yağış
yükseklikleri için geçiş süreleri t =6, 92( Ln )0 ,6 /(i 0 ,4S0 ,3 ) formülü ile hesaplanmıştır.
Burada, t: dakika cinsinden geçiş süresi, L: m cinsinden akarsuyun uzunluğu, n: manning pürüzlülük katsayısı, S: yaklaşık havza eğimi ve i yağış yüksekliğidir (Bayazit, 1995). Bu teorinin çeşitli koşullar altında yeterliliği çok sayıda araştırmacı tarafından gösterilmiştir (Woolhiser
ve Liggett, 1967). Rasyonel yöntemle maksimum debiyi (Q=CiA) elde etmek için havza geçiş
süresine karşılık gelen ve 50 yıl tekerrür aralığı olan yağış şiddeti kullanılması incelenen havza
ve yerleşim durumu açısından uygundur. Fakat, geçiş süresi Kinematik Teoriye göre yağış şid-
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detine bağlıdır. Benzer şekilde yağış şiddeti-süre-tekerrür aralığı grafiğinde, belirli bir tekerrür
aralığı olan yağış şiddeti geçiş süresine bağlıdır. Dolayısıyla, farklı yağış şiddetleri için geçiş
süreleri hesaplanmış ve Şekil 2’teki grafikteki geçiş süreleri ile yağış şiddetleriyle karşılaştırılmıştır. Uyumlu olan geçiş süresi ile yağış şiddeti çifti, yani hem grafikte hem de formülde aynı
yağış şiddeti-geçiş süresi ikilisi yaklaşık olarak elde edilerek yağış şiddeti belirlenmiştir. Debi
hesabında akış katsayısı değeri (C): 0.35 alınmıştır.
Kapalı drenaj kanalları dairesel kesit hesapları,
Q=CiA=0.35x0.200x11000=770 m3/saat=0.21 m3/sn
Kesit Alanı (F)= π.r2

=3,14.152 =706,5 cm2 =0,07065 m2

Islak Çevre (U)=2 π r = 2*3,14*0,15=0,942 m
R=F/U= 0.075 m dir.
Hız için; V= 1/n * R2/3 * J1/2

V=1/0,008*0,0750,66*0,020,5 =3,15 m/sn

Q = F * V =F/n * R2/3 * J1/2

F=Q/V=0.21/3.15=0.66 m2

MANNİNG Formülündeki;
V : Hız ( m / saniye ), Q : Debi ( m3 / saniye ), R : Hidrolik Yarıçapı ( m. ), U : Islak Çevre ( m.
), F : Kesit Alanı ( m2 ), n : Manning Katsayısı, J : Mecranın Eğimi
Manning Katsayısı ( n ) beton yüzeylerde ( 0,015 ), PVC yüzeylerde ( 0,008 ) olarak alınmaktadır. Şev stabilite analizlerinde slayt proğramı kullanılmıştır. Toptan göçme tahkikinde
Maccaferri (MacStARS W) proğramı kullanılmıştır.
2.9. Arazi ve Laboratuar Çalışmaları
İnceleme alanında 5 profilde sismik ölçüm, 7 adet profilde çoklu elektrot rezistivite ölçümü
ve 4 adet jeoteknik sondaj yapılmıştır. Sondaj kuyularının açılması sırasında geçilen zemin
tabakalarının izafi sıkılıkları ve mukavemet parametrelerini belirlemek amacıyla Standart Penetrasyon Deneyi (SPT) yapılmıştır. İnceleme alanında gözlenen zeminlerin fiziksel ve plastik
özelliklerini belirlemeye yönelik olarak 12 adet Atterberg Limitleri, 12 adet elek analiz, 12 adet
su muhtevası deneyleri ile 12 adet zemin sınıfı tanımlaması yapılmıştır.
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Çizelge 1. Zeminlerin indeks ve fiziksel özellikleri

3. BULGULAR
Drenajın yapıldığı heyelanın kayma yüzeyinde 3 farklı sızıntı yeri tespit edilmiş olup bunların
koordinatları alınarak çalışıldı. Sızıntı derinlikleri 1-1.5 m derinliklerdedir. Aşağıda bu havza
için farklı yağış yüksekliklerine karşılık gelen geçiş süreleri verilmiştir.
i= 100		

τ=6,92(250x0.070)0,6/(1000,40.430,3)=7,8 dk

i=150		

τ =6,92(250x0.070)0,6/(1500,40.430,3)=6,6 dk

i=200		

τ =6,92(250x0.070)0,6/(2000,40.430,3)=5,9 dk

İncelenen havzaya yakın bir ölçüm istasyonuna ait Yağış Şiddeti-Süre-Frekans eğrisinden, 50 yıl
tekerrür aralığı olan 5,9 dk’lik yağış şiddeti yaklaşık imax=200 mm/saat olarak belirlenmiştir.
Heyelanlı alan ve çevresinde yapılan çalışmalar neticesinde yukarı araziden gelen yağış suları
ve sürekli akış halindeki kaynak sularının drene edilmesi için kaynak sularının önünden geçen
sızıntı derinliği de göz önüne alındığında 1.20 m derinliğinde kanal 1 ve heyelana maruz kalan
evin arkasında heyelanlı alanın reglajı yapıldıktan sonra 1 m derinliğinde kanal 2 öngörülmüştür.
Kanallar kapalı öngörülmüş olup dereye kadar yapılacaktır. Drenaj kanallarında kesit alanı
0.070 m2 olan ve 0.30 m çapındaki drenaj borusu kullanılması yapılan hesaplar neticesinde
güvenlidir.
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Şekil 6. Yağış şiddeti-süre-tekerrür eğrisi

Şekil 7. 1 ve 2 nolu kapalı drenlerin kesiti

					

Çizelge2. Yapıların bilgilerini gösterir tablo

Şekil 8. Yapı yerleri haritası
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4. TARTIŞMA VE SONUÇ
1959-2013 yıllarında meydana gelen heyelanlara göre Türkiye’deki heyelanların büyük bir çoğunluğu Trabzon (409), Rize (355), Giresun (225), Artvin (193), Ordu (183), Kastamonu (157),
Bartın (157), Zonguldak (141), Erzurum (128), Karabük (120), Sivas (114), Samsun (103) ve
Sinop (98) illerinde olmaktadır. Heyelanlar en fazla Doğu Karadeniz’de olmaktayken, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde çok az görülmektedir. Adıyaman (60), Diyarbakır (25), Batman (14),
Şırnak (7), Hakkari (6), Gaziantep (3), Şanlıurfa (1), Kilis (1) ve Mardin (0) illerinde çok az
sayıda heyelan meydana gelmiştir.
İnceleme alanında drenaj iki kapalı ve bir açık kanal şeklinde yapılacaktır. Açık kanal hemen
ormanın altındaki yol boyu farklı bir kurum tarafından yapılacaktır. Drenaj için yağış şiddeti
hesaplarında kinematik analiz ile yağış süre tekerrür eğrileri kullanılmıştır. Bu yöntemin çalışılan
bölge için uygun olduğu düşünülmektedir. Planlanan drenaj kanalları ile ani ve aşırı yağışlarda
yüzey ve sızıntı sularının en hızlı bir şekilde inceleme alanının iki tarafındaki derelere düzenli
akış rejimi ile ulaşmasını sağlamaktır.
İnceleme alanında 6 adet istinat yapısı projelendirilmiş olup bunlardan 2 tanesi harçlı taş duvar,
2 tanesi Gaibon duvar, 2 adet de terramesh sistem geogrid takviyeli gabion duvar şeklinde
yapılacaktır. Akma ve kaymanın boyutları büyük olan kesimlerde esnek istinat duvarlarına
yönelinmiş olup gabion ve terra mesh sistem geogrid takviyeli gabion duvarlar tasarlanmıştır.
5. KAYNAKLAR
Bayazit M., 1995. Hidroloji, İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi Matbası, Maslak, İstanbul.
Cografya.gen.tr
Woolhiser ve Liggett, 1967; Unsteady one-dimensional flow over a plane--The rising hydrograph, Water Resour.
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ORMANCILIK AÇISINDAN SEL KONTROL TEDBİRLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ; AFYON KIZILDAĞ SEL KONTROL PROJESİ ÖRNEĞİ

Bayram Ali TAŞ

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
batas@ormansu.gov.tr

ÖZET
Sel, şiddetli yağışların ardından, yan derelerden ani olarak gelen ve fazla miktarda katı materyal (asılı yük ve yatak yükü halinde taşıntı) içeren büyük su
kütlesidir. Çeşitli nedenlerle ortaya çıkan büyük su kütlelerinin akarsu yataklarında, vadi yamaç ve tabanlarında, çukur alanlarda ve kıyılarda, kontrolsüz
bir biçimde akması ve yayılması ile sel olayı gerçekleşmektedir. Her havzanın
kendisine özgü karakteristikleri olup aynı girdilere verdikleri tepkiler farklıdır. Havzaların büyüklükleri ve ortalama eğim ve arazi kullanım durumları
aynı olan ve ortalama aynı akış katsayısına sahip iki havzaya eşit şiddet ve
miktarda yağış düşmesi halinde sel oluşma ihtimalleri, sel debileri, sel süreleri,
pik yapma zamanları, taşıdıkları sediment miktarları ve büyüklükleri, çevreye
verdikleri zararlar farklıdır. Her havzanın iyi okunması özelliklerinin sağlıklı
değerlendirilmesi ve en uygun ormancılık faaliyetlerini gerekir ise planlamak,
projelendirmek ve uygulamak büyük önem arz etmektedir. Yukarı havza sel
kontrol tedbirlerinin sele karşı mukavemet sınırlarını bilmemiz gerekir. Planlanan tesisler bu sınırın altında ise faydadan çok büyük çaplı afete ve zarara
dönüşebilir. Afyonkarahisar İli Kızıldağ Köyü Sel Kontrol Uygulama Projesi
1962 yılında Kızıldağ köyünün yaşamış olduğu sel olayına karşı yukarı havzada planlamıştır. Projede yamaç ıslahı ve oyuntu ıslahı tedbirlerinden hangi
önlemlerin ve bu önlemlerin hangi hesaplamalar ile uygulama yapılmasını
değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Havza, Ormancılık, Afyon, Sel, Kontrol, Tedbirler
1.GİRİŞ
Sel, şiddetli yağışların ardından, yan derelerden ani olarak gelen ve fazla miktarda katı materyal
(asılı yük ve yatak yükü halinde taşıntı) içeren büyük su kütlesidir. Çeşitli nedenlerle ortaya çıkan
büyük su kütlelerinin akarsu yataklarında, vadi yamaç ve tabanlarında, çukur alanlarda ve kıyılarda, kontrolsüz bir biçimde akması ve yayılması ile sel olayı gerçekleşmektedir (Anonim, 2013).
Sellerin çok büyük bir kısmı, aslında doğanın kendini koruma mekanizması içinde gelişen olaylar sonucu meydana gelmektedir. Zaten sel, canlı ve cansız çevreye zarar vermediği sürece
normal bir “hidrometeoroljik” olay olarak kabul edilmektedir.
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Dünyanın birçok ülkesinde hangi iklim kuşağında olursa olsun sel ve taşkın olayları yaşanmaktadır. Amerika’da 1969–1981 yılları arasında meydana gelen taşkın ve sel olayları incelendiğinde 32 ani taşkın olayında 1185 kişinin hayatını kaybettiği belirlenmiştir. Bu ölümlerin
% 93’ünün boğulma sonucu gerçekleştiği, bu boğulmaların da % 42’sinin arabada boğulma,
diğerlerinin ise evde, kamp alanlarında ya da köprü veya nehirler üzerinden geçerken olduğu
saptanmıştır.1999 yılında Fransa’da yaşanan taşkın olayında ise 36 kişi hayatını kaybetmiş,
2003 yılındaki taşkından ise 27.000 kişi etkilenmiştir(EMDAT 2005).
Türkiye’de sel ve taşkınları meydana getiren yağışların sinoptik durumları ile geçmiş sel ve
taşkınlara ilişkin envanter verilerinin birlikte değerlendirilmeleri sonucunda, sel ve taşkınların
en çok Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında oluştuğu görülmektedir. Karadeniz, Akdeniz ve Batı Anadolu coğrafi bölgelerinin taşkına en hassas bölgeler olduğu ortaya
çıkmaktadır. (TUHK, 2003)Türkiye’deki coğrafi bölgelerimizde değişik zamanlarda pek çok
kişinin çeşitli şekillerde zarar gördüğü birçok sel ve taşkın olayına rastlamak mümkündür, örneğin; 1998 Trabzon-Beşköy selinde 60 kişi ölmüş ve 1000 kişi selden etkilenmiştir. Yine 1998
yılındaki Batı Karadeniz sel ve taşkınlarında ise 10 ölü, 47 yaralı, 40 000 evsiz ve 1 200 000
etkilenen belirlenmiş ve 1 milyar dolar zarar ortaya çıkmıştır. 1995 yılında Ankara, İstanbul
ve Senirkent sel ve taşkınlarında 74 kişi ölmüş, 46 kişi yaralanmış, 2000 kişi evsiz kalmış, 10
000 kişi etkilenerek 65 milyon dolar zarar meydana gelmiştir. (EMDAT, 2005). 2009 yılında
İstanbul’da Ayamama Deresinde meydana gelen sel felaketinde 31 vatandaşımızın, 2012 yılında Samsun’da meydana gelen sel felaketinde de 11 vatandaşımızın hayatlarına mal olmuştur
Sel olayı, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, arazilerin yanlış kullanımı, ormanların çeşitli
nedenlere bağlı olarak tahribi, yerleşme ve sanayi alanlarının seçiminde yapılan yanlışlıklar, alt
yapı yetersizliği, hızlı nüfus artışı, sel ve taşkına karşı gerekli teknolojiyi kullanma imkânının
olmaması gibi pek çok nedenden dolayı, daha etkili olmakta ve birçok ülkede doğal afetlerde
ilk sırayı almaktadır.

Harita1: DSİ Taşkın Olaylarının İllere Göre Dağılımı 2001-2012
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Ülkemizde de yukarıda sayılan nedenlerden dolayı, doğal olarak meydana gelen sel olayı,
genellikle afet boyutuna ulaşmakta, özellikle büyük yerleşim alanlarında çok büyük can ve mal
kayıpları olmakta ve önemli sosyolojik ve psikolojik sorunlar yaşanmaktadır.
Tablo1.Türkiye’deki Doğal Afetler İçinde Sel ve Taşkın Olaylarının Yeri (1903–2005) (EM-DAT, 2006a)
Doğal Afetler
Deprem

Olay Sayısı
71

Ölü Sayısı
88,538

Yaralı Sayısı
92,866

Evsiz
1,160,880

Etkilenen
Toplam Etkilenen Zarar (000) $
5,620,850
6,874,596
16,096,600

Aşırı Sıcaklık

6

104

300

0

8,000

8,300

0

Sel ve Taşkın

31

1,260

211

99,000

1,586,520

1,685,731

2,193,500

Arazi Kaymaları

8

591

2,080

185

1,905

2,298

0

Yangınlar

4

13

139

350

500

850

0

Fırtına

9

100

0

13,500

13,639

2,200

Ülkemizde 1903–2006 yılları arasında gerçekleşen 31 sel ve taşkın olayında 1260 kişi ölmüş,
208 kişi yaralanmış ve 1,5 milyondan fazla kişi ise bu afetlerden etkilenmiştir. Bu afetlerin
ekonomik maliyeti ise 2 milyar ABD dolarının üzerindedir(EM-DAT, 2006a).
2. ÇALIŞMA ALANI, MATERYAL VE YÖNTEM

Harita2: Kızıldağ Sel Kontrol Projesinin Ülkemizdeki ve Afyon İlindeki konumu

Kızıldağ Köyü, Afyonkarahisar İli, Merkez ilçesine bağlı bir köydür ve merkezden 13 Km
uzaklıktadır. Kızıldağ köyünün içerisinden ve civarından geçen üç adet ana dere bulunmaktadır.
Bu ana dereye proje sahasının havza sınırları içerisindeki anadere, yandere ve bunlara bağlı
dereciklerden su ve materyal gelmektedir. Sel ve taşkın olaylarının başladığı nokta proje alanı
olan Kızıldağ havzası olduğu tespit edilmiş olup, buradan toplanan yağış ve materyal selevir
barajından gelen su kanalına dökülmektedir.
Proje sahasının olduğu havza içerisindeki dere ve derecikler 3 adet ana dereye dökülmektedir, havza çıkışında Kızıldağ köyünün içinden geçen Yağıpınarı Deresi proje Alanı dışındaki
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Bayalık deresiyle, köyün civarından geçen Akpınar deresi proje alanı dışındaki Sarı dere ile,
Püsküllüçal Deresi de proje alanı dışındaki Karakayalar Deresiyle birleşerek Selevir Baraj gölünden gelen su kanalına dökülmektedir. Bu derelerin Köy ve civarında oluşturduğu tahribat
Kızıldağ köyü Sel havzası içerisindeki dere ve dereciklerin taşımış olduğu rusubatla orantılı
olarak artmaktadır.
Kızıldağ köyü halkı ile görüşüldüğünde aşağıdaki tespitlere ulaşılmıştır;
Köy muhtarıyla görüşüldüğünde 1962 yılında köyün sel suları yüzünden büyük zarara uğramış,
mal kayıpları neticesinde çadır köy kurulmuştur. 2002 yılında İlkbaharda ( Nisan-Mayıs Ayları
) yağışların artmasıyla, ana derenin su doluluk oranına bağlı olarak, yüksek rakımlardan aşağı
rakımda bulunan Kızıldağ köyüne ve suyun akış hızının ve taşıdığı materyalin artması ile dere
boyunca oluşturulmuş olan tarımsal alanlarında zararı olduğu tespit edilmiştir. Köylünün canına zarar verecek derecede hiçbir tehlike oluşmamıştır. Ancak taşkınlarla tarımsal alanlara zarar
vererek maddi kayıplara yol açtığı bilgisine ulaşılmıştır.

Foto1: Kızıldağ Köyünden Görünüm
3. BULGULAR
3.1. Topoğrafik Yapı:
Bilindiği gibi ormancılık yatırımlarını diğer yatırımlardan ayıran en büyük özellik, tabiata açık
olmasıdır. Yatırım olanaklarının en verimli ve emin olarak kullanma durumu ile karşı karşıya
olmamız nedeni ile yapacağımız yatırıma etki eden faktörlerin tümünü, ayrı ayrı incelemek
durumundayız.
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Görüntü1: Yağpınarı Deresi Havzası
Proje sahasının bulunduğu havza içersinde 3 ana dere ayrı ayrı proje alanı dışında Yağıpınarı
Deresi Bayalık deresiyle, Akpınar deresi Sarı dere ile, Püsküllüçal Deresi de Karakayalar Deresiyle birleşerek Selevir Baraj gölünden gelen su kanalına dökülmektedir. Proje havza alanı, en
yüksek Batıda Kızıldağ (1713 m) ile kuzeybatıda Kuyuluyayla T. (1543 m) ye ulaşmaktadır.
En düşük rakımı 1200 m den başlamaktadır. Çoğunluk olarak sırtlar, doğu-batı yönünde uzanmaktadır.Belli başlıca tepe ve sırtlar; Yalnızağaç T.(1524 m), Gölcükdamları T.(1454 m), Kale
T.(1383 m), Ahlatlar Sr., Körkuyu T.(1531 m), Kocayokuş Sr.dır. Havza sınırında Kızıldağın
güney batısında az da olsa ağaç türlenin varlığı ve kuzeyinde ağaçlandırma yapılmış alan olduğundan, yan dereciklerden ana derelere materyal akışı yok denecek kadar azdır.
Tepelerde ve yamaçlarda bitki örtüsünün az olmasından kaynaklı, toprak yüzeysel akışa maruz
kalmış ve oyuntular meydana gelmiştir. Taşlılık saha genelinde %25 den fazladır. Tepe ve sırtlarda eğim az ( %0-20) olmakla birlikte, dere kısımlarda eğim artmaktadır (%40-60).
Havza alanının hakim bakısı; kuzeydoğu-kuzeybatı-güneydoğu bakılarıdır.
Havza alanının genelinde eğimin %40 tan az olması ve toprak derinliğinin 60cm den fazla olmasından dolayı yamaç ıslah faaliyetlerinde ağaçlandırma, oyuntu erozyonuna maruz kalmış
derelere ise kuru duvar eşik ve kafes tel eşik yapımı planlanmıştır.
3.2. Jeolojik Yapısı
Afyon ve çevresini içine alan bölgede farklı litolojik ve tektonik özelliklere sahip kuşaklar yer
almaktadır. Bunlar Toros ve iç Toros tektonik kuşaklarıdır. Afyon ve dolayında birbirinden tektonik dokanakla ayrılmış iki temel kaya topluluğu mevcuttur. Bunlardan birisi Toros Kuşağına
ait Sultandağları ‘nın devamını oluşturan Toros Paleozoyik ve Mesozoyik birimleridir. Diğeri
ise iç Toros Kuşağında yer alan ve Afyon ‘un kuzeydoğu, kuzey, kuzeybatı ve batısında Neojen
örtüsü altında geniş alanlar kaplayan Afyon metamorfitleri ‘dir. Diğer yandan Sandıklı ‘nın kuzey kesiminde, altta, Afyon metamorfitleri üzerine transgressif bir konglomera ile gelen birim
Afyon ve çevresindeki diğer benzerlerinden tamamen farklıdır. Bütün bu özellikleri göz önüne
alarak Afyon ve çevresini üç temel bölgeye ayırmak mümkündür.
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Bunlar;
•

Sultandağları ‘nın kuzey bölgesi (Toros kuşağı),

•

Afyon’un kuzey bölgesi (iç Toros kuşağı),

•

Sandıklı’nın kuzey bölgesi.

Afyon İscehisar dolaylarının jeolojisi şu şekilde tespit edilmiştir; Bölgedeki kayaçların temelini
oluşturan Çobanlar kristalen şisti genellikle kahve, boz, yeşil renkli ve çok kıvrımlı bir yapıya
sahiptirler. Düşük dereceli yeşilşist fasiyesine ait mineral parajenezleri kapsarlar. Granoblastik
dokuya sahiptir. Genel olarak albit-klorit-muskovitbiyotit-kuvarsşistlerden oluşmuştur. Kayaç
yeşilşist fasiyesi, kuvars-albit-muskovit-klorit subfasiyesinde (klorit zonunda) metamorfizma
geçirmiştir. Bu birim Afyon ‘un kuzeybatı, kuzey, kuzeydoğu, ve güneydoğusunda geniş alanlar kaplamaktadır.
3.3. Toprak Yapısı
Havza alanı genel itibariyle derin toprak yapısına sahip az da olsa litosol alanlar da mevcuttur.
Yer yer uygun alanlar tespit edilmiş ve profiller açılmıştır. Bu alanlarda mutlak toprak derinliği
derin yapıda (60< cm), fizyolojik derinlik ise 100 cm’nin üzerindedir. Toprak Kil ve Kumlu-Kil
yapısında, orta bünyeli, geçirgenlik iyidir. Profil taşlılığı genel itibariyle taşlı (%25 den fazla)
profilin taşlılığı az olan yerlerin civarında blok taşlılık mevcuttur. Jeolojik ve toprak yapısı ile
ilgili Çizelge 2 düzenlenmiştir.
•

Toprak Tipi: Sahanın tamamında Kahverengi Orman toprakları (B) hâkimdir.

•

Bakısı: Proje sahasında genel bakı kuzeydoğu-kuzeybatı-güneydoğu bakı yönündedir.

•

Toprak Türü : Açılan toprak profillerinde yapılan etütlerde ve toprak analizi bulgularında Kil ve kumlu-Kil topraklarının sahaya hakim olduğu anlaşılmaktadır.

•

Toprağın Bünyesi : Etütlere ve toprak analiz raporuna dayanarak, genel olarak saha orta
tekstürlü olarak tespit edilmiştir.

•

Yüzeysel Otluluk : Yapılan arazi etütlerinde, sahanın genelinde % 60 dan az otlu olduğu
görülmüştür.

•

Drenajı : Genel olarak sahanın drenajının iyi olduğu söylenebilir.

•

pH: 6.95-8.14 arasında yer aldığından nötr ve hafif alkali toprak özelliğindedir.

•

Kireçlilik : % 0.97-% 68.8 arasında, kireçli ve çok fazla kireçli özelliktedir.

•

Tuzluluk: Tuzsuz

•

Organik Madde: Organik maddece zengin toprak grubundadır.

Sonuç itibariyle, çalışılacak alanlarda edafik yapının; toprak türü, tipi, fiziksel ve kimyasal
özelliklerinin ağaçlandırma tekniğine uygun olduğu, ağaçlandırmayı kısıtlayıcı drenaj bozukluğunun olmadığı, topraklarda tuz sorununun bulunmadığı, toprağın mutlak derinliğinin 30-60
cm.’in üstünde olduğu, fizyolojik derinliğinin yeterli olduğu tespit edilmiştir.
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3.4.Hidroloji Durumu
Proje havzası derelerin akar bakarına göre 23 adet yan dere havzaya ayrılmıştır. 3 adet ana
dere tespit edilmiştir; bunlara bağlı yan dereler ve derecikler vardır. İlkbahar aylarında su akışı
olmaktadır ve buda oyuntular oluşturmuştur. Topografya ve drenaj haritasında tüm derelere numara verilerek belirlenmiştir. Ana dereler, yan dereler ve dereciklerin toplam uzunluğu 37031
metredir.

Görüntü2: Proje genel sınırı ve drenaj ağı

Foto2: Anadere Ve Yerleşim Yerleri
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Görüntü3: Yağpınarı Deresi Kızıldağ Köyü Yerleşimi içinden geçmektedir.
3.5. İklim Durumu
Havzanın genel iklim karakteristiklerini yansıtacak meteorolojik gözlemler sahaya ortalama
13 km. mesafede ve 1034 m rakımlı Afyonkarahisar Meteoroloji istasyonuna ait değerler ekte
sunulan “Meteorolojik Rasat Değerleri” tablosun da gösterilmiştir. Afyonkarahisar meteorolojik değerleri 1034 m rakıma aittir. Proje sahasının ortalama rakımı 1400 m.dir. İstasyonla saha
arasında 300 m. yükseklik farkı vardır. Bu farktan dolayı proje sahasında yağışların daha fazla
olabileceği, ortalama sıcaklığın da daha düşük değerlerde olabileceği kabul edilebilir.
Zor şartlarda, büyük masraflara her türlü dış etkilere maruz kalarak gerçekleştirilen çalışmalarda başarıyı arttırmak amacıyla havza iklim karakteristikleri, projede “ERİNÇ’İN YAĞIŞ ETKİNLİĞİ İNDİSİNE’’ göre analiz edilmiştir.
Erinç’in “Yağış müessiriyeti indisi” (Yağış miktarı ile kaybedilen su miktarı arasındaki münasebet” Im, aşağıdaki formül ile izah edilmiştir.
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•

Im = P / Tom

•

Im : Yağış müessiriyeti indisi

•

P : Yıllık yağış miktarı (mm.)

•

Tom : Yıllık ortalama yüksek sıcaklık (0C)
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Tablo2:Yağış etkenliği İndisi
İNDİS

İKLİM TİPİ

VEJETASYON TİPİ

I<8

Tam Kurak (TK)

Çöl

8<I<15

Kurak (K)

Çöl – Step

15<I<23

Yarı Kurak (YK)

Step

23<I<40

Yarı Nemli (YN)

Park Görünümlü Kurak Mıntıka Ormanı

40<I<55

Nemli (N)

Nemli Mıntıka Ormanı

55<I

Çok Nemli (ÇN)

Çok Nemli Mıntıka Ormanı

Proje sahasına uygulandığında Yağış İndisi;

Im= 416.8 / 17.1 = 24.37

Bu indise göre iklim tipi “ Yarı Nemli ”, vejetasyon örtüsü ise “Park Görünümlü Kurak Mıntıka
Ormanı” olmaktadır.
METEOROLOJİK GÖZLEMLER
ü İstasyon Adı: AFYONKARAHİSAR
ü R a k ı m ı: 1034 m.
ü Enlem: 38,45
ü Boylam: 30,32
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558

39.3
35.8
41.7
50.8
47.4
32.5
21.3
14.8
12.6
36.5
37.2
46.9

416.8

Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık

YILLIK

1.0
0.8
1.1
1.5
1.3
0.9
0.7
0.4
0.4
1.1
1.0
1.1
111.3
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30.4

7.7
7.9
5.9
1.4
0.2
0
0
0
0
0
2.1
5.2

Ortalama
Kar Örtülü
Günler
Sayısı

10 yıl tekerrürlü maksimum yağış (mm)

60.3

60.3
20.0
30.7
27.6
32.7
39.6
36.1
34.3
35.4
36.6
37.3
38.0

Günlük en
Yağış >= 50
Ortalama yüksek
Yağış >= 10
mm Olduğu
Yağış
mm Olduğu
AYLAR Yağış
Günler SaGünler Sayısı
(mm)
Miktarı
yısı
(mm)

37.3

51.0
40.0
31.0
28.0
0
0
0
0
0
0
1.7
8.9
5.3

- 3.3
- 2.6
0
4.6
8.3
11.6
14.3
14.0
10.3
6.2
1.6
- 1.4

6 saatlik
33.1

0.3
1.5
5.3
10.3
15.0
19.2
22.2
21.8
17.8
12.2
6.4
2.1
111.2

24 saatlik
41.1

17.1

4.5
6.2
11.0
16.2
21.1
25.5
29.2
29.0
25.2
19.1
12.1
16.1

111.2
146.2
188.2
239.5
224.1
161.8
91.2
22.6

8.7
5.7
3.8
3.13
2.24
1.27
0.72
0.51
0.5
1.91
3
2.91
24.37

YN

TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
K

Ortalama
Ortalama
Ortalama
Yağış
Düşük
Yüksek Ortalama
İklim
Buharlaşma Etkinliği
Sıcaklık
Sıcaklık
Sıcaklık
Tipi
(mm)
(ºC)
İndisi
(ºC)
(ºC)

2 saatlik
28.9

-19.0
-19.4
-17.0
- 7.6
- 3.1
3.9
5.6
6.0
1.2
- 4.60
-13.2
-18.0
- -19.4

En Yüksek En Düşük
Kar Örtüsü
Sıcaklık
Kalınlığı
(ºC)
(cm)

Meteorolojik Gözlem Değerleri

I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu / Çankırı
10-12 Eylül 2014

Tablo 3. Meteorolojik Gözlem değerleri

10-12 Eylül 2014

I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu / Çankırı

3.6. Havzadaki Bitki Örtüsü:
Havzada, münferit ve gruplar halinde az miktarda kuşburnu ve alıç türlerine ve birkaç adet Sedir ağacına rastlanmış fakat kayda değer görülmemiştir. Bazı alanlarda da kayda değer şekilde
boy ve çapa ulaşmış kapalılık oluşturamayacak halde Ahlat ve Meşe türleri tespit edilmiştir.
3.7. Sosyal ve Ekonomik Durum:
Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK ) verilerine göre 2011 yılı nüfusu 1553 dür.
Köyün ekonomisi tahıl tarımına dayanır ve küçük, büyükbaş hayvancılığa dayanır. Ekonomik
faaliyetler hızla gelişmekte olup modern entansif tarım yapımına başlanmıştır. Ayrıca dışarıda
çiftlik işlerinde de çalışarak gelir sağlayanlar da vardır. Köyde ilköğretim okulu, içme suyu
şebekesi , kanalizasyon şebekesi, PTT acentesi , Sağlık ocağı ve sağlık evi mevcuttur.
4. HAVZA VERİLERİNİN SEL KONTROLU TEDBİRLERİ İLE İLGİLİ
DEĞERLENDİRMESİ
4. 1. Toprak İşleme
Proje sahasının 1381 ha alanımda İkili ve Üçlü riper ile Alt toprak işleme yapılması planlanmıştır. Bu sayede toprak bünye kazandırılmış olup varsa tabakalar parçalanmış olacaktır.
Böylelikle toprak, yağış esnasında daha fazla yağmur suyunu daha hızlı şekilde derinlere süzülecektir. İşlenmiş toprak üzerinde doygunluk sonrası yüzeysel akışı engellemek için traktör ile
tesviye eğrilerine paralel teras yapılacaktır.
Havzada toprak ve topoğrafik şartların uygun olduğu yerlerde gradoni tipi teraslar halinde toprak işleme yapılacaktır. Toprak işleme makine gücü (ekskavatör) ile yapılacaktır.
Ekskavatör ile 100-120 cm genişliğinde Gradoni tipi teraslar için yatay aralık hesaplanması:
Teras en kesiti= a+bx h/2
120 cm. genişliğindeki terasın kesit alanı 0.255 m2dir.10 yıllık 2 saatlik maksimum yağış ise
28.9 mm/sn dir. Buna göre;
Qmax=C.İ.A
0,255=0,80 x 0,0289 x A =>0,255/0,0231= 11.03 m
Formüldeki C akım katsayısı Prof. Dr. F. Tavşanoğlu’nun Dalgalı çıplak satıhlar için tespit
ettiği 0,80 katsayısı alınmıştır. Hesaplamalar sonucunda ekskavatör ile yapılacak teraslar için
yatay aralıklar 11 m olarak tespit edilmiştir.

559

I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu / Çankırı

10-12 Eylül 2014

Tablo 4. Akım Katsayısı
Tablo- Akım Katsayısı
Prof. Dr. F. Tavşanoğlu-1974
Yağış Alanı Özelliği
Su sızdırmayan satıhlar
Dik çıplak satıhlar
Dalgalı çıplak satıhlar
Düz çıplak satıhlar
Dalgalı otlaklar
Yapraklı ormanlar
İbreli ormanlar
Meyve bahçeleri
Vadi içi tarım arazisi

C Değeri
0.95
0.90
0.80
0.70
0.65
0.60
0.50
0.40
0.30

Ancak, proje alanı genelinde eğimin %40 ve daha az olması, toprak mutlak ve fizyolojik derinliklerinin 60 cm den fazla olması tuzluluğun olmaması sebebiyle tüm alanda ağaçlandırma
yapılabilme imkanı sağlamakta teras aralık mesafeleri daha düşük tutularak daha fazla fidan
yetiştirebilmemizi sağlayacaktır. Böylelikle yüzeysel akış tamamıyla engellenerek alan bütünüyle ağaçlandırılmış olacaktır.
4. 2. Enine Yapılar:
Havzada oyuntu ıslahı için, kuru duvar eşik ve kafes tel eşik tesis edilecektir. Bu tesislerin sayısının hesabında;
h1-h2
n= ----------------- formülü kullanılacaktır.
h
Burada:
ü n: enine tesis sayısını
ü h1: Derenin kot farkını
ü h2: Oluşturulacak denge meyli kot farkını
ü h2: Dere uzunluğu (m) x denge meyili (%)
ü h: enine tesis yüksekliğini ifade etmektedir.
ü h = 1 m. Alınmıştır.
Denge meyli = % 8 olarak alınmıştır.
22700 metre uzunluğundaki kuru dere de oyuntu ıslah faaliyetleri yapılacaktır. 3071 adet enine
yapı tesis edilecektir. Kurutaş duvar eşik yapımı için uygun ve yeterli miktarda taş ve kaya parçasının bulunamadığı oyuntu ve kuru derelerde kafes tel eşik yapılması planlanmıştır.
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Kuru duvar eşik yapımından önce en az 0,50 m. derinlikte temel açılacaktır. Duvar yüksekliğine
göre, üst genişliği ve alt genişlikleri ile örnek temel kazısı aşağıda verilmiştir.
Eşik Yüksekliği

Ön Eğim

Taban Genişliği
(metre)

Üst Genişlik
(metre)

0.70

0.50

%
30

1.00

1.00

0.70

30

1.50

1.30

0.90

30

2.00

1.60

0.90

30

(metre)
0.70

4. 3. Kuru Duvar Eşik Yapılması
Havzanın genel alanı 2687 ha alan ve çalışma alanı 1631 ha alan olup 1381 ha alanda makinalı
alt toprak işleme ve üstünde traktör ile teraslama, 250 ha alanda ise ekskavatör ile teraslama
yapılarak yamaçlarda 10 yıl tekerrürlü 2 saatlik maksimum düşen yağışı tutması hedeflenmiştir.
Bu alana dikilecek fidanlar ile orman kurulması planlanmaktadır. Böylece C katsayısı düşecektir. Gerekli görülmesi halinde 3071 adet enine yapı ile oyuntu ve kuru derelerde oluşacak
sediment taşınımı azalacak ve kıyı ve taban oyulmaları duracaktır.
Kızıldağ Köyü yerleşim etrafına 102 ha alanda tesis edilecek badem ormanı ile köylülerin alternatif geçim kaynağı oluşturulmuş olacaktır.
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Tablo 5. Proje Faaliyetleri ve Miktarları
Sıra No
1
2
3

3
5
6

FAALİYET ADI
Ekskavatör İle Toprak İşleme
Terasların Aplikasyonu
Dozerle Toprak İşleme
Lastik tekerli traktörle Gradoni şeklinde toprak
işleme
Kuru Duvar Eşik (834 adet)
Kafes Tel Eşik( 2237 Adet)
Temel kazısı yapılması

7

Servis Yolu yapımı

8

Dikim (Karaçam-Sedir-Badem)
Bakım Bedeli(ot alma çapa ve iç taksimat şebekesi bakımı)
Dikenli Tel Çit İhata Bedeli Toplamı
Köy tüzel kişiliklerince Koruma

4

9
10
11

Birimi
Km
Km
Km

Miktarı
334.97
334.97
4653.54

Km

4653.54

m3
m
m3

4703
7945
11738

Km

28.91

1000Adet

3462

Km

4938.51-28.91

Km
7 yıl

60.99
1631.78

4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Planlanan tüm faaliyetler yalnızca sel havzasının menbaa kısmında bulunan yukarı havzada
yamaç ıslahı ve oyuntu ıslahını kapsamaktadır. Topografik yapının, iklim koşullarının, arazi
kullanın durumunun, hidrolojik ağın, jeolojik ve toprak yapısın ve vesaire etmenlerden oluşan
sel havzalarında sel olayının oluşmasına birçok faktör etki etmektedir. Alınan tüm tedbirler
sadece selin şiddetini, hızını ve kuvvetini azaltmaya yöneliktir.
Sel, erozyonun etkisi ile oluşan doğal olaydır. Tüm doğa olaylarının afete dönüşmesi yalnızca
insanoğlunun zarar görmesine bağlıdır. İnsanlardan uzak yerlerde olan doğa olayları can ve
mal kayıplarına neden olmuyorsa afet kapsamına girmemektedir. Bu bağlamda insanların doğa
olaylarına müsait alanlarda, yerleşim yerleri, tarım arazileri ve ulaşım güzergahlarını oluşturmaları afet tehlikesi hattına girmelerine neden olmaktadır. Bu doğal olayın önüne insanoğlu
geldiği zaman zarar kaçınılmazdır. Kızıldağ Köyü yerleşim yeri havzanın mansabında yer almaktadır. Yerleşim yerlerinin yanlış yerde konumlandırılması da kendimizi doğal olayın içine
attığımızın en büyük göstergesidir. Bunun üstüne yöre insanının yanlış arazi kullanımı ile sele
etki eden kuvvetler artmakta ve oluşacak zarar daha da büyümektedir.
Ekonomik faaliyetlere ve yaşam kaynaklarına yakın olmak gayesi ile afet tehlike hattına giren
insanların, oluşabilecek herhangi doğa olayı karşısında can ve mal kayıplarına uğrama riski her
zaman olacaktır. Tehlike potansiyeli ile beraber sürekli olarak hayatı devam ettirmek ve afet
esnasında can ve mal kayıpları riski ile karşılaşmak ülkemizde genel sıradan bir durum halini
almıştır.
Yapılacak tüm faaliyetlerin ana maksadı, havzadaki tehlike potansiyelini 10 yıllık 2 saatlik
maksimum yağışa göre ortadan kaldırmak ve bu değerlere göre muhtemel riskleri en aza indirmektir. Yamaçlarda yapılacak ıslah faaliyetleri düşen yağışı yamaçlarda tutarak oyuntu ve dereciklerdeki debiyi düşürecektir. Oyuntu ıslah faaliyetleri denge meyili oluşturana kadar rusubat
taşınımını en aza indirecektir. Denge meyilinin oluşması ile su akış hızı düşecek olup oyuntu
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tabanı ve yanlardaki aşındırma kuvveti düşecektedir. Sel dereciklerinde akış hızının düşmesiyle
enerjisi azalan akımın askıda taşıdığı rusubat da çökelerek birikecektir.
Yamaçlarda yapılacak tesislerin devamlılığını sağlaması ve etkisinin devamı için tahsisi ormana geçen alanlarda fidan dikimi, tesislerin bakımı (Ot alma-çapa ve teras onarımı) ve koruma
yapılacaktır. Dikilecek fidanlar ağaçlık çağına gelerek kapalılık oluşturması ile düşen yağışların direk toprakla buluşmasına mani olacaktır. Böylece yağmur damlalarının toprağı aşındırma
gücü düşecek olup erozyonun oluşumunu yavaşlatacaktır. Dikilecek badem fidanları ile yöre
halkına ekonomik katkı sağlanması amaçlanmıştır. Bu sayede mera üzerindeki hayvancılığın
yoğun baskısının azalması hedeflenmektedir. Alternatif geçim kaynaklarına teşvik muhakkak
yöre halkının ekonomik faaliyetlerinin çeşitlenmesine sebep olacaktır. Mera alanının daha verimli hale gelmesi için planlı olarak muhtelif ekonomik faaliyetlere yönlendirme ve teşvikler
yapılmalıdır.
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RİZE YÖRESİNDE ARAZİ KULLANIMI VE BAZI İKLİM ELEMANLARINDA
MEYDANA GELEN ZAMANSAL DEĞİŞİMLER İLE SEL-HEYELAN OLAYLARI
ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Turan Yüksek1, Filiz Yüksek 2
1

RTEÜ Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 53100 Rize.
2

Pazar Orman İşletme Müdürlüğü, 53300 Pazar-Rize.
turan53@yahoo.com

ÖZET
Rize ili sahip olduğu arazi yapısı, bitki örtüsü ve iklim özellikleri ile Türkiye
ölçeğinde özel bir yere sahiptir. Toprak işlemeli tarıma uygun arazi varlığı oldukça az olmasına karşın, halkın ana geçim kaynağını tarımsal ürünlerden
elde edilen gelirler oluşturmaktadır. Bu da diğer arazi kullanım şekilleri üzerindeki baskıları artırmakta ve arazi dönüştürme konusunu çok önemli bir
çevre sorunu olarak karşımıza çıkarmaktadır. Bu çalışmada; Rize iline ait bazı
iklim elemanlarında ve arazi kullanım şeklinde meydana gelen değişimlerin,
sel ve heyelan olaylarına olan etkileri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla; Rize ilinde 1940 yılından beri meydana gelen arazi değişimi literatür özetleri, coğrafi bilgi sistemleri ile yapılan çalışmalar ve arazi gözlemlerinden faydalanılmıştır. Ayrıca bazı iklim elemanlarındaki zamansal değişimler ve arazi
kullanımı; sel ve heyelan olayları ile ilişkilendirilmeye çalışılmıştır. Araştırma
sonucu elde edilen bilgiler özetle şöyledir: 1939-1970 yılları arasında çoğu ormanlık alanlardan oluşan 234 680 dekar arazi tahrip edilerek çay tarımına
dönüştürülmüştür. 1971-2010 yılları arasındaki dönemde ise aynı nitelikteki
133 460 dekar arazı tahrip edilerek çay plantasyonuna dönüştürülmüştür. Rize
ili merkez istasyonu iklim verilerine göre 1975-2005 yılları arasındaki uzun
yıllar ortalamasına göre Rize ilinin ortalama sıcaklığı 14.1 ºC, yıllık toplam
yağışı 2233 mm iken; 2005-2012 yılları arasındaki dönemde yıllık ortalama
sıcaklık 15.07 ºC, yıllık toplam yağış ise 2395 mm olmuştur. Bu değerlere göre
Rize ilindeki ortalama sıcaklık ve yağış değerleri uzun yıllara kıyasla artmıştır.
1973-1984 yılları arasında ölümle sonuçlanan sel-heyelan sayısı 4, ölü sayısı
40; 1985-1996 yılları arasında ölümle sonuçlanan sel-heyelan sayısı 2, ölü sayısı 12; 1996-2010 yılları arasında ölümle sonuçlanan sel-heyelan sayısı 9, ölü
sayısı 70 olmuştur. İlgili değerlerden de görüldüğü üzere yıllara göre ölümle
sonuçlanan sel-heyelan olayı ve ölü sayısı önce azalmış, daha sonra artmıştır.

Anahtar Kelimeler: Arazi Dönüştürme, Küresel Isınma, Rize, Sel-Heyelan
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GİRİŞ
Sel ve heyelan olayları ülkemizdeki en önemli doğal afetlerin başında gelmektedir. Doğal kaya,
zemin, yapay dolgu veya bunların bir ya da birkaçının bileşiminden oluşan malzemenin, yerçekimi, jeoloji, ve su içeriği gibi doğal faktörler ile doğal olmayan çeşitli faktörlerin etkisi altında
eğim yönünde çoğunlukla dairesel ya da düzlemsel hareketiyle sonuçlanan bir süreç heyelan
olarak adlandırılmaktadır (Ünsal, 2005). Genel olarak kayma ve birikme bölümlerinden oluşan
heyelanların meydana gelmesinde; arazinin topoğrafik yapısı, iklim özellikleri (özellikle yağış
ve sıcaklık), arazinin jeolojik yapısı, anakaya özellikleri, (Öztürk, 2002; Şahin ve Sipahioğlu,
2002, Ünsal, 2005) toprakların agregatlaşma özelliği ve erodibilite nitelikleri ve insan faktörü
çok önemli etkiye sahiptir (URL 1,2; Yüksek, 2009).
Arazi dönüştürmesi küresel bir çevre sorunudur. Dünyanın farklı bölgelerinde orman ve çayır-mera arazileri tahrip edilerek tarım arazisine dönüştürülmektedir. 1990’lı yıllardan sonra
her yıl 14.6 milyon hektar ormanlık alan başta tarımsal olmak üzere kentsel ve diğer kullanım
amaçları için tahrip edilmektedir. Dünya genelinde ağaçlandırma ve bozuk ormanların iyileştirilmesi ile yaklaşık 5.2 milyon hektar orman kurulmaktadır. Buna göre ormanlık alanlardaki
yıllık net kayıp 9.2 milyon hektardır (FAO, 2001). Arazi dönüştürmesi hem orman kaynaklarının miktarı hem de ormanların yürüttüğü işlevsel fonksiyonları olumsuz yönde etkilemektedir. Orman arazilerinin bu şekilde tahrip edilmesi ekonomik, çevresel ve sosyal açıdan pek
çok olumsuzlukları da beraberinde getirmektedir. Örneğin habitatların parçalanması, parçalanan habitatlardaki canlıların göç hareketleri, yaşam alanlarını bozulması, orman kaynaklarının
toprak ve su koruma fonksiyonlarının kısmen veya tamamen ortadan kalkması, sel- heyelan
olaylarının artması, ve erozyonla verimli toprakların taşıması vb. Orman alanlarının tahrip olması ile havza karateristikleri (topoğrafik yapı, arazi yapısı, toprak, havza hidrolojisi, jeolojik
yapı vb) bozulmakta veya tamamen yok olmaktadır. Bitki örtüsünün ve toprak yapısının niteliğini kaybetmesi veya tamamen ortadan kalkması ile meteorolojik kökenli afetlerlerin neden
olduğu zararlar artmaktadır (Wagenet et al., 1994). Toprak koruma yeteneği yüksek olan bitki
örtüsünün tahrip edilerek; toprak koruma yeteneği az olan türlerin alana getirilmesi sonucunda
heyelan olma olasılığı artmaktadır. Yüksek (2001) Pazar havzasında yaptığı bir çalışmasında
kızılağaç baltalıklarının tahrip edilerek çay plantasyonlarına dönüştürülmesi sonucu topraklarda erozyon olma olasılığının %149 arttığını tespit etmiştir. Erozyon olma olasılığının yüksek
çıktığı bu arazide 11 kasım 2001 tarihinde meydana gelen heyelan sonucunda 10 dönüm büyüklüğünde arazi tahrip olmuştur (Yüksek ve Kalay, 2004). Aynı çalışmada toprak kaymasının
olduğu arazilerin tümünün çayla kaplı olması ve arazinin, eğim itibariyle havzanın en düşük
eğimli (Port = % 26) yerlerinden biri olmasının dikkat çekici olduğu vurgulanmıştır.
Şiddetli yağışlar veya bol miktarda karın hızlı erimesi sonucunda yan derelerden ani olarak
gelen ve fazla miktarda katı materyal içeren büyük su kütlesi sel olarak adlandırılmaktadır
(Görecelioğlu, 2003). Ormanlar, jeolojik olarak heyelana uygun yamaçlar üzerinde statik dengenin oluşmasına katkı sağlamakta, yamacın hidrolojik ve hidrolik yapısını koruyarak suyun
yamaç üzerinde heyelan oluşturma olasılığını azaltmaktadır (Balcı, 1996). Havzaların orta ve
yukarı kesimlerinde bulunan koruyucu orman örtüsü derelerdeki akımının kontrol edilmesi
üzerinde önemli etkiye sahiptir (Kalay ve Karagül, 1992). Bu alanlardaki toprak koruma niteliği yüksek olan bitki örtüsünün tahrip edilerek arazi kullanım şeklinin insanlar tarafından
değişikliğe uğratılması sonucunda erozyon ve sel olaylarının arttığı ifade edilmektedir (Kalay
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ve Karagül, 1992; Görecelioğlu, 2003). Yüksek ve Kalay (2004) Çay plantasyon alanlarının
artmasıyla birlikte Pazar deresi yağış havzasında ortaya çıkan sel ve heyelan felaketlerinin arttığını ve bu olaylar sonucunda pek çok can kaybı ve milyonlarca liralık maddi zararın meydana
geldiğini vurgulamaktadır.
Günümüzde küresel iklim değişimi ve nedenleri üzerinde yoğun araştırmalar yapılmaktadır.
Tamamlanmış araştırmaların çoğunda ifade edildiği üzer ormanların tahrip edilmesinin iklim
değişimi üzerinde olumsuz yönde etki ettiği ifade edilmektedir. Zira küresel ısınmada havadaki
karbon salınımının artması çok büyük rol oynamaktadır. Orman hem toprak üstü hem de toprak
altı ile iyi bir karbon depolama alanıdır (Dixon et al., 1994). Bu alanların tahrip edilmesi ile atmosfere salınan karbon miktarları hızla artmakta ve küresel iklim değişimine neden olmaktadır
(Nobre et al., 1991; Betts et al., 2008; Sanz, 2009; Soares-Filhoa et al., 2010).
MATERYAL VE YÖNTEM
Rize ili arazi varlığı, iklim elemanları ve meydana gelen sel-heyelan olayları bu çalışmanın
ana materyalini oluşturmaktadır. Çalışmada arazi ve büro çalışmalarından oluşan yöntemler
uygulanmıştır.
Arazi Çalışmalarında Verilerin Toplanması: Bu amaçla Rize ilinde farklı zamanlarda kentsel
ve kırsal alanda arazi gezileri yapılmış ve meydana gelen arazi değişimlerine ait bilgiler kayıt
altına alınmış ve fotoğrafları çekilmiştir. Yine sel-heyelan olayları sonucunda meydana tahribatların bazıları yerinde incelenmiş ve fotoğraflanmıştır. Kayıt dışı ve yeni tesis edilen çaylık
alanlarına ait bilgiler arazi çalışmaları ile ortaya konulmuş ve satılan çay miktarının 1 dönüm
çaylık alandan elde edilen ortalama verilme oranlaması ile yöredeki mevcut toplam çaylık arazisinin miktarı tahmin edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca arazi gezileri sırasında yöre halkı ile arazi
kullanımı, arazi tahribatı ve nedenleri ile ilgili olarak sözlü bilgi alışverişi yapılmış ve elde
edilen bilgiler kayıt altına alınmıştır.
Büro Çalışmaları: Rize yöresindeki arazi dönüştürme ve iklim özellikleri ile ilgili yapılan araştırmalara ait yayınlar, tezler ve raporlara ait literatür bilgileri büro çalışmaları ile değerlendirilmiştir. İklim elemanlarında meydana gelen zamansal değişimleri ortaya koymak için Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğüne ait Rize Merkez, Pazar meteoroloji istasyonuna ait uzun süreli
iklim verileri ve Ayder-AWOS kısa süreli iklim verileri ve diğer portatif istasyonlara ait iklim
verileri incelenmiş ve yağış ve sıcaklıkta meydana gelen zamansal değişim ortaya konulmaya
çalışılmıştır. İkim elemanlarından yağış miktarı ile sel-heyelan olayları arasında nasıl bir ilişki
olduğu belirlenmeye çalışılmıştır.
BULGULAR
Tarımsal arazi varlığı son derece yetersiz olan Rize yöresinde arazi dönüştürme ve tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı her geçen yıl artmaktadır. Rize ilindeki en büyük arazi dönüştürülmesi ormanlık alanların tahrip edilerek çay plantasyonlarına dönüştürülmesi şeklindedir.
İl genelinde 1939-1970 yılları arasında çoğu ormanlık alanlardan oluşan 234 680 dekar arazi
tahrip edilerek çay tarımına dönüştürülmüştür. 1971-2010 yılları arasındaki dönemde ise aynı
nitelikteki 133 460 dekar arazı tahrip edilerek çay plantasyonuna dönüştürülmüştür. Resmi kayıtlara göre 1940-2010 yılları arasında çay plantasyonu oluşturmak için tahrip edilen arazi 499
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999 dekar iken; gerçekte tahrip edilen arazi 930 000 dekardan daha fazladır. Rize yöresindeki
bir diğer arazi kullanım sorunu kıyı kesimindeki ve vadi boylarındaki verimli tarım arazilerinin
farklı amaçlar için tahrip edilerek amaç dışı kullanımlara dönüştürülmesidir. Bu kapsamda Rize
ili kıyı kesimindeki verimli arazilerin %75 inden fazlası tahrip edilmiş ve amaç dışı kullanıma
tahsis edilmiştir. İlde akarsu kıyıları boyunca kuzey-güney yönünde 10 kilometrelik hat boyunca uzanan verimli arazilerin 752 hektarlık bölümü tahrip edilerek amaç dışı kullanımlara
dönüştürülmüştür.
Rize ilindeki (I+II+III+IV) sınıf arazilerin toplam alanı 8492 hektardır. Rize ilinde tarım yapılan arazi varlığı (kayıt dışı çaylık alanlarla birlikte) 93 000 hektarın üzerindedir. Bir diğer ifadeyle tarıma uygun olmayan ve mutlak suretle koruyucu bitki örtüsü (Orman veya Çayır-Mera)
olarak kullanılması gereken 84508 hektar arazi amaç dışı kullanılmaktadır.
1975-2005 yılları arasındaki uzun yıllar ortalamasına göre Rize ilinin ortalama sıcaklığı 14.1
ºC iken; 2005-2012 yılları arasındaki dönemde yıllık ortalama sıcaklık 15.07 ºC olmuştur. Buna
göre ildeki yıllık ortalama sıcaklık son 8 yılda 0.97 ºC artmıştır. 1975-2005 yılları arasındaki
uzun yıllar ortalamasına göre Rize ilinin yıllık toplam yağışı 2233 mm iken; 2005-2012 yılları
arasındaki dönemde yıllık toplam yağış ise 2395 mm olmuştur. Bu değerlere göre Rize ilindeki
yıllık toplam yağış değerleri son 8 yılda 162 mm artmıştır.
Rize- Pazar meteoroloji istasyonu verilerine ortalama yüksek sıcaklıkların dağılımına bakıldığında 1974-1984 döneminden 1985-1995 dönemine doğru gidildikçe ortalama yüksek sıcaklıkların önce azaldığı, daha sonraki dönemde (1996-2010) tekrar arttığı görülmektedir (Şekil 1).

Şekil 1. Rize- Pazar Meteorolojik verilerine göre ortalama yüksek sıcaklıkların zamansal değişimi
Rize- Pazar meteoroloji istasyonu verilerine ortalama sıcaklıkların dağılımına bakıldığında 1974-1984 döneminden 1986-1996 dönemine doğru gidildikçe ortalama sıcaklıkların
önce azaldığı, daha sonraki dönemde (1997-2010) tekrar arttığı görülmektedir (Şekil 2).

567

I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu / Çankırı

10-12 Eylül 2014

Şekil 2. Rize- Pazar Meteorolojik verilerine göre ortalama sıcaklıkların zamansal değişimi
Rize- Pazar meteoroloji istasyonu verilerine göre 1974-2010 yılları arasındaki farklı dönemlerdeki yıllık yağış miktarları doğrusal olarak artmaktadır (Şekil 3).

Şekil 3. Rize- Pazar Meteorolojik verilerine göre 1974-2010 yılları arasındaki farklı
dönemlere ait yıllık toplam yağışların değişimi
Rize merkez, Pazar ve Ayder-AWOS meteoroloji istasyonu verilerine 2011-2013 yılları arasında yöredeki toplam yağış miktarı Rize ve Pazarda doğrusal bir şekilde azalırken; Ayder’de
doğrusal bir şekilde artmıştır (Şekil 4). Son üç yıllık ortalamalara göre Ayder’deki yağış değeri
%28 artarken; Rize ve Pazardaki yağış değerleri sırasıyla %34 ve 43 oranında azalmıştır.
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Şekil 4. Rize- Pazar ve Ayder-AWOS meteoroloji istasyonu verilerine göre 2011-2013 yılları
arasında yıllık toplam yağışların değişimi
Rize- Pazar meteoroloji istasyonu verilerine yağışların mevsimsel dağılımına bakıldığında
1974-2010 yılları arasındaki farklı dönemlerde mevsimler yağışların arttığı görülmektedir (Şekil 5). Mevsimler itibariyle en fazla artış ilkbahar döneminde (%33.65), en az artış yaz döneminde (% 11.84) meydana gelmiştir (Şekil 5). 1974-2010 Yılları arasındaki farklı dönemlerde
(1974-1984, 1985-1996 ve 1997-2010) yıllık toplam yağış miktarı doğrusal (R2= 0.987) bir
şekilde artmaktadır.
Rize- Pazar meteoroloji istasyonu verilerine göre 1974-2010 yılları arasındaki farklı dönemlerde yıllık toplam bulutlu gün sayısı doğrusal bir şekilde azalmaktadır (Şekil 6).

Şekil 5. Rize- Pazar Meteorolojik verilerine göre 1974-2010 yılları arasındaki farklı dönemlere
ait mevsimsel yağışların değişimi
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Şekil 6. Rize- Pazar Meteorolojik verilerine göre 1974-2010 yılları arasındaki farklı dönemlere
ait yıllık toplam bulutlu gün sayısı
Rize ili genelinde havza bazında yapılan araştırmalarda 100 m2 den büyük 120 adet heyelan olayı
kayıt altına alınmıştır. Meydana gelen heyelanların % 65’i çay plantasyonlarında tespit edilmiştir.
1973-2010 Yılları arasında ölümle sonuçlanan toplam 15 adet sel-heyelan olayı meydana gelmiş ve 122 kişi yaşamını yitirmiştir. 1973-1984 yılları arasında ölümle sonuçlanan sel-heyelan
sayısı 4, ölü sayısı 40; 1985-1996 yılları arasında ölümle sonuçlanan sel-heyelan sayısı 2, ölü
sayısı 12; 1996-2010 yılları arasında ölümle sonuçlanan sel-heyelan sayısı 9, ölü sayısı 70 olmuştur. İlgili değerlerden de görüldüğü üzere yıllara göre ölümle sonuçlanan sel-heyelan olayı
ve ölü sayısı önce azalmış, daha sonra artmıştır (Şekil 7). En fazla ölümle sonuçlanan sel-heyelan olaylarına (% 46) ve ölü sayısına (%97) Temmuz ayında rastlanmıştır.

Şekil 7. 1974-2010 Yılları arasında Rize ilinde ölümle sonuçlanan sel-heyelan olayı ve ölü sayısının zamansal değişimi
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TARTIŞMA VE ÖNERİLER
Ülkemiz tarımsal arazi varlığının karşı karşıya olduğu en önemli sorunlardan biri tarımsal üretim potansiyeli taşıyan verimli arazilerin farklı amaçlar doğrultusunda tahrip edilerek amaç
dışı kullanımlara dönüştürülmesidir. Cumhuriyetin kuruluşundan beri bu sorun artarak devam
etmektedir. Ancak 1990’lı yıllardan sonra kent nüfusunun hızla artması ile tarımsal araziler
üzerindeki baskı daha şiddetli bir şekilde hissedilmektedir. Tarımsal arazilerin çeşitli nedenlerden dolayı tahrip edilmesi ve amaç dışı kullanılması olayı Rize ili içinde çok ciddi bir çevre sorunudur. 1939 Yılından beri günümüze dek yasal kayıtlara göre 49 999 ha, gerçekte ise
93000 hektardan fazla arazi tahrip edilerek amaç dışı kullanımlara tahsis edilmiştir. Arazilerin
bu şekilde tahrip edilmesi ile hem ekosistemin taşıdığı ekolojik denge bozulmuş hem de biyolojik çeşitlilik büyük oranda zarar görmüştür. Çay yapılmadan önceki mevcut arazilerdeki
bitki türlerinin ya pek çoğu ortadan kaybolmuş, ya da popülasyonları azalmış ve habitatları çok
büyük oranda yok edilmiştir. Özellikle son 30 yılda çok aşırı ve kontrolsüz bir şekilde kullanılan yapay gübreler ile de yöredeki toprakların kalitesi azalmış ve toprak faunası büyük oranda
tahrip edilmiştir. Bunun sonucunda da yöredeki meyve ağaçları daha kolay hastalanmakta, birim alandaki meyve ve sebzelerden elde verim azalmış ve kaliteleri büyük oranda düşmüştür.
Yörede tarafımızdan yapılan arazi gözlemleri ve yaşlı insanlarla yapılan sözlü sohbetlerde bu
durum teyid edilmiştir. Rize ilindeki ekolojik dengenin (özellikle çay plantasyonlarına tahsis
edilen alanlarda) bozulması, ekosistemin sağlığının bozulması, toprak kalitesinin düşmesi ve
sağlığının bozulması yöre halkının yaşantısına olumsuz etkileri net bir şekilde hissedilmektedir.
Bu nedenledir ki bu günlerde yöredeki yapay gübre kullanımlarının durdurulması, organik veya
doğal gübre kullanımının yaygınlaştırılması ve tarımsal üretimde organik üretimin artırılması
her platformda tartışılmakta ve paydaşlar arasında ilgi uyandırmaktadır. Yöredeki insanların
pek çoğu arazi tahribatlarını bu şekilde devam etmesi durumunda gelecekte çok ciddi çevre
sorunları ve doğal afetlerle karşı karşıya kalacakları korku ve endişesinin taşımaktadır. Mevcut
durum analiz edildiğinde ve gelecekle ilişkilendirildiğinde yöre halkı tarafından ortaya konulan
bu endişelerin son derece yerinde olduğu görüşü tarafımızdan da kabul görmektedir. Ancak
yinede mevcut sorunun çözümüne katkı sağlayabilecek veya zararlı etkilerini azaltabilecek ya
da gelecekte daha büyük sorunların yaşanmaması için neler yapılabilir. Bu konudaki görüş ve
öneriler özetle aşağıda ifade edilmiştir:
•

Rize ili güncel arazi varlığı ve kullanım şeklinin yersel ve uzaktan algılama yöntemleri
ile doğru bir şekilde tespit edilmesi ve haritalanması,

•

Rize ilindeki arazilerin mevcut haliyle arazi yetenek sınıflarının ortaya konulması,
agro-ekolojik zonların belirlenmesi ve haritalanması,

•

Rize ili çay plantasyonlarının (kayıt dışı çay plantasyonları ile birlikte) dağılımlarının
arazi yetenek sınıfları, yükselti, jeolojik formasyon ve agro-ekolojik sınıflandırmalara
göre mevcut durumunun tespit edilmesi,

•

Tarımsal üretim projeksiyonlarında organik tarım modeli teşvik edilmeli, bu konuda
çiftçiye her türlü teknik (arazi planlaması, bahçe kurulumu ve plantasyon tesisi, sertifikalı fide veya fidan temini, toprak ve su koruma vb), eğitim desteği (Arazi yönetimi,
toprak kullanımı, tarımsal ürün yönetimi, verimlilik, kalite, bakım ve koruma işlemleri,
hasad ve pazarlama vb) konularda eğitilmeli ve akıllı çiftçi modeline geçilmelidir,
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•

Rize ili doğal afetler risk analizi yapılmalı ve sayısal haritalara aktarılmalı,

•

Rize yöresi başta olmak üzere doğu Karadeniz bölümünde iklim değişimi ve etkileri
konusunda özgün araştırmalara zaman kaybedilmeden başlanmalı hatta Doğu Karadeniz
Afet Önleme ve İzleme Merkezi kurulmalıdır.

•

Rize ili arazi tahribatı ve iklim değişimi periyodik aralarla kontrol edilmeli ve uygulanan
projelerin başarı durumları sorgulanmalı, başarısız projeler sistemden çıkarılarak yeni
straterjiler geliştirilmeli,
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ÖZET
Çankırı, gerek sahip olduğu iklim özellikleri gerekse topoğrafik yapısı gereği yarıkurak bir iklim tipine sahiptir. İlde erozyonla verimli toprakların kaybedilmesi sonucu toprak bozulmaları meydana gelmektedir. Böyle alanlarda
hem toprak kayıplarını önlemek hem de varsa mevcut diri örtüyü korumak
amacıyla ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Kurak ve yarıkurak bölge erozyon kontrolü amaçlı yapılan ağaçlandırma çalışmalarına örnek
olarak seçilen Çankırı Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Çankırı Orman
İşletme Şefliği sınırları içerisinde yer alan Alakır erozyon kontrol sahasında,
yerinde yapılan gözlemler ile sahanın kuruluşundan günümüze kadar geçirdiği aşamalar, alana ait meteorolojik veriler ile toprak yapısı yönünden söz
konusu parametreler birlikte ele alınarak değerlendirilmiş ve buna göre kurak
mıntıka ormancılığı açısından bazı önerilerde bulunulmuştur. Çalışmaların
yürütüldüğü 465,27 ha büyüklüğündeki ağaçlandırma alanının ortalama yükseltisi 814 m’dir. Dikimlerde iğne yapraklı türlerden, Anadolu karaçamı (2+0
tüplü), Toros sediri (1+0 tüplü); geniş yapraklı türlerden ise Beyaz çiçekli yalancı akasya (1+0 çıplak köklü), Mahlep (1+0 çıplak köklü), İğde (1+0 çıplak
köklü), Ahlât (1+0 çıplak köklü) fidanları kullanılmıştır. Aynı çalışma alanında Badem türü ile de tohum ekimleri gerçekleştirilmiştir. Söz konusu alanın
çevresi dikenli tel çitle çevrilerek korumaya alınmıştır. Dikimi takip eden ilk
vejetasyon periyodundan itibaren belirli aralıklarla olmak üzere tekniğine uygun kültür bakım tedbirleri uygulanmıştır. Elde edilen bulgular birlikte değerlendirildiğinde; ağaçlandırma alanının tesis edildiği yıldan itibaren, çalışmaların tekniğine uygun olarak gerçekleştirildiği ve 2011–2013 yılları arasında
fidan tutma yüzdesinin %40–60 oranında olduğu; 2013 yılı haziran ayı itibariyle ise fidanların sağlıklı olduğu saptanmıştır. Söz konusu çalışma alanında
kazanılan deneyimlerden benzer ekolojik koşullarda yapılacak ağaçlandırma
çalışmalarında yararlanılabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Alakır, Çankırı, Erozyon Kontrolü, Yarıkurak
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1. GİRİŞ
“Türkiye, %57’si dağlık arazi sınıfına giren, yüksek ve engebeli bir topoğrafyaya sahiptir. Toplam alanın %46’sını %40’tan fazla eğime, %62,5’tan fazlasını da %15’ten büyük eğime sahip
alanlar oluşturmaktadır. Türkiye, bulunduğu coğrafi konum, topoğrafya, iklim jeolojik yapı ve
toprak şartları bakımından erozyona karşı oldukça hassastır’’ (Anonim, 2014a; Anonim, 2014b).
Erozyon, çeşitli etkenlerle toprağın aşınması, taşınması ve birikmesi olayıdır (Anonim, 2014c).
Karabulut & Küçükönder (2008), kurak ve yarıkurak bölgelerde erozyonun daha şiddetli
gerçekleştiğini ve bununla birlikte özellikle insan etkisinden dolayı diğer bölgelerde de erozyon
şiddetinin artış gösterdiğini belirtmişlerdir.
Erozyonu önlemek amacıyla yapılan ağaçlandırmalar, kurak ve yarıkurak alanlarda karmaşık
çalışmaları gerektirmektedir. Ayrıca bu tür alanlarda devamlı artan erozyon tahribatının sonucu
ekilebilir arazi, mera ve ağaçlık alanlarda verim kayıpları oluşmakta, açlık ve yoksulluk sonucu
kırsal nüfus göçe zorlanmaktadır (Turna vd. 2006).
Ülkemizde kurak ve yarı kurak alanlarda yapılan erozyon kontrol çalışmaları riskli olduğundan
yetişme ortamı özelliklerine göre tür belirlenmeli, belirlenecek türün adaptasyon yeteneğinin
yüksek, toprak özeliklerini iyileştirici ve ıslah edici nitelikte olması gerektiği ifade edilmektedir
(Yüksek vd. 2007).
Bu çalışmada kurak ve yarıkurak bölgede erozyon kontrolü amacıyla yapılan ağaçlandırma
çalışmalarına örnek olarak seçilen Çankırı Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Çankırı Orman
İşletme Şefliği sınırları içerisinde yer alan Alakır erozyon kontrol sahasında gerekli gözlemler
sonucu elde edilen veriler ışığında değerlendirmelerde bulunulmuştur.
2.MATERYAL VE YÖNTEM
2.1 Araştırma Alanının Tanıtımı
2.1.1 Mevki
Ankara Orman Bölge Müdürlüğü, Çankırı Orman İşletme Müdürlüğü, Merkez Orman İşletme
Şefliği sınırları içerisinde bulunan araştırma alanı; 1/25000 ölçekli topoğrafik haritada, G31-c3,
H31-b2 paftaları arasında yer almaktadır. Alan 404 no’lu bölme hudutları içerisinde kalmakta
olup 465,27 ha’dır. Ancak bu alana 6,64 ha. servis yolu ve 36,71 ha. doğal gelişimine bırakılan
alanlar da dâhildir. Yani, ağaçlandırma çalışması yapılması planlanan alan 421,92 ha’dır (Anonim, 2011).
Araştırma alanı Çankırı ili Merkez ilçesi, Kuzuköy hudutlarını kapsamaktadır. Kuzeyinde
Alaçat, kuzey doğusunda Altınovacık, güneyinde Yeniyapan eve güney batısında Aşağıovacık
köyleri ile sınırlıdır. Alanın ortalama yükseltisi 814 m. olup Dörthaklık tepe Dörthaklık Tepe
(958 m.), Dedekaş Tepe (946 m.), Çetindere Tepe (924 m.) ve Dedenin Sırtı (830 m.) olarak
belli başlı tepeler mevcuttur. Ayrıca alanda isimsiz kuru dereler bulunmaktadır (Anonim, 2011).
Araştırma alanı amenajman planında OT-Z1 meşcere tipinde, 22 no’lu ağaçlandırma, imar-ıslah,
erozyon kontrol ve mera çalışmaları ile ilgili sahalar arasında yer almaktadır. Ortalama meyil
% 0–20 ile % 21–40 arasında olup, % 41–60 meyil grubunada rastlanmaktadır. Sahanın 181,73
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ha’lık bölümünde hafif şiddetli, 227,20 ha’lık bölümünde orta şiddetli, 19,63 ha’lık bölümünde
şiddetli ve 36,71 ha’lık bölümünde ise çok şiddetli yüzey erozyonunun etkisi altında olduğu
tespit edilmiştir (Anonim, 2011).
2.1.2 İklim
Alakır Erozyon Kontrolü amaçlı ağaçlandırmaya konu olan saha, İç Anadolu Bölgesinde yer
almakta, karasal iklimin Karadeniz iklimine geçiş zonundadır. Ortalama yükselti 814 m., ortalama yağış 402,1 mm, ortalama yüksek sıcaklık 17,9 oC’tır. Araştırma alanı, Erinç formülüne
göre yağış indisi 22,46 olduğundan iklim tipi yarı kurak, vejetasyon tipi ise step tipine girmektedir. Bununla birlikte FAO ve Ürgenç (1998)’in de yıllık yağışı 300 mm ve altında olan yerleri
“kurak”, yıllık yağışı 300–600 mm arasında olan yerleri de “yarıkurak” olarak kabul etmesine
göre de 402,1 mm ortalama yağışa sahip olan Çankırı ili yarıkurak iklim tipine girmektedir
(FAO, 1963; Ürgenç, 1998).
Yıllık ortalama yüksek sıcaklığın düşük olmasından alan, havza iklimi bakımından yarı nemli
iklim tipine sahiptir. Yağışlar daha çok ilkbahar ve kış aylarında düşmekte ve uzunca bir süre
yaz kuraklığı olmaktadır (Anonim, 2011).
2.1.3 Jeoloji ve Toprak Durumu
Araştırma alanının anakayası, ülkemizde yaygın olarak görülen anakaya türlerinden kireç
taşıdır. Kireçtaşı toprakları kilce zengin, sığ-orta derin, iskeletçe zengindir. Bu nedenle geçirgen
topraklardır (Anonim, 2010). Araştırma alanında toprak türü olarak kil, tozlu balçık ve kumlu
killi balçık topraklar bulunmaktadır. Toprak reaksiyonu genel olarak alkali özelliktedir. Buna
göre ağaçlandırmada seçilen bitki türlerinin yüksek pH’a tolerans gösteren türlerden olmasına
dikkat edilmiştir. Ayrıca topraklar organik maddece fakir ve tuzsuz sınıfındadır (Anonim, 2011).
2.1.4 Erozyon Durumu
Araştırma alanında erozyon tipi genellikle yüzey erozyonu şeklindedir. Erozyon durumunu
gösteren Çizelge 1’de verilmiştir.

Çizelge 1.Alakır erozyon kontrolü uygulama projesi erozyon durumu
Sıra
No

1

Yandere
veya Derecik
Adı
İsimsiz K.D.

YÜZEY EROZYONU

Bölme
No

Toprak Muhafaza
Çalışması Yapılacak Alan (Ha)

Yok veya
Hafif (Ha)

404

465,27

181,73

Orta
(Ha)

Şiddetli
(Ha)

Çok
Şiddetli
(Ha)

227,20

19,63

36,71

2.1.5. Abiotik ve Biotik Zararlılar
Böcek, mantar, fare gibi biotik zararlılar bulunmamaktadır. Araştırma alanı yarıkurak iklim
tipine sahip olduğundan kurak dönemlerle karşılaşılmaktadır. Ancak dikilen fidanların ilk yıllarında kuraklıktan zarar görmemeleri için gerekli önlemler alınmıştır (Anonim, 2011).
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2.1.6. Araştırma Alanında Yapılan Çalışmalar
2.1.6.1 Arazi hazırlığı
Araştırma alanında aşırı otlatma, düzensiz faydalanmalar sonucu bozuk nitelikte bireyler kalmış, bu bireyler arasında kapalılık kaybolmuş, toprak büyük ölçüde çıplak kaldığı için de su
tutma kapasitesinin zayıfladığı tespit edilmiştir. Araştırma alanında yamaçlarda toprak korumanın en önemli sorunu olan yüzey erozyonu hissedildiğinden erozyonla mücadele amacıyla
yamaçlarda ağaçlandırma çalışması yapılmıştır (Anonim, 2011).
Dikilen fidanların veya ekilen tohumların ihtiyaç duydukları besin elementlerini ve suyu kolaylıkla alabilmeleri için öncelikle toprak işleme yapılmıştır. Genellikle eğimin % 0–20 eğim grubunda bulunan yerlerde paletli traktörle, ikili riper ve üçlü riper ile 165,54 ha alanda alt toprak
işlemesi yapılmış, % 0–40 eğim grubuna giren 209,01 ha. alanda eksvatör ile teras yapılmış,
% 41–60 meyil grubuna giren 15,67 Ha. alanda eksvatör ile 5,00 x 5,00 metre aralıkla dikim
çukurları açılmıştır. % 41–60 eğim grubunda bulunan, toprak derinliğinin de uygun olduğu
OT vasfındaki çok dalgalı ve kırıklı topografyaya sahip yerde ekskavatör ile çalışmanın uygun
olmadığı için toplam 19,51 ha’ lık alanda işçi gücü ile toprak işleme yapılmıştır. Su açığı olan
yerlerde yüzeysel akışı engelleyip suyu tutması amacıyla hem işçi ile hem de makine gücü ile
teraslar yapılmıştır. 36,71 ha’lık alanda ise; hem erozyonu önleme amaçlı olduğundan hem de
toprak işlemeyi engelleyecek ölçüde yüzeysel taşlılığın olmasından dolayı geven, karaçalı gibi
otsu türler doğal gelişimine bırakılmış, diri örtü temizliği yapılmamıştır (Anonim, 2011).
2.1.6.2 Fidan Dikimi ve Tohum Ekimi
Erozyon kontrol çalışma sahasında toprak türü, yükselti, eğim, bakı gibi veriler dikkate alınarak; alanda iğne yapraklı türlerden 30,59 ha alanda Anadolu karaçamı (2+0 tüplü), 123,80 ha
alanda Toros sediri (1+0 tüplü); geniş yapraklı türlerden ise 159,70 ha alanda Beyaz çiçekli
yalancı akasya (1+0 çıplak köklü), 11,25 ha alanda Mahlep (1+0 çıplak köklü), 12,09 ha alanda
İğde (1+0 çıplak köklü), 15,67 ha alanda Ahlât (1+0 çıplak köklü) fidanları kullanılmıştır. Aynı
çalışma alanında 49,31 ha alanda Badem ve 19,51 ha alanda Meşe türleriyle de tohum ekimleri
gerçekleştirilmiştir. Fidanlar Çankırı Kenbağ, Eldivan ve Çerkeş fidanlıklarından temin edilmiştir. Dikimler çıplak köklü yapraklı dikim, çukurda kenar dikimi ve adi çukur dikimi şeklinde; Meşe tohumları ocak ekimi şeklinde yapılmıştır (Anonim, 2011).
2.1.6.3 Koruma ve Kültür Bakımı
Toprak işleme ve dikim işleri bittikten sonra da ot alma, çapa, teras onarımı gibi bakım işleri
yapılmıştır. 12,741 km uzunluğunda dikenli tel çit ihata ile koruma altına alınmıştır (Anonim,
2011).
2012 ve 2013 yıllarında Anadolu karaçamı (2+0 tüplü), Toros sediri (1+0 tüplü), Toros sediri
(1+0 çıplak köklü), Beyaz çiçekli yalancı akasya (1+0 çıplak köklü), Mahlep (1+0 çıplak köklü), İğde (1+0 çıplak köklü), Ahlât (1+0 çıplak köklü), Aylantus (1+0 çıplak köklü), Zerdali
(1+0 tüplü), Sincan çalısı (1+0 çıplak köklü), Saplı meşe (1+0 tüplü) fidanları ile tamamlama
dikimleri yapılmıştır.
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3. SONUÇ ve ÖNERİLER
Araştırma alanı Çankırı ili, Merkez ilçesi, Kuzuköy köyü sınırları içerisinde yer almaktadır.
Kuzuköy köyü Çankırı iline 31 km uzaklıktadır. Köy nüfusu TÜİK (2013) verilerine göre 27’si
erkek, 19’u kadın olmak üzere 46 kişiden oluşmaktadır (TÜİK ADNKS, 2013). Köy halkı
tarımla uğraşarak kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmektedirler. Bunun yanında az sayıda kişi de
besicilikle uğraşmaktadır.
Araştırma alanı 465,21 ha alandan oluşmaktadır. Bu alanın 181,73 ha’lık kısmında hafif, 227,20
ha’lık kısmında orta şiddetli, 19,63 20 ha’lık kısmında şiddetli ve 36,71 20 ha’lık kısmında
çok şiddetli derecede yüzey erozyonu belirlenmiştir. Erozyonu kontrol etmek amacıyla
ağaçlandırma çalışmalarına başlanmıştır. Ağaçlandırma çalışmasında meteorolojik veriler ve
toprak özellikleri de ele alınarak yetişme ortamına uygun türler tercih edilmiştir. Bu türler
iğne yapraklı türlerden, Anadolu karaçamı (2+0 tüplü), Toros sediri (1+0 tüplü); geniş yapraklı
türlerden ise Beyaz çiçekli yalancı akasya (1+0 çıplak köklü), Mahlep (1+0 çıplak köklü), İğde
(1+0 çıplak köklü), Ahlât (1+0 çıplak köklü) fidanları ve Badem ve Meşe türü ile de tohum
ekimleri gerçekleştirilmiştir. Alanın çevresi dikenli tel çitle çevrilerek korumaya alınmıştır.
Dikimden sonra kültür bakımı tedbirleri (çapalama, ot alma) yapılmıştır (Anonim, 2011).
Elde edilen veriler birlikte değerlendirildiğinde; ağaçlandırma alanının tesis edildiği yıldan
itibaren, çalışmaların tekniğine uygun olarak gerçekleştirildiği ve 2011–2013 yılları arasında
fidan tutma yüzdesinin %40–60 oranında olduğu; 2013 yılı haziran ayı itibariyle ise fidanların
sağlıklı olduğu saptanmıştır.
Gerek çalışma alanında yapılan gözlemler, gerekse literatür bildirişleri (Ürgenç, 1998; Turna ve
ark., 2006; Öner ve ark. 2007 göz önüne alındığında aşağıdaki hususlar önerilebilir:
Çölleşme, kuraklık ve erozyon gibi olgular günümüzün önemli sorunlarını teşkil ettiğinden
ağaçlandırma çalışmalarına hız verilmeli,
Özellikle kurak ve yarıkurak alan ağaçlandırmalarında geleneksel ağaçlandırma çalışmalarına
oranla daha fazla deneyim ve teknik bilgi edinilmeli,
Kurak ve yarıkurak mıntıkalarda doğrudan ağaçlandırma çalışmalarına başlamadan önce
yetişme ortamı isteklerini iyileştirmek üzere, toprak yapısı dikkate alınarak öncelikle uygun
ağaç türleri belirlenmeli,
Fidanlarda, ana işlevi gören ince kökler çevresinde mikroorganizma faaliyeti, kuraklık dolayısıyla zarara uğradığından, yarıkurak yörelerde sığ köklü ağaç türleri kullanılmamalı,
Kurak ve yarıkurak alanlarda topraktaki su ve besin maddeleri yetersiz olduğundan, fidanların
sahada mevcut vejetasyonla rekabete girmesi başarı oranını olumsuz yönde etkilediğinden diri
örtü temizliğine ağırlık verilmeli,
Yarıkurak alanlarda, fidanların derinlere kök geliştirebilmeleri, toprağın su tutma kapasitesinin
ve havalandırma koşullarının iyileştirilmesi, tuz tabakasının kırılmasına olanak sağlayan “derin
toprak ve yüzeysel toprak işlemesi” yapılmalı,
Çukur dikimi yöntemleri uygulanarak, çıplak köklü fidan yerine tüplü fidanlar kullanılmalı,
Kuraklığın arttığı yerlerde çukur boyutları örneğin 30x30x30 cm’den 50x50x50 cm’ye çıkarılmalı ve dikim işlemlerinden sonra toprak iyice sıkıştırılmalı,
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İç Anadolu step sahalarında ibreli türlerin dikimi erken ilkbaharda yapılmalı,
Kurak ve yarıkurak alanlarda entansif kültür bakımı önlemlerinden çapalama ve ot almaya özen
gösterilmeli,
Ülkemizin gerçek step sahalarını meydana getiren İç ve Güneydoğu Anadolu’da geniş alanlarda
ağaçlandırmalar yerine, koruyucu orman şerit ve perdesi karakteri taşıyan çalışmalara ağırlık
verilmeli,
Yarıkurak mıntıkalarda geçmişte yapılan ağaçlandırma çalışmaları kısa vadede başarılı
görülmekle birlikte bunlar uzun vadede değerlendirilmek suretiyle kesin kanıya gidilmeli ve
buna göre tür önerisi yapılmalıdır.
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ÖZET
Küresel iklim değişikliğinin etkileri Dünya’nın birçok bölgesinde gözlenmektedir. Buna bağlı olarak geçen yüzyılda Avrupa’da pek çok kurak dönem yaşanmıştır. Sıcaklık ve yağış rejimlerindeki dalgalanmaların şiddet ve süre bakımından kuraklık olgusunu ortaya çıkardığı ve özellikle kuzey yarım kürede
giderek artan kuraklık olaylarına neden olduğu düşünülmektedir. Kuraklığın
etkileri; başta ormanlar olmak üzere çeşitli vejetasyon tipleri üzerinde gözlemlenebilmektedir. Buna örnek olarak, kitlesel ağaç ölümleri meydana gelmekte ve buna bağlı olarak ormanların depoladığı karbon miktarı azalması
gösterilebilir. Yarı kurak alanlarda ve Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde
yapılan pek çok çalışma; uzun dönemde vejetasyon kompozisyonunun değiştiğini, bitkilerin yer yer veya topluca kuruduğu ya da alandan tamamen
kalktığını, çap artımında azalmalar olduğunu, ağaçlarda yaprak dökülmesinin
arttığını göstermektedir.
Türkiye, İspanya, İtalya, Tunus gibi Akdeniz ülkeleri ve İsviçre gibi bazı Avrupa ülkeleri ağaç kurumalarının görüldüğü ülkelerdir. Özellikle Batı Avrupa’da
ormanlardan geçmişe kıyasla daha az yararlanılmakta, bu ormanlarda daha az
hayvan otlatması yapılmaktadır. Buda ormanların sıklığının artmasına neden
olmaktadır. Sık olan bu doğal ormanların kurak yıllarda daha az kuruması için
önerilen yöntem ise sıklığın seyreltilmesi, bu sayede topraktaki suyun daha az
sayıdaki ağaç tarafından paylaşılması ve budamalarla su kaybının azaltılması
olarak görülmektedir.
İklim değişikliğinin etkilerinin görülmesi muhtemel orman tiplerinin başında
marjinal ve yayılış sınırındaki ormanlar gelmektedir. Marjinal koşullardaki
ormanlar ve türler optimal yayılış alanlarındaki ormanlar ve türlere nazaran
iklim değişikliğinden daha şiddetli biçimde etkilenebilirler. Bu tip ormanların
ekolojik, genetik ve relikt değerlerini korumak ve sürdürmek gerekmektedir.
Bu bildiride dünyadaki ve Avrupa’daki orman varlığı ve bunu tehdit eden iklim değişikliği olgusu irdelenecek ve ülkemiz açısından riskler ve sonuçlar ortaya konulacaktır.
Anahtar kelimeler: İklim değişikliği, Orman sağlığı, Kuraklık olgusu.
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1. GİRİŞ
1.1 İklim projeksiyonları
İklim değişikliğinin izlenmesi konusunda Hükümetlerarası İklim Değişikliği Panelinin (IPCC)
5. Değerlendirme Raporunun ‘İklim Değişikliğinin Fiziksel Bilim Temeli’ bölümü 27 Eylül
2013 tarihinde yayımlanmıştır. Bu rapora göre, yüzyılın sonuna kadar atmosferik CO2konsantrasyonununRCP senaryolarına göre, 2100 yılına kadar 421 ppm ile 936 ppm arasında olabileceği
belirtilmektedir. 2081-2100 yıllarını kapsayan dönemde ortama yüzey sıcaklığının 1986-2005
referans periyoduna göre, olası en yüksek CO2konsantrasyonuna dayalı hazırlanan senaryoda
2,6-4,8°C, en düşük konsantrasyona dayalı senaryoya göre ise 0,3-1,7°C artması beklenmektedir. Ayrıca, küresel ortalama sıcaklıklar artarken, sıcak dalgaların frekansları ve süreleri %
90 kesinlikte artmakta, kurak bölgelerin daha kurak, yağışlı bölgelerin ise daha yağışlı olması
beklenmektedir (IPCC, 2013).
IPCC raporları küresel ölçekte iklim değişimini ortaya koymakta ve gelecek için projeksiyonlar
vermektedir. Küresel projeksiyonların daha detaylı bölgesel veya ülkesel ölçeğe indirilmesi
gereklidir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Türkiye ve çevresi içinbölgesel iklim projeksiyonu üretme çalışmalarına başlamıştır.Türkiye’nin 2100 yılınakadar sıcaklık ve yağışı
için,RCP4.5 senaryosu ile üretilen HadGEM2-ES küresel dolaşım modeli kullanılarak yapılan
çalışmaya göre sıcaklıkların iyimser senaryoda 0,5-4,0°C, kötümser senaryoya göre ise 0,96,3°C artması beklenmektedir. Yağış miktarlarında ise iyimser senaryoya göre ülke genelinde
2040-2050 yıllarına kadar, kötümser senaryoya göre pozitif anomaliler bu yıllardan sonra ise
ortalama yağış miktarlarında azalışlarbeklenmektedir (Demir vd., 2013).Yerli ve yabancı iklim
projeksiyonlarının çoğu gelecekte dünyada ve Türkiye’de ormanları,geçmişe kıyasla daha kurak ve sıcak günlerin beklediğini göstermektedir.
Yeryüzünün ortalama sıcaklığı 1900 yılından bu yana 0,8°C artmıştır (Hansen vd., 2006). Türkiye de son 50 yıllık yağış ve sıcaklık analizleri kuraklık olaylarının şiddetinin ve sıklığının
arttığını göstermiştir (Türkeş ve Erlat, 2003).Ülkemizde 1939-1989 yılları arasındaki 50 yıllık
kayıtlar analiz edildiğinde, söz konusu dönemdeki ortalama sıcaklığın 0,63°C yükseldiğini
belirlenmiştir (Kadıoğlu, 2012).Yağışın miktarı kadar hangi mevsimde yağdığı da önemlidir.
Türkiye’de bölgelere göre de farklılık gösteren yıllık toplam yağışın yaklaşık %40’ı kış, %27’si
ilkbahar, %10’u yaz ve %24’ü sonbahar mevsiminde gerçekleşmektedir (Kadıoğlu, 2012). Bu
durum yaz kuraklığının ülkemiz için çok önemli bir sorun olduğunu ortaya koymaktadır.
1.2 Orman sağlığı ve iklim
Ormanlar ekosistemde anahtar konumdadır. Ormanlar: biyolojik çeşitliliğe ev sahipliği yapar,
karbon depolar, iklimi düzenler, toprağı ve havayı korur, suyu temizler (temiz suyun %75 ormanlık su havzalarından sağlanır), insanların eğlenme ve dinlenme gibi birçok sosyal ihtiyacını
gidermesine olanak sağlar. Ormanların tüm bu sayılan işlevleri yerine getirebilmeleri için sağlıklı olmaları gerekir.
Ağaçların streste veya hasta görünümde olmaları (belirtiler: Renk değişimi, fazlaca yaprak
kaybı, büyüme mevsiminde büyümede ani duraklamalar vs.), yüksek oranda kuruması ve doğal gençleşmesinde azalma var ise orman sağlığında bir problem olduğundan şüphelenilebilir.
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Hastalık, zararlılar ve yangın, fırtına ve kuraklık gibi abiyotik etmenler orman ekosistemlerini
değiştiren önemli doğal etkenlerdir. Bu etmenlerin odun üretiminin azalması şeklinde doğrudan ekonomik etkisi olduğu gibi tür süksesyonuna, kompozisyonuna, dağılışına, bolluğuna,
ormanın yapısına ve yaban hayatına da etkileri vardır. Bu doğal etmenler ormanları her zaman
etkilemiştir, fakat geçen yüzyılda bu etmenlerin şiddeti ve sıklığı artmış, ormanların sağlığı
içingiderek artan bir tehdit olmuştur. Ormanlardan sürdürülebilir şekilde yaralanmak için orman sağlığını tehdit eden faktörlerin rollerinin iyi anlaşılması ve orman işletmeciliği ve planlamasının bu tehdit faktörleri dikkate alınarak yapılması gerekmektedir (Edmonds vd., 2005).
Arazi kullanım değişikliği, çarpık kentleşme, ulaşım için yapılan yollar ile habitatların bölünmesi ormanları tehdit eden faktörlerin bir kısmıdır. Son çeyrek yüzyılda iklim değişikliği ve
iklim değişikliği kaynaklı kuraklık ormanları tehdit eder hale gelmiştir. Kuraklık en fazla Akdeniz ormanları tehdit etmekte ise de son çalışmalar tropikal yağmur ormanlarının dahi kuraklıktan zarar görebileceğini göstermiştir (Phillips vd., 2009).Kuraklık farklı bilim dallarınca farklı
şekillerde tanımlanmaktadır. Bu tanımlar arasında yer alan tarımsal kuraklık, bitki ile uğraşan
ziraatçılarıve ormancıları daha çok ilgilendirmektedir. Toprakta bitkinin ihtiyacını karşılayacak
miktarda su bulunmaması olarak tanımlanan tarımsal kuraklık, fazla nem kaybı ve su kaynaklarında kıtlık oluştuğu zaman meydana gelmektedir. Kuraklık ve su stresi kelimeleri, yaygın
olarak birbirleriyle eş anlamlı kullanılmaktadır. Kuraklığın şiddeti sadece süresi, yoğunluğuve
yağış azlığının coğrafi yayılımına bağlı değildir. Yeryüzünün %28’lik kısmında kuraklık etkilidir (Kramer ve Boyer, 1995). İklim değişikliği ile kuraklık ve ağaç kurumaları arasındaki
kavramsal ilişki Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1. İklim değişikliği ile kuraklık ve ağaç kurumaları ilişkisini gösteren diyagram
(Allenvd.,2010).
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Bitkilerde kuraklık stresinin mekanik, metabolik ve oksidatif etkileri vardır. Mekanik etki; bitki
hücrelerinden belirgin su yitimi gerçekleştiği zaman bitkide turgor kaybıyla kendini gösteren
birincil strestir. Turgorun kaybolması hücrenin genişlememesine ve dolayısıyla bölünememesine neden olur. Bu durum ise bitkide büyümenin durması ve çeşitli nedenlerle oluşan zararın
tamir edilememesi anlamına gelir. Hücre içeriğinin büyük bir kısmını oluşturması, besin ve
hormonlar başta olmak üzere birçok organik bileşiğin taşıyıcısı olması, hücresel fonksiyonlar
için çözücü rol oynaması nedeniyle hücredeki su kaybı ile hücrenin normal işleyişi devam
edemez ve metabolizması bozulur. Buna bağlı olarak hücrede protein denatürasyonları (yüksek
sıcaklıklarda hücre içindeki protein yapısının bozulması) ve enzim inhibisyonları (enzim aktivitesinin durması) gerçekleşir.
Oksidatif etki ise serbest radikallerin, özellikle aktif oksijen türlerinin oluşumunu içerir. Bu
da bitkide gözle görülür zararlara ve hatta bitkinin ölümüne neden olabilir. Kuraklığın orman
ağaçlarına ilk etkisi büyümenin yavaşlaması olurken yıkıcı etkisi ise kuruma şeklinde olmaktadır. Kuraklık bazı fenolojik olayların zamanlamasını değiştirmekte yine hastalık ve zararlılara
karşı ağaçları daha hassas halede getirebilmektedir. Son yirmi otuz yıldır kayıtlara geçen ağaç
kuruması sayısında normalden daha fazla artış gözlenmektedir.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
Ağaç kurumaları konusunda yapılmış uluslararası ve ulusal yayınlardan erişimi mümkün olanlar taranmıştır. Ayrıca 2014 yılında Akdağmadeni (Yozgat) vePınarbaşı’nda (Kayseri) incelenen Sarıçam (PinussylvestrisL.); Ermenek ve Seydişehir (Konya) civarındaki Toros göknarı(Abiescilicicia(Ant. etKotschy) Carr.) kurumaları konusunda bilgi verilmiştir.
3. BULGULAR
Bitkinin türü, yaşı ve hatta hangi fenolojik aşamada olduğu gibi faktörler kuraktan etkilenme
derecesinde etkili olan faktörlerden bazılarıdır. Bitkinin özellikleri bir tarafa bırakılacak olunursa, bitkide oluşacak zararın miktarını belirleyici faktörler kuraklığın şiddeti ve süresidir.
Kuraklık bitki büyümesini yavaşlattığı gibi şiddetli ve uzun süreli olursa kurumalara da neden
olmaktadır.
3.1 Türkiye’de kuraklık kaynaklı ağaç kurumaları
Ülkemizde orman ağaçlarında kitlesel kurumalara ilişkin ulaşılabildiğimizilk bilimsel yayınlar
Dündar (1973) ve Aydemir (1974)’e aittir. Her iki yazarda,Ankara’daAtatürk Orman Çiftçiliği
(AOÇ) arazisindeki Anadolu karaçamlarında görülen kurumaları incelemiştir. Dündar (1973)
kurumaların topraktaki bor fazlalığından kaynaklandığını ileri sürmüş, Aydemir (1974) ise bu
görüşe katılmayarak buradaki kurumaların yağış yetersizliği ve topraktaki yüksek pH seviyesinden kaynaklandığını belirtmiştir. Tüfekçioğlu(2008) geçen süre zarfında bu arazide sulanan
karaçamların büyüyüp gelişmesinin gerekçesi olarak, toprakta bulunan yüksek bor konsantrasyonunun sulama suyu ile uzaklaşarak zehir etkisinin ortadan kalkması olduğunu ifade etmiştir.
Ülkemizde kuraklık kaynaklı kitlesel ağaç kurumalarına ait ilk yayın ise Çelik vd. (2002)’ne
aittir. Bu yayında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Kurtboğazı barajı çevresindeki
ağaçlandırma alanlarında 2002 yılında Anadolu karaçamlarında kitlesel kurumalar olduğu be-
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lirtilmektedir.Bu kurumalara 1999, 2000 ve 2001 yıllarında art arda yaşanan şiddetli su açığının
neden olduğu belirlenmiştir. Semerci vd. (2006) son beş yılda inceledikleri 33 ağaç kuruması
olayını irdelediklerinde, ağaç kurumlarının %37’sinin kuraklıktan, %15’inin dondan, %15’inin
topraktaki olumsuzluklardan, %24’ünün ağaçlandırma tekniği bakımından yapılan yanlış uygulamalardan, %6’sının zararlılardan ve %3’ünün hastalıklardan kaynaklandığınıifade etmişlerdir. Kuraklık etkisiyle oluşan kuruma olaylarının %25’inde zararlıların ve hastalıkların da var
olduğu belirlenmiştir. Buradan hareketle, İç Anadolu Bölgesinde ağaçların kurumalarında en
önemli faktörün kuraklık olduğu ve kuraklığın aynı zamanda İç Anadolu’daki ağaçları patojen
ve zararlılara karşı hassas hale getirdiği söylenebilir.
Kuraklık kaynaklı kurumaların en sık görüldüğü alanlar Toros göknarının yayılış gösterdiği
yerlerdir. Konya-Bozkır’da Anadolu karaçamı ile Toros göknarının oluşturduğu karışımlarda
kuraklık nedeniyle görülen kurumalar 3-5 yılda bir tekrarlayan bir doğal seleksiyon olayı haline
gelmiştir.Yozgat-Akdağmadeni’nde Sarıçamlarda görülen kurumalar, türün kuraklık nedeniyle
güneydeki yayılışının daralması olarak değerlendirilmektedir. Kuruyan sarıçamların yerini ise
Ardıç ve Meşenin kapladığı belirlenmiştir (Semerci vd., 2006). Karadeniz’de de kuraklık ve
sıcaklık artışına paralel olarak Doğu ladini ormanlarında önemli oranda kabuk böceklerinin
neden olduğu kurumalar gözlemlenmiştir.Artvin-Hatilla Milli Parkında kabuk böceklerinin kuruttuğu ağaç sayısı 100.000’den fazladır (Tüfekçioğlu vd. 2005).
3.2 Diğer ülkelerde kuraklık kaynaklı ağaç kurumaları
İklim değişikliği, giderek artan kuraklık olaylarına neden olmaktadır. Bunun sonucunda bölgesel
olarak ağaç ölümleri meydana gelmekte, ormanların depoladığı karbon miktarı da azalmaktadır.
Özellikle yarı kurak alanlarda ve Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde yapılan pek çok
çalışma; uzun dönemde vejetasyon kompozisyonunun değiştiğini, bitkilerin kuruduğunu ve
alandan tamamen kalktığını, çap artımında azalmalar olduğunu, ağaçlarda yaprak dökülmesinin
arttığını göstermektedir (Van Mantgemvd.,2009; Allen vd., 2010).
Son on yılda, Akdeniz havzasında ve Güney Avrupa’da meydana gelen iklim olayları ve bununla ilgili olarak yapılan bir dizi araştırma, daha önce görülmemiş sıcak hava dalgaları ve buna
bağlı çok önemli kuraklık etkilerinin meydana geldiğini göstermiştir. Yapılan araştırmaların
sonucu olarak; Sarıçam’da, Kuzey Avrupa’da çok belirgin kuraklık kaynaklı ağaç ölümleri görülmese de, Güney Avrupa’da pek çok şiddetli kuraklık olayları ve buna bağlı olarak da sarıçam
türünde kurumalar olduğu görülmüştür. İtalya’da 1980’li yıllarda Aosta Vadisi’nde sarıçamlarda kurumalar olduğu, kuraklığın tetikleyici faktör veya en azından ana faktörlerden biri olduğu
belirtilmiştir. İspanya’nın kuzeydoğusunda 1994-1998 yılları arasındaki kurak yıllarda % 20’ye
varan ağaç ölümleri görüldüğü bildirilmiştir (Giuggiolavd., 2010). Rebetez ve Dobbertin(2004)
İsviçre Valais’deki uzun dönemli gözlem alanlarında Mart 1996 ve Haziran 2002 yılları arasında Sarıçam’da % 43 oranında kuruma gözlemlemişlerdir. Soğuk ve kurak iklimin etkili olduğu
buzul döneminde (Milattan önce 20.000-13.000) Sarıçam’ın yayılış alanları, güneye, Türkiye
ve İspanya’ya doğru genişlemiştir. Buzul döneminin ardından gelen, günümüzdekine benzer
iklim koşullarının hüküm sürmeye başladığı Halosen döneminde (Milattan önce 10.000) ise tür
kuzeye ve yüksek alanlara çekilmeye başlamıştır. Sarıçamın kuzeye çekilme hızı yılda yaklaşık
400m olmuştur (Savolainen vd.,2011). 1935 ile 1995 yılları arasında ise Sarıçam ormanlarının Finlandiya’da 6 km yani yılda ortalama 100m kuzeye göç ettiği belirlenmiştir (Savolainen
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vd.,2007). Fakat bugünkü insan kaynaklı iklim değişikliğine Sarıçamın ayak uydurabilmesi
için yılda 1000 m’den daha hızlı bir göç hızına sahip olması gerekmektedir (Malcolmvd.,2002).
Sarıçamın gelecek 100 yıl içinde genetik yapısında çok az bir değişim olacağı bu nedenle hızla
değişen iklim koşullarına uyumun zor olduğu, güneyde yayılış gösteren sarıçamların bu dönemde azalacağı öngörülmektedir (Savolainen vd., 2007). Buradan hareketle gelecekte iklim
değişikliğinin hızının azaltılması ya da türün “insan destekli göç şeklinde” güney enlemlerden
kuzey enlemlere doğru taşınması gerekecektir. Aksi takdirde sarıçam bu göç hızını yakalayamaz ise güney populasyonlarının kuruması nedeniyle bu populasyonların sahip olduğu gen
havuzu kaybolabilir.
Son 20-30 yıldır ağaç kurumalarının normalin üzerinde artmıştır ve bu artışın nedeninin artan sıcaklıklar ve şiddetli kuraklıklar olduğu düşünülmektedir. Amerika’nın güney batısında
2000’lerde başlayan kuraklık ve böcek kaynaklı kurumalarda 12.000 km2 alanda PinusedulisEngelm.’in etkilendiği ve üç yıl içinde bazı alanlarda ağaçların %40-90’ının kuruduğu belirtilmektedir.
Kuraklık bazı durumlarda ağaç kurumalarının ana nedeni olmayabilir. Ancak, kuraklık nedeniyle zayıf düşen ağaçlar hastalık ve zararlılara hassas hale gelmekte ve bu nedenle kuruyabilmekte ve ölebilmektedir. Batı Kanada’da kuraklık ve sıcak havalar dağ çam böceğinin (DendroctonusponderoseaHopkins) popülasyonunun çoğalmasına neden olmuş ve bu böcekler 130.000
km2 alanda sekiz yılda milyonlarca çam ağacının kurumasına neden olmuştur (Kurzvd.,2008).
Allen vd. (2010) tarafından Afrika, Asya, Avustralya, Avrupa ve Amerika’da yoğun ağaç kurumalarının olduğu belirtilmiştir. İklim değişikliğinden dolayı daha kuru ve sıcak hale gelen hava
koşulları nedeniyle ağaç türlerinin kuzeye ve daha yüksek rakımlara göç etmesinin yanında
bazı türlerinde yok olma tehlikesi bulunmaktadır. Quintero ve Wiens (2013) bugünkü hızlı küresel iklim değişikliği koşullarına birçok canlının uyum sağlamasının mümkün olmadığını belirtmişlerdir. Quintero ve Wiens (2013) türlerin değişen iklim koşullarına uyum sağlayabilmesi
için ortalama sıcaklık artışının bir milyon yılda 1°C’yi geçmemesi gerektiğini ifade etmektedirler. Bilim adamları önümüzdeki 100 yıllık dönemde iklimin, IPCC’nin tespitlerindeki hızda
değişmesi durumunda, birçok türün yok olacağını belirtmiştir.
4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Küresel iklim değişikliğinin ülkemiz ormanları bakımından en önemli sonucunun kuraklık olduğu söylenebilir. Kuraklığın yaşandığı yıllarda Sarıçam, Toros göknarı ve Karaçam türlerinde
kurumalar görülmeye başlamıştır. Bu nedenle de hem ormanların hemde ormancılıkta kullanılan tekniklerin (planlama, silvikültür, yangınla mücadele, hastalık ve zararlılarla mücadele vb.)
iklim değişikliğine uyum sağlayacak şekilde seçilmesi gereklidir. Ormanlarımız ve ormancılığımızın İklim değişikliğine uyumu konusuna daha fazla önem verilmelidir
İklim değişikliği nedeniyle yerel tohum kaynakları kullanılarak doğal veya yapay gençleştirme
yapma imkânı olmayan alanlarda dışarıdan getirilen yaşama yüzdesi yüksek orijinler
kullanılabilecektir. Bu nedenle iklim değişikliğinin getirdiği yeni çevresel koşullar altında
doğal gençleştirme veya yapay gençleştirme çalışmaları yaparken başarılı olabilmek için yerel
tohum kaynaklarının yerine, kuraklığa daha dayanıklı yeni orijinlerin kullanılması gerekebilir.
Kurağa dayanıklı orijinlerin seçilmesinde ise orijin denemeleri ve kontrollü ortamda yapılan
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kuraklığa dayanıklılık denemeleri kıymetli bilgiler sağlamaktadır. Bu nedenle kurağa dayanıklı
tür ve orijin seçimi konusunda araştırma sayısının arttırılması gerekmektedir.
Özellikle Batı Avrupa’da ormanlardan geçmişe kıyasla daha az yararlanılmakta, bu ormanlarda
daha az hayvan otlatması yapılmaktadır.Buda ormanların sıklığının artmasına neden olmaktadır.
Sık olan bu ormanların kurak yıllarda daha az kuruması için önerilen yöntem ise sıklığın
seyreltilmesi, bu sayede topraktaki suyun daha az sayıdaki ağaç tarafından paylaşılması ve
budamalarla su kaybının azaltılması olarak görülmektedir.
Sarıçam ve Toros göknarındakitlesel kurumalar söz konusudur. Sarıçamın kurağa en dayanıklı
orijinleri Kayseri/Pınarbaşı ve Sarıkamış orijinlerdir. Toros göknarı da kuraklığa en dayanıklı
göknar türüdür. Her iki türünde kurumalar nedeniyle gen havuzunun kaybolma tehlikesi vardır.
Yerinde korumanın(in-sitü) yanında mutlaka bu türlerin daha nemli bir alanda kurulacak bahçelerde yani saha dışında (ex-sitü) korunması gereklidir.
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ÖZET
Bu çalışmada; Çankırı ili 17080 nolu meteoroloji istasyonu yağış verisi ve Kızılırmak Havzası içerisinde bulunan ve Çankırı il sınırları içerisinde yer alan
1538 ve 1541 nolu akım gözlem istasyonlarına ait aylık akım verileri ile Mann
Kendall ve Spearman Rho metodları kullanılarak trend analizi yapılmıştır.
Akım verilerinin alındığı akım gözlem istasyonları Devres Çayı ve Delice Çayı
üzerinde bulunmaktadır. Devres Çayı üzerinde bulunan 1538 nolu istasyondan alınan veriler 1970 yılı Ekim ayından 2007 yılı Eylül ayına kadardır. Delice Çayı üzerinde bulunan 1541 nolu istasyondan alınan veriler daha kısa olup
1980 yılı Haziran ayından 2007 yılı Eylül ayına kadardır. 17080 nolu Çankırı
meteoroloji istasyonundan alınan yağış verisinin uzunluğu ise 1960 yılı Ocak
ayından 2013 yılı Aralık ayına kadardır.
Yıllık ortalama akım verileri ile trend analizi yapıldığında 1538 nolu istasyonda (Devres Çayı) Spearman Rho testine göre %5 önem seviyesinde anlamlı
negatif trend bulunmuştur. Aynı istasyon için aylık akım verileri kullanıldığında negatif trendler bulunmakla birlikte, bulunan trendler %5 önem seviyesinde anlamlı değildir. Delice Çayı üzerindeki 1541 nolu istasyonda aylık ve
yıllık ortalama akım verileri ile analiz yapıldığında hem Mann Kendall hem
de Spearman Rho testine göre %5 önem seviyesinde anlamlı negatif trendler
bulunmuştur.
17080 nolu Çankırı meteoroloji istasyonunda yağış verisinin trend analizinde
negatif yönlü trend bulunmakla birlikte %5 önem seviyesinde anlamlı trend
bulunamamıştır.

Anahtar Kelimeler: Akım, Yağış, Trend, Delice Çayı, Devres Çayı

1. GİRİŞ
Meydana gelen kuraklık, sel, yağışların azalması veya artması, sıcaklıkların artması veya azalması, nehir rejimlerinin bozulması, su kaynaklarının azalması, kirlenmesi ve tüm bunların insanlar ve ekolojik sisteme olan etkilerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi gerekir.
Dünyanın farklı bölgelerinde trend çalışmaları yapıldığı gibi ülkemizde de sıcaklık, akım ve
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yağışlarla ilgili olarak Türkiye genelinde iller, bölgeler ve havzalar bazında çalışmalar yapılmaktadır.
Uçgun (2010), Kızılırmak Havzası’ndaki akım verilerinin trend analizini yaparak; %95 güven
aralığında Mann-Kendall testi için iki akım gözlem istasyonunda azalan yönde, bir akım gözlem istasyonunda artan yönde; Spearman Rho testi için üç akım gözlem istasyonunda azalan
yönde, bir akım gözlem istasyonunda artan yönde trend belirlenmiştir.
Bahadır (2011), Kızılırmak Havzası’nı kapsayacak şekilde sıcaklık, yağış ile Kızılırmak’ın 4
akım ölçüm istasyonuna ait akım veri setlerine korelasyon, regresyon ve trend analizlerine tabi
tutulmuş ve genel olarak sıcaklık ile akım arasında orta derecede negatif yönlü anlamlı ilişki,
yağış ile akım arasında pozitif yönlü orta derece anlamlı ilişki tespit edilmiştir.
Sayemuzzaman ve Jha (2013), yaptığı çalışmada; ABD’nin Kuzey Karolina eyaletindeki 249
istasyondan elde edilen yıllık ve mevsimsel yağış zaman dizilerinin konumsal ve zamansal
(spatial and temporal) trend analizini yapmıştır. Mann-Kendal testi, Theil Sen yaklaşımı, Dizisel Mann Kendal testi sırasıyla trendin önemini (significance), büyüklüğünü (magnitude) ve
trend’deki kaymayı belirlemek için uygulanmıştır. Eyalet çapında kış yağışı için artan, sonbahar yağışı için azalan bir trend olduğu bulunmuştur.
2. MATERYAL
Yağış verisi olarak, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün işlettiği 17080 nolu Çankırı meteoroloji
istasyonu yağış verisi kullanılmıştır. Yağış verisinin uzunluğu 1960 yılı Ocak ayından 2013 yılı
Aralık ayına kadardır. Bu 648 aylık zaman serisi içinde 12 adet veri eksiği tespit edilmiş olup
bu boşluklar Ankara, Kastamonu ve Çorum istasyonlarının o aya ait yağış yüksekliklerinin ortalaması alınarak doldurulmuştur.
Kızılırmak Havzası içerisinde bulunan ve Çankırı il sınırları içerisinde yer alan Devlet Su İşleri’nin işlettiği 1538 ve 1541 nolu akım gözlem istasyonlarına ait aylık akım verileri kullanılmıştır. Akım verilerinin alındığı akım gözlem istasyonları Devres Çayı ve Delice Çayı üzerinde
bulunmaktadır. 1538 nolu istasyon; 33° 46’ 28’’ D - 40° 54’ 14’’ K koordinatlarında, Kastamonu
ili Ilgaz ilçesinden Tosya’ya giden yolun 16.km’sindeki Çeltikçibaşı köyüne 1 km mesafededir.
1641 nolu istasyon ise; 34° 07’ 09’’ D - 40° 18’ 31’’ K koordinatlarında olup Sungurlu-Çankırı kara yolunun 30.km’sindeki Çadırhöyük Köprüsü’ndedir. 1538 nolu istasyonun yağış alanı
1962 km2 olup 1541 nolu istasyonun yağış alanı da 16762.8 km2’dir.
Devres Çayı üzerinde bulunan 1538 nolu istasyondan alınan veriler 1970 yılı Ekim ayından
2007 yılı Eylül ayına kadardır. Delice Çayı üzerinde bulunan 1541 nolu istasyondan alınan
veriler daha kısa olup 1980 yılı Haziran ayından 2007 yılı Eylül ayına kadardır. Bu akım istasyonlarında eksik veri bulunmamaktadır.
3. YÖNTEM
3.1. Spearman Rho Testi
Spearman Rho parametrik olmayan istatistik ölçüsüdür. İki değişken arasındaki bağımlılık yani
korelasyon ölçüsü olarak bulunup kullanılır. Spearman Rho katsayısı iki değişken için çokluk-
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lar dağılımı hakkında hiçbir varsayım yapmayarak, bu iki değişken arasında bulunan bağlantının herhangi bir monotonik fonksiyon ile ne kadar iyi betimleneceğini değerlendirmek amaçlı
kullanılmaktadır.
Lineer trend varlığının araştırılmasında hızlı ve basit bir test olup sıra istatistiğine dayanmaktadır. Sıra istatistiği R(Xi) gözlem değerlerinin küçükten büyüğe yada büyükten küçüğe doğru
sıralanması ile belirlenir. Spearman Rho testi değeri aşağıdaki formül ile hesaplanır.

R(Xi), i. gözlemin sıra numarasını, i verilerin gözlem sırasını ve n toplam gözlem sayısını ifade
eder. ’nin test istatistiği z değeri şu şekilde hesaplanır.
Eğer değeri seçilen Önem Seviyesinde standart normal dağılım tablosundan tespit edilen değerinden büyük ise (|z| > za) gözlem değerlerinin zamanla değişmediği üzerine kurulan hipotezi
reddedilir ve belirli bir trend olduğu sonucuna varılır (Büyükyıldız, 2004).
3.2. Mann-Kendall Testi
Mann-Kendall Testi metodu, hidroloji ve klimatoloji gibi alanlardaki zaman serilerindeki trendin belirlenmesinde yaygın olarak kullanılan ve Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından
da önerilen parametrik olmayan bir test yöntemidir. Mann-Kendall test istatistiği S aşağıdaki
formül ile hesaplanır.

Burada n toplam veri sayısını, x, i ve j zamandaki veriyi göstermekte olup j > i’dir.
Sign işaret fonksiyonu olup,

eşitliği ile hesaplanır. S varyansı aşağıdaki formül ile belirlenir.

Burada t birbirine eşit olan verilerin sayısını, m ise birbirine eşit olan verilerin toplam sayısını
göstermektedir. Veri sayısını 10’dan büyük serilerde, seri normal dağılış göstereceğinden z test
istatistiği aşağıdaki gibi hesaplanır.
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İki yönlü test hipotezinde önem seviyesinde ise boş hipotez kabul edilir. Aksi durumda hipotez reddedilir. Pozitif z değeri artan trend olduğunu, negatif z değeri azalan trend olduğunu
gösterir (Bulut vd., 2006).
4. BULGULAR
Çankırı il merkezinin yağış verisi incelendiğinde; aylık yağış yüksekliği ortalaması 33.90 mm,
medyanı 28,35 mm’dir. Eğilim çizgisinin eğimine bakıldığında (Şekil 1) pozitif bir eğim olduğu,
buna bağlı olarak da toplam yağışlarda artma olduğu görülmektedir. Ancak Spearman Rho ve
Mann–Kendall testine göre sırasıyla ˗0.121 ve ˗0.140 z skorları elde edilmiş olup α=0.05 (%5)
önem seviyesinde z < 1.96 olduğundan anlamlı olmayan negatif trendler elde edilmiştir.

Şekil 1. Çankırı istasyonu (17080) aylık yağış verisinin zamansal dağılımı
Yıllık ortalama akım verileri ile trend analizi yapıldığında 1538 nolu istasyonda (Devres Çayı)
Spearman Rho ve Mann–Kendall testine göre sırasıyla ˗1.963 ve ˗1.84 z skorları elde edilmiştir. Önem seviyesi α=0.05 (%5) için Spearman Rho testi sonucuna göre anlamlı negatif trend,
Mann–Kendall testi sonucuna göre anlamlı olmayan negatif trendler elde edilmiştir. Aynı istasyon için aylık akım verileri kullanıldığında negatif trendler bulunmakla birlikte, bulunan
trendler %5 önem seviyesinde anlamlı değildir. Aylık akım verileri kullanıldığında; Spearman
Rho ve Mann–Kendall testine göre sırasıyla ˗1.478 ve ˗1.61 z skorları elde edilmiştir.
Delice Çayı üzerindeki 1541 nolu istasyonda aylık ve yıllık ortalama akım verileri ile analiz
yapıldığında hem Mann Kendall hem de Spearman Rho testine göre %5 önem seviyesinde
anlamlı negatif trendler bulunmuştur. Yıllık ortalama akım verileri kullanıldığında; Spearman
Rho testi için ˗3.245 ve Mann–Kendall testi için ˗3.42 z skorları elde edilmiştir. Aylık akım
verileri kullanıldığında ise; Spearman Rho ve Mann–Kendall testine göre sırasıyla ˗6.761 ve
˗7.15 z skorları elde edilmiştir.

591

I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu / Çankırı

10-12 Eylül 2014

5. TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu çalışmada, Spearman Rho ve Mann–Kendall testleri kullanılarak Çankırı ili yağış ve akım
verilerine trend analizi yapılmıştır.
Çankırı il merkezinin 1960-2013 yılları arası yağış verisi analiz edildiğinde anlamlı trendin
olmadığı anlaşılmıştır. Yağışların azaldığına dair anlamlı bir sonuç bulunamamıştır.
Devres Çayı’nın 1970-2007 yılları arası yıllık ortalama akım verileri kullanılarak analiz yapıldığında Spearman Rho testine göre %5 önem seviyesinde anlamlı negatif trend, Mann–Kendall
testi sonucuna göre anlamlı olmayan negatif trend elde edilmiştir. Yine Devres Çayı için bu kez
aylık akım verileri kullanıldığında negatif trendler bulunmakla birlikte bulunan trendler %5
önem seviyesinde anlamlı değildir.
Delice Çayı’nın 1980-2007 yılları arası aylık ve yıllık ortalama akım verileri ile analiz yapıldığında hem Mann–Kendall hem de Spearman Rho testine göre %5 önem seviyesinde anlamlı
negatif trendler bulunmuştur. Delice Çayı akımlarında önce 1994 yılından sonra, ardından 2001
yılından sonra önemli azalmalar tespit edilmiştir.
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ÖZET
Toprak, belirli bir zaman süreci içerisinde anakaya başta olmak üzere, bir çok
ekolojik faktörün (iklim, fizyografya ve canlılar) etkisi altında oluşmaktadır.
Bu süreçte toprak oluşumunu ve gelişimini etkileyen ekolojik faktörlerdeki
olumsuzluklar yetişme ortamlarında da verimsizliğe neden olmaktadır. Verimsiz alanlarda ormancılık çalışmalarının başarısı özellikle toprak etütleri ile
alanın hassasiyetlerinin ortaya konulmasına bağlıdır. Bu araştırmada Erzurum’da, orman ekosistemi dışında degrade olmuş bir alanın ağaçlandırılması
öncesinde, toprağın fiziksel, kimyasal ve morfolojik yönden değerlendirilmesi
amaçlanmıştır. Araştırma alanının ortalama 1700m yüksekliğinde yer almaktadır. Alanın genelinde güneşli bakılar hakim ve ortalama eğim %6-12 arasındadır. Yapılan toprak analizleri sonuçlarına göre; araştırma alanında kum
içeriği %8.47-%43.56, silt oranı %16.41-%66.8, kil oranı %10.69-%70.72 arasında değişim göstermektedir. Toprak reaksiyonu (pH) 7.47-9.22 arasındadır.
Kireç içeriği genelde yüksek oranda olup %3-%64.67 arasında değişim göstermektedir. Tuz oranı eser miktardadır. Organik madde içeriği %0.56-%5.15
arasında değişmektedir. Birçok profilde kil içeriği horizon boyunca yüksek
bulunmasına rağmen kireç içeriği ise spesifik bazı alanlarda yüksek olduğu
tespit edilmiştir. Kil içeriğinin yüksek olduğu alanlarda hava su ekonomisi çok
zayıf olduğunu gösteren Gley (G) horizonları tespit edilmiştir. Toprak profillerinde toprak derinliği 120m’den fazla olmasına rağmen hakim strüktür
tipi olan blok strüktür gözenekliliği etkileyen kısıtlayıcı bir faktördür. Bitki
kök yoğunluğu A horizonunda yoğunlaşmıştır. Araştırma sonuçları alanda
özellikle edafik özelliklerin ıslah edilmeye muhtaç olduğunu göstermiştir. Bu
alanlarda öncelikle hava ve su ekonomisi düzeltilmeli ve alanda organik madde içeriği artırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Toprak etüdü, Hassas alanlar, Ekoloji
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GİRİŞ
Orman ekosistemlerinde yöresel yetişme ortamlarının etüdü özellikle hassas ekosistemlerin
rehabilitasyonu için önemli adımlardan birisidir (Zech ve Çepel, 1972; Kantarcı, 1978). Yetişme ortamlarının verimliliği ve sınıflandırılması üzerine birçok araştırmacı özellikle Çepel vd
(1977), Kantarcı (1980), Saraçoğlu (1989), Kalay (1990), Karaöz (1988), Aksoy (1981), Kantarcı ve Tolunay (1996), Sevgi (2003) Tüfekçioğlu vd., (2005), Altun (2005), Özkan (2004),
Yılmaz (2005) ve Günlü vd., (2006) tarafından araştırılarak aktüel yetişme ortamı potansiyellerini ve hassasiyetlerini ortaya koymuşlardır.
Toprak diğer ekolojik faktörlerle beraber bitki çeşitliliğini ve verimini de yakından etkilemektedir
(Makineci vd. 2007; Sarıyıldız ve Küçük, 2009). Toprak profili boyunca meydana gelen yıkanma,
birikimler, oksitlenme, hidroliz vb. reaksiyonlar horizonlarda gözlemlenebilmektedir. Özellikle
drenaj durumu gibi verimliliği etkileyen süreçlerde izlenebilmektedir (Çepel, 1996). Toprağın
mineralojik bileşimi de yine oluşum süreçlerini yakından etkilemektedir (Shaw et al., 2004).
Her yetişme ortamının toprağın fiziksel, kimyasal ve morfolojik özelliklerinin tespit edilmesiyle oluşumu ve genetik özellikleri ortaya konulmalıdır (Atalay, 2006). Özellikle pedogenetik
süreçler toprak profillerinde baskın renklerinin oluşumuna neden olabilmektedir (Günal,2006).
Yetişme ortamlarının aktüel ve potansiyel verim güçlerini kontrol eden toprak, özellikle ormancılık faaliyetlerinin başarıya ulaşmasında da önemli bir ajandır. Toprağın morfolojik özellikleri
farklı alanlardaki oluşum süreçlerinin ortaya konulmasında ve değerlendirilmesinde kullanılabilmektedir (Soil Survey Manual, 1993).
Bu araştırma önemli yetişme ortamı faktörlerinden birisi olan toprağın özellikle bazı fiziksel,
kimyasal ve morfolojik özelliklerinin irdelenmesi amacıyla Erzurum İli Aşkale İlçesinde yürütülmüştür.
MATERYAL VE METOD
Bu araştırma Erzurum İli Aşkale İlçesinde yürütülmüştür. Araştırma alanı koordinatları
39°55´48´´ - 39°56´33´´ Kuzey enlemleri ve 40°40´12´´ - 40°39´27´´ Doğu boylamları arasında yer almaktadır (Şekil1). Araştırma alanı 145 ha’dır. Karasal iklimin tipik özelliklerini barındırmaktadır. Yazları kuru ve sıcak (maksimum 36 ºC, ortalama 18 ºC), kış ayları soğuk ve kar
yağışlıdır (maksimum -36 ºC, ortalama-13 ºC). Sonbahar ve İlkbahar aylarında ise yağış boldur.
Yıllık ortalama yağış miktarı 406mm’dir. Yaz aylarında buharlaşma oranı yükselmektedir. Yıllık ortalama nemlilik %64’tür (MGM, 2013).

Şekil 1. Araştırma alanı
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Araştırmada alanında sistematik örnekleme yapılarak 10 adet profil açılmıştır. Bir çok profilde
horizon tespiti yapılamadığından 0-20cm, 20-40cm, 40-60cm, 60-80cm derinliklerden 39 adet
bozulmuş toprak örnekleri alınmıştır. Toprak örnekleri üzerinde fiziksel ve kimyasal analizler
Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Toprak laboratuarında yapılmıştır. Toprağın
rengi arazide Munsel renk skalasıyla (Anonim, 1975), Toprak tekstürü Bouyoucos hidrometre
yöntemiyle (Gee ve Hortage, 1986), toprak reaksiyonu 1:2,5’luk toprak-su süspansiyonunda
potansiyometrik olarak “Cam Elektrotlu’’ pH metre ile (McLean, 1982), organik madde içeriği
Smith Weldon yöntemiyle (Nelson ve Sommer, 1982), katyon değişim kapasitesi sodyum asetat-amonyum asetat muamelesi ile (Rhoades, 1982), elektriki iletkenlik saturasyon ekstraksiyonunda (Richards, 1954), belirlenmiştir. Çalışma alanına ait Sayısal yükseklik haritası Şekil
1’de, eğim haritası Şekil 2’de ve bakı haritası Şekil 3’te verilmiştir. Ortalama yükseklik 1710m,
ortalama eğim %12 dir. Ekolojik hassasiyet MEDALUS’a göre belirlenmiştir (Kosmas vd.,
1999).

Şekil 2.Sayısal yükseklik
haritası

Şekil 3. Eğim haritası

Şekil 4. Bakı haritası

BULGULAR VE TARTIŞMA
Araştırma alanında alınan toprak profillerinde yapılan fiziksel analiz sonucunda toprağın Killi
Balçık, Tozlu Balçık ve Kil tekstür sınıfında olduğu saptanmıştır (Çizelge 1). Bazı profillerde
alt toprak profillerde kil içeriği daha yüksek bulunmuştur. Bu durum profillerde kil hareketinden kaynaklanabildiği gibi anakaya özelliklerinden de kaynaklanabilir . Yapılan kimsayal
analizler sonucunda araştırma alanı topraklarının pH’sı 8,64-7,42 arasında değişmekte hafif
bazik ve bazik karakterdedir. Kireç içeriği %64, 67-%3 arasında değişmekte olup, genelde çok
yüksek kireç içeriğine sahiptir. Özellikle alt toprak horizonlarında kireç içeriğini daha fazla
bulunması yıkanmadan dolayı değil kireçtaşı ana kayasından kaynaklanmaktadır. Tuz içeriği
ve EC bakımından değerlendirildiğinde tuzsus sınıfta yer almaktadır. Organik madde içeriği
%5,15-%0,56 arasında değişmektedir. Organik madde içeriği üst toprak ta yeterli olup, alt topraktaki oranı düşmektedir (Çizelge 2).
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Araştırma alanına toprak profillerine ait morfolojik, fiziksel ve kimyasal özellikler Çizelge
3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12’de verilmiştir.
Çizelge 1. Tane büyüklük dağılımı ve tekstür sınıfları
Tane Büyüklük Dağılımı

Profil
Derinliği
Üst Toprak

Alt Toprak

Kum

Toz

Kil

(%)

(%)

(%)

Max

36,76

34,32

65,97

Min

10,72

20,49

33,26

Max

43,56

66,8

70,72

Min

8,47

16,41

10,69

Tekstür
Sınıfı

Killi Balçık, Kil

Killi Balçık, Tozlu Balçık, Kil

Çizelge 2. Kimyasal özelliklere ait maksimum ve minimum değerler
Profil
Derinliği
Üst Toprak

Alt Toprak

596

pH

Kireç

Tuz

EC

OM

(%)

(%)

(10-3 Mmhos)

(%)

Max

8,64

39,07

0,102

0,59

5,15

Min

7,81

24,25

0,043

0,25

1,98

Max

9,22

64,67

0,79

2,91

2,87

Min

7,47

3,00

0,033

0,19

0,56
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Çizelge 3. 1 nolu toprak profili ve morfolojik, fiziksel ve kimyasal özellikleri (Potansiyel eko-

lojik hassas alan)

Yükseltisi (Rakım); 1665 m, %0-5 arasında eğime sahip,
drenajı iyi, geçirgenliği iyi, 80 cm’ye kadar kuru derinlerde
nemli, tuzluluk belirtisi olamayan, kök dağılışı 30 cm kadar
yoğun, biyolojik aktivitenin köklerin yoğun olduğu kısımlarda yüksek, mutlak ve fizyolojik derinlik yüksek, insan faaliyetleri yoğun ancak erosif faktörler etkin değildir. Taşlılığın %20 olduğu ve Kireçtaşı ana materyalin üzerinde yayılış
gösteren bir araziyi temsil etmektedir. Horizon gelişiminin
tamamlanmadığı, genelde A-C horizonlu profildir. Toprak
rengi kuru iken sarımsı kahverengi (10YR-5/4), ıslak iken
kahverengi (10YR-4/3), tekstür sınıfı Killi (C), Killi Balçık
(CL); zayıf, orta granüler strüktürlü; kuru iken gevşek, nemli iken gevrek, yaş iken plastik ve yapışkan; belirsiz dalgalı
sınırlı; 1/3 HCl ile köpürme var, total kireç yüzeyde %27.92,
orta alkali (pH=8.43), yüzey horizonda organik madde miktarı normal (% 4,9), orta düzeyde total azot (% 0.98) içerdiği
ve tuzsuz (0,48 ECx10-3 Mmhos) olduğu saptanmıştır.

Çizelge 4. 2 nolu toprak profili ve morfolojik, fiziksel ve kimyasal özellikleri (Potansiyel eko-

lojik hassas alan)

Yükseltisi (Rakım); 1670 m, %0-5 arasında eğime sahip, drenajı iyi, geçirgenliği iyi, 80 cm’ye kadar kuru
derinlerde nemli, tuzluluk belirtisi olamayan, kök dağılışı 30 cm kadar yoğun, biyolojik aktivitenin köklerin
yoğun olduğu kısımlarda yüksek, mutlak ve fizyolojik
derinlik yüksek, insan faaliyetleri yoğun ancak erosif
faktörler etkin değildir. Taşlılığın %10 olduğu ve Kireçtaşı ana materyalin üzerinde yayılış gösteren bir araziyi
temsil etmektedir. Horizon gelişiminin tamamlanmadığı, genelde A-C horizonlu bir profildir. Toprak rengi
kuru iken sarımsı kahverengi (10YR-5/4), ıslak iken
kahverengi (10YR-4/3), tekstür sınıfı üst horizonda Killi
Balçık (CL), alt horizonlarda Killi (C); zayıf orta granüler strüktürlü; kuru iken gevşek, nemli iken gevrek, yaş
iken plastik ve yapışkan; belirsiz dalgalı sınırlı; 1/3 HCl
ile köpürme var, total kireç yüzeyde %24.25, orta alkali
(pH=8.49), yüzey horizonunda organik madde miktarı
normal (% 3,95), orta düzeyde total azot (% 0.79) içerdiği ve tuzsuz (0,41 ECx10-3 Mmhos) olduğu saptanmıştır.
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Çizelge 5. 3 nolu toprak profili ve morfolojik, fiziksel ve kimyasal özellikleri (Potansiyel eko-

lojik hassas alan)

Yükseltisi (Rakım); 1725 m, %0-5 arasında eğime sahip,
alt horizonların drenajı bozuk ve geçirgenliği sınırlı, 80
cm’ye kadar kuru derinlerde nemli, tuzluluk belirtisi olamayan, kök dağılışı 30 cm kadar yoğun, biyolojik aktivitenin köklerin yoğun olduğu kısımlarda yüksek, mutlak ve
fizyolojik derinlik yüksek, insan faaliyetleri yoğun ancak
erosif faktörler etkin değildir. Taşlılığın %5 olduğu ve Kireçtaşı ana materyalin üzerinde yayılış gösteren bir araziyi
temsil etmektedir. Horizon gelişiminin tamamlanmadığı,
genelde A-C horizonlu profildir. Toprak rengi kuru iken
kahverengi (10YR-4/3), ıslak iken koyu grimsi kahverengi
(10YR-4/2), tekstür sınıfı Killi (C), kuvvetli orta yuvarlak
köşeli blok strüktürlü; kuru iken sert, nemli iken gevrek,
yaş iken kuvvetli plastik ve yapışkan; belirsiz dalgalı sınırlı; 1/3 HCl ile köpürme var, total kireç yüzeyde %34.71,
orta alkali (pH=8.61), yüzey horizonda organik madde
miktarı düşük (% 2,19), total azot düzeyi orta (% 0.43) ve
tuzsuz (0,33 ECx10-3 Mmhos) olduğu saptanmıştır.
Çizelge 6. 4 nolu toprak profili ve morfolojik, fiziksel ve kimyasal özellikleri (Kırılgan düzeyde

ekolojik hassas alan)

Yükseltisi (Rakım); 1730 m, %0-5 arasında eğime sahip,
drenajı bozuk, geçirgenliği sınırlı, 40 cm’ye kadar kuru derinlerde nemli, tuzluluk belirtisi olamayan, kök dağılışı 30
cm kadar yoğun, biyolojik aktivitenin köklerin yoğun olduğu kısımlarda yüksek, mutlak ve fizyolojik derinlik 50cm,
insan faaliyetleri yoğun ancak erosif faktörler etkin değildir.
Taşlılığın %30 olduğu ve Kireçtaşı ana materyalin üzerinde
yayılış gösteren bir araziyi temsil etmektedir. Horizon gelişiminin tamamlanmadığı, genelde A-C horizonlu profildir. Toprak rengi Yüzey horizonda kuru iken sarımsı koyu
grimsi kahverengi (10YR-3/3), ıslak iken koyu kahverengi
(10YR-4/2), alt horizonda kuru iken açık gri (10YR-7/1),
ıslak iken açık gri (10YR-7/2) tekstür sınıfı Killi (C), Killi
Balçık (CL); kuvvetli orta yuvarlak köşeli blok strüktürlü;
kuru iken sıkı, nemli iken gevrek, yaş iken plastik ve yapışkan; belirsiz dalgalı sınırlı; 1/3 HCl ile kuvvetli köpürme
var, total kireç yüzeyde %35.32; alt horizonda çok yüksek
oranda % 64.67, orta alkali (pH=8.1), organik madde miktarı yüzey horizonda normal (% 4,62), total azot düzeyi orta
(% 0.92) ve tuzsuz (0,23 ECx10-3 Mmhos) olduğu saptanmıştır. Alt horizonda kuvvetli çimentolaşma görülmektedir.
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Çizelge 7. 5 nolu toprak profili ve morfolojik, fiziksel ve kimyasal özellikleri (Kritik düzeyde

ekolojik hassas alan)

Yükseltisi (Rakım); 1740 m, %0-5 arasında eğime sahip, drenajı iyi, geçirgenliği iyi, 80 cm’ye kadar kuru
derinlerde nemli, tuzluluk belirtisi olamayan, kök dağılışı 30 cm kadar yoğun, biyolojik aktivitenin köklerin
yoğun olduğu kısımlarda yüksek, mutlak ve fizyolojik
derinlik yüksek, insan faaliyetleri yoğun ancak erosif
faktörler etkin değildir. Taşlılığın %5 olduğu ve Kiltaşı
ana materyalin üzerinde yayılış gösteren bir araziyi temsil etmektedir. Horizon gelişiminin tamamlanmadığı,
genelde A-C horizonlu profildir. Toprak rengi kuru iken
kahverengi (10YR-5/3), ıslak iken koyu grimsi kahverengi (10YR-4/2), tekstür sınıfı Killi (C), kuvvetli orta
yuvarlak köşeli blok strüktürlü; kuru iken az sert, nemli
iken gevrek, yaş iken kuvvetli plastik ve yapışkan; belirsiz dalgalı sınırlı; 1/3 HCl ile köpürme var, total kireç
yüzeyde %26.24, hafif alkali (pH=7.77), yüzey horizonda organik madde miktarı yeterli (% 5,15), total azot
orta (% 0.99) ve tuzsuz (0,38 ECx10-3 Mmhos) olduğu
saptanmıştır.
Çizelge 8. 6 nolu toprak profili ve morfolojik, fiziksel ve kimyasal özellikleri (Kritik düzeyde

ekolojik hassas alan)

Yükseltisi (Rakım); 1690 m, %0-5 arasında eğime sahip,
drenajı bozuk, geçirgenliği sınırlı, 40 cm’ye kadar kuru derinlerde nemli, tuzluluk belirtisi olamayan, kök dağılışı 10
cm kadar yoğun, biyolojik aktivitenin köklerin yoğun olduğu kısımlarda yüksek, mutlak ve fizyolojik derinlik yüksek,
insan faaliyetleri yoğun ancak erosif faktörler etkin değildir. Taşlılığın %5 olduğu ve Kiltaşı ana materyalin üzerinde
yayılış gösteren bir araziyi temsil etmektedir. Horizon gelişiminin tamamlanmadığı, genelde A-C horizonlu profildir.
Profilin alt kısımlarında hava ve su ekonomisinin çok zayıf
olduğunu gösteren Gley (G) horizonu oluşumu görülmektedir. Toprak rengi kuru iken soluk zeytin yeşili (5Y-6/4),
ıslak iken zeytin yeşili (5Y-5/4), tekstür sınıfı Killi (C),
kuvvetli orta yuvarlak köşeli blok strüktürlü; kuru iken sert,
nemli iken gevrek, yaş iken kuvvetli plastik ve yapışkan;
belirsiz dalgalı sınırlı; 1/3 HCl ile köpürme var, ortalama
total kireç yüzeyde %33.51, hafif alkali (pH=7.77), yüzey
horizonda organik madde miktarı düşük (% 2,54), total azot
orta (% 0.54) ve tuzsuz (0,77 ECx10-3 Mmhos) olduğu saptanmıştır. Derinlikle beraber Gleyleşme artmaktadır.
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Çizelge 9. 7 nolu toprak profili ve morfolojik, fiziksel ve kimyasal özellikleri (Kritik düzeyde

ekolojik hassas alan)

Yükseltisi (Rakım); 1700 m, %0-5 arasında eğime sahip,
drenajı bozuk, geçirgenliği sınırlı, 20 cm’ye kadar kuru
derinlerde nemli, tuzluluk belirtisi olamayan, kök dağılışı
10 cm kadar yoğun, biyolojik aktivitenin köklerin yoğun
olduğu kısımlarda yüksek, mutlak ve fizyolojik derinlik
yüksek, insan faaliyetleri yoğun fakat erosif faktörler etkin değildir. Taşlılığın %5 olduğu ve Kiltaşı ana materyalin
üzerinde yayılış gösteren bir araziyi temsil etmektedir. Horizon gelişiminin tamamlanmadığı, genelde A-C horizonlu
profildir. Profilin alt kısımlarında hava ve su ekonomisinin
çok zayıf olduğunu gösteren Gley (G) horizonu oluşumu
görülmektedir. Toprak rengi kuru iken açık kül rengi (5Y7/2), ıslak iken açık zeytin yeşili (5Y-6/2), tekstür sınıfı
Killi (C), kuvvetli orta yuvarlak köşeli blok strüktürlü; kuru
iken sert, nemli iken gevrek, yaş iken kuvvetli plastik ve
yapışkan; belirsiz dalgalı sınırlı; 1/3 HCl ile köpürme var,
total kireç yüzeyde %38.71, orta alkali (pH=8.3), yüzey
horizonda organik madde miktarı yetersiz (% 1,98), total
azot orta (% 0.39) ve tuzsuz (0,43 ECx10-3 Mmhos) olduğu
saptanmıştır. Derinlikle beraber Gleyleşme artmaktadır.
Çizelge 10. 8 nolu toprak profili ve morfolojik, fiziksel ve kimyasal özellikleri (Kritik düzeyde

ekolojik hassas alan)
Yükseltisi (Rakım); 1665 m, %0-5 arasında eğime sahip,
drenajı iyi, geçirgenliği iyi, 60 cm’ye kadar kuru derinlerde nemli, tuzluluk belirtisi olamayan, kök dağılışı 20 cm
kadar yoğun, biyolojik aktivitenin köklerin yoğun olduğu
kısımlarda yüksek, mutlak ve fizyolojik derinlik yüksek,
insan faaliyetleri yoğun fakat erosif faktörler etkin değildir. Taşlılığın %10 olduğu ve Kiltaşı ana materyalin üzerinde yayılış gösteren bir araziyi temsil etmektedir. Horizon gelişiminin tamamlanmadığı, genelde A-C horizonlu
profildir. Toprak rengi kuru iken zeytin yeşili(2.5Y-5/3),
ıslak iken koyu zeytin yeşili (2.5Y-4/3), tekstür sınıfı Killi (C), kuvvetli orta yuvarlak köşeli blok strüktürlü; kuru
iken sert, nemli iken gevrek, yaş iken kuvvetli plastik ve
yapışkan; belirsiz dalgalı sınırlı; 1/3 HCl ile köpürme var,
total kireç yüzeyde %34.70, orta alkali (pH=8.46), yüzey
horizonda organik madde miktarı yetesiz (% 2,82), total
azot orta (% 0.56) ve tuzsuz (0,34 ECx10-3 Mmhos) olduğu saptanmıştır. Derinlikle beraber Gleyleşme artmaktadır.
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Çizelge 11. 9 nolu toprak profili ve morfolojik, fiziksel ve kimyasal özellikleri (Kritik düzeyde

ekolojik hassas alan)

Yükseltisi (Rakım); 1710 m, %0-5 arasında eğime sahip, drenajı bozuk, geçirgenliği sınırlı, 40 cm’ye kadar
kuru derinlerde nemli, tuzluluk belirtisi olamayan, kök
dağılışı 30 cm kadar devam etmektedir. Biyolojik aktivitenin köklerin yoğun olduğu kısımlarda yüksek, mutlak
ve fizyolojik derinlik yüksek, insan faaliyetleri yoğun ancak erosif faktörler etkin değildir. Taşlılığın %5 olduğu
ve Kiltaşı ana materyalin üzerinde yayılış gösteren bir
araziyi temsil etmektedir. Horizon gelişiminin tamamlanmadığı, genelde A-C horizonlu profildir. Toprak rengi
kuru iken soluk zeytin rengi (2.5Y-6/3), ıslak iken zeytin
yeşili rengi (2.5Y-5/3), tekstür sınıfı Killi (C), kuvvetli
orta yuvarlak köşeli blok strüktürlü; kuru iken sert, nemli
iken gevrek, yaş iken kuvvetli plastik ve yapışkan; belirsiz dalgalı sınırlı; 1/3 HCl ile köpürme var, total kireç yüzeyde %33.45, kuvvetli alkali (pH=8.77), yüzey horizonda organik madde miktarı yetersiz (% 2,29), total azot
orta (% 0.45) ve tuzsuz (1,03 ECx10-3 Mmhos) olduğu
saptanmıştır. Derinlikle beraber Gleyleşme artmaktadır
Çizelge 12. 10 nolu toprak profili ve morfolojik, fiziksel ve kimyasal özellikleri (Potansiyel

ekolojik hassas alan)
Yükseltisi (Rakım); 1725 m, %0-5 arasında eğime sahip,
drenajı ve geçirgenliği sınırlı, 60 cm’ye kadar kuru derinlerde nemli, tuzluluk belirtisi olamayan, kök dağılışı
30 cm kadar yoğun, biyolojik aktivitenin köklerin yoğun
olduğu kısımlarda yüksek, mutlak ve fizyolojik derinlik
yüksek, insan faaliyetleri yoğun ancak erosif faktörler
etkin değildir. Taşlılığın %5 olduğu ve Kiltaşı ana materyalin üzerinde yayılış gösteren bir araziyi temsil etmektedir. Horizon gelişiminin tamamlanmadığı, genelde A-C
horizonlu profildir. Toprak rengi kuru iken kahverengi
(10YR-5/3), ıslak iken koyu kahverengi (10YR-4/3),
tekstür sınıfı Killi (C), yüzey horizon zayıf, orta granüler strüktürlü, alt horizonlar kuvvetli orta yuvarlak köşeli
blok strüktürlü; kuru iken az sert, nemli iken gevrek, yaş
iken kuvvetli plastik ve yapışkan; belirsiz dalgalı sınırlı;
1/3 HCl ile köpürme var, total kireç yüzeyde %30.93,
orta alkali (pH=8.21), yüzey horizonda organik madde
miktarı yeterli (% 4,49), total azot orta (% 0.85) ve tuzsuz (0,07 ECx10-3 Mmhos) olduğu saptanmıştır.

601

I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu / Çankırı

10-12 Eylül 2014

Horizonlar boyunca indirgenme ve yükseltgenme bağlı renk değişimleri ile yıkanma ve birikimler gözlenmiştir. Genel olarak alt toprak horizonlarında drenaj probleminin olduğu gözlemlenmiş, bu alanlarda toprakta gri ve yeşil renklenmeler hakim hale gelmiştir. Bu bölgeler yılın
belirli zamanlarında su altında kalmaktadır. Ayrıca taban suyunun yüksek olduğu yerlerde de
benzer renklenmeler gözlemlenmiştir. Yüzey ve yüzeye yakın horizonlarda tespit edilen granüller strüktür özellikle organik madde içeriğine bağlı olarak gelişmiştir. Hava ve su ekonomisi
iyi gelişen bu strüktür tipinde kök yoğunluğu ve biyolojik aktivite de oldukça yoğundur (Çepel,
1996). Strüktürel gelişim toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerine bağlı olarak gelişmekte bu gelişim süreçleri sonuçta toprak verimliliğine yansımaktadır (Şimşek, 1993). Özellikle toprağın fiziksel, kimyasal ve morfolojik özellikleri toprağın oluşumu ve gelişimindeki
faktörlerin gözlemlenebilen yansımalarıdır (Kantarcı ve Tolunay, 1996).
SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu araştırma orman ekosistemi dışında degrade olmuş bir alanda toprağın fiziksel, kimyasal
ve morfolojik yönden değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma alanının ortalama yüksekliği
1700m’de yer almaktadır. Genel olarak güneşli bakıların hakim olduğu alan ortalama eğim
%6-12 arasındadır. Araştırma alanında kum içeriği %8.47-%43.56, silt oranı %16.41-%66.8,
kil oranı %10.69-%70.72 arasında değişim göstermektedir. Toprak reaksiyonu (pH) 7.47-9.22
arasında, kireç içeriği genelde yüksek oranda olup %3-%64.67 arasında değişim göstermektedir. Alanın genelinde tuz oranı eser miktarda olduğu tespit edilmiştir. Organik madde içeriği
yüzeyde yüksek miktarda %5.15 kadar yükselmiş, alt horizonlarda ise %0.56’e kadar düşmüştür. Profillerin genelinde kil ve kireç içeriği horizon boyunca yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Özellikle ekolojik hassasiyet açısından “Kırılgan” sınıfında yer alan alanlarda Kalsifikasyon
sürecinin yoğun olarak gözlemlendiği belirlenmiştir. Ekolojik hassasiyeti «Kritik” olan alanlarda ise kil içeriğinin yüksek olduğu alanlarda tespit edilen Gley (G) horizonlarının oluştuğu
alanlarda hava ve su ekonomisinin çok zayıf olduğu ve buna bağlı olarak yüzeydeki vejetasyon kalitesinde bozuk olduğu belirlenmiştir. Toprak profillerinde derinlik problemi olmamasına
rağmen hakim strüktür tipi olan blok strüktür gözenekliliği etkileyen kısıtlayıcı bir faktör olarak
verimliliği olumsuz etkilemektedir
Araştırma sonuçlarına göre alanda özellikle olumsuz toprak özelliklerinin ıslah edilmesi kapsamında; öncelikle hava ve su ekonomisi düzeltilmeli ve alanda organik madde içeriği artırılmalı,
böylece mineralizasyon süreci hızlandırılmalıdır. Özellikle hassas ekosistemlerde toprak ıslahı
ormanlaştırma çalışmalarının önemli bir süreci olup, buradan çıkacak sonuçların tür seçiminden, planlamaya kadar karar destek süreçlerini etkileyecektir. Uzun süreçli bir çalışma olan
toprak ıslahı süreçleri atlanarak -kısa sürede fidanı toprakla buluşturmak suretiyle- diğer aşamalara geçmesiyle uzun vadede başarı elde etmek mümkün olmayacaktır. Bu nedenle kurumsal
uygulamalara yönelik yıllık programlarda “Toprak Islahı”nın ayrı bir iş kalemi olarak değerlendirilmesi yeni orman alanlarının kazanılmasında ciddi bir başarı şansı vermektedir.
TEŞEKKÜR
Toprak analizlerinin yapıldığı Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğüne teşekkür
ederiz.
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CEYHAN HAVZASININ TARIMSAL ÜRETİM AÇISINDAN KURALIK ANALİZİ
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ÖZET
Kuraklık, önemi tam olarak anlaşılmamış doğal afetlerden biridir. İklimin
doğal bir parçası olmasına rağmen rastgele ve seyrek bir şekilde oluştuğu
düşünülmektedir. Bazen tek bir mevsim etkili olmasına karşın bazen de yıllarca devam etmekte ve geniş alanları etkileyebilmektedir. Kuraklık; tarımsal
ürünlerde üretim kaybına sebep olduğu gibi, ürün çeşitliliğini de sınırlaması
açısından bölge üreticilerinin gelir olanaklarını kısıtlamakta, ülke ekonomisine zarar vermekte ve üretimin diğer bir ifadeyle gıda arzının sürdürülebilirliğini tehlikeye düşürmektedir. Bu çalışmada, Ceyhan Havzasında bölgeyi
temsil ettiği düşünülen Kahramanmaraş Merkez (1962-2010), Afşin (19722010), Elbistan (1963-2010), Göksun (1963-2010), Gölbaşı (1984-2010), Ceyhan (1964-2010), Kozan (1963-2010), Yumurtalık (1964-2010) ve Osmaniye
Merkez (1986-2010) olmak üzere 9 farklı istasyonun iklim verileri kullanılarak Aydeniz ve Standart Yağış İndislerine göre kuraklık analizi yapılmıştır. Bu
yağış indislerine göre yıllar yağışlı, normal ve kurak yıl olarak belirlenmiştir.
İndisler arasındaki ilişkiler incelenerek bölgeye uygunluk dereceleri saptanmıştır. Ayrıca çalışmada bölgede tarımı yapılan ana ürünlerin (buğday, şeker
pancarı, pamuk, mısır,) üretiminde kurak dönemlerin etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen veriler ArcGIS programında yersel olarak haritalanmış
olup bu bilgiler ışığında bölgede kuraklığın etkilerinin azaltılması amacıyla
alınması gereken önlemler tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Aydeniz İndisi, Standart Yağış İndisi, Kuraklık, Ceyhan Havzası, Üretim
Ekonomisi

1. GİRİŞ
Yarı kurak iklim özelliklerine sahip Ülkemizde kuraklık olayları belirli aralıklarla yaşanmakta
ve önemli ekonomik kayıplara sebep olmaktadır. Kuraklık, genellikle yağışların kaydedilen
normal seviyelerinin altına düşmesi sonucu su kapasitesinin azalmasına sebep olan ve su yetersizliği sebebiyle tarımsal üretimi ve yaşamsal faaliyetleri olumsuz yönde etkileyen doğal bir
afet olarak tanımlanır. Aynı zamanda kuraklık; uzun dönemde meydana gelen, insanların en-
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gelleyemeyeceği fakat önlemini alarak zararı en aza indirilebilen, önlenemezse de sonucu uzun
dönemlere yayılan bir felakettir.
Kuraklık, aşamaları ve oluştuğu şartlar göz önüne alındığında 4 gruba ayrılmaktadır. Bunlar;
meteorolojik kuraklık, hidrolojik kuraklık, tarımsal kuraklık ve sosyo-ekonomik kuraklıktır.
Meteorolojik kuraklık uzun bir zaman içinde yağışın belirgin şekilde normal değerlerin altına
düşmesi olarak tanımlanır. Nem azlığının derecesi ve uzunluğu, meteorolojik kuraklığı belirler
ve bölgeden bölgeye gelişiminde farklılıklar gözlenir. Tarımsal kuraklık toprakta özellikle büyüme döneminde bitkinin ihtiyacını karşılayacak miktarda su bulunmaması olarak tanımlanır.
Bu kuraklık nem kaybı ve su kaynaklarında kıtlık oluştuğu zaman meydana gelir. Hidrolojik
kuraklık ise yeraltı su kaynakları, yüzey suları veya yağış periyotlarının etkisi ile ilişkilidir.
Uzun süreli yağış azlığının kaynak seviyeleri, yüzey akışı ve toprak nemi gibi hidrolojik sistemin bileşenlerinde kendisini göstermesidir. Kuraklığın sosyo-ekonomik tanımı meteorolojik,
tarımsal ve hidrolojik kuraklıkla bağlantılı bazı ekonomik ürünlerin arz ve talepleriyle ilgilidir.
Sosyo-ekonomik kuraklık, yağışlardaki azalmanın sonucu olarak gelişir ve üretimin ihtiyacı
karşılayamadığı durumlarda ortaya çıkar.
Son zamanlarda kuraklık çalışmalarında yaygın olarak kullanılan Standart Yağış İndisi (SYİ)
metodu McKee ve ark., (1993) tarafından geliştirilmiştir. Bu yöntemde ihtiyaç duyulan tek
meteorolojik değişken yağış olduğundan uygulaması oldukça kolaydır. SYİ’den elde edilen
değerlerden negatif olanlar kurak dönemlere karşılık gelirken, pozitif olan ise nemli dönemleri
göstermektedir. SYİ değerlerinin ve olasılıklarının, 1, 3, 6, 12, 24 ve 48 ay kaydırmalı ya da
daha uzun zaman aralıkları için hesaplanabilir olması, kuraklıkların çeşitli zaman aralıklarında
izlenmesini ve değerlendirilmesini sağlamaktadır.
Kuraklığın tespiti konusunda önemli bir diğer yöntem ise Aydeniz metodudur (Oğuztürk, 2010).
Kullanılan metotta yağış ve sıcaklıkla beraber nispi nem ve güneşlenme süresi de dikkate alınır.
Hesaplama sonunda çıkacak rakama göre herhangi bir bölgenin ya da istasyonun hangi iklim
sınıfına gireceği kolayca bulunur.
Kuraklığın tarıma en önemli olumsuz etkilerinden biri bitkisel üretimde verim düşüklüğüdür.
Ceyhan Havzasında bulunan Afşin, Elbistan, Göksun, Gölbaşı, Kahramanmaraş (Merkez), Osmaniye (Merkez), Yumurtalık, Ceyhan, Kozan ilçelerinde yaygın olarak buğday, şeker pancarı,
pamuk ve mısır gibi tarımsal ürünler üretilmektedir.
Çalışmada Meteoroloji Genel Müdürlüğünden belirtilen istasyonlara ait yağış verileri alınarak
SYİ değerleri, yağış, nispi nem, sıcaklık ve güneşlenme süresi verileri alınarak Aydeniz
değerleri hesaplanmıştır. Bu yöntemlerden SYİ’ye göre 12 ay kaydırmalı değerler kullanılarak
yıllık, 3 ay kaydırmalı değerler kullanılarak mevsimlik kuraklık analizi, Aydenize göre de 12
ay kaydırmalı değerler kullanılarak kuraklık analizi yapılmıştır. Bu bilgiler ışında kuraklığın
bitkisel ürünlere olan etkisi saptanmaya çalışılmıştır.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
Ceyhan havzası Batıdan Seyhan, Kuzey ve Doğudan Fırat-Dicle, Güneyden Asi havzasıyla
komşu olup toplam alanı 2 148 717 hektardır. Havza içerisinde Kahramanmaraş ve Osmaniye
illerinin tamamına yakın kısmı, Adana ilinin Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerinin tamamı, Adana
Merkez ilçesi ile Kozan ilçesinin bir bölümü Sivas, Kayseri ve Adıyaman illerinden küçük kı-
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sımlar yer almaktadır. Türkiye toplam alanının %2.74’ünü oluşturmaktadır.
Çalışmada, havzayı temsil ettiği düşünülen Afşin (1972-2010), Elbistan (1963-2010), Göksun
(1963-2010), Gölbaşı (1984-2010), Ceyhan (1964-2010), Kahramanmaraş/Merkez (19622010), Kozan (1963-2010), Yumurtalık (1964-2010) ve Osmaniye/Merkez (1986-2010) olmak
üzere 9 farklı istasyona ait aylık toplam yağış verileri, nem oranı, güneşlenme süresi, ve sıcaklık
değerleri Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınmıştır.
SYİ yönteminde ihtiyaç duyulan tek veri aylık ortalama yağış değerleridir. Bu indisi hesaplarken yağış serisinin aritmetik ortalaması ve standart sapması bilinmelidir. Herhangi bir X1,
X2,…., Xn yağış zaman serisi için SYİ aşağıdaki eşitlik kullanılarak hesaplanır.
SYİ=(Xi-Xort)/Sx
Eşitlikte, Xort; yağış serisinin aritmetik ortalaması, Sx; yağış serisinin standart sapması ve Xi;
yağış serisidir.
Elde edilen negatif değerler yağış eksikliğini yada kurak dönemleri gösterirken, pozitif değerler
yağış fazlalığını yada sulak dönemleri gösterir. Farklı SYİ aralıkları için kuraklık sınıflandırması aralıkları Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Standart Yağış İndisi (SYİ) değer aralıkları (Türkeş ve Tatlı, 2009)
SYİ Değeri
2.00 <
1.50 –1.99
1.00 – 1.49
-0.99 – 0.99
-1.00 – -1.49
-1.50 – -1.99
< -2.00

Kuraklık Sınıfı
Aşırı nemli
Çok nemli
Orta düzeyde nemli
Normal
Orta düzeyde kurak
Şiddetli kurak
Aşırı kurak

Aydeniz tarafından geliştirilen Aydeniz Kuraklık İndisinde hesaplama yapabilmek için
ortalama sıcaklık, toplam yağış, oransal nem ve ortalama güneşlenme süresinin bilinmesi gerekmektedir. Aşağıdaki şekilde indise ait formüller görülmektedir.

Eşitlikte, Dc; kuraklık katsayısı, Hc; nemlilik katsayısı, P; aylık toplam yağış (cm), RH;
aylık ortalama oransal nem (%), T; aylık ortalama sıcaklık (oC) ve SD; güneşlenme süresidir
(saat-dk). Farklı Aydeniz aralıkları için kuraklık sınıflandırması aralıkları Tablo 2’de verilmiştir.
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Tablo 2. Aydeniz indisi değer aralıkları (Özgürel ve ark., 2003)
Aydeniz Değerleri
≤0.25
0.25-0.50
0.50-0.75
0.75-1.00
1.00-1.50
1.5-2.5
≥2.5 ve üzeri

Kuraklık Sınıfı
Aşırı nemli
Nemli
Normale yakın nemli
Orta kurak
Kurak
Çok kurak
Çöl

Elde edilen sonuçlar ArcGIS 10.0 programında işlenerek yıllık yağış miktarları (kuraklık değerleri) kullanılarak Ceyhan havzası için il merkezi ve ilçeler bazında yersel haritalar oluşturulmuştur. Ceyhan havzasına ait haritalar ArcGIS 10.1TM yazılımında RMS (Root Mean
Square) hatası 3 metreden az olacak şekilde koordinatlandırılmıştır. Elde edilen görüntü üzerinde 1/3000 – 1/5000 ölçek hassasiyetinde çalışılarak bilgisayar ekranında Ceyhan havzasına
ait harita sayısal ortamda oluşturulmuştur. Ceyhan havzasına ait öznitelik veri tablosuna yıllık
yağış indeksleri bilgileri girilmiştir. ArcMap ortamında Reclassify komutu kullanılarak Ceyhan
havzası için mevsimsel ve yıllık kuraklık sınıflandırmaları haritaları oluşturulmuştur.
3. BULGULAR VE TARTIŞMA
3.1. SYİ değerleri
Çalışmada, Ceyhan havzasında bölgeyi temsil eden istasyonların 3 ve 12 ay kaydırmalı kurak
ve aşırı kurak yıl sayısı değerleri Tablo 3 ve 4›de verilmiştir.
Tablo 3. Ceyhan havzasına ait 3 ay kaydırmalı SYİ değerleri
Afşin

Elbistan

Göksun

Gölbaşı

Aylar
KYS AKYS KYS AKYS KYS AKYS KYS

Ceyhan

AKYS

KYS

AKYS

KYS

Kozan

Osmaniye

AKYS KYS AKYS KYS

Yumurtalık

AKYS

KYS

AKYS

Ocak

2

1

0

2

0

4

1

0

2

2

0

2

0

3

0

1

1

2

Şubat

3

1

2

1

5

0

1

0

3

2

1

3

2

3

2

0

2

2

Mart

1

1

1

2

1

1

1

0

2

1

1

2

0

3

0

1

2

1

Nisan

2

1

3

1

3

1

0

0

1

2

1

2

1

1

0

1

1

1

Mayıs

3

0

1

2

2

1

1

0

2

1

0

2

1

1

1

1

3

1

Haziran

0

2

3

1

2

2

2

0

1

1

3

1

2

2

1

1

2

2

Temmuz

0

1

5

0

3

1

1

1

1

1

2

0

1

2

1

1

3

1

Ağustos

2

0

3

1

2

2

1

1

3

0

5

1

0

1

2

0

3

1

Eylül

2

2

3

1

0

3

0

1

3

0

2

1

1

2

0

0

2

1

Ekim

2

1

1

3

2

2

0

1

1

2

3

1

2

1

1

1

1

2

Kasım

2

1

3

1

4

1

0

2

0

2

0

3

2

1

0

2

3

1

Aralık

2

0

0

2

3

1

1

1

3

1

1

2

1

2

1

1

4

1

Toplam

21

11

25

17

27

19

9

7

22

15

19

20

13

22

9

10

27

16

Toplam

32

42

46

16

KYS: Kurak yıl sayısı, AKYS: Aşırı Kurak yıl sayısı
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Kahramanmaraş

37

39

35

19

43
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Tablo 4. Ceyhan havzasına ait 12 ay kaydırmalı SYİ değerleri
Afşin

Aylar

Elbistan

Göksun

Gölbaşı

KYS AKYS KYS AKYS KYS AKYS KYS AKYS

Kahramanmaraş

Ceyhan

KYS

AKYS

KYS

Kozan

Osmaniye

Yumurtalık

AKYS KYS AKYS KYS AKYS KYS

AKYS

Ocak

2

1

0

1

4

0

0

0

3

0

1

2

1

2

2

0

2

1

Şubat

2

1

2

0

4

0

1

0

3

1

0

2

2

1

1

1

2

1

Mart

1

2

3

0

5

0

1

0

3

1

2

1

1

1

1

0

1

2

Nisan

0

2

1

1

3

1

0

0

2

1

5

0

3

0

1

0

0

1

Mayıs

0

1

2

0

2

1

0

0

1

1

2

1

3

0

0

1

2

1

Haziran

0

2

3

0

3

0

0

0

0

1

1

1

2

0

1

1

3

1

Temmuz

0

2

2

0

2

1

0

0

0

1

1

1

2

1

1

1

3

1

Ağustos

0

2

0

1

4

0

0

0

0

1

1

1

3

0

1

1

2

1

Eylül

0

2

3

0

5

0

0

0

0

1

1

1

3

0

1

1

4

1

Ekim

2

1

4

1

3

1

1

0

1

1

3

1

2

1

1

0

2

1

Kasım

0

2

2

1

3

0

1

0

0

1

2

1

4

0

2

0

3

0

Aralık

2

1

1

1

2

1

0

1

3

0

4

1

2

1

1

1

4

0

Toplam

9

19

23

6

40

5

4

1

16

10

23

13

28

7

13

7

28

11

K.T.

28

29

45

5

26

36

35

20

39

KYS: Kurak yıl sayısı, AKYS: Aşırı Kurak yıl sayısı, K.T.: Kuraklık toplamı

Tablo 3’de görüldüğü gibi 3 ay kaydırmalı değerler dikkate alındığında kuraklıktan en çok etkilenen yer Göksun iken en az etkilenen yer ise Gölbaşı olmuştur. Aşırı kuraklık bakımından da en
çok etkilenen yer Afşin iken en az etkilenen yer ise yine Gölbaşı olmuştur. Bu durum tarımsal
kuraklık açısından Göksun ve Afşin’in en fazla etkilendiği yerler olduğu anlamını taşımaktadır.
Tablo 4’de de 12 ay kaydırmalı değerler dikkate alınmış olup kuraklıktan en çok etkilenen yer
Göksun iken en az etkilenen yer ise Gölbaşı olmuştur. Aşırı kuraklık bakımından da en çok
etkilenen yer Afşin iken en az etkilenen yer ise yine Gölbaşı olmuştur. Bu durum tarımsal ve
hidrolojik kuraklık açısından Göksun ve Afşin’in en fazla etkilendiği yerler olduğu anlamını
taşımaktadır.
Şekil 1-9 da istasyonlara ait 1, 3 ve 12 ay kaydırmalı SYİ değerlerine göre bölgelerin kuraklık
dereceleri ve sayıları görülmektedir. Grafikler incelendiğinde kuraklığın etkisinin en fazla
olduğu istasyonlar Afşin, Ceyhan, Elbistan, Göksun, Kahramanmaraş (Merkez), Kozan ve
Yumurtalık iken kuraklığın etkisinin en az olduğu istasyonlar Gölbaşı ve Osmaniye›dir.
5

SYİ değerler / Kuraklık sayıları

4

1 aylık kuraklık say.

3

3 aylık kuraklık say.

2

12 aylık kuraklık say.

1

1 aylık min. SYİ

0
-1

3 aylık min. SYİ

-2

12 aylık min. SYİ

-3
-4

Aylar

sayıları

Şekil 1. Afşin ilçesine ait 1, 3 ve 12 ay kaydırmalı SYİ değerleri
Şekil 1. Afşin ilçesine ait 1, 3 ve 12 ay kaydırmalı SYİ değerleri
5
4
3
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1 aylık kuraklık say.

Aylar
Aylar
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Ulusal
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1. Afşin ilçesine ait 1, 3 ve 12 ay kaydırmalı SYİ değerleri
SYİ
SYİdeğerleri/Kuraklık
değerleri/Kuraklıksayıları
sayıları

Şekil 1. Afşin ilçesine ait 1, 3 ve 12 ay kaydırmalı SYİ değerleri
55
44
33
22
11
00
-1
-1
-2
-2
-3
-3
-4
-4
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11 aylık
aylık kuraklık
kuraklık say.
say.
33 aylık
aylık kuraklık
kuraklık say.
say.
12
aylık
kuraklık
12 aylık kuraklık say.
say.
11 aylık
aylık min.
min. SYİ
SYİ
33 aylık
aylık min.
min. SYİ
SYİ
12
aylık
min.
12 aylık min. SYİ
SYİ

Aylar
Aylar

SYİ
SYİdeğerleri/Kuraklık
değerleri/Kuraklıksayıları
sayıları

Şekil 2.
2. Elbistan ilçesine
ilçesine ait 1,3
1,3 ve 12
12 ay kaydırmalı
kaydırmalı SYİ değerleri
değerleri
Şekil
Şekil
2. Elbistan
Elbistan ilçesine ait
ait 1,3 ve
ve 12 ay
ay kaydırmalı SYİ
SYİ değerleri
55
44

11 aylık
aylık kuraklık
kuraklık say.
say.

33
22

33 aylık
aylık kuraklık
kuraklık say.
say.
12
12 aylık
aylık kuraklık
kuraklık say.
say.

11
00

11 aylık
aylık min.
min. SYİ
SYİ

-1
-1
-2
-2

33 aylık
aylık min.
min. SYİ
SYİ
12
12 aylık
aylık min.
min. SYİ
SYİ

-3
-3
-4
-4

Aylar
Aylar

SYİ değerleri/Kuraklık sayıları

Şekil 3. Göksun ilçesine ait 1,3 ve 12 ay kaydırmalı SYİ değerleri
Şekil 3.
Şekil
3. Göksun
Göksun ilçesine
ilçesine ait
ait 1,3
1,3 ve
ve 12
12 ay
ay kaydırmalı
kaydırmalı SYİ
SYİ değerleri
değerleri
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4

1 aylık kuraklık say.
3 aylık kuraklık say.
12 aylık kuraklık say.
1 aylık min. SYİ
3 aylık min. SYİ
12 aylık min. SYİ

Aylar
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/ Kuraklık sayıları

Şekil 4. Gölbaşı ilçesine ait 1,3 ve 12 ay kaydırmalı SYİ değerleri
Şekil 4. Gölbaşı ilçesine ait 1,3 ve 12 ay kaydırmalı SYİ değerleri
5
4
3
2
1
0

1 aylık kuraklık say.
3 aylık kuraklık say.
12 aylık kuraklık say.
1 aylık min. SYİ

Aylar

SYİ
SYİ
değerleri/
değerleri/
Kuraklık
Kuraklık
sayıları
sayıları

Şekil10-12
4. Gölbaşı
SYİ değerleri
Eylülilçesine
2014 ait 1,3 ve 12 ay kaydırmalı
I. Ulusal Havza
Yönetimi Sempozyumu / Çankırı
Şekil 4. Gölbaşı ilçesine ait 1,3 ve 12 ay kaydırmalı SYİ değerleri
5
54
43
32
21
10
-10
-1
-2
-2
-3
-3
-4
-4

1 aylık kuraklık say.
1 aylık kuraklık say.
3 aylık kuraklık say.
3 aylık kuraklık say.
12 aylık kuraklık say.
12 aylık kuraklık say.
1 aylık min. SYİ
1 aylık min. SYİ
3 aylık min. SYİ
3 aylık min. SYİ
12 aylık min. SYİ
12 aylık min. SYİ

Aylar
Aylar

Şekil 5. Kahramanmaraş ilçesine ait 1,3 ve 12 ay kaydırmalı SYİ değerleri
Şekil 5. Kahramanmaraş ilçesine ait 1,3 ve 12 ay kaydırmalı SYİ değerleri
SYİ
SYİ
değerleri/Kuraklık
değerleri/Kuraklık
sayıları
sayıları

5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0
0
-1
-1
-2
-2
-3
-3
-4
-4

1 aylık kuraklık say.
1 aylık kuraklık say.
3 aylık kuraklık say.
3 aylık kuraklık say.
12 aylık kuraklık say.
12 aylık kuraklık say.
1 aylık min. SYİ
1 aylık min. SYİ
3 aylık min. SYİ
3 aylık min. SYİ
12 aylık min. SYİ
12 aylık min. SYİ

Aylar
Aylar

SYİ değerleri/Kuraklık sayıları

Şekil 6. Ceyhan ilçesine ait 1, 3 ve 12 ay kaydırmalı SYİ değerleri
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4

1 aylık kuraklık say.
3 aylık kuraklık say.
12 aylık kuraklık say.
1 aylık min. SYİ
3 aylık min. SYİ
12 aylık min. SYİ

Aylar

k sayıları

Şekil 7.
1,3 ve
ve 12
12 ay
ay kaydırmalı
kaydırmalı SYİ
SYİ değerleri
değerleri
Şekil
7. Kozan
Kozan ilçesine
ilçesine ait
ait 1,3

5
4
3

1 aylık kuraklık say.
3 aylık kuraklık say.
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Şekil
Şekil 7.
7. Kozan
Kozan ilçesine
ilçesine ait
ait 1,3
1,3 ve
ve 12
12 ay
ay kaydırmalı
kaydırmalı SYİ
SYİ değerleri
değerleri

SYİ
SYİdeğerleri/Kuraklık
değerleri/Kuraklıksayıları
sayıları
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5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0
0
-1
-1
-2
-2
-3
-3
-4
-4
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1 aylık kuraklık say.
1 aylık kuraklık say.
3 aylık kuraklık say.
3 aylık kuraklık say.
12 aylık kuraklık say.
12 aylık kuraklık say.
1 aylık min. SYİ
1 aylık min. SYİ
3 aylık min. SYİ
3 aylık min. SYİ
12 aylık min. SYİ
12 aylık min. SYİ

SYİ
SYİdeğerleri/Kuraklık
değerleri/Kuraklıksayıları
sayıları

Aylar
Aylar

5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0
0
-1
-1
-2
-2
-3
-3
-4
-4

1 aylık kuraklık say.
1 aylık kuraklık say.
3 aylık kuraklık say.
3 aylık kuraklık say.
12 aylık kuraklık say.
12 aylık kuraklık say.
1 aylık min. SYİ
1 aylık min. SYİ
3 aylık min. SYİ
3 aylık min. SYİ
12 aylık min. SYİ
12 aylık min. SYİ

Aylar
Aylar

Şekil 8. Yumurtalık ilçesine ait 1,3 ve 12 ay kaydırmalı SYİ değerleri
Şekil
Şekil 8.
8. Yumurtalık
Yumurtalık ilçesine
ilçesine ait
ait 1,3
1,3 ve
ve 12
12 ay
ay kaydırmalı
kaydırmalı SYİ
SYİ değerleri
değerleri
3.2. Aydeniz verileri
3.2. Aydeniz verileri
Ceyhan Havzasında bulunan istasyonların Aydeniz indisine göre kuraklık analizi yapılarak
Tablo 5, 6’da gösterilmiştir. Tablolarda görüldüğü gibi en yüksek kuraklık sayısı Afşin’de gerçekleşirken bunu sırasıyla Kahramanmaraş (Merkez) ve Ceyhan izlemiştir. En az kuraklık ise
Kozan’da meydana gelmiştir. Afşin ve Elbistan aynı iklim kuşağında olmalarına rağmen afşin’de toplam kuraklık sayısı 100 iken Elbistanda 24 olmuştur. Benzer şekilde Ceyhan bölgesi
Osmaniye, Kozan, ve Yumurtalık ile iklim kuşağında olmalarına rağmen toplam kuraklık sayısı
çok yüksek (55) çıkmıştır. Bu durum Aydeniz kuraklık indisinin bölge için uygun olmadığı
kanısına varılmıştır.
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Tablo 5. Afşin, Elbistan Göksun, Gölbaşı ve Kahramanmaraş (Merkez),ilçelerine ait Aydeniz
verileri
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Tablo 6. Ceyhan, Kozan, Osmaniye ve Yumurtalık ilçelerine ait Aydeniz verileri
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3.3. SYİ ve aydeniz kuraklık indislerinin karşılaştırılması
SYİ ve Aydeniz kuraklık İndisi hesaplama yöntemleri karşılaştırıldığında havza için en iyi yöntemin SYİ olduğu görülmektedir. İklim sınıfı birbirine yakın olan Afşin ve Elbistan’da toplam
kuraklık sayısı SYİ’ye göre sırasıyla 28 ve 29 iken bu durum Aydenizde sırasıyla 100 ve 24 çıkmıştır. Benzer şekilde Ceyhan ve Yumurtalığın toplam kuraklık sayısı sırasıyla SYİ’de 36 ve 39
iken bu durum Aydenizde sırasıyla 55 ve 16 olarak bulunmuştur. Her iki örnekte görüldüğü gibi
birbirine yakın olan istasyonların kuraklık sayılarınında birbirine yakın olması beklenmektedir.
Bu durumu SYİ metodu sağlarken Aydeniz indisi metodu sağlamamaktadır. Bu nedenle Havza
için SYİ metodu daha uygun bulunmuştur.
3.4. Ürün verimleri
Yapılan çalışmada kuraklığın bölgede tarımı yapılan ana ürünlerin (buğday, şeker pancarı, pamuk, mısır) üretimine olan etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma alanında Afşin, Elbistan,
Göksun, Gölbaşı, Osmaniye (Merkez), Kahramanmaraş (Merkez), Ceyhan, Kozan ve Yumurtalık
ilçelerinin belli yıllarda gerçekleşen ürün verimleri Şekil 9-10’da verilmiştir (Anonim, 2014).
Afşin’de ana ürünler olan buğday, dane mısır ve şekerpancarı verimleri için 1991-2013 yıllarında
yapılan karşılaştırmada 3 ay kaydırmalı ilkbahar (mart, nisan, mayıs) kuraklığının buğday üretiminde etkili olduğu şekerpancarı ve dane mısır üretiminde etkili olmadığı belirlenmiştir. Buğday
üretiminin 2007, 2009 ,2010 ve 2011 yılları hariç Türkiye ortalamasından düşük olması kuraklığın derecesini belirlemede etkili olmuştur.
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Şekil 9. Türkiye ve Afşin, Elbistan, Göksun ve Gölbaşı için buğday, mısır ve şeker pancarı
verimleri
2010 yılında meydana gelen şiddetli kuraklık dane mısır verimi Türkiye ortalamsı seviyesinde
seyrederken ekim alanında düşüş göstermiştir.
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Şekil 10. Türkiye, Kahramanmaraş (Merkez), Ceyhan, Kozan Osmaniye (Merkez ve Yumurtalık
ilçesi için buğday, dane mısır ve pamuk verimleri
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Elbistan, Göksun ve Gölbaşı’nda ana ürünler olan buğday, dane mısır ve şekerpancarı verimleri
için 1991-2013 yıllarında yapılan karşılaştırmada 3 ay kaydırmalı ilkbahar (mart, nisan, mayıs)
kuraklığının buğday üretiminde etkili olduğu sulamadan dolayı dane mısır ve şekerpancarı üretiminde etkili olmadığı belirlenmiştir. Buğday üretiminde 1999 ve 2001 yılında meydana gelen
12 ay kaydırmalı kuraklığın etkisi Elbistan ve Göksun’da genelde verimin Türkiye ortalamasından düşük olmasından dolayı 12 ay kaydırmalı kuraklığın etki derecesi belirlenememiştir.
Gölbaşı’nda şiddetli kuraklığın yaşandığı 1999 yılında dane mısır ekim alanında ciddi oranda
azalma olmuştur.
Kahramanmaraş (Merkez), Ceyhan, Kozan, Osmaniye (Merkez) ve Yumurtalık ilçesinde ana
ürünler olan buğday, dane mısır ve pamuk verimleri için 1991-2013 yıllarında yapılan karşılaştırmada 1999, 2001, 2000, 2004 ve 2010 yıllarında meydana gelen şiddetli kuraklıkların etkili
olduğu belirlenmiştir. Havzada yıllık değişimlere bakıldığında bitkisel verim ve ekim alanı
miktarının iklimsel değişimden fazlaca etkilendiği görülmektedir.
3.5.ARCGIS verileri
Ceyhan havzası için yer yer kuraklığın yaşandığı 2010 yılına ait mevsimsel ve yıllık kuraklık
sınıflandırmaları haritaları Şekil 11-15’de verilmiştir. Havza mevsimsel olarak farklı nem koşullarına sahipken 12 ay kaydırmalı yani yıllık kuraklık sınıflamasına bakıldığında üniform bir
yapı gösterdiği görülmektedir.

Şekil 11.Ceyhan havzası 3 ay kaydırmalı ilkbahar haritası
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Şekil 1.2 Ceyhan havzası 3 ay kaydırmalı yaz haritası

Şekil 1.3 Ceyhan havzası 3 ay kaydırmalı sonbahar haritası
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Şekil 14. Ceyhan havzası 3 ay kaydırmalı kış haritası

Şekil 1.5 Ceyhan havzası 12 ay kaydırmalı yıllık kuraklık haritası
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Ceyhan havzası düzensiz bir yağış rejimine sahiptir. Yağışlardaki değişkenlikler anlamlı bir
seyir takip etmemektedir. Bu da bölgenin, şiddeti değişmekle birlikte zaman zaman kuraklık
riskiyle karşı karşıya olduğunu göstermektedir. Havzada bitkisel üretim mevcut iklim şartlarına
sıkı sıkıya bağlıdır. Özellikle sulu tarım yapılan arazilerde kuraklık ciddi verim düşüşlerine ve
üretim alanı miktarında azalmalara neden olmaktadır.
Havzada şiddetli kuraklığın yaşandığı dönemlerde bitki veriminde ve ekim alanında bir azlama
olmaması yer altı sularının kullanımını akla getirmektedir. Halbuki yer altı suları bir ülkenin en
son kullanılması gereken kaynaklarıdır. Kullanımında bir eneji gerektirmesinden dolayı girdi
gerektiren ve her ürün çeşidi için kullanımı ekonomik değildir.
Havzada yoğun bir şekilde yetiştiriciliği yapılan şekerpancarı, dane mısır ve pamuk ürünleri
kuraklıktan daha fazla etkilenirken, en az etkilenen bitki buğday olmuştur. Bu nedenle kuraklığın etkisini azaltmak için, yeni tarım tekniklerinin uygulanması ve daha değerli ve verimli bitkilerin yetiştirilmesini sağlayacak olan sulu tarım alanlarının artırılması gereklidir. Ancak sulama imkânının mevcut olmadığı veya modern sulama tesislerinin uygun görülmediği
alanlarda tarımsal faaliyetlerde modern kuru tarım metotlarının uygulanması gerekmektedir.
Bunlar; kısmi kök kuruluğu sulama tekniği, anıza ekim, malçlama, yağmur hasadı, organik
gübreleme, kuraklığa dayanıklı yeni çeşitlerin geliştirilmesi vb. önlemler alınabilir. Ayrıca bu
tip alanlarda tarımsal faaliyetlere yardımcı olarak yapılacak hayvancılık faaliyetleri tarımla
uğraşan çiftçilerin ekonomilerine katkı sağlamakla birlikte kuraklığın yol açtığı olumsuzluğu
nispeten azaltacaktır.
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ÇANKIRI YÖRESİNİN KURAKLIK VE EROZYON İNDİS DEĞERLERİ
VETOPRAKLARININ EROZYONA DUYARLILIKLARININ BELİRLENMESİ

Orhan DOĞAN1 & Özlem YAVUZ1

1

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Ankara
prof.orhan.dogan@gmail.com , ozlemyavuz@ormansu.gov.tr

ÖZET
Kurak ve yarıkurak iklim kuşağı ülke genelinin % 65’ini oluşturmaktadır.
Çankırı ili de yarı kurak iklim kuşağını temsil eden ve aşırı erozyon görülen bir yöredir. Çankırı iklim verileri ve uzun yıllar plüvioğrafdiyağramı incelenerek USLE yağış erozivite değerleri ve Corine yönteminde kullanılan
Fournier yağış indisi ile BagnoulsGaussen kuraklık indisi belirlenmiştir. Bu
çalışmada; USLE Yağış Erozyon Faktörü 43.3 olarak hesaplanmıştır. Bu değer
USLE yönteminde doğrudan R değeri olarak kullanılabilir. Çankırı yöresinde
erozyon oluşturan şiddetli yağışlar genellikle Mayıs ( 6.937), Haziran (8.662),
Ağustos (5.235) aylarında oluşmaktadır. Fournier yağış indisi 39.57 (düşük);
Bagnouls-Gaussen kuraklık indisi80.5 (kurak) ve aşındırma indisi 3 (düşük)
bulunmuştur. Bölge toprakları orta ve şiddetli düzeyde aşınabilir özellikte
saptanmıştır.
Anahtar kelimeler: Çankırı, yağışerozivitesi, toprak erodibilitesi,kuraklık indisi
1. GİRİŞ
Ülke topraklarının yaklaşık % 80’ni erozyon,tuzlanma, yanlış arazi kullanımı gibi nedenlerle
çölleşme/ arazi bozulumu etkisi altındadır.Arazi bozulumu/çölleşmenin en önemli nedeni hızlandırılmış erozyondur. Ülke genelinde topoğrafyanın çok dalgalı oluşu ve çeşitli nedenlerle bitki örtüsünün aşırı tahribi, erozyonu orman,tarım ve mera arazilerinde artmasına neden
olmaktadır. Yapılan etütlere göre orman arazilerinin %54’ünde; tarım alanlarında %59’unda
ve Mera arazilerin % 64’ünde çeşitli derecede erozyon görülmektedir. Bu denli önemli arazi
bozulumunun önlenmesinde birçok kuruluş çaba harcamaktadır.Ancak yeterli düzeyde başarı
sağlandığı söylenemez.Özellikle havza bazlı çalışmalarda çeşitli, arazi kullanımları altında yitirilen toprak miktarlarının belirlenmesi ve alınması gerekli en ekonomik ve etkin önlemlerin
saptanması bazı temel bilgilere ihtiyaç duymaktadır. Özellikle muhtemel toprak kaybı miktarını
belirlemede yaygın kullanım alanı bulan USLE yönteminin R yağış erozyon İndisi ve K toprak
erodibilite değerlerinin ülke şartlarına göre saptanması gerekir. Bu çalışmada;
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Ø Çankırı bölgesinin yağışların erozivite (R faktörü) değeri
Ø Çankırı topraklarının aşınıma duyarlılık (K) değerleri ile;
Corine yöntemine göre de;
•

Çankırı bölgesinin kuraklık sınıfı

•

Çankırı yağışlarının erozif sınıflaması

•

İlin erozyon sınıflaması belirlenmiştir.

2. MATERYAL VE YÖNTEM
Çankırı ilinin uzun yıllar yağış diyağramları (yağış miktar ve şiddetleri, yağışların kinetik
enerjileri, yağışları aylık dağılımları vb.) ve toprak özellikleri araştırmanın materyalini
oluşturmaktadır. Materyalleri daha ayrıntılı inceleyebilmek için Çankırı’nın doğal özelliklerini
özetlemekte fayda vardır.
Çankırı ili, Orta Anadolu’nun kuzeyinde, Kızılırmak ve Batı Karadeniz havzaları içerisinde yer
alır. İl toprakları 40o30’, 41o00’ Kuzey enlemleri ile 32o30’ ve 34o00’Doğu boylamları arasında yer almaktadır. Denizden yüksekliği 550-2565 metre arasında değişir. Çankırı ili kuzeyden
Kastamonu ilinin Tosya ve Araç; kuzeybatıdan Zonguldak ilinin Karabük ve Safranbolu; batıdan Bolu ilinin Mengen ve Gerede; güneyden Ankara ilinin Kızılcahamam, Çubuk, Sulakyurt;
doğudan Çorum ilinin Bayat ve Sungurlu ilçeleriyle çevrilidir. Merkez, Çerkeş, Eldivan, Ilgaz,
Kurşunlu, Orta,Bayramören, Kargın Şabanözü, Yapraklı, Kızılırmak ve Atkaracalar olmak üzere 12 ilçesi, 19 beldesi ve 362 köyü vardır.(TÜİK,2013).
Toplam nüfus 190.909, belde ve köyde yaşayanların nüfusu ise 71.433’dür.
Çankırı ilinin genel yüzölçümü 749.000 hektardır. Arazi kullanım şekline göre; tarım alanları
268.580 hektar (sulanan alan % 14); Orman alanı 192.163 hektar; Çayır ve mera alanları
179.681 hektardır (TÜİK 2013)
Çankırı’da 226.648 ha. ekilebilir tarım arazisi mevcuttur. Bu alanın 41.834 ha. kısmında sulu
tarım,184.814 ha.’lık kısmında kuru tarım yapılmaktadır. Toplam tarım alanının 125.275,7
hektarlık kısmında ekim-dikim yapılmakta.57.603,9 ha.’lık alan nadasa bırakılmaktadır.
2.1 İKLİM ÖZELLİKLERİ
Çankırı ilinde, İç Anadolu Bölgesinin karasal iklim özellikleri egemendir. Bu nedenle ilde
yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve sert geçmektedir. Merkez ilçede en sıcak aylar Temmuz
ve Ağustos, en soğuk aylar ise Ocak ve Şubat aylarıdır. Çankırı il merkezinde yıllara göre
değişkenlik gösteren yağış ortalaması 415.1mm.’dir. Merkez ilçeye en çok yağış Mayıs ayında,
en az yağış ise Temmuz ayında düşmektedir. Ortalama rüzgar hızı 1.6 m/s, hakim rüzgar yönü
ise kuzeydir. Merkez ilçede en yüksek sıcaklık 42 oC ölçülmüş ve en düşük sıcaklık –18.2oC
olarak saptanmıştır.
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2.2 DOĞAL BİTKİ ÖRTÜSÜ
Karadeniz iklim kuşağından Orta Anadolu iklim kuşağına geçiş şeridi üzerinde yer alan Çankırı’da Kuzeyden, Güneye doğru inildikçe bitki örtüsünde genel bir yoksullaşma görülmektedir.
İlin Güney ve Güneybatısında stepler geniş alanlar kaplamakta, steplerin bulunduğu yerlerdeki
akarsular boyunca yer yer kavak ve söğütlerden oluşmuş su boyu ağaçlıklarına rastlanmaktadır.
İldeki ormanlar başta Ilgaz olmak üzere; Eleman, Eğriova, Ovacık, Düvenlik, Ilısılık, Yapraklı,
Sarıkaya, Karakaya ve Erikli dağları ve çevresinde yaygınlaşmaktadır. Egemen ağaç türleri
çam, köknar, ardıç, kayın ve meşedir.
2.3 JEOLOJİK YAPI
Çankırı İli ve Yakın Dolayı, değişik yaşlı tortul kayaçların yer aldığı bir yöredir. Yer yer püskürük ve başkalaşım kayaçları da görülmektedir. Tortul kayaçların arasında kireçtaşı, kil ve marn
oldukça yaygındır. Çankırı il merkezinin bulunduğu yer, Oligosen ve Miyosen yaşlı kireçtaşı
serileriyle kaplıdır. Bu seri Kuzeydoğuda Yapraklı ilçesi, Güneydoğuda Kızılırmak, Güneyde
Ankara il sınırı, Güneybatı’da Eldivan ilçesinin sınırladığı geniş bir alana yayılmıştır.
2.4 BÜYÜK TOPRAK GRUPLARI
Çankırı İli büyük toprak grupları dağılımına bakıldığında (Çizelge 1), alansal dağılım olarak
birinci sırayı kahverengi orman toprakları almaktadır. Bu topraklar kireçce zengin ana madde üzerinde oluşmuş profilleri A (B) C şeklinde olup, horizonlar birbirlerine sınırlı geçiş yapar.
Reaksiyonu bazik karakterli olup, bazen de nötr olabilmektedir. Bu topraklar genellikle geniş
yapraklı orman örtüsü altında oluşmuştur.
Dağılım olarak ikinci sırada yer alan kahverengi topraklar ise (ABC) profilli topraklardır. Oluşumunda ise belirgin olarak kalsifikasyon rol oynar. Bu işlem sonucunda profillerde bol miktarda kalsiyum bulunur.
Diğer büyük toprak grupları ise % 5.6 ile % 0.02 arasında gittikçe azalan bir oranda dağılım
göstermektedir.
Büyük Toprak Grupları şunlardır :
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•

Alüviyal Topraklar: Yüzey sularının tabanlarında yada etki alanlarında akarsularca taşınıp yığılmış genç sedimentler üzerinde yer alan düz yada düze yakın az eğimli yerlerdeki genç topraklardır. Kızılırmak havzası, Devres Çayı çevresindeki ovalar, Tatlıçay’ın
yatağı,Melan Çayı çevresi ve Çerkeş ovaları bu topraklarla kaplıdır.

•

Kolüvyal Topraklar: Yüzeysel akımla yada derelerin kısa mesafelerden taşıyarak eğimin azaldığı yerlerde bıraktıklara maddelerle oluşmuş genç topraklardır.Orta ilçesi ve
çevresinde doğal eğimin %2 yi aştığı ovalık alanlar bu topraklarla kaplıdır.

•

Kestane Renkli Topraklar: Derinlikleri fazla çeşitli toprak katlarından oluşan yaşlı
topraklardır.Çerkeş ilçesinin batısı ve doğusu ile Kurşunlu’nun güney kesimi dışındaki
tüm yöreler bu topraklarla kaplıdır. Doğal bitki örtüsü kısa ve uzun otlarla çalılardan ve
seyrek ağaçlardan oluşmaktadır.

•

Kahverengi Orman Toprakları: Genç topraklar ile yaşlı topraklar arasında kalan bu

10-12 Eylül 2014

I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu / Çankırı

topraklar yüksek oranda kireç içeren ana maddeler üzerinde gelişmiştir.Toprağın üst katı
gözenekli ve kalıntılı bir yapıdadır.Çerkeş’in kuzeyinde kestane renkli topraklardan sonra başlayan alanlar ile ilin kuzeyinde kahverengi topraklardan sonra başlayan alanlar bu
tür topraklarla kaplıdır.Doğal bitki örtüsü kışın yaprağını döken ağaç ve çalılardır.
•

Kireçsiz Kahverengi Orman Toprakları: Toprağın üst katı iyi oluşmuş ve gözenekli
bir yapı gösterir. Minerallerden ayrı yada az karışmış durumda asit karakterli organik
maddeler içerir.Çerkeş ve Ilgaz ilçelerinin güneyi ile Orta ilçesinin batısı bu tür topraklar ile kaplıdır.

•

Kahverengi Topraklar: Yaşlı topraklardır.Şiddetli erozyon nedeni ile toprak katlarında
yüksek miktarda kalsiyum birikmektedir.Toprağın üst katı belirgin gözenekli yapıdadır.
Orta derecede organik madde içerir.

Şabanözü ilçesi çevresi bu topraklarla kaplıdır.Doğal bitki örtüsü kısa yada orta boylu otlar ve
çayırlardır.
Bu ana toprak grupları dışında ilimiz topraklarının çeşitli yerlerine dağılmış durumda kumlu,
çakıllı,molozlu,ırmak ve taşkın yatakları ile çıplak kayalıklar bulunmaktadır.
İlde görülen iklim ve jeolojik yapı farklılıkları ile vejetasyondaki çeşitlilik değişik özelliklere
sahip toprakların oluşumuna neden olmuştur.

Çizelge 1 . Çankırı İli Büyük Toprak Grupları Dağılımı(KHGM,1998)
Büyük Toprak Grupları (hektar)

Toplam

Dağılımı (%)

Kahverengi Orman Toprakları

286.199

41,74

Kahverengi Topraklar

304.004

44,34

Kireçsiz Kahverengi Orman Toprakları

4.461

0,65

Alüviyal Topraklar

35.665

5,20

Kolüviyal Topraklar

3.297

0,48

Kestanerengi Topraklar

34.212

4,99

Kireçsiz Kahverengi Topraklar

10.139

1,48

Kırmızımsı Kahverengi Topraklar

7.005

1,02

Tuzlu-Alkali Topraklar

511

0,07

HidromorfikAlüviyal Topraklar

163

0,02

685.656

100,0

GENEL TOPLAM
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3.ÇANKIRI İLİ TOPRAK SORUNLARI
3.1 EROZYON

Çizelge 2. Çankırı İli Su Erozyonu sorunu
Su Erozyonu

1. Sınıf

% 100

2. Sınıf

12.5

3. Sınıf

21.5

4. Sınıf

41.8

24.2

Çankırı ili 845 111 yüzölçümüne sahiptir. Bunun 13 287 hektarlık kısmında erozyon problemi
yoktur (Çizelge 9).Toplam arazinin %98’inde çeşitli derecede erozyon mevcuttur.
3.2 EĞİM
Çizelge 3. Çankırı İli Arazi Eğim Grupları (%)
Eğim
Grupları
(hektar)

Düz(0-2) Hafif(2-6)

Orta
(6-12)

Dik
(12-20)

Çok Dik
(20-30)

Sarp
(30+)

Toplam

79 682

62 775

153 245

165 659

239 462

130 301

831 214

9.6

7.6

18.4

19.9

28.8

15.7

100

%

Erozyon oluşumunun önemli nedenlerinden birisi olan arazi eğiminin, toplam alan içerisindeki
dağılımı Çizelge 10’da görülmektedir. Buna göre Çankırı ili topraklarının önemli bir kısmını
oluşturan dik ve çok dik arazi grupları, yukarıda bahsedilen erozyon problemiyle paralellik
göstermektedir.
3.3 TOPRAK DERİNLİĞİ
Çizelge 4. Çankırı İli Toprak Derinliği Dağılımı (cm)
Toprak Derinliği
(hektar)

Derin
( 90+)

Orta Derin
(90-50)

Sığ
(50-20)

Çok Sığ
(20-0)

Toplam

90 413

127 403

312 170

301 838

831 824

%

10.9

15.3

37.5

36.3

100

Topraklarda bitki köklerinin geliştiği ve besin maddelerinin sağlandığı bölge derin olduğunda,
iklim şartlarına uyum sağlayabilen her tür kültür bitkisi yetiştirme imkanı vardır. Bir başka
arazi problemi olan toprak derinliği konusu Çankırı ili için düşünüldüğünde % 10.9 (90 413
hektar) derin topraklar, % 15.3 (127 403 hektar) orta derin topraklar ve kültür bitkilerinin yetiştirilmesini kısıtlayıcı sığ topraklar ise toplam arazinin % 37.5 (312 170 hektar) ile birinci sırada
yer almaktadır. Çok sığ topraklar ise % 36.3 (301 838 hektar) ile toprak derinliği probleminde
ikinci sırayı oluşturmaktadır (Çizelge 4).
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3.4. TAŞLIK VE KAYALIK
Çankırı ilinde toprak işleme ve bitki gelişimine zarar verecek derecede taşlılık içeren topraklar
373 hektar, kayalık içerenler ise 49 108 hektardır.
4. BULGULAR
4.1. ÇANKIRI YAĞIŞLARININ EROZİV DEĞERLERİ VE KURAKLIK
Çankırı ilimizin genelde kurak iklim kuşağında olduğunu, yağışlarının erozyon oluşturması
gücünün az olduğunu belirtmek mümkündür. Ancak doğal bitki örtüsünün aşırı tahribi,
topografyanın çok engebeli oluşu ve tekniğinden uzak tarımsal işlemlerin uygulanması gibi
olumsuzluklar erozyonu arttıran ve çölleşme/ arazi bozulumunu hızlandıran nedenlerdir.
AB ülkelerinde aktüel erozyon riskinin belirlenmesi ve haritalanmasında uygulanan Corine
yöntemine göre Çankırı için hesaplanan değerler Çizelge 5 ‘de verilmiştir.
Buna göre;
				

Yİ= Geliştirilmiş Fournier Yağış İndisi
Pi = (i) ayında toplam yağış, mm
_
P = Yıllık ortalama yağış miktarı, mm
				

Kİ =Bagnols-Gaussen kuraklık indisi
ti= i ayındaki aylık ortalama sıcaklığı, (°C)
Pi = i ayındaki aylık toplam yağış miktarını, (mm)
ki = (2ti - P > 0)
Bu eşitliklerden yararlanılarak hesaplanan kuraklık ve erozyon indis değerleri ve sınıflamaları
Çizelge 5’de verilmiştir.
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Çizelge 5. Çankırı İli Yağış– Kuraklık – Erozyon İndisi (1931-1990)(Doğan,Denli 1999)
Aylar
I
II
III
Ort. Yağış (mm)
45.3 36.9 38.1
o
Ort. Sıcaklık ( C) 0.6 1.9 5.6
Fournier Yağış İndisi
Bagnouls-Gaussen Kuraklık İndisi
Aşındırma İndisi
:3

IV
V
VI VII VIII IX
X
XI XII Yıllık
42.8 58.9 42.9 16.9 15.6 15.6 20.8 26.1 47.0 406.9
11.3 15.8 19.7 23.0 22.5 17.6 11.6 5.8 2.0 11.5
: 39.57
Sınıfı : 1 (ÇOK AZ)
: 80.5
Sınıfı : 3 (KURAK)
Sınıfı : 1(DÜŞÜK)

Ayrıca Çankırı ilinin Mayıs ayından Ekim ayı sonuna kadar kurak geçtiğini, bu dönemlerde
sulamaya ihtiyaç duyulduğunu dolayısı ile bitkisel üretimde kurak dönemlerin dikkate alınması
gereğini Şekil 1’de görmek mümkündür.

Şekil 1. Çankırı İli’nin 1931 – 1990 Yılları Arası Kurak Dönemleri (Doğan,Denli 1999)

Yaklaşık altı ay süren kurak dönemde buharlaşma miktarı yağıştan daha fazladır (Şekil 1). Bu
dönemde yapılacak olan her türlü tarımsal üretim faaliyetleri (sürüm, ekim, dikim v.s) yukarıdaki şekilde de görüldüğü üzere “Kurak Dönem” başlangıç ve bitiş tarihlerine göre planlanmalıdır.
USLE eşitliğinin yağış erozyon indisinin Çankırı için belirlenmesinde 25 yıllık dönemde kaydedilen yağışların diyagramları birer birerincelenerek değerlendirilmiş, yağış şiddetleri ve kinetik enerjileri hesaplanmıştır.
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Çizelge 6. Çankırı İli Ortalama Aylık Erozyon İndeksi Dağılımı, Yıllık Ortalama Erozyon İndeksi ve Maksimum ExI Değerleri (1959 – 1982)(Doğan,2002)
Aylar

I

II III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Yıl Sayısı

-

-

-

14

23

24

24

24

24

24

4

-

Toplam ExI

-

-

-

21.85 159.5 207.8 58.71 125.6 33.86 26.82 1.14

Ort. Aylık
ExI

-

-

-

1.56

6.93

% ExI

-

-

-

5.65

25.08 31.32 8.85

18.93

Eklenik %
ExI

-

-

-

5.65

Max. ExI

-

-

-

2.59

8.66

2.44

5.23

1.41

Yıllık

-

635.47

1.11

0.28

-

27.65

5.10

4.04

1.03

-

100

30.73 62.05 70.90 89.83

94.9

98.97

100

-

24.97 24.44 7.89

7.95

6.85

0.45

-

43.35

43.35

Çankırı ilinin yağış erozyon indislerinin eklenik değerleri aşağıdaki şekilde verilmiştir.
Görüldüğü gibi Çankırı’da eroziv yağışlar genelde Nisan ayı ile Temmuz ayı arasında görülmektedir. Diğer aylarda her hangi bir erozyon sorunu olmamaktadır.

Şekil 2. Çankırı ili eklenik yağış erozyon indisleri
Havzalarda alınacak toprak-su muhafaza tedbirlerinden (bitkisel, kültürel ve fiziksel) hangisinin en uygun ve ekonomik yönden planlanmasında, yağışların erosiv potansiyel miktarı ve yıl
içerisindeki dağılımlarının bilinmesi için gereklidir. Bu amaçla yağışların toprağa aktardığı toplam kinetik enerji ile yağış şiddetlerinden gidilerek hesaplanan Yağış Erozyon İndis değerleri
aylık ve yıllık olarak Çizelge 2’de verilmiştir. Çankırı ilinin yıllık ortalama yağış erozyon indisi
27,65 olarak bulunmuştur. Anlamı; Çankırı ili yağışlarının toprağa aktardığı toplam enerji bir
hektar araziden yaklaşık 27 ton toprağı bir metre yüksekliğe kaldıracak güçtedir. Bu değer Antalya’da ve Rize’de 400 tondan fazladır.
25 yıllık ortalama verilere göre de Çankırı’nın yağış erozyon indisinin maksimum değer, 43.35
olarak bulunmuştur.
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4.2 BÜYÜK TOPRAK GRUPLARININ AŞINIMA DUYARLILIK (ERODİBİLİTE)
DEĞERLERİ
Çankırı İli Büyük Toprak Gruplarının aşınmaya karşı duyarlılığı (erodobilite), bu bölgeden her
Büyük Toprak Grubundan alınan en az 15-25 toprak numunelerinden laboratuvar analizleriyle
belirlenmektedir. Bilindiği gibi toprağın bünyesi, yapısı, hidrolik geçirgenliği ve organik madde kapsamı, toprakların aşınmasını etkileyen en önemli faktörlerdir. Bu faktörler nomogram ve
farklı formüller yardımıyla değerlendirilerek, toprağın aşınabilirlik dereceleri tespit edilmiştir
(Çizelge 7). Çizelgede görüldüğü gibi mevcut toprakların çoğunluğu kuvvetli derecede aşınabilir özelliktedir.

Çizelge 7. Büyük Toprak Grubu ve K Faktörleri (Doğan ve ark,2000)
Kırmızımsı Kahverengi Topraklar

0.39

Kahverengi Topraklar

0.27

“

“

“

Kolüviyal Topraklar

0.26

“

“

“

Kestanerengi Topraklar

0.24

“

“

“

Kahverengi Orman Toprakları

0.21

“

“

“

Kireçsiz Kahverengi Orman Toprakları

0.12

Orta Derecede Aşınabilir

Kireçsiz Kahverengi Topraklar

0.24

Kuvvetli Derecede Aşınabilir

0.42

Çok Kuvvetli Derecede Aşınabilir

Alüviyal Topraklar

Kuvvetli Derecede Aşınabilir

5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Çankırı bölgesinin iklim sınıflaması;
•

Aydeniz Kuraklık Katsayısı 0.81 (yarı kurak)

•

De Martonne sınıflaması 11.1 ( Step – yarı nemli)

•

Erinç sınıflaması 22.82 ( yarı kurak)

•

Thornthwaite sınıflaması (Yarı kurak)

•

Gaussen- Bagnolskuraklık sınıflaması (kurak)

olarak görülmektedir. Çankırı ikliminin yarı kurak olduğu farklı araştırıcılara göre ortadadır.
Çankırı bölgesinde yağışlar genelde düşük eroziv özelliklerde görülmektedir. Geçit bölgesinde
bulunması hasebiyle eroziv yağışlar mayıs ayında başlamakta Temmuz ayına kadar sürmektedir.
Bu zaman dilimi dışında kalan dönemlerde su açığı görülmektedir.
Çankırı ilinin erozyon risk haritalarının oluşturulmasında ve toprak kayıplarının belirlenmesinde
bu çalışmanın bulgularından da yararlanılabilir.
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