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TÜRK ĐYE’N ĐN RAMSAR ALANLARI DE ĞERLEND ĐRME 
RAPORU 

 
Yönetici Özeti 
 
 ‘Türkiye’nin Ramsar Alanları Değerlendirme Raporu’, ülkemizde Ramsar Alanı olarak 
tescillenmiş 12 sulak alanın güncel durumunu değerlendirmek ve aynı zamanda sulak 
alanların işlev ve değerleri, ülkemizde sulak alan yönetimi ve sorunlar hakkında genel bilgi 
vermek amacıyla WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) tarafından hazırlanmıştır. 
Raporda; Türkiye’nin uluslararası Ramsar Sözleşmesi gereğince koruma altına aldığı Gediz 
Deltası, Manyas (Kuş) Gölü, Burdur Gölü, Sultansazlığı, Seyfe Gölü, Göksu Deltası, 
Kızılırmak Deltası, Uluabat Gölü, Akyatan Lagünü, Yumurtalık Lagünü, Meke Gölü ve 
Kızören Obruğu’nda resmi kurumlar ve yöre halkıyla yapılan görüşmeler ve alanlarla ilgili 
derlenen bilgiler yer almaktadır. 
 
Türkiye’de, son 40 yılda 1 milyon 300 bin hektar sulak alan kuruma ve kirlenme gibi 
nedenlerle ekolojik ve ekonomik işlevini yitirmiştir. Bugüne kadar izlenen yanlış yönetim ve 
kullanım uygulamalarına, küresel iklim değişikli ğinin etkileri de eklenince ülkemizde bulunan 
yaklaşık 1,2 milyon hektar sulak alanın geleceğinin güvende olduğu söylemek oldukça 
zordur. Sultansazlığı’nda bilinçsiz ve aşırı tarımsal su çekimi nedeniyle bugün gelinen 
noktada sazlıkları besleyen neredeyse su kaynağı kalmamış; bölgenin iklimi sertleşmiş ve 
sulak alana bağlı ekonomik faaliyetler gün geçtikçe azalmaktadır. Yumurtalık Lagünü’ne 
barajlardan dolayı su girişi azalmakta;  Gediz Deltası sanayi kaynaklı atık sularla her geçen 
gün daha da kirlenmektedir. Uluabat Gölü tarımsal, endüstriyel ve evsel kullanım kıskacı 
altındayken diğer tarafta Kızören Obruğu’nda su seviyesi yaklaşık 20 m düşmüştür. 
Türkiye’nin en büyük lagünü olan ve en büyük kumulları barındıran Akyatan Lagünü’ne 
drenaj kanallarıyla tarım ilacı, gübre ve alüvyon taşınmış durumdadır.  
 
Ramsar Sekreteryası, 2008 yılının temasını insan ve sulak alan arasındaki ilişkinin altını 
çizmek amacıyla ‘Sağlıklı Sulak Alanlar, Sağlıklı Đnsanlar’ olarak belirlemiştir. Sağlıklı sulak 
alanlar; sağladıkları hayati öneme sahip işlev ve değerlerle doğrudan insan yaşamını ve 
kalitesini etkilemektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan araştırmalar bazı sulak 
alanların bozulmadan bırakılmasının (taşkın kontrolü, kirliliğin önlenmesi, iklimin 
düzenlenmesi, yeraltı suyunun beslenmesi vb), kalkınma amacıyla kurutulmasından 150 kat 
daha fazla değer taşıdığını göstermektedir.  
 
Resmi temsilcilik işlemleri Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 
Müdürlüğü tarafından yürütülen Uluslararası Ramsar Sözleşmesi kapsamında; WWF-Türkiye 
Sivil Toplum Kuruluşları Odak Noktası olarak belirlenmiştir. WWF-Türkiye bugüne kadar 
ülkemizdeki 12 sulak alanın Ramsar Alanı ilan edilmesine katkı koymuş ve sulak 
alanlarımızın korunması, akılcı kullanımı ve yönetimi konusundaki çalışmalarla öncülük 
etmiştir. Halihazırda WWF-Türkiye sulak alanlardaki çalışmalarını Tuz Gölü, Ereğli 
Sazlıkları, Bafa Gölü, Eğirdir Gölü, Uluabat Gölü, Fırtına Deresi’nde sürdürmektedir.  
 
“Türkiye’nin 12 Ramsar Alanı Değerlendirme Raporu”; 12 alanda, dört aylık bir sürede hızlı 
bir değerlendirme yapılarak hazırlanmıştır. Değerlendirme kapsamında; alanlarla ilgili geçmiş 
ve güncel çalışmalar incelenmiş, ayrıca yapılan arazi çalışmaları ile bu alanların kuraklıktan 
nasıl etkilendiği, alandaki farklı kullanımlar ve yereldeki insanların konuya bakışı ele 
alınmıştır. Bu rapor, Türkiye’de Ramsar Sözleşmesi tarafından koruma altına alınmış sulak 



 5 

alanların durumunu tespit etmenin yanı sıra, iyi bir su yönetimi stratejisi oluşturmanın ne 
kadar acil bir ihtiyaç olduğunu ortaya koymaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Türkiye’nin Ramsar Alanları, Ramsar Sözleşmesi, sulak alan yönetim 
planlaması, Türkiye’de su kaynaklarının durumu, Gediz Deltası, Manyas (Kuş) Gölü, Burdur 
Gölü, Sultansazlığı, Seyfe Gölü, Göksu Deltası, Kızılırmak Deltası, Uluabat Gölü, Akyatan 
Lagünü, Yumurtalık Lagünü, Meke Gölü, Kızören Obruğu. 
 
Executive Summary 
 
‘Turkey’s 12 Ramsar Sites Assessment Report’, prepared by WWF-Turkey serves for 
providing general information on wetlands in Turkey as well as contemporary situation of 12 
Ramsar Sites located in Turkey. Generated from public institutions, local stakeholders and 
secondary resources out of a wide literature review; the report covers detailed information on 
Gediz Delta, Manyas (Kuş) Lake, Burdur Lake, Sultan Marshes, Seyfe Lake, Göksu Delta, 
Kızılırmak Delta, Uluabat Lake, Akyatan Lagoon, Yumurtalık Lagoon, Meke Lake and 
Kızören Katavothre together with the state of wetlands in the world and in Turkey, Ramsar 
Wetland Convention, management plan approach and management of water resources in 
Turkey. 
 
1.300.000 hectares of wetland had lost its ecological and economic functions in Turkey in the 
last 40 years. We are destroying our wetlands in an irreversable manner day by day. It can be 
put forward that the state of wetlands is not clear cut bearing in mind the managerial and 
implementation mis-use together with the impact of climate change. Today, it is not possible 
to talk about the availability of water in Sultan Marshes which in turn effects the climate of 
the region and have a negative impact on economic activities. Water input is decreasing to 
Yumurtalık Lagoon due to existence of dams. Gediz Delta is being polluted more and more 
every single day from industrial waste water. Uluabat Lake is under the pressure of 
agricultural, industrial and residential uses. Water level has been decreased by 20 meters in 
Kızören Katavothre. The biggest lagoon of Turkey which keeps back to largest sand dune, 
Akyatan Lagoon, is filled with agricultural pesticide, manure and alluvion.  
 
Ramsar Secreteriat determined the theme of year 2008 as ‘Healthy Wetlands, Heathy People’ 
in order to emphasize the relationship between human-beings and wetlands. Several 
researches conducted in the United States of America state that it is 150 times more valuable 
to leave a wetland undestroyed  (water resource, overflow prevention, pollution elimination, 
re-use etc.) than dessication of the wetland for development purposes. It is important to take 
measures for preservation and restoration of prevalent water condition rather than 
desalinization and inter-basin water transfer solutions. 
 
WWF-Turkey  is designated as Ramsar Non-Governmental Organizations Focal Point by 
Ramsar Secreteriat. According to the convention in which the official representation is 
executed by Ministry of Environment and Forestry; WWF-Turkey played a crucial role in the 
declaration of 12 Ramsar Sites as well as pioneering the activities carried out under 
preservation of water resources. WWF-Turkey perpetuates its activities in Salt Lake, Ereğli 
Marshes, Bafa Lake, Eğirdir Lake, Uluabat Lake, Fırtına Valey and monitors 12 Ramsar Sites 
in a continuous basis. ‘Turkey’s 12 Ramsar Site Assesment Report’ has been prepared as a 
rapid assessment conducted in three months. In the assessment report, information is focused 
on the ways wetlands had been effected by 2007 drought, different land uses and local 
stakeholders’ point of view. The assessment report calls for the cruciality of water 
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management strategy by determining the status of wetlands under the protection of Ramsar 
Convention in Turkey.  
 
Keywords: Turkey’s Ramsar Sites, Ramsar Convention, wetland management plan, state of 
water resources in Turkey, Gediz Delta, Manyas (Kuş) Lake, Burdur Lake, Sultan Marshes, 
Seyfe Lake, Göksu Delta, Kızılırmak Delta, Uluabat Lake, Akyatan Lagoon, Yumurtalık 
Lagoon, Meke Lake, Kızören Katavothre. 
 
 
ARAŞTIRMA HAKKINDA GENEL B ĐLGĐLER 
 
Amaç, Kapsam ve Yöntem 
Türkiye’nin 12 Ramsar Alanı Değerlendirme Raporunun amacı ülkemizdeki Ramsar 
statüsüne sahip alanların mevcut durumunu değerlendirmek; ülkemizdeki sulak alanların 
korunması ve daha etkin bir su yönetimi için öneriler sunmaktır.   
 
Türkiye’nin 12 Ramsar Alanı Değerlendirme Raporu;  WWF-Türkiye adına, Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nde doktora çalışmalarını sürdüren Damla Beton ve Đdil 
Çakıroğlu tarafından; literatür taraması;  arazi çalışmaları ve resmi kurumlar ve yerel halk ile 
yüzyüze görüşmelerden edinilen veriler doğrultusunda hazırlanmıştır.  Rapor, her bir sulak 
alanın ekolojik karakteristiği, hidrolik yapısı, kullanım şekilleri, doğrudan/dolaylı etkileyen su 
altyapı projeleri, başlıca sorunlar ve koruma çalışmaları hakkında bilgiler içermektedir. 
 
Bu çalışma; Aralık 2007 – Şubat 2008 tarihleri arasında yaklaşık 7000 kilometrelik arazi ve 
ofis çalışması sonucunda hazırlanmıştır. Alanlara gidilmeden önce; bölgeyle literatür taraması 
yapılmış ve bölge haritaları çıkarılmıştır. Sulak alan ile birebir ilgili ve ekonomik faaliyetleri 
sulak alana bağlı olan yerleşim birimleri arasında rastgele seçim yapılarak konu ile ilgili 
kurum ve kişiler ile birebir görüşmeler sonucunda önceden belirlenen format çerçevesinde 
istenilen bilgilere ulaşılmıştır. Yerel halk ile olan görüşmelerde tarım, sazcılık, balıkçılık ve 
hayvancılık gibi koruma alanındaki doğal kaynakları kullanan kişiler seçilmiştir. Yerel halkın 
Ramsar alanı, koruma çalışmaları hakkındaki görüşleri, sulak alana bakış açıları, sulak alanı 
kullanım biçimleri ve sorunları hakkında bilgi edinilmiştir. Sulak alandaki resmi kurumlar ile 
alanın hidrolojik yapısı, koruma çalışmaları, gerçekleştirilen altyapı çalışmaları konuları 
hakkında bilgi alınmıştır. Türkiye’nin 12 Ramsar Alanı Değerlendirme Raporu kapsamında 
burada sunulmayan geniş fotoğraf arşivi ile mevcut durum hakkında bilgi mevcuttur. Rapor, 
bahsi geçen birinci el kaynakların yanısıra geniş literatür taraması ve mevcut yönetim 
planlarını değerlendirilmesini de kapsamaktadır.  
 
SULAK ALANLARLA ĐLGĐLĐ GENEL BĐLGĐLER 
 
Sulak Alan Nedir? 
 
Su kaynaklarımızın başında sulak alanlar gelir. Sulak alanlar dünya yüzeyinin yaklaşık 
%6’sını kaplar. 2 Şubat 1971 yılında Đran’ın Ramsar kentinde imzalanan ve sulak alanların 
korunmasını ve akılcı kullanımını hedefleyen, kısaca Ramsar Sözleşmesi (Özellikle Su 
Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanların Korunması 
Sözleşmesi) olarak anılan sözleşmeye göre, sulak alan tanımı oldukça farklı alanları kapsar. 
Bataklıklar, turbalıklar, taşkın düzlükleri, nehirler, göller, tuzlalar, mangrovlar, deniz çayırı 
yatakları, mercanlar, gelgit anında altı metreden derin olmayan deniz kıyısı alanları gibi kıyı 
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sulak alanları, atık su arıtım gölcükleri ve rezervuarlar gibi insan yapımı sulak alanlar da sulak 
alan tanımına dahildir.  
 
Dünyanın en önemli genetik rezervuarı olan sulak alanlar dünyadaki tüm türlerin %40’ını ve 
tüm hayvan türlerininse %12’sini barındırmanın yanı sıra taşkın kontrolü, yeraltı sularının 
beslenmesi, kıyı çizgisinin korunması, fırtınalardan koruma, sediman ve besin depolama, 
iklim değişikli ğinin kontrolü, su arıtımı gibi birçok işlevini; sulak alan ürünleri, dinlenme ve 
turizm gibi birçok değer taşımaktadırlar. yansıtır. 
 
Sulak Alanların Başlıca Đşlevleri, Değerleri ve Sunduğu Hizmetler 
 
Sulak alanlar, tropik ormanlardan sonra biyolojik üretimin en yüksek olduğu ekosistemlerdir.1 
Genellikle derinliği 6 metreyi geçmeyen, güneş ışığının dibine kadar ulaşarak fito ve 
zooplanktonların, su altı ve su üstü bitkilerin, aquatik hayvanların gelişmesine imkan veren, 
çok yeri saz, kamış gibi yüksek, kuşların saklanmasına, yuvalanmasına ve barınmasına uygun 
olan sulak alanlar ornitolojik açıdan büyük öneme sahiptir.2Sulak alanların başlıca işlev ve 
değerleri içme suyu sağlama; taşkın kontrolü; yeraltı sularının beslenmesi; sediman ve besin 
depolama; iklim değişikli ğinin kontrolü; doğal arıtım; tarım, hayvancılık, balıkçılık, saz 
kesimi, turizm, ulusal güvenlik; kültürek kullanım ve rekreasyonel olanaklar olarak 
özetlenebilir. Sulak alanlar yeraltı sularını besleyerek veya boşaltarak, taban suyunu 
dengeleyerek, sel sularını depolayarak, taşkınları kontrol ederek, kıyılarda deniz suyunun 
girişini önleyerek bölgenin su rejimini düzenler. Bulundukları yörede nem oranını 
yükselterek, başta yağış ve sıcaklık olmak üzere yerel iklim elemanları üzerinde olumlu etki 
yapar. Dünyadaki karbonun %40’ını sulak alanlar muhafaza etmektedir; turbalık ve ormanlık 
sulak alanlar özellikle karbonun depolanması açısından çok önemlidir. Sulak alanların tarım 
alanlarına dönüştürülmesi büyük miktarda karbondioksitin açığa çıkmasına neden olur. 
Küresel ısınmanın %60’ı karbondioksit gazı dolayısıyla gerçekleşir. Küresel iklim 
değişikli ğinin gelecek 100 yılda tam anlamıyla hissedileceği düşünüldüğünde, dünyanın 
çeşitli yerlerinde yaşanacak aşırı hava olaylarının kontrolünde kıyı sulak alanlarının işlevi 
önem kazanacaktır; sulak alanları sağlıklı biçimde muhafaza etmek, yok olmalarını 
engellemek ve kayıpları telafi etmek bu konuda atılacak hassas adımlar arasındadır. Sulak 
alanlar karbon depolayarak iklim değişikli ği kontrolünde rol oynamakla birlikte, rüzgar, dalga 
ve akıntı etkilerini azaltır. Bunun yanıs sıra yeraltı sularının beslenime ve boşalımını dengeler, 
azotu ve fosforu arıtır, kimyasalları süzer, doğal arıtım sağlar. Sulak alanlar daha önce 
bahsedilen bünyesinde barındırdığı biyoçeşitlili ğin ve iklime olan olumlu etkisinin yanı sıra 
erozyon ve sediment kontrolü sağlayarak toprağın korunmasını sağlar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 http://www.milliparklar.gov.tr/bolumler/dkoruma/kbab/pylsm/transfer/arsiv/sanedir.htm 
2 Çevre Atlası, http://www.cedgm.gov.tr/cevreatlasi/florafauna.pdf 
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SULAK ALANLARIN H ĐZMETLER Đ 

 
 
Temin hizmetleri 

• Tatlı su temini 
• Tahıl ve meyve üretimi 
• Hayvancılık üretimi  
• Kereste temini   
• Hidro-elektrik güç 

 

 
Düzenleyici hizmetler 

• Hidrolojik akışların düzenlenmesi  
• Doğal afetlerin hafifletilmesi 
• Toprağın korunması ve erozyon ve 

sedimentasyonun kontrolü  
• Yüzey ve yeraltı suyu kalitesinin 

kontolü 
 

 
Destekleyici hizmetler 

• Yaban hayat habitatı 
• Alt havzalarda akış rejimini düzenme  

 

 
Kültürel ve sosyal hizmetler 

• Rekreasyon  
• Peyzaj estetiki 
• Kültürel miras ve kimlik 
• Turizm, eğlence 

 
 
Sulak Alan Tipleri 
 

• Haliçler: Nehirlerin denizle buluştuğu haliçlerin kıyılarında çamur birikebilir. Büyük 
nehirlerin ağzında çamur çok büyük, yelpaze şeklinde deltalar oluşturur. Burada tuzlu 
deniz suyunun arada sırada basmasıyla baş edebilen bitkiler yetişir. Bu durum 
çamurda avlanan bir çok kuşa ve başka hayvanlara yurt olan tuzlu bataklıklar 
oluşturur. 

• Mangrovlar: Bazı tropikal denizlerin kıyıları mangrov bataklıklarıyla kaplıdır. 
Mangrovlar; ıslak ve tuzlu toprağa uyum sağlamış ağaçlardır. Kökleri çamurdan dışarı 
çıkar. Bu kökler sayesinde bitkiler havadan oksijen alır; çünkü çamurda çok az oksijen 
vardır. Mangrov bataklıkları birçok hayvana yuvadır. Yengeçler çamurda dolanarak 
bitki ve hayvan ölülerini ya da artıklarını yer. Ölü mangrov yapraklarıyla zenginleşen 
çamurda milyonlarca minik canlı yaşar.  Sıcak ve sığ sular timsahlarla leylek, ibis ve 
balıkçıl gibi kuşlar tarafından avlanan bir çok okyanus balığının yavruları için yuvadır.  

• Açık kıyılar: Akarsu suları ile lagüner ekosistemlerinin etkisi dışındaki sulak 
alanlardır. 

• Taşkın ovaları: Akarsuların periyodik olarak taşması sonucu oluşan geniş sulak 
alanlardır. 

• Göller 
• Tatlısu bataklıkları: Nehirler geniş ovaların üzerilerinde  kıvrılırken yavaş hareket 

eden suda bulunan toprak ve kaya partikülleri (tortu) üst üste yığılır. Böylece zamanla 
çamurlu alanlar oluşur. Aynı şekilde bu yerlerde bataklıklar ya da bataklık gölleri 
oluşabilir. 

• Turba alanları: Dünyanın daha serin kısımlarındaki geniş alanlar turbalık arazilerle 
kaplıdır. Bunlar su dolu arazilerde  yetişebilen batalık yosunu dene bitkiler tarafından 
oluşturulur. Bataklık yosunları büyüdükçe doğal bir sünger gibi yapraklarındaki suyu 
yakalar. Turbalık arazilerin su dolu toprağında bitkiler çürümez. Bataklık yosunları 
birikir  ve turba denen süngeimsi bir madde oluşturur. Turba arazileri birçok kuş ve 
böcek için önemli bölgelerdir. 
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• Bataklık ormanları:  Bazı sulak alanlar insan eliyle yapılır. Kullanılmayan moloz ve 
ve kum çukurları suyla dolar ve sınırlarında bataklıklar gelişir. Bunların birçoğu 
değerli doğal rezervler yaratır. Sıcak ülkelerde pirinç yetiştirmek için yapılan su 
basmış çeltik tarlaları balıklara, beyaz balıkçıllara ve diğer su kuşlarına yuvadır. 

 

DÜNYADAK Đ SULAK ALANLAR 

Tarihsel süreç incelendiğinde, ilk insan yerleşimlerinin deltalar, taşkın ovaları, göl ve akarsu 
kıyıları gibi sulak alanlar olarak tanımlanan yerlerde yoğunlaştığı görülmektedir. Babilliler, 
Mısırlılar, Aztekler ve çok sayıda gelişmiş uygarlık suyu etkin bir şekilde kullanmışlar ve 
sulak alanları kurutmadan tarım yapabilmişlerdir. Mezopotamyalılar, Çinliler, Hintliler gibi 
pek çok topluluk binlerce yıl sulak alanlarla iç içe yaşamışlar, her yıl yenilenen verimli taşkın 
ovalarında tarım ve hayvancılık yapmışlar, sazından, balığına ve kuşuna sulak alanların 
sağladığı olanaklarla büyük medeniyetler kurmuşlardır. Dünya nüfusunun üçte ikisi 
yaşamlarının bir evresinde kıyı sulak alanlarını kullanır.3 Günümüzde halen milyonlarca 
insan, sulak alanların kıyısında yerleşmiş, tarım, balıkçılık ve hayvancılık gibi işlerle sulak 
alan kaynaklarından yararlanmaktadır. Günümüzde yaşam hala sulak alanlara bağlı olarak 
devam etmektedir; balık dünya da bir milyar kişinin temel besin (protein) kaynağıdır, 3 milyar 
kişinin beslenmesinde pirinç temel besin kaynağını oluşturmaktadır. Son yüzyıl içinde sulak 
alanlara işe yaramaz bataklıklar gözüyle bakılması, bu alanların büyük oranlarda tahrip 
edilmesine neden olmuştur. Sulak alanlar, çoğu kez tarım alanı açmak amacıyla kurutulur. 
Ancak, kurutmanın üzerinden bir süre geçince, bu alanlardan kazanılan toprakların yanarak, 
çökerek ya da tuzlanarak kullanılamaz hale gelmesi kaçınılmazdır. 
 

Sulak alanlar, Antartika hariç dünyanın heryerinde bulunurlar ve kapladıkları 7-9 milyon km2 
alan ile dünya yüzey alanının % 4-6’sını oluştururlar. Sulak alanların yayılımına bakıldığında 
2.6 milyon km2 ve 2.1 milyon km2 ile sırasıyla subtropikal ile tropikal bölgeler dünyadaki 
sulak alanların %56’sına sahiptir. Bunu, 2.6 milyon km2 ile boreal, 1 milyon km2 ılıman, 0.2 
milyon km2 ile kutuplar takip etmektedir.4 
 
Sulak alanlar, ekolojik işlev ve değerlerinin yanı sıra ekonomik değeri göz önünde 
bulundurularak koruma-kullanım dengesinin belirlenmesi ve yönetilmesi gereken 
varlıklarımızdır. Dünyadaki su varlığının %2,5 gibi çok küçük bir yüzdesini oluşturan tatlı su 
kaynakları olan sulak alanlar, sadece su temini değil, sağladığı ekonomik faaliyetlerle 
yaşamsal öneme sahip doğal kaynaklarımızdır. Sulak alanların kirlenmesi ve kuruması, 
yalnızca doğal kaynaklarımızı bir daha geri dönülemeyecek şekilde kaybetmemize değil, 
ekonomik kayıplara, bunun sonucunda meydana gelecek yeni sosyal yapılanmalara, işsizliğe 
ve göçe neden olacaktır. 
 
Dünyada 12,112,000 hektar mangrov, 45,788,000 hektar bitki örtüsü barındırmayan sediman,  
6,758,000 hektar sazlık (tuzlu su), 765,000 hektar sazlık (tatlı su), 9,657,000 hektar tatlısu 
ağaçlıkları olmak üzere 62,957,000 hektar sulak alan mevcuttur. Adı geçen sulak alan 
tiplerinin küresel ekonomik değerleri sırasıyla 185,667,000 $; 2,848,575,000 $; 73,382,000 $; 
3836,000 $; 333,223,000 $ olmak üzere toplamda 3,444,682,000 dolardır. 5Sulak alanların 

                                                
3 Beklioğlu, M.; Sulak Alanlarla Đlgili Temel Bilgiler, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Kuş 
Araştırmaları Derneği, Ankara:2007 
4 Beklioğlu, M.; Sulak Alanlarla Đlgili Temel Bilgiler, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Kuş 
Araştırmaları Derneği, Ankara:2007 
5 WWF, Living Waters – The Economic Values of the World’s Wetlands, Gland:2004 
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ekonomik maliyetini hesaplarken dolaylı ve direkt kullanımlar en yüksek medyandan 
hesaplandığında kullanım şekillerinin maliyeti yıllık hektar başına 464 ila 492 dolardır. Sulak 
alanların ekosistem hizmetleri hesaplanırken göz önünde bulundurulması gereken önemli bir 
unsur bölgesel özelliklerdir. Asya kıtasında yer alan sulak alanlar yıllık 1.8 milyar dolar ile 
dünyadaki en yüksek değere sahip sulak alanlar olma özelliğini taşımaktadırlar. WWF’nin 
merkezi Amsterdam’da bulunan Çevresel Araştırmalar Enstitüsü (IVM) verilerini kullarak 
yaptığı araştırmada dünyadaki sulak alanların değeri yıllık 70 milyar dolar ekonomik değer 
taşımaktadırlar. Geçtiğimiz yüzyılda dünyadaki sulak alanların yarıdan fazlası geri dönülemez 
bir şekilde ekonomik ve ekolojik işlevini yitirmiştir. 6Aşağıdaki haritada sulak alanın 
ekonomik değeri hesaplanırken göz önünde bulundurulan etmenler verilmiştir. 
 

Sulak alan kullanım biçimi Sulak alan ekonomik değeri medyanı 
(ABD doları hektar/yıl) * 

Taşkın kontrolü 464 
Balıkçılık (rekreasyonel) 374 

Rekreasyon 492 
Su filtreleme 288 
Biyoçeşitlilik 214 

Avcılık (rekreasyonel) 123 
Su temini 45 

Materyaller 45 
Yakıt odunu 14 

Kaynak: Living Waters – The Economic Values of the World’s Wetlands 
* Fiyatlandırma 2000 yılı değerleri üzerinden yapılmıştır. 

 
TÜRK ĐYE’DEK Đ SULAK ALANLAR 
Bugün iç sular, Türkiye alanının % 1,6’sını kapsamaktadır. 200 adet doğal gölün alanı 
yaklaşık 906.000 hektar olup, buna ilave olarak baraj göllerinin yüzey alanı 380.000 
hektardır.7 Bu alanlardan 12’si (toplam 179.482 hektar alan) Uluslararası Ramsar Sözleşmesi 
gereğince koruma altına alınmıştır. Türkiye, 1994 yılında Uluslararası Ramsar Sözleşmesi’ne 
taraf olmuş, Ramsar Alanı olarak ilan ettiği sulak alanları koruyacağını, alanların yönetim 
planlarını hazırlayacağını ve sürdürülebilir kullanımını sağlayacağını taahhüt etmiştir.  
 
Ortalama yıllık yağış miktarı (mm/yıl) 643 
Uzun dönem yıllık ortalama (milyar m3) 
Yıllık yağış miktarı 501,0 
Đç su kaynakları 227,4 
Dış ülkelerden gelen akış 6,9 
Yenilenebilir su kaynaklarının toplam yıllık ortalaması (milyar m3)  
Buharlaşma-terleme 273,6 
Yeraltına sızma 41,0 
Yüzey suları (milyar m3) 
Yıllık yüzey akış miktarı 183,68 
Yıllık dış akış miktarı 178,0 
Dış ülkelere 64,0 
Denize 114,0 

                                                
6 WWF, Living Waters – The Economic Values of the World’s Wetlands, Gland:2004  
7 Türkiye Çevre ve Orman Bakanlığı, Türkiye Çevre Durum Raporu: 2007 
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Yıllık kullanılabilir yüzey suyu miktarı 98,0 
Yeraltı suları (milyar m3) 
Yıllık çekilebilir su miktarı 14,0 
Toplam kullanılabilit net su miktarı 112,0 

 
Türkiye’nin Su Kaynakları Potansiyeli 

Kaynak: Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Operasyonel Programı 2007 
 
Türkiye, bulunduğu coğrafi ve iklim koşulları nedeniyle Ortadoğu ve Avrupa’daki en önemli 
sulak alanlara ev sahipliği yapar. Türkiye`de son 40 yıl içerisinde yaklaşık 1.300.000 hektar 
sulak alan; kurutma, doldurma ve su sistemlerine müdahaleler nedeniyle ekolojik ve 
ekonomik özelliğini yitirmi ştir. Türkiye’deki toplam sulak alanların 2,5 milyon hektar olduğu 
düşünüldüğünde, son 40 yılda sulak alanlarımızın yarısını kaybettiğimizi söyleyebiliriz. 
Ancak, mevcut koruma statülerine rağmen sulak alanlarımız; yeni tarım, yerleşim ve 
rekreasyon alanları açmak için kurutulmakta ya da zarar görmekte, aşırı tarımsal sulama ya da 
sulak alanları dikkate almadan tasarlanan su yönetim projeleri sebebiyle kurumakta, evsel ve 
endüstriyel atıklarla kirletilmekte ve doldurulmakta, üreme dönemlerinde ve yasaklanmış 
usullerle yapılan avcılık ve balıkçılık nedeniyle doğal yapısı ve dengesi bozulmaktadır. Tüm 
bu sorunların temelinde su kaynaklarına olan bakışımız, sektörel su kullanımlarımız ve su 
politikalarımız yatmaktadır. Türkiye’de suyun %72’si tarımda, %18’ evsel ve %10’u sanayide 
kullanılmaktadır. Suyun en fazla kullanıldığı sektör olan tarımda, sulama amacıyla yapılan ve 
sürdürülebilir olmayan su yönetimi uygulamaları sulak alanları belirgin şekilde 
etkilemektedir. Sulak alanların kaybedilmesinde en büyük etken yanlış tarımsal sulama 
yöntemlerinin kullanılması, yeraltı sularının kontrolsüz şekilde çekilmesi ve suyun akış 
yönünün değiştirilmesidir. WWF-Türkiye’nin yaptığı araştırmaya göre; Türkiye’nin tahıl 
ambarı olarak bilinen Konya Kapalı Havzası’nda yeraltı suyu seviyesi 2007 yılında 1 ila 15 m 
arasında;  son 33 yıllık dönemde ise 14,3 m düşmüş ve du düşüşün %80'i son 10 yılda 
gerçekleşmiştir.  
 
Evsel, endüstriyel ve tarımsal atıkların arıtılmadan sulak alanlara bırakılması su kaynaklarının 
kalitesini olumsuz etkilemekte, mevcut kullanılabilir su kaynaklarımıza büyük ölçüde 
kısıtlama getirmektedir. Türkiye’deki Organize Sanayi Bölgeleri’nin %25’inde atıksular 
arıtılmadan doğal ortama verilmektedir. Diğer taraftan, Türkiye’deki 3.215 belediyenin 
sadece %8’inde arıtma tesisi vardır. Bir litre atık suyun sekiz litre tatlı suyu kirlettiği 
düşünüldüğünde bunun ne kadar ciddi bir sorun olduğu daha kolay anlaşılacaktır. 
 
Türkiye’deki sulak alanlar, üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizin sahip olduğu değişik 
iklim, topografya, yükselti, toprak yapısı ve geçirgenliğine bağlı olarak farklı özellikler 
göstermektedir. Türkiye’deki sulak alanları, sahile yakın sulak alanlar ve Anadolu 
yaylasındaki sulak alanlar olmak üzere iki gruba ayırabiliriz. Bu iki grup iklim koşulları 
bakımından önemli farklılıklar gösterirler. Sahile yakın sulak alanlar; yılboyu su varlığı, bitki 
ve besin maddesi zenginliği ve iklim koşulları yönünden su kuşlarının barınma, beslenme ve 
korunmaları için çok daha uygundur. Özellikle soğuk kış şartlarında Anadolu yaylasındaki 
göllerin donması sonucu, burada kışlayan kuş populasyonları kıyılardaki sulak alanlarda 
barınmaktadır.8 
 
Türkiye’nin Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları arasındaki geçiş noktası üzerinde bulunması, üç 
tarafının farklı ekolojik karakterdeki denizlerle çevrili oluşu, deniz seviyesinden 5000 metreyi 

                                                
8 http://www.agri.ankara.edu.tr/soil_sciences/1250_Karaca_Arcak_Cevre_Bolum_6.pdf  
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aşan yükseklik farklılıkları ve bu özellikleri neticesinde ortaya çıkan iklim çeşitlili ği, 
Türkiye’yi sulak alanlar bakımından bulunduğu coğrafyanın en önemli ülkelerinden biri 
yapmıştır. Batı Palearktik Bölge'deki dört kuş göç yolundan ikisinin Anadolu üzerinden 
geçmesi Türkiye’nin önemini arttıran bir başka etken olmuştur.9  
 
Kuzeydoğu-Güney göç rotası (Çoruh Vadisi) 
Türkiye’deki sulak alanların uluslararası düzeyde önem taşımasının asıl nedeni; Batı 
Palearktik Bölgedeki kuş göç yollarında en önemli ikisinin Türkiye üzerinden geçmesidir. 
Doğu Karadeniz Bölgesi’nden Türkiye’ye giren Çoruh Vadisi göç rotası ile 200.000’den fazla 
yırtıcı kuş Çoruh Nehri üzerinden uçarak Doğu Anadolu Bölgesindeki sulak alanlara 
yayılırlar. Türkiye üzerindeki bu göç, Batı Palearktik Bölgedeki en büyük yırtıcı göçüdür. 
Karadeniz’in batısında Trakya üzerinden ülkemize girerek boğaz üzerinden Anadolu’ya geçen 
Boğaziçi göç rotası, 200-700’lük gruplar halinde 250.000’in üzerinde leyleğin gösterişli 
geçişlerine sahne olmaktadır. Bu nedenle kuşların göçleri sırasındaki bu uzun yolculuklarını 
güven içerisinde yapabilmeleri için, Türkiye’deki sulak alanların varlığı herhangi bir 
ülkedekinden daha fazla önem taşımaktadır.10 
 
Kuzeybatı-Güney göç rotası (Boğaziçi Göç Rotası) 
Karadeniz’in batısında Trakya üzerinden ülkemize girerek boğaz üzerinden Anadolu’ya geçen 
Boğaziçi göç rotası, 200-700’lük gruplar halinde 250.000’in üzerinde leyleğin gösterişli 
geçişlerine sahne olmaktadır. Bu nedenle kuşların göçleri sırasındaki bu uzun yolculuklarını 
güven içerisinde yapabilmeleri için, Türkiye’deki sulak alanların varlığı herhangi bir 
ülkedekinden daha fazla önem taşımaktadır. Bu nedenle, kuşların göçleri sırasındaki bu uzun 
yolculuklarını emin bir şekilde yapabilmeleri için, Türkiye’deki sulak alanların varlığı her 
hangi bir ülkedekinden daha fazla önem taşımaktadır. 
 

 

Kaynak: Çevre ve Orman Bakanlığı 

                                                
9 http://www.kad.org.tr/eski/bilgiyazi/sulak alanlar.pdf  
10 Çevre ve Orman Bakanlığı, Türkiye Çevre Atlası, 2004 
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 Ramsar Sözleşmesi kriterlerine göre Türkiye’de 1327 sulak alanın 135 adedi Uluslararası 
Öneme Sahip Sulak Alan belirlenmiştir.  76 alandan 56’sı su kuşları, 4’ü balık, 16’ sı ise hem 
su kuşları, hem de balık kriterleri bakımından uluslararası öneme sahiptir. Türkiye 13 Kasım 
1994 tarihinde Ramsar Sulak Alanlar Sözleşmesi’ne taraf olmuştur. 2008 yılına geldiğimizde, 
Türkiye’de 12 sulak alan Ramsar Alanı olarak ilan edilmiş olup, 198 alan uluslararası öneme 
sahip sulak alan olarak tespit edilmiştir. Ramsar alanı olmak için gerekli kriterler ve mevcut 
Ramsar alanları aşağıda verilmiştir. 

RAMSAR KR ĐTERLER Đ 
1 Bir sulak alan eşine az rastlanır veya sıra dışı biyo-coğrafi bölgedeki sulak alanlara 

dair özgül bir örnek oluşturuyorsa; (nadirlik, tipiklik) 
2 Bir sulak alan kayda değer miktarda nadir, tehlikeye düşebilir veya tehlike altındaki 

bitki ve hayvan türlerini destekliyorsa veya bu türlerin bir veya daha fazla bireylerini 
(kayda değer sayıda) içeriyorsa; 
Bir sulak alan flora ve faunanın özellikleri ile kalitesinde dolaylı bir bölgenin ekolojik 
ve genetik çeşitlili ğini sürdürebilmek için özel bir değere sahipse veya; 
Bir sulak alan, endemik bitki veya hayvan türleri veya toplulukları açısından özel bir 
değere sahipse veya; 

 
 
 
3 

Bir sulak alanın değerlerini, verimliliğini veya çeşitlili ğini gösterecek özellikteki su 
kuşu gruplarından önemli sayıda su kuşunu düzenli olarak destekliyorsa uluslar arası 
sulak alan olarak nitelendirilebilir. 

4 Bir sulak alan, bitki veya hayvanların biyolojik döngülerinin kritik safhalarında bu 
bitki ve hayvan türlerine habitat olması açısından özel bir öneme sahipse uluslar arası 
sulak alan olarak nitelendirilebilir. 

5 20.000 su kuşunu düzenli olarak destekliyorsa uluslar arası sulak alan olarak 
nitelendirilebilir. 

6 Popülasyonlar hakkında veri edinmenin mümkün olduğu yerde bir sulak alan, su 
kuşlarının bir tür ya da alt türlerinin popülasyonundaki bireylerin %1’ini düzenli 
olarak destekliyorsa uluslar arası sulak alan olarak nitelendirilebilir. 

7 Önemli bir oranda doğal balık alt türlerini, veya ailelerini, yaşamevrelerini, sulak 
alanın yararları ve/veya değeri, dolayısıyla küresel biyolojik çeşitlili ğine işaret eden 
türler arası ilişkileri ve/veya popülasyonları barındırıyorsa uluslar arası sulak alan 
olarak nitelendirilebilir. 

8 Sulak alanın içinde veya buna bağlı başka bir yerde, balıklar için önemli bir besin 
kaynağına sahipse, yumurtlama ortamı ise veya yavru balıkların beslenme ve barınma 
ortamı ve/veya balıkların göç yolu üzerinde bulunuyorsa uluslar arası öneme sahip 
sulak alan olarak nitelendirilebilir.  

Sulak Alanların sınıflandırılmasında dikkate alınan Ramsar Kriterleri                           
Kaynak: Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 2004 

Ramsar Alanları 

 

Bulunduğu Đl 

 

Alanı (ha) 

 

Đlan edilme yılı 

 
Kuş (Manyas) Gölü BALIKESĐR 16.800 1994 
Burdur Gölü BURDUR 24.800 1994 
Sultansazlığı KAYSERĐ 17.200 1994 
Seyfe Gölü KIRŞEHĐR 10.700 1994 
Göksu Deltası MERSĐN 15.000 1994 
Kızılırmak Deltası SAMSUN 21.700 1998 
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Uluabat Gölü BURSA 19.900 1998 
Akyatan Lagünü ADANA 14.700 1998 
Gediz Deltası ĐZMĐR 14.900 1998 
Yumurtalık Lagünü ADANA 19.853 2005 
Meke Gölü KONYA 202 2005 
Kızören Obruğu KONYA 127 2006 

TOPLAM ALAN 
(ha)  

179.482 
  

Türkiye’nin Ramsar Alanları 

Türkiye’de Sulak Alanların Sorunları 
Türkiye’de sulak alanların genel sorunları tarım ya da yerleşim amaçlı kurutmalar, sanayi, 
tarım ve yerleşim kaynaklı kirlilik, göllere yabancı balık türlerinin aşılanması, aşırı avlanma, 
habitat tahribi ve bu sorunların hepsinin temelinde yatan yönetime ilişkin sorunlar olarak 
özetlenebilir. 

1. Tarım ya da Yerleşim Amaçlı Kurutmalar 
Ülkemizde 1950’li yıllar da sıtma hastalığını önleme şeklinde başlayan kurutma çalışmaları, 
daha sonraki yıllarda tarım toprağı kazanmak amacıyla devam etmiş ve bu yıllar arasında; 
dünyaca tanınmış Amik Gölü de dahil olmak üzere, Gavur, Emen, Ladik, Avlan, Suğla, 
Kestel, Efteni ve Simav Gölleri ile Aynaz ve Karasız bataklıkları kurutulmuştur. Pek çok 
sulak alanda da yapılan müdahaleler sonucunda ekolojik denge bozulmuştur. Ancak, bugüne 
kadar kurutulan 1 milyon 300.000 hektar civarındaki 11 sulak alandan (bu sayının yaklaşık 
üçte biri önemli kuş alanları sınırları içerisinde yer almaktadır) elde edilen arazilerin bir 
kısmında istenilen verim elde edilememiş, tuzlanma, turbiyerlerin yanması, rüzgar erozyonu 
gibi sebeplerle toprak verimsizleşmiştir. Ayrıca, bölgenin yağış rejiminde meydana gelen 
bozulmalar ve iklimsel değişimlerin yanısıra, bir çok canlı türünün neslinin tehlikeye düşmesi 
veya tamamen yok olması gibi telafisi mümkün olmayan sorunlar meydana gelmiştir.  
 
2. Sanayi, Tarım ve Yerleşim Kaynaklı Kirlilik 
Sanayileşme, hızlı ve çarpık kentleşme ile birlikte sulak alanlar; gerek sanayinin, gerekse 
yerleşim alanlarının kanalizasyon atıklarının deşarj edildiği atık depolama havuzları haline 
getirilmiştir. Ayrıca, tarımda kimyasal gübrelerin ve tarımsal mücadele ilaçlarının 
kullanımının yaygınlaşmasına, bu maddelerin tedbirsizce kullanımı da eklenince kirlilik sulak 
alanları tehdit eden en önemli sorun olarak gündeme gelmiştir.Aşırı kirlenme nedeniyle, pek 
çok sulak alanda doğal denge bozulmuş, zaman zaman balık ölümleri görülmeye başlanmıştır. 
Neticede, başta balıkçılık olmak üzere tüm canlı yaşam büyük zarar görmüştür. 
 
3. Göllere Yabancı Balık Türlerinin Aşılanması 
Göl ekolojisi ve gölde barınan balık türlerinin biyolojisi incelenmeden; göllerin 
balıklandırılmasına sadece basit stoklama işi olarak algılayan anlayış sonucunda, telafisi 
mümkün olmayacak ölçülerde ekolojik felaketler ortaya çıkmaktadır. Buna örnek olarak 1958 
yılında Eğirdir Gölü’nde balıkçılığı geliştirmek ve ticari değeri yüksek balık üretimi sağlamak 
amacıyla uzun levrek (Stizostedion lucioperoa) aşılanması ile balık üretiminin 800 tondan 50 
tona gerilemesi ya da Beyşehir Gölü’ne levre ve turna türlerinin aşılanmasıyla yerli balık 
türlerinin tükenmesi örnek verilebilir.  
 
 

                                                
11 Magnin, G., Yarar, M. ‘Türkiye’nin Önemli Kuş Alanları’ Doğal Hayatı Koruma Denerği, Đstanbul:1997:27   
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4. Aşırı ve kaçak avlanma 
Ülkemizde, avcılar yeterince eğitilmediği ve yeterli tedbirler alınmadığı için çoğu kez kaçak, 
yanlış ve aşırı avlanma yapılmakta; eti dahi yenmeyen, hiçbir şekilde yararlanılması mümkün 
olmayan nesli tehlikede olan türler dahi vurulabilmektedir. 
 
5. Habitat tahribi 
Geçmiş yıllarda olduğu kadar olmasa da hala, altyapı ve turizm yatırımları, sulak alanlardan 
ve bunları besleyen akarsu yataklarından kum ve çakıl alınması, kontrolsüz saz kesimi, saz 
yakılması, aşırı otlatma, vb. nedenlerle habitat bozulmaları ve kayıpları yaşanmaktadır. 
 
6. Yönetime Đlişkin Sorunlar 
Yukarıda belirtilen sorunların pek çoğunun önlenememesinin temelinde yönetime ilişkin 
sorunlar yatmaktadır. Bu sorunları şöyle sıralayabiliriz. 

• Hala karar vericiler ve planlamacılar da dahil olmak üzere, kamuoyu tarafından 
sulak alanların öneminin yeterince anlaşılmaması. 

• Su ve arazi kullanım planlarında sulak alanların korunması ve akılcı kullanımı 
ilkelerini dikkate alınmaması. 

• Đlgili kurum ve kuruluşlar arasında etkin bir iletişim ve işbirliğinin sağlanamaması. 
• Alanların yerinden yönetimini sağlayacak, aynı zamanda alanın ekolojik 

karakterindeki değişimleri sürekli ve düzenli olarak izleyecek ve gerekli tedbirleri 
zamanında alabilecek bir idari mekanizmaların bulunmayışı. 

 
RAMSAR SULAK ALANLAR ANLA ŞMASI 

Ramsar Sulak Alanlar Sözleşmesi Nedir?  

Sulak Alanlar Sözleşmesi, Hazar Denizi’nin güney sahillerinde yer alan bir Đran kenti olan 
Ramsar’da, 2 Şubat 1971’de yapılan hükümetler arası bir anlaşmadır. Bu yüzden, bu günlerde 
anlaşmanın ismi genelde “Sulak Alanlar Anlaşması” olarak geçmesine rağmen, adı “Ramsar 
Anlaşması” olarak süre gelmiştir. Ramsar Sulak Alanlar Sözleşmesi’nin misyonu ‘yerel, 
bölgesel ve ulusal faaliyetler ve uluslararası işbirliği yoluyla dünya çapında sürdürülebilir 
kalkınmaya ulaşma hedeflerine katkıda bulunmak amacıyla tüm sulak alanların korunması ve 
akılcı kullanımıdır.’ Ramsar, doğal kaynakların bilinçli kullanımı ve korunması üzerine 
hükümetler arası modern global anlaşmaların ilkidir. Fakat, daha sonraki anlaşmalarla 
karşılaştırıldığında, Ramsar’ın şartları daha genel doğrultudadır. Yıllar geçince, Kontrat 
Grupları Konferansı (Anlaşmanın karar merkezini oluşturan ve bütün üye eyaletlerin 
delegelerinden müteşekkil) anlaşma metninin temel prensiplerini daha da genişlettiler ve 
çevresel düşüncede dünyaca benimsenen anlayış ve önceliklere ayak uydurmayı ve bu 
gelişmeleri öğrenmeyi Sözleşme çerçevesinde başardılar.  

2008 yılı itibari ile Ramsar Sulak Alanlar Sözleşmesi’ne 158 ülke ve 163 milyon hektardan 
oluşan 1801 sulak alan dahildir.12 

Sözleşme uyarınca ilk zorunluluk, Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Listesi’ne 
(Ramsar Listesi) katılabilmek için en az bir sulak alan belirtmek, ve bu sulak alan veya 
alanların korunması ve bilinçli kullanımı için destekte bulunmaktadır. Ramsar Listesi’ne 
seçmek için kriterler, sulak alanın, ekolojik, botanik, hidrolojik, linnolojik ve zoolojik, 
anlamdaki önemine göre olmalıdır. 

                                                
12 Ramsar Sulak Alanlar Anlaşması Sekreterliği resmi web sitesi, www.ramsar.org  
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Türkiye; Ramsar Sulak Alanlar Sözleşmesi’ne 30 Aralık 1993 tarihinde taraf olmuş, Sözleşme 
94/5434 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla 17.05.1994 tarihi ve 21937 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir13. 

Ramsar Sulak Alanlar Sözleşmesi’nin Kapsamı  

Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Sözleşmesi, öncelikle su kuşları habitatı sağlamaya 
yönelik sulak alanların kullanımını ve korunmasını vurgularken yıllar içinde kapsamını 
genişleterek sulak alanların korunması ve akılcı kullanımı, sulak alanların biyolojik çeşitlili ği 
konularını kapsayacak şekilde genişletmiştir. 

UNESCO, Ramsar Sözleşmesi için ardiye görevini üstlenmiş ve yönetimi Ramsar Bürosu 
olarak bilinen bir sekreterliğe emanet etmiştir. Bu büro IUCN’nin (Dünya Koruma Birliği) 
merkezinde yer almakta ve konferans taraflarını ve anlaşmanın Daimi Komisyonu’nun 
otoritesinde yer almaktadır.  

Ramsar Sözleşmesi’ne katılan bir üye bu vesileyle; 

• Anlaşmanın belirttiği prensiplere ulusal düzeyde diğer ülkelerin, sulak alanları 
araştırmaları doğrultusunda sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde kullanmalarına 
yardımcı olacak düzenlemeleri yapmayıda içeren kanun ve hareketlerin gelişimini 
kolaylaştırarak uymaya onay vermesi gerekir.  

• Sulak alanların korunumu ve bilinçli kullanımı adına ülkeye sesini hükümetler arası 
platformlarda duyurma olanağı sağlar.  

• Uluslararası öneme sahip Sulak Alanlar Listesi’nde tayin edilen sulak alanların 
prestiji ve reklamı hususunda artı bir katkıda bulunur ve sonuç olarak bilinçli 
kullanım ve koruma ölçülerinde daha büyük bir destek ihtimali sağlar.  

• Anlaşmanın uluslararasında kabul edilen standartlarının uygulanmasında en son 
tavsiye ve bilgiye ulaşmayı sağlar. Örneğin, uluslararası öneme sahip sulak alanları 
tanımlamadaki ölçüler, bilinçli kullanım deyiminin uygulanmasında ana hatlar ve 
sulak alanların yönetiminin planlanması hususunda kriterler gibi.  

• Ramsar Bürosu personeli ve danışmanları ve de uygun olduğunda Ramsar 
Danışmanlık Görevi mekanizması ile kontak kurarak saha düzeyinde veya ulusal 
düzeydeki sulak alan koruma ve yönetimi ilgili problemlerde uzmanların fikirlerine 
ulaşmayı sağlar.  

• Sulak alan konularında uluslararası birli ğe teşvik ederek sulak alanlara destek 
projeleri için bir imkan daha sağlamıştır.  

Alan bazlı yönetim planlamasının, akılcı kullanım planlama ve yönetimine çok-ölçekli 
yaklaşımın bir parçası olması gerektiğini ve entegre havza yönetimi ve kıyı yönetimi de dahil 
olmak üzere geniş çaplı peyzaj ve ekosistem düzeyindeki politika ve planlama kararlarının 
sulak alan koruma ve akılcı kullanımı üzerinde etkili olması nedeniyle bu düzeylerdeki 
planlama uygulamaları ile bağlantılı olması gerekmektedir.Yönetim planlaması, genel 
yönetim planlaması sürecinin bir parçası olarak rolüne daha fazla önem atfetmekte ve yönetim 
planlamasında koşullara uyum sağlayan yönetim, sonuçlar, sayısal hale getirilmiş hedefler ve 
entegre izleme uygulamalarını içermelidir.  

 

                                                
13 Çevre ve Orman Bakanlığı, Türkiye Çevre Atlası, 2004 
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Akılcı Kullanım Đlkesi  

Bir sulak alanın Sözleşme kapsamında uluslararası öneme sahip sulak alan olarak 
belirlenmesi, alanın korunması ve sürdürülebilir kullanımı yolunda atılabilecek ilk adımdır. 
Söz konusu yolun son noktası ise alanın uzun vadede sürdürülebilir kullanımına erişmektir.  

Ramsar Sözleşmesi’ni imzalayan bir ülke Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar 
Listesi’nde yer almak üzere en az bir sulak alanı seçmek ve bu alanın ekolojik karakterini 
korumak (Madde 2), ulusal arazi kullanım planlamalarına, sulak alanların korunmasına dair 
değerlendirmeleri de entegre etmek (Madde 3), sulak alanlarda doğa rezervleri oluşturarak, 
sulak alanların korunmasında ilerleme sağlamak, sulak alanların korunması, yönetimi ve 
araştırılması konularında eğitim programları geliştirmek (Madde 4), ve son olarak özellikle 
bir sula alanın birden fazla Akit tarafın topraklarına yayılması, veya bir su sisteminin Akit 
taraflarca paylaşılır olması halinde, Sözleşmenin getirdiği yükümlülüklerin uygulanmasında 
diğer kıyıdaşlara danışmak, sulak alanlar ve onların bitki vehayvan topluluklarını korumaya 
ili şkin bugünkü ve gelecekteki politikaları ve düzenlemeleri desteklemeye ve koordine 
etmeye gayret göstermek (Madde 5) yükümlülüklerini sağlamak durumundadır.14 Sözleşme 
“her bir Taraf Ülke’nin kendi sınırları içerisinde bulunan Liste sulak alanlarına ait ekolojik 
karakter değişikliği oluşmuş, oluşmakta veya oluşma ihtimali içerisinde ise bu durumdan 
mümkün olan en kısa zamanda haberdar olmak konusunda ayarlamalar yapmasını” 
öngörmektedir.Taraf Ülkeler’den, kendi sınırları içerisindeki Ramsar alanlarını bu alanların 
her birinin ekolojik karakterinin korunmasına yönelik olarak yönetmeleri ve böylelikle sulak 
alanların sağlamakta oldukları ürün, işlev ve hizmetleri üreten önemli ekolojik ve hidrolojik 
işlevleri korumalarını beklemektedir. Ramsar Sözleşmesi Uluslararası Öneme Sahip Sulak 
alanlar için yönetim planlarının hazırlanması ve sulak alanların ekolojik karakterinin 
izlenmesi için çeşitli araçlar geliştirmiştir. Tüm Taraf Ülkelerin hazırlamakla yükümlü olduğu 
bu tür yönetim planlarının hazırlanmasında, insan faaliyetlerinin sulak alanın ekolojik 
karakteri üzerindeki etkileri, alanın (özellikle yerel halk açısından) ekonomik ve sosyo-
ekonomik değeri ve alana ilişkin kültürel değerler gibi konular göz önünde bulundurulmalıdır. 
Taraf Ülkeler aynı zamanda yönetim planlarına ekolojik karakterdeki değişimleri saptama 
amaçlı sıkı ve düzenli bir izleme rejimini de dahil etmek konusunda teşvik edilmektedir.  
 
RAMSAR YÖNET ĐM PLANI YAKLA ŞIMI 

Sulak alanlar, doğal ve insan kaynaklı faktörlerden gelen etkilere açık, dinamik bölgelerdir. 
Bu alanlara ait biyolojik çeşitlili ğin ve verimliliğin korunmasını ve bu alanlara ait kaynakların 
insanlar tarafından akılcı kullanımını sağlamak amacıyla, çeşitli yöneticiler, mülk sahipleri, 
alan kullanıcıları ve diğer ilgi grupları arasında genel bir uzlaşıya varılması hayati önem 
taşımaktadır. Yönetim planlaması süreci, bu türden bir uzlaşıya varmaya yönelik bir 
mekanizma oluşturmaktadır.  

Bir yönetim planı ve yönetim planlama sürecinin kapsamı ve karmaşıklık düzeyi alanın 
ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecektir. Pek çok alan için, kapsamlı, ince detaylar içeren ve 
pahalı bir planın hazırlanması mümkün olmayacağı gibi kesinlikle uygun da değildir. Planın 
boyutu ve (belki daha da önemlisi) planın üretimi için sağlanmış olan kaynaklar, alanın 
boyutları ve karmaşıklığı ve aynı zamanda alanın korunması ve/veya yönetimi için 
kullanılabilecek kaynakların tamamı ile orantılı olmalıdır. Bu nedenle, küçük boyutlu ve 

                                                
14 Beklioğlu, M.; Sulak Alanlarla Đlgili Temel Bilgiler, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Kuş 
Araştırmaları Derneği, Ankara:2007 
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karmaşık olmayan alanlar için, kısa ve net planlar yeterli olacaktır. Geniş veya bölgelere 
ayrılmış alanlar için, alanın tamamı için belirlenen hedeflerin yanı sıra, alanın farklı 
bölümlerinde uygulanacak farklı ayrıntılı planlar hazırlanması uygun olabilmektedir. 

Ramsar Sulak Alanlar Sözleşmesi kapsamında akılcı kullanım ve Ramsar alanlarının 
belirlenmesi birbirleri ile tamamen uyumlu ve birbirlerinin karşılıklı olarak destekleyen 
kavramlar olarak yer almaktadır. Taraf Ülkeler’den, Uluslararası Öneme Sahip Sulak alanlar 
Listesine dahil edilmek üzere önerdikleri alanların “ekoloji, botanik, zooloji, limnoloji veya 
hidroloji açısından taşıdıkları uluslararası önem ışığında” (Madde 2.2) seçmeleri 
ve“planlamalarını Listede yer alan sulak alanların korunmasını geliştirmek ve kendi sınırları 
içerisinde yer alan sulak alanların akılcı kullanımını mümkün olduğunca gerçekleştirmek 
amaçlarına yönelik olarak hazırlamaları ve uygulamaları” (Madde 3.1) beklenmektedir.  

Ramsar 3. Taraf Ülkeler Konferansı (1987) sulak alanların akılcı kullanımını “Sulak alanların 
insanların yararına ve ekosistemin doğal özelliklerinin korunmasını sağlayacak biçimde 
sürdürülebilir kullanımı” olarak tanımlamaktadır. 6. Taraf Ülkeler Konferansı’nda (1996) 
kabul edilen Stratejik Plan “akılcı kullanım” kavramını sürdürülebilir kullanım kavramı ile 
eşanlamlı olarak kabul etmektedir. Sözleşme Taraf Ülkeleri ayrıca, sulak alanların ekolojik ve 
hidrolojik işlevleri aracılığıyla insan toplulukları tarafından yararlanılan ve bu toplulukların 
varlıklarının sürmesini sağlayan paha biçilmez hizmetler, ürünler ve yararlar sağladıklarını 
görmektedirler. Bu nedenle, Sözleşme başta Ramsar Listesi için belirlenmiş sulak alanlar 
olmak üzere tüm sulak alanların bu işlevleri ve değerleri gelecek nesillerin yararına ve 
biyolojik çeşitlili ğin korunması adına sağlamaya devam etmelerini garanti altına alacak 
uygulamaları geliştirmektedir.  

Yönetim Planı Süreci Nasıl Geliştirilir?  

Ramsar alanı olarak belirlenme sürecinde 
alanın tanımlanması  

• Ramsar Bilgi Formu aracılığıyla alanın 
tanımlanması ve belirlenme 
Kriterlerine ilişkin gerekçeler  

• Ayrıntılı alan haritası  
• Tanımlanmakta olan alanın ekolojik 

karakteri  
• Tanımın güncellenmesi  
• Alan tanımının ve ekolojik karakter 

tanımının her altı yılda bir (veya uygun 
durumlarda daha kısa sürelerle) 
güncellenmesi  

 Alan için Yönetim planının 
geliştirilmesi  

• Ramsar kılavuzlarının 
uygulanması yoluyla yönetim 
planının geliştirilmesi ve alan 
tanımı ve haritasının eklenmesi  

• Ekolojik karakterin yönetim 
faaliyetlerinin ve izleme 
düzeninin temelini oluşturmaya 
devam etmesinin sağlanması  

• Đlgi grupları ile birlikte çalışmak 
suretiyle sektörler arası bir 
yönetim komitesinin 
oluşturulması  

Yönetim faaliyetleri  

• Süregiden alan yönetim faaliyetlerinin 
bir parçası olarak ve yönetim planının 
düzenli aralıklarla yapılan gözden 
geçirmeler için geri bildirim sağlamak 
üzere yapılan düzenli izleme 

 Süregiden izleme ve etki 
değerlendirmesi  

• Đzleme düzeni yönetim planının 
bir parçasını oluşturur ve 
yönetimin planının düzenli 
aralıklarla gözden geçirilmesi 
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çalışmaları  
• Uygun olan durumlarda, idari bir hamle 

olarak restorasyon veya rehabilitasyon 
tasarımı  

• Uygun olan durumlarda – Sekreterya 
veya Taraf Ülkelerin ekolojik karaktere 
ili şkin değişiklikler veya bu konudaki 
potansiyel konusunda bilgilendirilmesi, 
alanın Montrö Kaydına 2 geçirilmesi ve 
[Ramsar Advisory Mission 3 (RAM)] 
ın uygulanması  

• [RAM] doğrultusunda, yönetim 
planının gözden geçirilmesi, yönetim 
yaklaşımının değiştirilmesive ekolojik 
karakterdeki (olumlu veya olumsuz) 
değişikliklerin tespiti için izleme 
çalışmalarının yoğunlaştırılması  

• Alanın uygun olan hallerde Montrö 
kaydından çıkarılması 

için bir temel sağlar  
• Đzleme faaliyetleri aracılığıyla 

belirlenen noktalarda Sulak alan 
Risk Değerlendirme 
faaliyetlerinin uygulanması 

• Sulak alanın içerisinde veya 
dışarısında yapılması önerilmiş 
alanla ilgili olumsuz sonuçlara 
yol açma potansiyeli taşıyan 
faaliyetlere ilişkin etki 
değerlendirmesi  

Sulak Alan Yönetim Planlamasının Đşlevleri  

Bir sulak alan yönetim planlama sürecinin ve yönetim planının en önemli işlevleri şunlardır:  

• Alan yönetimine ilişkin hedefleri belirlemek (yönetim planının oluşturulması ile 
sorumlu olan kişiler neye ulaşmak istediklerinin farkında olmalıdırlar.)  

• Özellikleri etkilemekte olan veya etkileme potansiyeli taşıyan faktörleri belirlemek 
(Tüm önemli faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin başta ekolojik karakter 
unsurları üzerindeki etkileri olmak üzere, alan üzerindeki etkilerinin göz önünde 
bulundurulması çok önemlidir. Bu faktörlerden en önemlileri için, planlama sürecinin 
bir parçası olarak Çevresel Etki Değerlendirmesi yapılması gerekebilir.)  

• Çatışma çözmek ( Pl anlama sürecinin çatışmaları çözümlemek ve geleceğe yönelik 
yükümlülükleri belirlemek için bir ortam olarak görülmesi önemlidir.)  

• Đzlemeye ilişkin gerekleri belirlemek ( Đzleme işlemi yönetim ve planlama süreçlerinin 
ayrılmaz parçası olarak görülmelidir. Bu işlemin, alanın ekolojik karakterindeki 
değişimlerin saptanması ve bunlara ilişkin işlemlerin yapılmasını sağlayacak bir 
şekilde dizayn edilmesi gerekmektedir.  

• Hedeflere ulaşmak için gereken yönetimi belirlemek ve tanmlamak ( Hazırlanacak 
yönetim planının yönetim hedeflerini belirledikten sonra, bu hedeflere ulaşmak için 
gereken faaliyetlere ait masrafları belirlemek, tanımlamak ve tahmin etmek 
gerekecektir. )  

• Etkili yönetim biçiminin sürmesini sağlamak ( Yönetim süreçleri çok sayıda ve 
değişik konuları kapsayan faktörleri karşılayacak şekilde uyarlanmalıdır. Etkili bir 
yönetim biçiminin sürdürülmesi, yönetimdeki her türlü sürecin değişmeden kalması 
gerektiği için değil, yukarıda belirtilen nedenle önem taşımaktadır. Đzleme sürecinin 
sürdürülmesi de yönetimin sürdürülmesi kadar önemlidir.)  

• Kaynak sağlamak (Yönetim planlaması, bir alanı yönetmek için gereken kaynakları 
belirlemeli ve bu kaynaklara ilişkin miktarı saptamalıdır. Bu işlem, ayrıntılı bir 
bütçenin hazırlanmasını da kapsamaktadır. Pek çok durumda, yönetim planlamasını 
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uygulamakla sorumlu olacak olan kurumun kapasitesini, yönetim planının hazırlığının 
erken safhalarında değerlendirmek gerekecektir. Kapasite değerlendirmesi ile 
belirlenen eksiklikler Faaliyet Planı bölümünde belirtilmelidir.)  

• Alanlar, kurumlar ve ilgi gruplarının kendi içlerinde ve birbirleri arasında iletişim 
halinde olmalarını sağlamak ( Ekolojik karakterin korunmasına yönelik planlama ve 
yönetim, büyük ölçüde, konu hakkındaki bilgilerin erişilebilir olmasına bağlıdır. 
Ayrıca, planın hazırlığından sorumlu olan kişi ve/veya kurumların mevcut yönetim 
teknikleri ve prosedürlerinden haberdar olmaları önem taşımaktadır. Planın oluşum 
aşamasında tam olarak uygulamaya geçişine dek var olan tüm iletişim, eğitim ve 
toplum bilincini geliştirme (CEPA) bileşenleri net bir biçimde tanımlanmalıdır)  

• Yönetimin etkili ve verimli olduğunu göstermek (Planın geliştirilmesinden sorumlu 
olan kişi ve/veya kurumların, elde bulunan kaynakların en iyi şekilde 
değerlendirilmekte olduğunu ve yönetimin etkili olacağını her an gösterebilecek 
durumda olmaları gerekmektedir.)  

• Yerel, ulusal ve uluslararası politikalar ile uyumu garanti altına almak (Yönetim 
planının geniş bir yelpazedeki politika, strateji ve yönetmelikleri tanıması ve bunlarla 
uyumlu olması büyük önem taşımaktadır. konu hakkındaki politikaların birbirlerine 
karşıt hükümler içerdiği durumlar sıkça görülmektedir. Ancak sonuçta oluşturulmakta 
olan planın işlevleri çeşitli politikalarla entegre olmalıdır.) 

Sulak Alan ve Havza Yönetimi 

Havza, dağ ya da tepe gibi doğal yapılarla çevrelenmiş, tüm yüzey sularını toplayarak daha 
düşük kotlara ileten doğal sınırlardan oluşan ve hidrolojik sistemi kontrol eden yeryüzü 
parçasıdır. Havza, hidrolojik sistemi kontrol eden doğal sınırlarla çevrili bir alandır. Su 
kaynakları sisteminin havza ölçeğinde tanımlanması, sistemin doğal sınırlar ile kısıtlanması, 
dolayısıyla bir bütün olarak ele alınmasını sağlayarak, hidrolojik sistemi etkileyen süreçler 
arasındaki ilişkilerin doğru olarak ortaya konmasına yardımcı olmaktadır. Bu sayede sistem 
daha kolay anlaşılmakta ve sistemin değişik etkilere karşı vereceği tepkiler de en uygun 
şekilde analiz edilebilmektedir. Havza sınırları kapsamında gerçekleştirilen bir su kaynak 
yönetimi, doğal su kaynakları ve canlı ilişkilerini de bir bütün olarak ortaya koymaktadır. Bir 
havzayı tanımlayan karakteristik özellikleri jeolojik ve hidrojeolojik yapısı, bitki örtüsüsü, 
havza büyüklüğü, ortalama kot, havza alanının çıkış noktasından olan uzaklığa göre dağılımı, 
havza eğimi ve son olarak havzanın alan ve şekil parametreleridir.15 Sulak alan bölgelerinin 
başarılı bir biçimde yönetilmesi sulak alanları beslemekte olan bu tür kaynakların korumasını 
gerektirmektedir. Hidrolojik döngünün kendi içerisinde bağlantılı olması, sulak alandan 
mesafe olarak uzakta gerçekleşen değişimlerin sulak alanı olumsuz olarak etkileyebileceği 
anlamına gelmektedir.  

Sulak alan koruma ve akılcı kullanımı için temel bir gereklilik sulak alanlara, istenen kalitede 
ve ihtiyaç duydukları miktarda suyun doğru zamanda tahsis edilmesidir 

Havzanın, su hareketleri ile bağlantılı olan bileşen ve süreçlerin içerisinde gerçekleştiği 
hidroloji sistemi belirlemesi nedeniyle, suya ilişkin konular için normalde kullanılması 
gereken temel birim havzadır. Havza normal şartlarda sulak alanlar, ormanlar, çayırlıklar, 
tarımsal araziler ve şehir arazileri gibi pek çok arazi tipinin bir mozaiğini içermektedir. 
“Entegre Havza Yönetimi” (EHY) terimi planlamada sektörel kullanımların bütüncül bir 
yaklaşım ile kapsamlı şekilde ele alınmasını öngördüğünden sürdürülebilirlik açısından en 
                                                
15 Meriç, T.; Sulak Alanlarla Đlgili Temel Bilgiler, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Kuş 
Araştırmaları Derneği, Ankara:2007 



 21 

uygun kavramdır. Havza, bazı durumlarda geniş kapsamlı planlama açısından en uygun birim 
olmayabilir; bu durumlarda su kaynakları yönetimi için uygun birim, akiferin üzerine ve bu 
yapı ile bağlantılı olan havzalar bütünü olabilir. Uygun alan bazlı yönetim planlaması için 
temel olarak sulak alan ve sulak alana ait yeraltı ve yüzey sularının arasındaki hidrolojik 
bağlantıların saptanması büyük önem taşımaktadır. 

Sulak alanlara ihtiyaç duydukları miktarda su tahsis edilmesi işlemi, dikkatli bir planlama ve 
sulak alanların yararlarına ilişkin eğitim ve bilinç geliştirmeye süreçleri içeren uzun süreçli bir 
işlemdir. Söz konusu yararlar, diğer su kullanıcılarının öne sürmekte olduğu argümanlara 
ili şkin yararlarla sayısal açıdan karşılaştırılabilecek şekilde sunulmalıdır.  

Sulak alanların sağlamakta olduğu tüm sosyal, kültürel ve ekolojik yararların yanı sıra bu 
alanlara ilişkin ekonomik değerlerin de belirlenmesine ve değerlendirilmesine olanak 
tanıyacak, çoklu kriter analizine benzer bir karar alma çerçevesi oluşturulmalıdır. 

TÜRK ĐYE’DE SULAK  ALAN YÖNET ĐMĐ 
 
Türkiye’de sulak alanların korunmasını öngören mevzuat aşağıda belirtilen hukuki düzenlemeler 
çerçevesinde temellendirilmiştir. 
�Ramsar Sözleşmesi 

�4856 Sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı’nın Kuruluş ve Teşkilatına Dair Kanun 

�Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği 

�1993/1 Başbakanlık Genelgesi 

�2. Sulak Alanlar Tebliği (05.04.1995 tarih ve 22249 sayılı Resmi Gazete) 

�Sulak Alanlar Tebliği (15.04.1998 tarih ve 23314 sayılı Resmi Gazete) 

�4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu 16 
 

Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği 30 Ocak 2002 tarih ve 24656 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği ile 
sulak alanlar için koruma ve kullanma ilkeleri belirlenmiştir. Yönetmelik ile, Türkiye’deki 
sulak alanların Ramsar Prensipleri’ne uygun olarak kullanılması için ilkeler getirilmiş, sulak 
alanların kurutulması ve doldurulması, koruma bölgelerine çöp, moloz, hafriyat, dip tarama 
ve proses artığı çamurlarının dökülmesi, doğal sulak alanların ekolojik karakterini olumsuz 
yönde etkileyecek ölçüde su alınması yasaklanmıştır. Sulak alanlardan kum alımı, turba 
çıkarılması, saz kesimi, yabani bitki ve hayvan türlerinin toplanması, yabancı türlerin sisteme 
bırakılması ile dip taraması ve dip çamurunun çıkarılması faaliyetleri Bakanlığın iznine 
tabidir.17 
 
Sulak alan koruma bölgeleri aşağıdaki gibidir: 

�Mutlak Koruma Bölgesi: Sulak Alan Bölgesi içinde yer alan, su kuşlarının yoğun ve toplu 
olarak kuluçka yaptığı alanlar ile nadir ve nesli tehlikedeki kuş türlerinin önemli üreme 
bölgeleri 

                                                
16Doğa Koruma Milli PArklar Genel Müdürlüğü, Kuş Araştırmaları Derneği, ‘Sulak Alan Yönetim Planlaması 
Rehberi’ Yusuf Ceran ‘Türkiye’nin Sulak Alan Mevzuatı’, Ankara:2007  
17 Ceran, Y. ‘Sulak alan Yönetim Planlaması Rehberi – Türkiye’nin Sulak alan Mevzuatı’, Ankara:2007  
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�Sulak Alan Bölgesi: Açık su yüzeyleri, lagünler, nehir ağızları, tuzlalar, geçici ve sürekli 
tatlı ve tuzlu su bataklıkları, sulak çayırlar, sazlıklar ve turbalıklar gibi habitatların 
oluşturduğu bölge 

�Ekolojik Etkilenme Bölgesi: Sulak alan ekosistemi ile ilişkili ve sistemi destekleyen deniz, 
kumul, kumsal, çalılık, ağaçlık, orman, çayır,  mera  ve çeltik alanları gibi habitatların 
oluşturduğu bölge 

�Tampon Bölge: Varsa Ekolojik Etkilenme Bölgesinden, yoksa Sulak alan Bölgesinden 
itibaren 5 (beş) km’den az olmamak ve su toplama havza sınırını geçmemek kaydıyla, alanın 
coğrafi durumu, topoğrafik özellikleri ve arazinin mevcut kullanım durumuna göre sulak alan 
ekosistemini korumak için ayrılan bölge Koruma bölge sınırları belirlenmemiş olan diğer 
alanlarda ise, yönetmeliğin koruma bölgeleri ile ilgili hükümleri uygulanmakta olup, gerekli 
denetim sağlanmaktadır. 
 
Yönetmeliğin 5. Bölüm’ünde sulak alanlar için en yüksek karar mercii olarak Ulusal Sulak 
alan Komisyonu (USAK) kurulmuş ve komisyonun üyeleri ile yetki ve sorumlulukları 
tanımlanmıştır.  

 
Olağan olarak yılda iki kere toplanan USAK’ın üyeleri şunlardır: 
• Bakanlık Müsteşarı (Başkan) 
• Bakanlık ilgili Müsteşar Yardımcısı 
• Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü 
• Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürü 
• Devlet Su Đşleri Genel Müdürü  
• Kültür ve Turizm Bakanlığı  Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü 
• Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanı 
• Üniversite Temsilcisi (Biyoloji) 
• Üniversite Temsilcisi (Ziraat) 
• Temsilci (STK) 
• Temsilci (STK) 

 
Yönetmelik Uygulamaları 
• Yönetmelik çerçevesinde, sulak alanlarımızın akılcı kullanımını sağlamak amacıyla 

“kurutma ve doldurma, su alımı, kum alımı, turba çıkarılması, saz kesimi, yabani bitki ve 
hayvan türlerinin toplanması, yabancı türler” konularında görüş verilmesi: 

• Yönetim planlarının hazırlanması ve uygulanması: 
• USAK toplantıları  
• Sulak alan koruma bölgelerinin tespiti  
• Yeni Ramsar Alanlarının Đlanı ile ilgili teknik çalışma grubu toplantıları  
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TÜRK ĐYE’DEK Đ RAMSAR ALANLARININ GÜNCEL DURUMU 
 

MANYAS KU Ş GÖLÜ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ramsar Alanın Adı: Manyas Kuş Gölü 

Ramsar Alanı Đlan Edilme Tarihi ve Ramsar Alanı Büyüklüğü: 13/07/94 –16, 800ha 

Coğrafi koordinatları (eylem/boylam): N: 40º 11’ 00”  , E: 27º 58’ 00” 

Deniz seviyesinden yükseklik: Denizden yüksekliği su seviyesine bağlı olarak 14.50-17.50 
metre arasında değişmektedir18.  
 
Coğrafi ve Đdari konum: 

Manyas Kuş Gölü, idari olarak Balıkesir ilinin Bandırma ve Manyas ilçeleri sınırları içinde, 
Marmara denizinin güneyinde, Uludağ ile Biga yarımadası arasında uzanan bir çöküntünün 
içinde yer almaktadır. Göl, Manyas Çayı, Sığırcı Deresi, Mürüvvetler Deresi, Dutlu Deresi ve 
yeraltı suları ile beslenmektedir. Göl’ün çıkışı ise Güneydoğuda yer alan Karadere ile 
olmaktadır.  
 
Diğer Koruma Statüleri: 
Sığırcı Deresi’nin oluşturduğu 64 hektarlık delta 27.07.1959 tarihinde Milli Park ilan 
edilmiştir. Manyas Gölü ve yakın çevresini içine alan 25.0000 hektarlık alan ise 1996 yılında 
Yaban Hayatı Koruma Sahası ilan edilmiştir. Göl ve yakın çevresi 1981 yılında I. Derece 
Doğal Sit Alanı statüsüne kavuşturulmuştur.  
                                                
18 www.milliparklar.gov.tr/bolumler/dkoruma/kbab/pylsm/transfer/arsiv/manyas.pdf. Mart 2008. 
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Alan Hakkında Genel Bilgi  
Manyas Kuş Gölü, idari olarak Balıkesir Đlinin Bandırma ve Manyas ilçeleri sınırları içinde, 
Marmara denizinin güneyinde, Uludağ ile Biga yarımadası arasında uzanan bir çöküntünün 
içinde yer almaktadır. Doğu batı doğrultusunda uzanan gölün uzunluğu 20 km., genişliği ise 
14 km.'dir. Gölün ortalama derinliği 3 m.dir. Mevsimlere göre su seviyesi değişmekte olup, 
gölün 15 metre kotunda kapladığı alan 16.400 hektardır. Suları tatlıdır ve kolloidal kil ihtiva 
ettiği için devamlı bulanıktır. Manyas Gölü’nün beslenimi Manyas Çayı, Sığırcı Deresi, 
Mürüvvetler Deresi, Dutlu Deresi, yeraltı suları ve göl alanına düşen yağışlarla olmaktadır. 
Göl’ün Boşalımı ise Güneydoğuda yer alan Karadere göl ayağının Susurluk çayına taşıdığı 
sular, buharlaşma ve sulama amacıyla çekilen sular ile olmaktadır19 20. 

 
Göl çevresinde göl ile ilişkili merkez dahil 19 yerleşim alanı bulunmaktadır, nüfusu 
973.314’tür. 19 yerleşim alanı içinde en yoğun nüfus Bandırma ilçesindedir. 1990 nüfus 
sayımına göre 77.444 nüfuslu Bandırma ilçesine bağlı 342 nüfuslu Yenisığırcı, 911 nüfuslu 
Eskisığırcı, 410 nüfuslu Çepni, 388 nüfuslu Gölyaka, 344 nüfuslu Orhaniye köyleri; 26849 
nüfuslu Gönen ilçesine bağlı, 403 nüfuslu Büyükoğuzlar, 197 nüfuslu Koşuksoğuklar, 185 
nüfuslu Killik köyleri; 5648 nüfuslu Manyas ilçesine bağlı 600 nüfuslu Şevketiye, 994 
nüfuslu Akçaova, 675 nüfuslu Hamamlı, 934 nüfuslu Kocagöl, ve 2369 nüfuslu Salur köyleri 
ile çevrilidir. 
 
Alanın Ekolojik Karakteristi ği 
Yaz aylarında suların çekildiği yerlerin bir kısmı çok çeşitli ve gür bitki örtüsü ile 
kaplanmaktadır. Gölün, bitki örtüsü ve hayvan varlığı yönünden en zengin olduğu yer Sığırcı 
Deresinin oluşturduğu deltadır.  
 

Manyas (Kuş) Gölü ve yakın çevresinde 34 familyaya ait 92 bitki türü tespit edilmiştir. 
Karasal zon vejetasyonu tohumlu ve odunsu bitkilerle karakterize olmaktadır. Zengin bir bitki 
örtüsüne sahip olan Kuş Cenneti Milli Parkında baskın tür söğüt (Salix alba) tür. Salix alba ile 
Cyperus longus, Rorippa sylvestre ve Cirsium arvense bitki grupları kuş gölüne özgü bitki 
gruplarıdır. Göl kıyılarında ayrıca, meşe (Quercus sp.), karaağaç (Ulmus sp.) ve kavak 
(Populus sp.)’ın küçük topluluklar oluşturduğu görülmektedir. Göl çevresinde yaygın olarak 
görülen diğer türler ise aklar ot (Lythrum salicaria), hatmi (Althaea officinalis), yaban 
yasemini (Solanum dulcamara), nane (Mentha aquatica), köygöçüren (Cirsium arvensa), 
düğünçiçeği (Ranunculus saniculifolius), süsen (Iris pseudocorus) ve kırkboğum (Cyperus 
longus) dur21. 
 
Geçiş zonu köklü su üstü bitkileri ile karakterize olmaktadır. Gölde bulunan yaygın sucul 
bitki türlerinin çoğu bu zonda görülmektedir. Beşparmak otu (Potentilla reptans), ılgın 
(Tamarix sp.), hasırotu (Juncus sp.), kamış (Typha sp.), saz (Pharagmites sp.) ve ayakotu 
(Carex sp.) gibi türler bulunmaktadır22. 
 
Sucul zondaki bitki türleri köklü veya köksüz olmakla birlikte su yüzeyinde serbest yüzen 
sucul bitkileri içerir. Manyas Gölü’nde bu zona ait yaygın türler Nymphaea alba, Lemna sp. 
ve Potamogeton sp. dir23. 
 

                                                
19 2007. Manyas Gölü Sulak Alan Yönetim Planı, Çevre ve Orman Bakanlığı.  
20 www.cevreorman.gov.tr/sulak/sulak alan/kusgolu.htm. Mart 2008 
21 Ibid sayfa 25/1. 
22  Ibid sayfa 25/1. 
23  Ibid sayfa 25/1. 
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Gölün planktonlar ve dip canlıları bakımından zengin oluşu, gerek çeşitlilik ve gerekse 
yoğunluk bakımından çok yüksek düzeyde yaban hayatının barınmasına olanak 
sağlamaktadır. Gölde 200’ü aşkın kuş türü ile 23 balık türünün bulunması bunun en iyi 
göstergesidir24.  
 
Su ürünleri yönünden de ülkemizin en zengin göllerinden biridir. Manyas Gölü’nde yapılan 
araştırmalar sonucunda 23 balık türü tespit edilmiştir. Gölde bulunan balık türlerinin önemli 
bir kısmı ticari değer taşımamasına rağmen, göldeki ekolojik ilişkiler yönünden büyük önem 
taşımaktadırlar. Gölde sazan (Cyprinus carpio), yayın (Silurus glanis), turna (Esox lucius), 
tatlısu kefali (Leuciscus cephalus) gibi yüksek ticari değeri olan balıkların yanında, filise 
(Caspiolasa maeotica), gümüş (Alburnus alburnus), havuz balığı (Carassius carassius), 
tatlısu kolyosu (Chalcalburnus chalcoides), kayabalığı (Cobitis sp.) ve kızılkanat (Scardinius 
erythrophthalmus) gibi kuşların beslenmesinde önemli yer tutan küçük balıklar da 
bulunmaktadır. Manyas Gölü’nde en fazla üreyen balık Caspialosa maeotica (Filise)’dır. 
Yapılan çalışmalarda Kuş Gölünde Esox lucius (turna) populasyonlarının da çok fakirleştiği 
ortaya çıkmıştır. Alburnus, Rutilis gibi küçük Cyprinidlerle beslenen bu türün azalması 
sonucunda ekonomik olmayan pek çok Cyprinid türü göl faunasında baskın hale gelmeye 
başlamıştır. Göçmen bir balık türü olan yılan balığı (Anquilus anquilus) son yıllarda gölde 
görülemektedir. Bunun en önemli nedenini türün göç yolu olan Karadere üzerine inşa edilmiş 
olan regülatörler ile su kirliliği oluşturmaktadır25.  
 
Göl ve çevresi sürüngenler ve çiftyaşamlılar bakımından oldukça zengindir. 4 tür semender 
(Salamandra salamandra, Triturus vittatus, Triturus vulgaris, Triturus crisiatus); 6 tür 
kurbağa (Hyla arborea, Bufo viridis, Bufo bufo, Pelobates syriacus, Rana ridibunda, Rana 
macronelis); 4 tür yılan (Coluber caspius, Natrix natrix, Natrix tessellata, Ophisarus apodus); 
2 tür kertenkele (Ablepharus kitaibeli, Lacerta sp.) ve 2 tür kaplumbağa (Emys orbicular, 
Testudo graeca) bulunmaktadır26,27.  
 
Hemen her mevsim kuşların barınmalarına imkân veren ılıman iklim koşullarına sahip olması; 
değişik türlerin beslenmesine, barınmasına ve güven içinde kuluçka yapmasına uygun 
habitatların bulunması; böcek, solucan, kurbağa, balık gibi besin maddelerince zengin olması 
nedeniyle Manyas Gölü kuşlar için ideal bir ortam haline gelmiştir28.  
 
Kuş cennetinin varlığı, 1938 yılında Prof. Dr. Curt Kosswig ve eşi Leonore Kosswig 
tarafından keşfedilmiştir. Bugüne kadar yapılan gözlemler neticesinde göl ve çevresinde 266 
kuş türü tespit edilmiştir. Bunlardan 22 tür bazı yıllar, 66 tür ise düzenli olarak her yıl alanda 
kuluçkaya yatmaktadır. Tüm Avrupa için nesli tehlike altında olan türler listesinde bulunan 
Tepeli pelikan (Pelecanus crispus) ve Küçük karabatak (Phalacrocorax pygmeus) alanda 
önemli sayıda üremektedir. Ayrıca, gece balıkçılı, alacabalıkçıl ve kaşıkçı alanda üremektedir. 
Gölün diğer bölümlerinde üreyen kuşlar arasında sumru dikkat çekmektedir. Kuş cenneti 
Milli Parkında karabatak, küçük ak balıkçıl, gri ak balıkçıl ve çeltikçi koloniler halinde 
üremektedir. Manyas Gölü ve çevresinde kayda değer sayıda üreyen diğer kuş türleri ise 
sakarmeke (Fulica atra), çıkrıkçın (Anas querquedula), büyük kamışçın (Acrocephalus 
arundinaceus), kızıl sırtlı örümcekkuşu (Lanius collurio) ve karabaşlı kirazkuşu (Emberizza 
melanocephala)’dur.  Tepeli pelikan ve dikkuyruk ördek gölde düzenli olarak kışlamaktadır. 

                                                
24  Ibid sayfa 25/1. 
25  Ibid sayfa 25/1. 
26  Ibid sayfa 25/1. 
27  Ibid sayfa 25/2. 
28  Ibid sayfa 25/1. 
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Göç sırasında ak pelikanlar genellikle gölde konaklarlar. 1960’ların sonunda yapılan kış 
sayımlarında 60.000’e yakın su kuşu belirlenmiş olmasına karşın, güncel sayımlarda az sayıda 
su kuşu görülmüştür29. 
 
Bölgede memeliler konusunda sistemli bir araştırma henüz yapılmamıştır. Eldeki kayıtlara 
göre kirpi (Erinaceus concolor), köstebek (Talpa eurepa), karfaresi (Microtus nivalis), 
uzunayaklı yarasa (Myotis capaccinii) ve tilki (Vulpes vulpes) göl ve yakın çevresinde 
bulunmaktadır. 30,31. Bereketli Köyü eski balıkçı barınağının bulunduğu bölgede yöre halkı 
tarafından su samuru (Lutra lutra) görüldüğü bildirilmiştir 
 
Alanın Hidrolojik Yapısı 
Yazları kurak ve sıcak, kışları ise yağışlı ve ılık geçen Manyas Havzası ve yakın civarında 
yağışların çoğunluğu Ekim-Nisan ayları arasında meydana gelmektedir. En yağışlı aylar 
Aralık ve Ocak aylarıdır. Ortalama 700 mm. dolayında olan yıllık yağışın 1/3’ü bu aylarda 
düşmektedir. Temmuz ve Ağustos ayları en kurak aylardır. Aylık sıcaklık ortalamalarına göre 
en soğuk ay Ocak ayı olup, en düşük sıcaklık -14°C olarak kaydedilmiştir. Ocak ayı 
ortalaması 5°C dir. En sıcak aylar ise Ağustos ve Temmuz olup, ölçülen maksimum sıcaklık 
41°C, bu ayların ortalaması ise 25°C’dir. Yıllık ortalama göreli nem ise % 66 –75’tir. Yıllık 
buharlaşma ortalama 1143 m3 dür32.  
 
Manyas (Kuş) Gölü su seviyesinde çok geniş yıllık varyasyonlar (1-3 metre) görülür. Bunlar 
havzaya düşen yağış miktarıyla yakından ilişkilidir. Đlkbaharda karların erimesiyle ve şiddetli 
yağışlarla göl su seviyesinde hızlı yükselmeler meydana gelmektedir. Bölgede süregelen ve 
birbirini takip eden kurak ve yağışlı dönem 19-20 yıl kadar sürmektedir33.  
 
Gölün güney kıyısı boyunca yapılan seddeler ve su çıkışını kontrol eden regülatörlerden sonra 
göl su seviyesinde önemli değişiklikler meydana gelmiştir. En yüksek göl su seviyesi 1996 
yılında 17.8 m., en düşük su seviyesi 1983 yılında 14.4 m. olarak ölçülmüştür. Uzun yıllar 
ortalamasına bakıldığında en yüksek seviyeye Mart-Nisan, en düşük seviyeye ise Eylül-Ekim 
döneminde rastlanmaktadır. 1992 yılında su rejimine yapılan müdahaleden sonra (sorunlar 
kısmında detaylı olarak incelenmiştir) özellikle yaz ve sonbahar aylarında su seviyesi 
ortalama 1 m daha yüksek seyretmiştir. Bahar ve yaz aylarındaki su seviye farkının çok 
olmasının esas nedeni tarım faaliyetleri için gölden su çekilmesidir. Çekilen su özellikle 
Karacabey Ovasında tarım amaçlı kullanılmaktadır34.   
 
Sulak alandaki Su Kalitesi Hakkında Genel Bilgi 
30 yıl içinde havzada gelişen sanayi ve tavukçuluk gölü besleyen suların kalitesinin 
bozulmasına neden olmuştur. Göldeki su kalitesinin ve doğal su rejiminin bozulması ekolojik 
döngü üzerinde etkili olmuş ve bazı türlerin alandan uzaklaşmasına sebebiyet vermiştir35. 
 
 
 
 
                                                
29 Ibid sayfa 25/2. 
30 1998, Lake Kuş. Çevre ve Orman Bakanlığı, Sulak Alanlar Dairesi. 
31  Ibid sayfa 25/2. 
32 Ibid sayfa 25/1. 
33 Ibid sayfa 25/1. 
34 Ibid sayfa 25/1. 
 
35 Ibid Sayfa 24/1. 
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Sulak Alanın Kullanım Şekilleri 
Tarımsal Kullanım 
Bölge, uygun iklim koşulları ve nitelikli topraklarıyla ülkemizin en verimli tarım alanlarına 
sahip yörelerinden biridir. Yöredeki su kaynaklarının yetersiz oluşu gölden su alımının kolay 
ve ucuz oluşu gibi nedenler Kuş Gölü’nün sulama suyu kaynağı olarak görülmesine neden 
olmuştur. Yöre halkı geçimini genellikle tarım ve tarıma dayalı sanayiden sağlamaktadır. Göl 
çevresindeki tarım alanlarında yaygın olarak yetiştirilen başlıca ürünler şeker pancarı, buğday, 
ayçiçeği, mısır, pirinç ve baklagillerdir. Eskiden daha yoğun yapılan şeker pancarı ekimi bazı 
bölgelerde artık yapılmamaktadır. Gölün güneyindeki tarım alanlarının önemli bir kesiminde 
çeltik tarımı yapılmaktadır. Meyve ve sebzelerden elma, erik, kiraz, şeftali, patlıcan, fasulye, 
bamya, biber vs. yetiştiricili ği de önemli alanlar kaplamaktadır.  Yaz aylarında suların 
çekildiği yerlerin bir kısmında sebze tarımı yoğunlaşmaktadır. Fasulye ekimi özellikle 
Kocaçay bölgesinde göl sularının çekildiği alanlarda yapılmaktadır.  
 
Hayvancılık 
1980’li yıllardan sonra gölün kuzey kesimlerindeki tarım alanlarının önemli bir bölümü 
sanayi ve tavuk çiftliklerine ayrılmıştır. Sığır ve koyun yetiştiricili ği ile modern tavukçuluk 
oldukça gelişmiş olup yöre için önemli bir gelir kaynağıdır. Göl çevresindeki mera alanları 
büyük ve küçükbaş hayvan otlatmasında kullanılmaktadır36.  
 
Balıkçılık 
Göl balıkçılık için kullanılmaktadır. Bölgede 3 tane balıkçılık kooperatifi bulunmaktadır. 
1953-1954 yıllarında balıkçılıkla ilgili olarak yapılan çalışmalarda Manyas Gölünde ticari 
değer taşıyan türlerin sazan (Cyprinus carpio), turna (Esox lucius), yayın (Silurus glanis) 
'ndan ibaret olduğu belirlenmiştir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yetkililerin verdiği bilgilere 
göre gölde 1985 ve öncesi dönemde çoğunluğu sazan olmak üzere 300-400 ton/yıl balık 
avlanırken bu miktar günümüzde önemli bir düşüş göstermiştir. Alanda geçmişte önemli 
düzeyde ekonomik değeri olan kerevit diğer göllerde olduğu gibi Kuş Gölünde de görülen 
mantar hastalığına bağlı olarak ortadan kalkmıştır. Tatlısu sardalyası da kerevit gibi 
tükenmiştir37. Bu yıl hızlı büyümesinden dolayı göle karasazan balığı göle bırakılmıştır.   
  
Endüstriyel Kullanım 
Yöredeki sanayi daha çok tarıma dayalı küçük işletmeleri kapsamaktadır. Bunlar, konserve, 
gübre, salça, un ve bitkisel yağ fabrikaları ile tavukçuluk işletmeleridir. Bunun yanı sıra 
Bandırma’da, Etibank’a ait boraks, asitborik ve sülfürik asit fabrikaları mevcuttur38. 
 
Evsel Kullanım 
Talebe göre bölgede kuyu açma izni verilmemektedir. Kuyuların derinliği 100 m civarında 
olanları evsel ihtiyaçlarda kullanılmaktadır. Yeraltı suyu seviyesinde henüz düşüş 
yaşanmamıştır. 2007 yılında yaşanan kuraklık ve yağış azlığı sebebiyle gölün 2.5 km 
çevresinde kuyu açılmasına izin verilmemektedir. 
 
Sulak Alanı Doğrudan/Dolaylı Etkileyen Su Altyapı Projeleri 
Göle ilk müdahale 1940’lı yıllarda yapılmıştır. Göl çıkış ayağına regülatör inşa edilmiş, güney 
kıyıları sedde ile çevrilmiştir. Doğal durumunda ilkbaharda göl sularının yükselmesiyle 
özellikle güney kıyılarında geniş alanlar su ile kaplanmakta; suların çekilmesiyle ortaya çıkan 

                                                
36 Ibid Sayfa 24/1. 
37 Ibid Sayfa 25/1. 
38 Ibid Sayfa 25/1. 
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alanlarda tarım yapılmakta veya mera olarak kullanılmaktaydı. 1943 ve 1992 yıllarında 
yapılan seddeler ile 6000 hektarlık taşkın alanları ortadan kaldırılmıştır. 
 
1943 yılında Karacabey Ovasındaki tarım alanlarının sulanması amacıyla Göl’ün çıkış ayağı 
üzerine bir regülatör inşaa edilmiş ancak bu regülatörün göl su rejimine önemli bir etkisi 
olmamıştır. Karacabey ve Manyas ovalarının sulanması ve taşkından korunması amacıyla 
1983 yılında DSĐ Genel Müdürlüğünce Aşağı Susurluk Manyas I. Merhale Projesi programa 
alınmıştır. Projenin planlama aşamasında (1988 yılında) ilgili kuruluşların katılımı ile bir dizi 
toplantı yapılmış göldeki yaban hayatının zarar görmemesi için gerekli olan aylık su seviye 
değerleri tespit edilmiştir. Proje planlanırken belirlenen bu su seviye değerlerinin sağlanması 
konusunda karar alınmıştır.  
 
Proje kapsamında; 1943 yılında yapılan regülatörün işletilememesi üzerine aynı yerde Ergili 
Regülatörü inşaa edilmiş ve 1992 yılında işletmeye açılmıştır. Göl sularını tahliye eden 
Karadere’nin 9. km.’sinde Karadere Regülatörü inşa edilmiştir. Regülatörün bulunduğu 
yerden pompa ile su alınmakta ve Karacabey Ovasında 16.683 hektar tarım alanı 
sulanmaktadır.Bunun yanı sıra, gölün güney kıyıları 22 km.lik sedde ile çevrilmiş, ilkbaharda 
su altında kalan 3800 hektarlık alan tarıma açılmıştır. Göldeki aylık su seviye değişimleri 
gölün doğal durumunda ve müdahale yapıldıktan sonra olmak üzere aşağıda verilmiştir.  
 
1. Su rejimine müdahale yapılmadan önce 1969-1992 yılları arasındaki dönem  
Yağışlara bağlı olarak Kasım ayından itibaren su seviyesi her yıl düzenli olarak yükselmekte, 
bu durum Nisan ayına kadar devam etmektedir. 24 yıllık dönemde Nisan ve Mayıs 
aylarındaki ortalama su seviyesi 16.01 metre olarak tespit edilmiştir. Yağışların azalması ve 
buharlaşmanın etkisi ile haziran ayından itibaren su seviyesi düşmeye başlamaktadır. Bu 
düşüş düzenli olarak Ekim ayı sonuna kadar devam etmektedir. 24 yıllık dönemde su seviyesi, 
1978 yılında Şubat, Mart ve Nisan aylarında 1980 yılında Şubat ve Mart aylarında, 1982 
yılında ise Ocak ve Şubat aylarında 17.00 m.nin üzerine çıkmıştır. Aynı dönemde sadece 
1985 yılında Eylül ve Ekim aylarında 14.00 m.nin altına düştüğü tespit edilmiştir.  
 
2. Su rejimine müdahaleler yapıldıktan sonra 1992 - 1997 yılları arasındaki dönem  
Gölden yeterli miktarda su tahliye edilemediği için 5 yıllık dönemdeki aylık ortalama su 
seviyeleri, 24 yıllık ortalamalara göre yaklaşık 1 m. daha yüksek gerçekleşmiştir. Bu nedenle, 
Milli Parkta ve göl kıyısında bulunan ağaçların gövdeleri yıl boyunca su altında kaldığı için 
tamamına yakını kurumuştur.  
 
1998 yılında DSĐ tarafından başlatılan Manyas Projesi’nin amacı; Kocaçay’ın su 
potansiyelinden yararlanarak Manyas barajı yardımı ile Manyas ve Karacabey sol sahil 
ovalarının sulama suyu ihtiyaçlarının karşılanması ve Manyas H.E.S yardımı ile de elektrik 
üretiminde bulunmaktır.  Bunun yanında proje kapsamında yer alan Manyas göl seddesi ve 
Karaderenin ıslahı ile proje sahasındaki taşkın sorunlarına çözüm getirilmesi amaçlanmıştır. 
Barajın inşaatı tamamlanmıştır, fakat suyu aktarma sistemi kapalı sistem olarak yeniden 
düzenlendiğinden bu sistemin tamamlanıp kullanılmaya başlaması 2016 yılını bulacağı DSĐ 
Balıkesir Đl Müdürlüğü tarafından belirtilmiştir39,40.  
 
 
 
 
                                                
39 Ibid Sayfa 25/1.  
40 DSĐ, Manyas Projesi, Manyas Barajı ve manyas Gölü mühendislik Hidrolojisi Planlama Raporu. 
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Alandaki Başlıca Sorunlar 
1. Endüstri atıklarınadan kaynakanan su kirlili ği 
Yöredeki sanayi daha çok tarıma dayalı küçük işletmeleri kapsamaktadır. Bunlar, konserve, 
gübre, salça, un ve bitkisel yağ fabrikaları ile tavukçuluk işletmeleridir. Bunun yanı sıra 
Bandırma’da, boraks, asitborik ve sülfürik asit fabrikaları mevcuttur. Bu fabrikaların yarattığı 
kirlilikten yöre halkı da oldukça şikayetçidir. 
 
2. Tarım alanı açmak için çıkartılan sazlık alan yangınları 
Göl çevresinde tarım alanı açmak için saz yangınları gerçekleştirilmektedir. Bu yangınlara 
geçmişte daha yoğun ve sıklıkla rastlanırken günümüzde alınan tedbirler sayesinde saz 
yangınları azalmıştır. Günümüzde saz yakmanın cezası yüksek olup, yanan bölgelerde tarım 
faaliyetlerinde bulunanlara da ceza verilmektedir. 
 
3. Dışardan yabancı balık türlerinin getirilmesi 
Her gölün kendine özgü bir ekosistemi bulunmaktadır ve ekosistemler çok hassas dengelere 
sahiptirler. Dıştan gelen yabancı türler bu hassas dengenin bozulmasına ve bazı türlerin 
artarken bazı türlerin azalmasına yol açarlar. Bozulan dengeler de gölün su kalitesinin 
azalmasına yol açabilir. Sonuç olarak ekonomik kaygılarla göle insan faaliyetleri ile getirilen 
yabancı türler uzun zaman içinde kardan çok zarar getirebilirler. En önemlisi o bölgedeki 
biyoçeşitlili ğin büyük zarar görmesine neden olabilirler. Ayrıca dışardan getirilen yabancı 
türlerle hastalıklar da taşınabilmekte ve bu yeni hastalıkla başedemeyen türler yok olmaktadır. 
Bu ekosistemler için büyük bir risktir. 
 
4. DSĐ’ye bağlı bir su planı ile su seviyesinin belirlenmesi 
Gölün su miktarı suyun giriş ve çıkış yaptığı iki kapakla kontrol edilmektedir. DSĐ yılın 
başında suyun bölgeye girmesini ve tarım alanlarına doğru çıkmasını sağlamaktadır. Göle 
giriş yapan su miktarı yıllara göre değişiklik gösterecektir, dolayısıyla tarımsal su 
kullanımının miktarı ve göle verilecek su verilen su ile doğrudan ilişkilidir. DSĐ göldeki su 
seviyesini sabit tutacağını taahhüt etmektedir ancak verilecek su miktarı kuraklık, iklim 
değişikli ği gibi dışsal faktörler göz önüne alınarak değerlendirilmelidir ve ekosistemin 
devamlılığı için bırakılması gereken doğal akış dışsal faktörler göz önünde bulundurularak 
garanti altına alınmalıdır.  
 
Sulak Alandaki Koruma Çalışmaları 
Alan ilk kez 1 Nisan 1938 yılında balık tutmak için gelen Prof. Kurt Koswing tarafından 
keşfedilmiştir. Alanın sahip olduğu ekolojik değerler ve önemi nedeniyle Kurt Koswing 
tarafından koruma altına alınması önerilmiş ve Orman Bakanlığı yasasında yapılan bir 
değişiklik ile ilk kez orman rejimi dışında kalan bir alana Milli Park statüsü kazandırılarak 
Sığırcı Deresi’nin oluşturduğu 64 hektarlık delta 27.7.1959 tarihinde Milli Park ilan 
edilmiştir. Alan daha sonra su ürünleri istihsal sahası olarak belirlenmiş ve su ürünleri avcılığı 
Su Ürünleri Kanunu kapsamında çıkarılan sirküler ile denetlenmeye başlamıştır.  
 
Alanın tamamının Yaban Hayatı Koruma Sahası kapsamına alınmasıyla birlikte Milli Park 
kapsamı dışında kalan alanlar için ilk kez kara avcılığı kontrol altına alınmıştır. 
 
Sığırcı deltasındaki 15-20 ha büyüklüğündeki söğütlük binlerce su kuşunun kuluçkaya yattığı 
nadir aynı zamanda tipik bir habitattır. Göl su seviyesindeki yükselme ve kirliliğin de 
etkisiyle 90’lı yılların sonlarına doğru buradaki söğüt ağaçlarının önemli bir kısmı kurumuş 
ve kuş üreme alanları önemli ölçüde zarar görmüştür. Bu fabrikaların çoğu şu anda arıtma 
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tesisine sahip durumda olduğundan kirlenme azalmıştır. Ayrıca son 4-5 yılda bu bölge 
yeniden ağaçlandırılmıştır41. 
 
2001 yılında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Manya Gölü 
Yönetim Planı çalışmaları başlatılmış ve plan 2006 yılında tamamlanmıştır. 2008 yılı 
itibariyle plan revize edilmektedir.   
 
 
Kaynaklar:  
 
Çevre ve Orman Bakanlığı, Manyas Gölü Sulak Alan Yönetim Planı, 2007 
Çevre ve Orman Bakanlığı, Sulak Alanlar Dairesi, ‘Kuş Gölü’: 1998 
Devlet Su Đşleri, Manyas Projesi, Manyas Barajı ve Manyas Gölü Mühendislik Hidrolojisi 
Planlama Raporu. 
www.cevreorman.gov.tr/sulak/sulak alan/kusgolu.htm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

                                                
41 Ibid Sayfa 25/1. 
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BURDUR GÖLÜ 

 
Ramsar alanın Adı: Burdur Gölü 

Ramsar Alanı Đlan Edilme Tarihi ve Ramsar Alanı Büyüklüğü: 13/07/94 - 23,700ha 
Coğrafi koordinatları (eylem/boylam): N: 37° 44’ 09.06” , E: 30° 10’ 22.77” 

Deniz Seviyesinden Yükseklik: 857 m 
 
Coğrafi ve idari konum: 
  
Đdari olarak Burdur ve Isparta illeri sınırları içerisinde yer almaktadır.  
 
Diğer Koruma Statüleri:  
Burdur Gölü ve çevresinde 38.125 ha’lık alan ise 1993 yılında Orman Bakanlığı, Milli Parklar 
ve Av Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü’nce "Yaban Hayatı Koruma Sahası" olarak ilan 
edilmiştir.  
 
Alan Hakkında Genel Bilgi  
139.897 (2000 sayımına göre) nüfuslu Burdur Đli ile Çendik, Yazıköy, Yarıköy, Soğanlı, 
Karakent, Đlyasköy, Ardıçlı, Tepecik, Senir, Gölbaşı ve Kışla köyleri arasında yer alır. Küçük 
bir kaplı havzada yer alan ve göle güneybatıdan giriş yapan Bozçay’la birlikte birkaç küçük 
dereyle beslenen, tektonik bir göldür. Türkiye’nin en derin göllerinden biri olup (maks. 110 
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m), ortalama derinliği 40 m civarındadır. 848 m su kotuna göre Isparta-Burdur sınırları 
içerisindeki toplam göl alanı yaklaşık 184,2 km2’dir42.  
 
Gölün beslenişi, göl alanına düşen yağışlar, göle ulaşan mevsimlik ve sürekli akarsular ile 
akiferlerin yeraltı suyu akımı ile, boşalımı ise (havza dışına boşalım olmadığı için) 
buharlaşma ile olmaktadır. Göl su seviyesi ve alanı, yağışlara bağlı olarak, yıllara ve 
mevsimlere göre değişiklikler göstermektedir. Gölü besleyen önemli akarsular gölün 
güneybatı ucundan giren Bozçay deresi, sırasıyla doğuya doğru Kravgaz, Kurna, Çerçin, 
Lengüme dereleri ve Keçiborlu yönünden gelen Adalar çayıdır. Bu akarsuların debileri 
oldukça düşük olup, büyük bir kısmı yazın kurumaktadır43.  
 
Alanın Ekolojik Karakteristi ği 
Yapılan araştırmalarda gölün oligotrofik karaktere sahiptir. Göl suyunda arsenik bulunması ve 
sodyum sülfat ve klorür miktarının oldukça yüksek olması nedeniyle su içi bitkilerine 
rastlanmamaktadır. Bitki toplulukları sadece güney kesimdeki Yazıkent-Karakent köyleri 
arasındaki akarsuların göle karıştığı ve tuzluluğun nispeten daha az olduğu bölgelerde 
bulunmaktadır. Bu alanlardaki hâkim bitki örtüsünü Cyperacea familyasına ait 6 tür, 
Juncaceae ait 2 tür, Typhaceae ait 2 tür ve Poaceae familyasından Phragmites australis temsil 
etmektedir44,45.  
 
Gölün güneybatı ve kuzeydoğusunda geniş alüvyal düzlükler bulunmaktadır. Bunlardan 
güneybatıda olanı, Bozçay’ın oluşturduğu, kurutulmuş sazlık ve bataklıkların halen kısmen 
görülebildiği küçük bir deltadır. Gölün çevresinde orman ve çalılıklarla kaplı tepeler ve dağlar 
vardır. Özellikle doğu ve güneyde büyük ağaçlandırma sahaları bulunmaktadır. Kuzeydeki 
dağların yüksek bölgelerinde ise karaçam (Pinus nigra) ormanları vardır. Gölün tüm yakın 
çevresi tarıma açılmıştır46. 
 
Bir tür balık (dişli sazancık-Aphanius burduricus) ve bir tür zooplankton (Arctodioptomus 
burduricus) göl için endemiktir47. 
 
Göl çevresinde sıkça rastlanan diğer bir hayvan türü ise kurbağalardır. Ova kurbağası ve gece 
kurbağası en fazla görülen türlerdir48. 
 
Göl çevresi sürüngenler bakımından oldukça zengindir. Yörede görülen başlıca sürüngen 
türleri; tosbağa, iri yeşil kertenkele, kaya kertenkelesi, tarla kertenkelesi, mahmuzlu yılan, kör 
yılan, ok yılanı, uysal yılan, sarı yılan, çukurbaş yılan, küpeli yılan ve alaca engerek'tir49.   
 
Burdur Gölü, kuş varlığı yönünden Türkiye'nin en önemli göllerinden birisidir.  Derin bir göl 
olmasına rağmen her yıl sonbahar  ve kış dönemlerinde yüzbinin üzerinde sukuşunu 
barındırmaktadır. Bazı yıllar bu sayı üçyüzbine uluşmaktadır. Göl suları kış aylarında 

                                                
42 Şener, E., Davraz, A., Đsmailov, T., 2005. Burdur Gölü Seviye Degisimlerinin Çok  Zamanlı Uydu Görüntüleri 
ile izlenmesi. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu (TURQUA-V), 2-5 Haziran 2005, ITÜ Avrasya Yer Bilimleri 
Enstitüsü, s. 148-156, Istanbul. 
43 http://www.cevreorman.gov.tr/sulak/sulak alan/burdur.htm. Mart 2008 
44 Ibid sayfa 33/2. 
45 1998, Lake Burdur. Çevre ve Orman Bakanlığı, Sulak Alanlar Dairesi. 
46 Ibid sayfa 33/2. 
47 http://www.wwf.org.tr/nc/su/tuerkiyenin-su-kaynaklari/baslica-su-kaynaklari/burdur-
goelue/?sword_list[]=burdur. Mart 2008 
48  Ibid sayfa 33/2. 
49  Ibid sayfa 33/2. 
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donmadığından sakarmekeler, ördekler ve batağanlar kalabalık topluluklar oluşturmaktadır. 
Geniş ve açık su yüzeyi kışlayan kuşlar için güvenli bir ortam oluşturmakta, gölün güneybatı 
ve kuzeydoğu uçlarındaki sığ kesimler ve kıyılardaki çamur düzlükleri zengin besin varlığı ile 
kuşların beslenmesine imkan vermektedir. Gölde, yüksek sayılarda pek çok ördek türü 
kışlamaktadır. Macar ördeği, elmabaş patka, tepeli patka, kılkuyruk ve kaşıkgaga 
bulunmaktadır. Sakarca, akkuyruklu kartal ve kara iskete bölgede kışlayan önemli ördek 
türlerdir. Kış aylarında zaman zaman nesli tehlike altında bulunan şah kartal da 
gözlenmektedir. Burdur Gölü, karaboyunlu batağan ve sakarmeke için hem sonbahar göçü 
sırasında hem de kış aylarıda çok önemlidir. 1997 yılı Ekim ayında bölgede 26 075 
karaboyunlu batağan ve 252 726 Sakarmeke sayılmıştır. Göç sırasında çok yüksek sayılarda 
kara sumru ve flamingo konaklamaktadır. Mahmuzlu kızkuşu, anıt, taş bülbülü ve kızıl kiraz 
kuşu bölgede üreyen önemli türler arasındadır. Ayrıca, göl ve çevrekinde mahmuzlu kız kuşu, 
suna, sakarmeke, uzunbacak ve bahri  de kuluçkaya yatmaktadır. Burdur Gölü'nün asıl önemi, 
nesli dünya çapında tehlikede olan ve Batı Palearktik bölgede doğal olarak rastlanan 
dikkuyruk ördeğin dünya populasyonunun %70'inin gölde kışlamasından kaynaklanmaktadır. 
Dikkuyruk ördek Batı Akdeniz’den Orta Asya steplerine kadar uzanan bir alana yayılmış 
olmakla beraber, türün bu alan içindeki dağılımı çok düzensizdir. Özellikle Avrupa’daki 
nüfusunun giderek azalması atan endişelere yol açmaktadır.Burdur Gölü Dikkuyruk için 
dünyadaki en önemli kışlama alanıdır ve kış aylarında tüm dünya popülasyonunun en az 
%60’ını barındırmaktadır. Şubat 1991’de gölde 10927 Dikkuyruk sayılmıştır.Burdur Gölünde 
Nisan 1997 döneminde 121 kuş türü kaydedilmiştir. Gölde Ocak 1999’da 1451 dikkuyruk 
sayımı yapılmıştır. 2007-2008 yıllarında 800 civarında dikkuyruk ördek sayımı yapılmıştır. 50 
 
Alanın Hidrolojik Yapısı 
Göl, Kuzey, Doğu, Güney, Batı doğrultusunda uzanmaktadır. Göl sıcaklığı yaz aylarında 25-
30°C civarındadır. Sonbahar aylarında sıcaklık 15-16°C civarındadır. Aynı mevsim benzer 
iklim koşulları hüküm süren diğer iç sularda sıcaklık 7–8°C civarındadır.  
 
Havza dışına boşalım olmadığı için göl su seviyesi ve alanı, yağışlara bağlı olarak, yıllara ve 
mevsimlere göre değişiklikler göstermektedir. 1959-1996 yılları arasındaki rasat periyodunda, 
su düzeyi Mayıs 1970’de 857.45 metreye ulaşmış, Mayıs 1996’da ise 848.15 m su düzeyinde 
ise 18.500 hektar olmuştur. Bu düşüş ciddi boyutlarda sulak alan habitatı kaybına yol açmış, 
su kuşları için büyük önem taşıyan sığ alanların kurumasına sebep olmuştur51. 
 
Burdur meteoroloji istasyonu 1950–2003 yılları yağış ölçümlerinin değerlendirilmesi ile 54 
yıllık ortalama yağış 427.94 mm olarak belirlenmiştir. 1950–1954 yılları arası yağışlı dönem, 
1954–1969 arası kararlı dönem, 1969–1974 yılları arası kurak dönem, 1974–1988 yılları arası 
kararlı dönem, 1988–1995 yılları arası kurak dönem ve 1995–2003 yılları arası yağışlı dönem 
olarak belirlenmiştir. Maksimum yağış 1969 yılında 615.2 mm, en az yağış ise 1973 yılında 
296.5 mm olarak belirlenmiştir52,53,54. 

                                                
50 Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Burdur Yönetim Planı 
2008 
 
51 Ibid sayfa 33/1. 
52 Ertunç, A., Karagüzel, R., Yağmurlu, F., Türker, E., Keskin, N. 2001. Burdur Belediyesi Kent Merkezi ve 
yakın çevresinin depremselligi ve yerlesime uygunluk açısından incelenmesi. SDÜ Mühendislik Mimarlık 
Fakültesi Arastırma Raporu, s. 4, Isparta. 
53 Davraz, A., Karagüzel, R., Soyaslan, I. I., 2003. Importance of hydrogeological and hydrological 
investigations in the residential area in Burdur Turkey, Environmental Geology, Springer Verlag, 44/7, 852-861, 
Berlin. 
54 Ibid sayfa 33/1. 
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En yoğun yağışın gerçekleştiği ay Aralık ayı olup, bu ayki yağış ortalaması 63,4 mm'yi 
bulmaktadır55. Göl su seviyesi yıllık olarak Aralık ayında yükselme eğilimine girmekte ve bu 
eğilim Mayıs–Haziran aylarına kadar devam etmektedir. Haziran Kasım döneminde ise göl su 
seviyesinde düşüş gözlenmektedir. Meteorolojik verilere göre Aralık-Mayıs döneminde yıllık 
toplam yağış miktarının %75’lik kısmı (ortalama 300mm) göle düşmektedir. Ölçülen 35 yıllık 
buharlaşma verilerine göre Nisan–Ekim ayları arasında ise yılda ortalama 1340 mm seviye 
kaybına neden olabilecek bir buharlaşma gerçekleşmektedir56.  
 
1971 depreminin meydana geldiği Mayıs ayında DSĐ 18. Bölge Müdürlüğü tarafından Burdur 
Gölü ortalama su kotu 857.53 m olarak ölçülmüştür. 1964 yılından depremin olduğu tarihe 
kadar hızlı bir artış gösteren göl seviyesi, bu tarihten itibaren aynı kurumun yaptığı ölçümlere 
göre, 2002 yılı Kasım ayına kadar geçen sürede toplamda 1241 cm azalma göstermiştir. Bu 
düşüşte en önemli faktörler meteorolojik olaylar ve kısmen göle gelen yüzeysel ve yeraltı 
akımlarının azalmasıdır57.  
 
Yöre halkına göre, 100–120 m. derinliğinde yeraltı kuyuları bulunmakta ve bu kuyularda su 
45–50 m’den alınmaktayken geçen iki yılda bu seviye yaklaşık 10 m düşüş göstermiştir. 
 
Burdur Gölünün çözünmüş maddeler açısından oldukça zengin olduğu ve bunun bölgenin 
jeolojik yapısındankaynaklandığı bilinmektedir. Göl suları tuzlu ve arseniklidir. Burdur Gölü 
kapalı havzasında dışarıya su çıkışı olmadığı için göl çevresindeki çeşitli endüstriyel 
faaliyetler sonucunda göldeki ağır metal konsantrasyonu artmaktadır. Burdur Gölünde yapılan 
çalışmalar göl suyunun sulama suyu olarak kullanılamayacak özellikte olduğunu da ortaya 
koymuştur58. Ayrıca göl suyunun yüksek konsantrasyonda sülfat, klorür, sodyum ve 
magnezyum iyonları içermesi sebebiyle gölde herhangi bir canlının yasayabilmesi de 
imkânsızdır. Göl su seviyesindeki azalmanın da su miktarındaki azalma ile beraber bu iyon 
konsantrasyonlarını zaman içinde yükseltmesi beklenmektedir59.  
 
Önde gelen kirleticiler, Burdur’daki şeker ve süt fabrikaları, organize sanayi ve tekstil 
fabrikalarıdır. Arıtması bulunmasına rağmen şu anda bazı fabrikalar göle atıklarını vermeye 
devam etmektedir. Bunların atıklarında yüksek oranda nitrat ve fosfat vardır. Gölün 15 km 
kuzeyindeki Keçiborlu’da bulunan kükürt madeni ve fabrikasından çıkan inorganik atıklar, 
Adalar Çayı ile Burdur Gölü’ne taşımakta ve döküldüğü yerde gölün pH seviyesini 
düşürmekteydi; fakat bu fabrika 1994 yılı itibariyle kapatılmıştır. Gölü kirletici diğer 
kaynaklar, tarım arazilerinden dönen sular ve Burdur kentinin atıklarıdır. Burdur ilinin 
kanalizasyonunun arıtması yakında tamamlanacaktır. Fakat organize sanayi ve şeker 
fabrikasının arıtma tesisleri bulunmamaktadır. Burdur Gölü genel su kalite parametreleri 
açısından son 20 yılda çok fazla bir değişim göstermemekle beraber göl seviyesinin düşüşüne 
bağlı olarak ağır metal konsantrasyonlarında artış eğilimi göstermektedir. Esas itibariyle gölde 
su hacminin azalmasına bağlı olarak konsantrasyonların daha fazla artması beklenirken bu 

                                                
55 Kiziroğlu, Đ., Turan, L., Erdoğan, A., 1995. Burdur Gölü havzasının entegre koruma ve kullanim planlamasi 
üzerine bir araştirma. Hacettepe Oniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11: 37-48.   
56 Beyhan, M., Şahin, S., Keskin, M.E., Harman, B.I., 2007. Burdur Gölü Uzun Periyotlu Seviye Değişiminin Su 
Kalitesi ve Ağır Metaller Üzerindeki Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 11-
2, 173-179. 
57 Ibid Sayfa 35/5. 
58 Arcak, S., Altındağ, A. 2000. Water Quality and Ecological Properties of Burdur Lake. I. International 
Symposium on Desertification,  Konya. 
59 Ibid Sayfa 35/5. 
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artışın gölün yeraltı suyu beslemesi ve meteorolojik faktörler nedeniyle sınırlı olduğu 
düşünülmektedir60,61.   
 
Arıtma tesisleri kurulmasına rağmen bu tesislerin tam randımanlı çalışmadığı köylülerce 
belirtilmektedir.  
 
Sulak Alanın Kullanım Şekilleri 
Tarımsal Kullanım 
Yöre halkı geçimini genellikle tarımdan sağlamaktadır. Ancak ekilebilir toprakların oranının 
yüksek olmasına karşın; üretimde doğa koşullarının belirleyici olması, sulama imkânlarının 
yetersiz oluşu ve modern tarım tekniklerinin yaygınlaşmayışı üretimdeki verim ve çeşitlili ği 
sınırlamaktadır. Başlıca bitkisel üretim hububat, susam, haşhaş, kendir ve özellikle buğday ve 
arpadır. Şeker pancarı, gül ve anason üretimi yapılan başlıca sanayi ürünleridir62. Önceleri 8–
10 bin ton ürün elde edilen pancar tarımı 1987’den sonra susuzluk nedeniyle yapılamaz hale 
gelmiş. Sulanabilen alanlarda sebze üretimi de yapılmaktadır. Meyvecilik de giderek önem 
kazanmakta, iklim koşullarına uygun olarak elma, armut, üzüm ve şeftali üretimi giderek 
artmaktadır. Ayrıca, kuzey ve kuzeydoğuda gül tarlaları yaygındır. Burdur kentinin 
kuzeydoğusu başta olmak üzere, çok yerde geniş kavaklıklar bulunmaktadır. 
 
Hayvancılık  
Hayvancılık daha çok ek gelir kaynağı niteliğindedir. Doğa koşulları hayvancılığa elverişli 
olmasına karşın, bakım ve üretim tekniklerinin geri oluşu nedeniyle verim oldukça düşüktür. 
Çevredeki tepelerde ve göl kıyısındaki düzlüklerde küçükbaş hayvan otlatılmaktadır.  
 
Balıkçılık  
Gölde ticari balıkçılık yapılmamaktadır.  
 
Endüstriyel Kullanım  
Gölün kuzeybatısında yapımına 1993 yılında başlanan uluslararası bir havaalanı inşa 
edilmiştir. Aynı dönemde, havaalanının birkaç kilometre kuzeyine, sulama projelerinin 
öngörüldüğü (Gönen-Keçiborlu Projesi) tarım alanları üzerine, tekstil ağırlıklı 160 fabrika 
kapasiteli bir organize sanayi bölgesi kurulmuştur. Önde gelen endüstri kuruluşları 
Burdur’daki şeker ve süt fabrikaları, organize sanayi ve tekstil fabrikalarıdır.   
 
Evsel Kullanım  
Göl suyu evsel amaçlı kullanılmamaktadır.  
 
Sulak alanı doğrudan/dolaylı etkileyen su altyapı projeleri 
Büyük olasılıkla göl yatağındaki bazı oynamalar ve tabandaki bazı düdenlerin kapanması 
sonucu, Burdur Gölü’nün seviyesi 60’lı yıllarda yükselmeye başlamış, yaklaşık 6 metrelik bir 
artıştan sonra Mayıs 1970’te en yüksek noktaya ulaşmıştır. Bu dönemde gölün seviyesi 
857,44 m, kapladığı alan 23.700 hektardır. 1971’den sonra seviye yavaş yavaş düşmeye 
başlamış 1986’dan sonra ise giderek hızlanan bir azalma gözlenmiştir. 1996 Mayısı’nda gölün 
seviyesi 848,15 m, kapladığı alan ise yaklaşık 18.500 hektar olmuştur. Bu düşüş, ciddi bir 
sulak alan habitatı kaybına yol açmış, sukuşları için büyük önem taşıyan sığ alanların 
kurumasıyla sonuçlanmıştır. Su seviyesinde görülen bu düşüş için iki makul açıklama 
getirilmektedir. Burdur Gölü havzasında yıllık yağış ortalaması 1984 öncesinde 422 mm iken, 

                                                
60 Ibid Sayfa 33/1. 
61 Ibid Sayfa 35/4. 
62  Đbid sayfa 33/2. 
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1984-1991 dönemimde 347 mm’de kalmıştır. Burdur Gölü’ne yılda ortalama 125 hm3 su 
getiren Bozçay’a yapılan müdahalelerin etkisi ise kendisini bu dönemde hissettirmeye 
başlamıştır. Bozçay’ın akışı, Karamanlı, Tefenni ve Belenli barajlarının (toplam 28 hm3) 
kurulması ve Karataş Gölü’nün bir rezervuara çevrilmesi (65 hm3) sonucu önemli ölçüde 
azalmıştır. Tüm bu projeler 11.000 hektar alanın sulanmasına yöneliktir. Son olarak, göle 
daha yakın bir noktada kurulacak Bozçay-Karaçal Barajı 32 hm3 su depolayacak, bununla 
5006 ha arazi sulanacaktır. Çoğu boş durumda olan barajlar, Devlet Su Đşleri’nin projelerini 
yeniden gözden geçirmesine ve Suludere Projesi başta olmak üzere bazılarını iptal etmesine 
neden olmuştur. Göle sülfür, soda ve tuz girişi, üzerinde baraj olmayan küçük derelerle 
taşındıkları için (göle toplam yıllık katkıları 24 hm3 ) düzensiz bir artış göstermiştir63.   
 
Bozçay-Karaçal Sulama Projesi, gölün güneybatısındaki alüvyonlu düzlüklerin tümüyle tarım 
alanına dönüştürülmesiyle sonuçlanacaktır. Kuzeybatıdaki çayırlar ise, Eğirdir Gölü’nden 
gelecek suyla 7777 ha alanın sulanmasını öngören Gönen - Keçiborlu Projesi’nin tehdidi 
altındadır64. 
 
Alandaki Başlıca Sorunlar 
1.Arıtması yetersiz olan organize sanayi, fabrikalar ve şehir kanalizasyonu:  
160 fabrika kapasiteli bir sanayi bölgesinin tüm atıklarına ek olarak şehir atıklarını da 
düşünürsek Burdur Gölü büyük bir kirlilik baskısıyla karşı karşıyadır. Göller yapıları gereği 
uzun süre kendi dengelerini koruyabilseler bile bir anda eşik değerleri aşıldığında aniden tüm 
ekolojik dengelerini kaybedebilmektedirler. Bu da geri dönüşü çok zor olan bir süreçtir. Bu 
durumda göl ekosistemi biyoçeşitlili ği büyük ölçüde zarar görebilir. Su seviyesi azalmakta 
olan Burdur Gölü’nü yapılan atık girişi bilinmemektedir.  
 
2. Gölün su seviyesinin düşmesi 
Türkiye’deki pek çok sulak alanın yaşadığı en temel sorun gölü besleyen tatlı su 
kaynaklarının tarımsal kullanım amacıyla tutulmasıdır. Burdur Gölü de pek de farklı bir 
durumda değildir. Gölü besleyen ana kaynaklar üzerine kurulan baraj ile göle giriş yapan 
temiz su tutulmaktadır. Tabii bu da endüstriyel atıklarla kirletilen bir göl için hayati öneme 
sahip can damarlarından birinin kesilmesi demektir. Barajlara ek olarak kuraklığın da 
etkisiyle su miktarındaki azalmalar göl ve çevresindeki tüm canlı hayatı olumsuz yönde 
etkilemektedir. Gölün su seviyesi son 27 yılda 10 metre düşmüş ve hacminde %27’lik bir 
azalma olmuştur. 
 
Sulak Alandaki Koruma Çalışmaları 
Burdur Gölü’nün ekolojik işleyişinin ve peyzaj bütünlüğünün korunabilmesi için sistematik 
çalışmalar yürütülmüş olup, bu kapsamda ilk olarak 1999 yılında Çevre ve Orman Bakanlığı 
tarafından Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ne Burdur Gölü Yönetim Planı alt projesi 
niteliğinde bir çalışma yaptırılmıştır. Đlk olarak 1999 yılında Ankara Üniversitesi’ne yaptırılan 
Burdur Gölü Yönetim Planı çalışmasına paralel, değişen ve gelişen çevre anlayışı içerisinde 
uygulanabilir, yaptırım kararları bulunan, ilgi gruplarını da içine alan ikinci bir Göl Yönetim 
Planı oluşturulması kararı verilerek, Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği’nin 17.05.2005 
tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmasından sonra Burdur Gölü Yönetim Planı Çalışması, 
Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından koordine edilmiş ve 2008 yılında tamamlanmıştır.  .  
 
Ayrıca, Çevre Orman Bakanlığı tarafindan 2004 yılında “Türkiye’nin Doğa Harikası Kuş 
Cennetleri Projesi” başlatılmış ve proje ile Türkiye’de "Özellikle Su Kuşlarının Yaşama 
                                                
63 Ibid Sayfa 33/1. 
64 Ibid sayfa 33/6. 



 37 

Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme (Ramsar)"  
kriterlerine uyan 135 adet uluslararası öneme sahip sulak alanlarda Kuş Cenneti veya Doğa 
Harikası ilan edilmesi öngörülmektedir. Đlk etapta 19 alan için kuş cenneti projesi hayata 
geçirilecek, daha sonra alternatif güzergâhlara göre proje genişletilecektir. Burdur Gölü’de 
seçilen bu 19 alan içerisindedir. 
 
Göldeki kirliliğin ve erozyonun önlenmesi, su seviyesinin düşmesi sonucunda ortaya çıkan 
alanların korunması ve yaban hayatı için yeni habitatların oluşturulması amacıyla göl 
çevresinde bitkilendirme ve ağaçlandırma çalışmaları başlatılmıştır. 
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SULTANSAZLI ĞI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ramsar Alanın Adı: Sultansazlığı 
 
Ramsar Alanı Đlan Edilme Tarihi ve Ramsar Alanı Büyüklüğü: 13/07/94 -17,200 ha 
 
Coğrafi koordinatları (eylem/boylam):N: 38º 16’ 57.86”, E: 35º 13’ 57.28” 

Deniz Seviyesinden Yükseklik: 1071m  
 
Coğrafi ve Đdari konum: 

Kayseri ili sınırları içinde bulunan Sultansazlığı’nın; kuzeyi Erciyes (3916 m) dağı, doğusu 
Develi, Akpınar, Çiçekliyurt (2074-2057 m.) dağları, Güneyi Toros silsilesine bağlı Aladağlar 
(ort 3373 m) ve Elmalı dağları (2235 m) ile Batısı Kartalkaya (1958 m) ve Đncil (1759  m) 
dağlarıyla çevrilidir. 
 
Diğer Koruma Statüleri: 
1971 yılında 45000 ha’lık alan Sultansazlığı Yaban Hayatı Koruma Sahası olarak korumaya 
alınmıştır.  1984 yılında Bern Sözleşmesi uyarınca Sultansazlığı Yaban Hayatı Koruma 
Sahası Doğal Yaşam Ortamı olmuştur.  1988 yılında 17200 ha’lık alan Tabiatı Koruma Alanı 
ilan edilmiştir. 1990 yılında DHKD’nin çabaları ile 38 20’ N ve 35 16’ E koordinatları 
arasında kalan ve Sultansazlığı’nın dâhil olduğu 39.000 ha’lık alan Önemli Kuş Alanı olarak 
belirlenmiştir.  
 
1993 yılında 17.200 ha’lık Tabiatı Koruma Alanı sınırları temel alınarak 1. Derece Doğal Sit 
Alanı ilan edilmiştir.  2003 yılında Tabiatı Koruma Alanı’nın sınırları yeniden düzenlenmiş ve 
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24.523 hektara çıkarılmıştır. 2006 yılında 24.523 ha’lık Tabiatı Koruma Alanı statüsü Milli 
Park olarak değiştirilmi ş ve Sultansazlığı Milli Parkı olarak ilan edilmiştir.  
 
Alan Hakkında Genel Bilgi:  
Sultansazlığı, Đç Anadolu Bölgesinde 2000 nüfus sayımına göre 1.060.432 nüfuslu Kayseri il 
sınırları içerisinde 70.893 nüfuslu Develi, 43.203 nüfuslu Yahyalı ve 24.830 nüfuslu 
Yeşilhisar ilçelerinin oluşturduğu üçgen içerisinde bulunmaktadır. Sultansazlığı Koruma 
Alanı’nın sınırları içerisinde bu ilçelere bağlı Sindelhöyük Kasabası, Çayırözü, Soysallı, 
Yenihayat, Musahacılı, Ovaçiftlik, Yeşilova, Kuşçu ve Senir Köyleri bulunmaktadır.  
 
100 km2'lik alanı kapsayan Develi Ovası’nın 21.000 ha'lık kısmını ise Sultansazlığı 
oluşturmaktadır. Develi Kapalı Havzası’nın en çukur yerinde oluşan Sultansazlığı’nda, tatlı, 
tuzlu ve hafif tuzlu açık su yüzeyleri, geniş sazlık ve bataklık alanlar ile bunları çevreleyen 
sulak çayırlar yer almaktadır. Sultansazlığı’nın (3300 ha) suları tatlıdır. Derinliği 2.1 m 
civarındadır. Su seviyesi mevsimlere göre 40 ile 60 cm kadar değişiklik göstermekte ve bu 
duruma bağlı olarak yüzey alanı genişlemekte veya daralmaktadır65. 
 
Alanı besleyen başlıca akarsular Yahyalı, Yeşilhisar ve Dündarlı dereleri ile Develi çayı ve 
Ağcaşar yakınlarından çıkan su sayılabilir. Đlkbaharda yağışların artmasıyla birlikte bol su 
alan Sultansazlığı genişlemekte ve belli bir yüksekliğe ulaşmasıyla da kuzeyindeki “Yırtnak” 
mevkiinden Yay gölüne boşalmaktadır. Havzanın kuzey bölümünde yer alan su rejimi düzgün 
olan Soysallı ve Çayırözü pınarları Yay gölüne doğru yayılarak Kepir sazlıklarını 
oluşturmakta olup; bu sazlıklardan da Yay gölüne sulama mevsimi dışında tatlı su geçişi 
olmaktadır66. 
 
Alanın Ekolojik Karakteristi ği 
Sultansazlığı, yarı kurak ve kurak iklimin hâkim olduğu Đç Anadolu Bölgesinde yer almakta 
olup, kararlı bir taban suyu ve sürekli nemli bir ortam yaratarak, kurumuş bozkırlar arasında 
güzel bir vaha görünümü sergilemektedir. 
 
Sultansazlığı, step ekosistemi içerisinde eşine az rastlanan tatlı ve tuzlu su ekosistemini bir 
arada bulundurması, Đç Anadolu step ekosistemi içerisinde sahip olduğu zengin biyolojik 
çeşitlili ği ve Afrika ile Avrupa arasındaki göçmen kuşların kullandığı iki ana kuş göç yolunun 
bu alanda kesişmesi nedeniyle ülkemizdeki en önemli sulak alanlardan biridir.  
 
Sultansazlığı, geniş Đç Anadolu step ekosistemi içerisinde yer alır. Sultansazlığı Milli Parkı ve 
Ramsar Alanı’nda beş değişik habitat vardır. Bunlar; kuzey ve güney sazlıkları, tuz gölleri 
(Yay Gölü ve Tuzla Gölü), çayırlıklar, tuzcul bozkırlar ve tatlısu gölleridir (Eğri Göl, 
Bağınaltı Gölü, Sarp Gölü, Kanlı Göl ve Soysallı Pınarı). 
 
Kuzey ve güney sazlıklarının gösterge bitkileri Phragmites australis ve Typha 
angustifolia’dır. Gösterge kuş türleri ise saz delicesi, küçük karabatak, küçük balaban ve 
bıyıklı baştankara’dır67.  
 

                                                
65 http://www.cevreorman.gov.tr/sulak/sulak alan/sultansazligi.htm. Mart 2008 
66 2007. Sultansazlığı Milli Parkı ve Ramsar alanı Uzun Devreli Gelişme Planı ve Yönetim Planı, Çevre ve 
Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü. 
67 Aksoy, A., 2004. Sultan Sazlığı Flora I., II. ve III. ara raporu ve final raporu, Sultan Sazlığı GEF II Proje 
Yönetim Birimi, Kayseri. 
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Tuz göllerinden Yay Gölü en büyük göldür. Tuz gölü habitatlarında bitki bulunmamaktadır. 
Bununla beraber, kurak mevsimde, sular çekildiği zaman, Salicornia europae, Artiplex nitens 
gibi tuza toleranslı bitkiler yetişir68. Gösterge kuşlar ise büyük flamingo, angıt ve halkalı 
cılıbıt’tır69.  
 
Çayırlıklarda ise gösterge bitkiler narpuz ya da yabancı nane (Mentha aquatica), Sahil 
hasırotu (Juncus littoralis), yatık düğün çiçeği (Ranunculus repens) ve kan çiçeği (Lythrum 
salicaria)’dir. Gösterge kuşlar ise mahmuzlu kıs kuşu ve uzun bacak’tır70.  
 
Tuzcul bozkırlardaki gösterge bitkiler ise geven (Astragalus macrocephalus), üzerlik otu 
(Peganum harmala) ve yavşan (Artemisia herbaalba)’dır71. Gösterge kuşlar ise bozkır toygarı 
ve bağırtlak’tır72. 
 
Tatlısu göllerinin gösterge bitkileri ise beyaz su nilüferi (Nymphaea alba), su miğferi 
(Utricularia australis), küçük su mercimeği (Lemna minor), sık yapraklı su sümbülü 
(Groenlandia densa) ve kurbağa kaşığı (Alisma plantago-aquatica)’dır73. Gösterge kuşlar ise 
dikkuyruk (Oxyura leucocephala), pasbaş patka (Aythya nyroca) ve kızılboyunlu batağan 
(Podiceps grisegena)’dır.  
 
2002-2004 yılları arasında yapılan flora çalışmaları sonucunda alanda 73 familyaya ait 428 tür 
saptanmış olup bunların 48 tanesi Türkiye endemiğidir74. Bunlardan Puccinellia bulbosa 
caesaria türünün dünyadaki tek yayılış alanı Sultansazlığı’dır75.  
 
Alanda IUCN tehlike kategorilerine göre 13 türün 2’si nesli kritik derecede tehlikede, 2’si 
nesli tehlikede ve 9’u da zarar görebilir türler olarak kayıt altına alınmıştır76. Bunlardan üçü 
(Limonium anatolicum, Onosma halophilum ve Spha-erophysa kotschyana) aynı zamanda 
Bern Sözleşmesi’nde yer almaktadır77.  
 
Sulak alan ekosisteminde ve alanı çevreleyen geniş step alanlarında yapılan araştırmalar 
sonucunda 22 tür sucul omurgasız, 36 tür karasal omurgasız, 119 böcek türü, 4 familyaya ait 7 
balık türü (en baskın tür Dişli Sazancık – Aphanius chantrei ve IUCN Kırmızı Listede tehlike 
altında olan Şişman balık – Phoxinellus anatolicus),  3 tür çift yaşamlı (Ağaç kurbağası, Gece 
kurbağası ve Su kurbağası), sürüngenlerden 5 sınıfa ait 10 tür, 247 kuş türü ve bunlardan 69 
tür düzenli olarak, 18 tür ise olağan dışı hallerde burada kışlamakta veya göç sırasında 
uğramaktadır, kuluçkaya yatan tür sayısı 119 dur ve 21 memeli türü bulunmaktadır78. Alanda 
görülen başlıca memeliler, kirpi, bataklık sivri faresi, yarasa, kurt, tilki, gelincik, alaca sansar, 
tavşan, kör fare, orman sıçanı, cüce dağ sıçanı, dağ sıçanı, koşar fare, su faresi, adi tarla 
faresidir79.  
  

                                                
68 Ibid sayfa 41/3. 
69 Ibid sayfa 41/2. 
70 Ibid sayfa 41/3. 
71 Ibid sayfa 41/3. 
72 Ibid sayfa 41/2. 
73 Ibid sayfa 41/3. 
74 Ibid sayfa 41/2. 
75 Ibid sayfa 41/3. 
76 Ibid sayfa 41/2. 
77 Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Annex I,  Bern, 2008. 
78 Ibid sayfa 41/2. 
79 Ibid sayfa 41/1. 
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Sultansazlığı barındırdığı kuş varlığı ile Avrupa ve Ortadoğu'nun en önemli sulak 
alanlarından biridir. Yoğun saz ve bitki örtüsüyle kaplı, besin maddesi bakımından oldukça 
zengin tatlı su ekosistemi; tatlı su ekosistemi ile ekolojik olarak ilişkili tuzlu su ekosistemi 
farklı ekolojik istekleri olan değişik türde, çok sayıda kuşun beslenmesi, barınması, 
konaklanması ve kuluçkaya yatması yönünden olağanüstü değerlere sahip ideal ortamlar 
oluşturmuştur. Anadolu yarımadası üzerinde birleşen, Afrika, Asya ve Avrupa kıtaları 
arasında süregelen iki kuş göç yolu üzerinde bulunması, Kuş varlığı yönünden ülkemizin en 
önemli sulak alanlarından Tuz gölü, Seyfe gölü ve Ereğli sazlıkları ile ılıman iklim 
koşullarına sahip Akdeniz kıyı sulak alanlarına yakın olması, Sultansazlığına kuşlar için 
vazgeçilmez bir sulak alan olma özelliği sağlamaktadır.  
  
Sultansazlığı, nesli tehlike altında olan küçük karabatak, dikkuyruk ve yaz ördeği'nin 
ülkemizdeki önemli üreme alanından biridir.  Alanda kuluçkaya yatan diğer önemli kuş 
türleri, alaca balıkçıl, kaşıkçı, çeltikçi, boz ördek, kılıçgaga, macar ördeği, paspaş patka, akça 
cılıbıt, büyük cılıbıt, bataklık kırlangıcı, mahmuzlu kız kuşu, gülen sumru, küçük sumru, 
bıyıklı sumru, bahri, küçük balaban, boz kaz, çamurcun, yeşilbaş, çıkrıkçın, elmabaş patka, 
sakarmeke, sumru, bağırtlak ve ak kuyruklu kız kuşu, karabaş martı, ince gagalı martı ve uzun 
bacak’tır80. 
  
Flamingo bölgede düzensiz olarak üremektedir. En son 1970 yılında Yay Gölü’ndeki adalarda 
1500 çift civarında kuluçkaya yattığı bilinmektedir81. 
  
Göç mevsiminde bazı kuş toplulukları büyük sayılara ulaşmaktadır. Kuşların toplanma 
dönemi olan Eylül ve Ekim aylarında toplam kuş miktarı yarım milyonu aşmaktadır. 9-11 
Eylül 1997 tarihlerinde Yay gölünde 185.000 civarında flamingo sayılmıştır. Bu rakam 
bugüne kadar alanda bir defada gözlenen en yüksek sayıdır.82,83. 
 
Alanın Hidrolojik Yapısı 
Sultansazlığı, karasal iklimin hâkim olduğu Đç Anadolu Bölgesinde yer almasına rağmen 
kışları soğuk ve serin yazları sıcak geçmektedir. Yarı kurak bir iklime sahip olan Develi 
Ovası'nda, Sultansazlığı'nı batıdan ve güneyden dönemli akarsular, doğu ile kuzeyden ise 
kaynaklar, ayrıca kar, yağmur şeklindeki yağışlar beslemektedir84. Havzadaki ortalama sıcaklık 
11.5º C’dir. On yıllık rasat verilerine göre alandaki en yüksek sıcaklık 2000 yılının Temmuz 
ayında 39.8 ºC olarak en düşük sıcaklık ise 2002 yılının aralık ayında -21.8 ºC olarak tespit 
edilmiştir. Yıllık ortalama toplam yağış miktarı 364.1 mm’dir. Türkiye’nin normal yağış 
ortalaması 308,4 milimetre, 2006 yılın ortalaması ise 300,7 milimetre olarak kaydedilmiştir 
(Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğü). Yağışlı dönemde yılın 29.1 günü kar yağışlı 
geçmekte ve alan yılda ortalama 42.5 gün karla örtülü kalmaktadır. Ocak, Şubat ve Mart 
aylarında buharlaşmanın en düşük seviyede bulunduğu, temmuz ayında ise en yüksek 
seviyeye ulaştığı tespit edilmiştir85. 
 

                                                
80 Ibid sayfa 41/1. 
81 Ibid sayfa 41/1. 
82 1998. The Sultan Marshes, Çevre ve Orman Bakanlığı, Sulak Alanlar Dairesi. 
83 Ibid sayfa 41/2. 
84 Somuncu, M. (1987). Develi Ovasının Kuzey ve Batı Bölümünde Rüzgâr Erozyonu Sorunu ile Alınması 
Gereken önlemler üzerinde Bir Araştırma. Ank. Uni. Sosyal Bilimler Enst., Ankara. 
85 Ibid Sayfa 41/2. 
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Yay gölü; Develi ovasının en düşük kotunda bulunmaktadır. 1.5 m’ye ulaşan çok sığ bir göl 
olup kimi yıllar suları tamamen çekilmektedir. En düşük su kotu 1070.2 m iken, en yüksek su 
kotu 1074 m’dir86.  
 
Milli Park görevlisinden alınan yerel bilgiye göre özellikle son 2 yıldır tatlısu göllerinde Ocak 
ile Haziran ayları arasında su bulunurken yaz döneminde kurumaktadırlar ve 2004 yılında 
Sarp Gölü kurumuş, 2007 yılında Eğri Gölü’nde de hiç su kalmamış ve Yay Gölü kurumuş 
durumdadır.Yerel halk tarafından verilen bilgiler uyarınca son yıllarda  kuvvetli don olayları 
görülmüş ve buna bağlı olarak elma ağaçları büyük ölçüde zarar görmüştür. Bu koşulların 
sazlıklardaki su kıtlığından kaynaklandığı belirtilmiştir.    
 
Sulak Alandaki Su Kalitesi Hakkında Genel Bilgi 
Đşlenmemiş atıkların sulak alana girmesi su kalitesini bozmakta ve ekosisteme zarar 
vermektedir. Sadece Develi Belediyesi atık işleme tesisine sahiptir. Yahyalı ve Yeşilhisar’da 
kanalizasyon sistemi bulunmaktadır, fakat arıtma sisteminin olmayışı Sultansazlığı’nın 
kirlenmesine neden olmaktadır. Diğer yerleşim yerleri ise kanalizasyon sistemleri yoktur ve 
atıkları yüzey ve yeraltı suları vasıtasıyla sulak alana ulaşmaktadır. Bölgedeki küçük ölçekli 
sanayi tesisinin arıtma sisteminin sürekli çalıştırılmaması da sulak alandaki kirliliği 
arttırmaktadır.  
 
Ayrıca kuraklığa bağlı olarak da göldeki çözünmüş oksijen miktarı azalmakta ve hayvanlar 
için koşullar olumsuz hale gelmektedir. 1982 yılında suda çözünmüş oksijen miktarı 7.15 
mg/lt düzeyindeyken 2003 yılında 3.15mg/lt düzeyine düşmüştür. 1982 yılında 0.05 mg/lt 
olarak ölçülen fosfat değeri kimyasal gübre kullanımı sonucunda 2003 yılında 1.08 mg/lt’ye 
çıkmıştır87. 
  
Sulak Alanın Kullanım Şekilleri 
Tarımsal Kullanım 
Yöre halkının en önemli geçim kaynağı tarımdır. Tarım alanları sahanın güney ve kuzey 
bölgelerinde toplanmıştır. Alanın kuzeyinde Sindel Köyü ile Soysallı ve Çayırözü Köyü’nde 
1897 ha’lık alan tarım amaçlı kullanılmaktadır. Bu bölgede şeker pancarı, ayçiçeği, buğday ve 
arpa ekimi yapılmaktadır. Alanın güney bölümünde ise Ovaçiftlik ve Yeşilova Köylerinde 
442.8 ha’lık alan tarımsal amaçlı kullanılmaktadır. Bu bölgede kuzeyde yetiştirilen ürünlere 
ek olarak elma bahçeleri de bulunmaktadır88.  
 
Đl Tarım Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre Kayseri’de 2005 yılından itibaren ÇATAK 
projesi devrededir. Bu projenin temel amaçlarından biri alana uygun tarım ve hayvancılık 
yapılması ve böylece daha az su ihtiyacı olan bitkilerin tarımının yaygınlaştırılmasıdır. Ayrıca 
kontrollü ilaç ve gübre kullanımı, daha az su harcayan uygun sulama tekniklerinin 
yaygınlaştırılması ve arazinin ıslah edilmesini de sağlamayı hedeflemektedir. Bu 2008 yılı 
itibariyle Dünya Bankası’nın projeye destek vermemesi nedeniyle durdurulmuştur. Projenin 
sürmesi için kaynak aranmaktadır.  
 
Hayvancılık 
Yörede hayvancılık halkın ikinci derecede geçim kaynağıdır. Sultansazlığı ve çevresinde yer 
alan mera alanlarının büyük bir kısmı tarıma açılmıştır. Bunun dışında kalan geçici sulak 

                                                
86 Ibid Sayfa 41/2. 
87 Gürer, Đ., 2003. Sultansazlığı Su Kaynakları Yönetim Planı, 1., 2., 3. ve 4. Ara Raporu ve Final raporu, 
Sultansazlığı GEF-II Proje Yönetim Birimi, Kayseri. 
88 Ibid sayfa 41/2. 
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çayırlarda ise kış mevsimi hariç otlatma yapılmaktadır. Korunan alan içerisindeki toplam 
13502.88 ha’lık alan yöre halkı tarafından otlatma alanı olarak kullanılmaktadır89. Çevredeki 
bozkırlarda koyun, bataklık alanlarda ise inek ve manda gibi büyükbaş hayvan otlatılmaktadır. 
Sultansazlığı civarındaki yerleşim yerlerinde yaklaşık 24.000 büyükbaş ve 38.000 küçükbaş 
hayvan olmak üzere toplam 62.000 hayvan beslenmektedir. Bu nedenle alandaki otlatma 
baskısı çok yüksektir. 
 
Sultansazlığı’nda saz kesimi yaygın olarak yapılmakta olup, yılda yaklaşık 1500 ton saz 
kesilmektedir. Kesilen sazların büyük kısmı yurt dışına ihraç edilmektedir. Đhraç edilen saz 
miktarı yılda yaklaşık 300.000 bağı (her bağ 200-400 adet) bulmaktadır. 1995 yılında 
Sindelhöyük kasabasında saz bağlama ve depolama tesisi kurulmuştur. Ayrıca yörede dam 
malzemesi ve hayvan yemi olarak kullanılan sazlar bölge için önemli geçim kaynağı 
oluşturmaktadır. Daha çok Ağustos-Eylül aylarında Phragmites australis ve Thypha cinsine 
ait türleri kesilmektedir90.  
 
1982-1983 av sezonundan sonra avlanma bütün alanda tamamen yasaklanmıştır. Fakat buna 
rağmen kaçak avcılık çok yoğun şekilde devam etmektedir.  
 
Endüstriyel Kullanım 
Şu anda alanda mevcut 3 tane saz işletme tesisi bulunmaktadır. 
Bunlar: Tunalar, Metro, His ve Türkmen Saz Đşleme Sanayi.   
 
Evsel Kullanım 
Yoktur. 
 
Sulak Alanı Doğrudan/Dolaylı Etkileyen Su Altyapı Projeleri: 
1960 yıllarda DSĐ tarafından hazırlanan Develi Merhale projesi ile havzanın tamamen 
kurutularak tarım alanına dönüştürülmesi planlanmıştır. 1970’li yıllarda DSĐ havzada tarımsal 
sulamada kullanmak amacıyla 3 adet baraj inşa etmiştir. Buna ek olarak drenaj kanalları da 
açılınca sulak alandaki taban su seviyesi iyice düşmüştür. Böylece sulak alandaki ekosistem 
tahrip edilmiştir.  
 
DSĐ tarafından planlanmış olan, şu anda çalışmaları yapılan ve 2009 yılında tamamlanacak 
olan Zamantı Derivasyon Tüneli Projesi ile Sultansazlığına su temini yapılacaktır. Tünel 
inşaatı tamamlanana kadar Sultansazlığına Ağaçaşar ve Kovalı barajlarının rezervlerinin 
%10’u kadar su verileceği söylenmiştir. Çayırözü ve Soysallı pınarlarından yıl boyu sürekli su 
akışı sağlanacaktır. Koruma alanı sınırları içindeki diğer pınar ve kaynaklardan tarımsal 
sulama dönemi dışında kesintisiz olarak sazlığa su akışı sağlanacaktır. Tarım sulaması dönemi 
dışındaki tüm zamanlarda DSĐ Zamantı Derivasyon Tüneli içinden çıkan kaynak suyu sazlığa 
verilecektir. Ağaçaşar Sulama Birliğine ait 21 adet yeraltı su kuyusundan tarımsal sulama 
dönemi dışında bölgeye su verilecektir. 
 
Tünelin tamamlanmasından sonra Zamantı Tüneli ile alana getirilen su önce Ağaçaşar 
Barajına verilecek ve bu barajı besleyen Yahyalı deresinin suları yıl boyu Sultansazlığına 
verilecektir. Böylece sazlığın gerçek su kaynağından gelen su alana verilmiş olacaktır. Alana 
kendi havzasına ait olamayan suyun girmesi engellenecektir. Ayrıca Ağaçaşar barajından 
kovalı sulama birliğine ait alanlardan bir kısmı sulanacaktır. Sultansazlığına gidemeyen bu su 
yerine aynı miktarda su Kovalı barajından Sultansazlığına gönderilecektir.  
                                                
89 Ibid sayfa 41/2. 
90 Ibid sayfa 42/2. 
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Geliştirilen bu sulama sistemleri ağı (2. Merhale Sulama Projesi) kapalı sulama sistemi olarak 
revize edilecek, böylece alanda damlama ve yağmurlama ile sulama gerçekleştirilebilecektir.  
 
Ağaçaşar sulama birliği tarım alanlarından dönen tarımsal sular Camuz Gölü pompa istasyonu 
ve tuzla kanalı ile Sultansazlığı’na gönderilecektir. Kovalı sulama birliği alanından dönen 
tarımsal sular ise Çayağzı mevkiinden Sultansazlığı’na gönderilecektir91. 
 
Alandaki Başlıca Sorunlar 
 
1. Su kaynaklarının aşırı ve plansız kullanımı nedeniyle alanın kuruması 
Nüfus artışı, tarım alanlarının olabildiğince genişletilmesi, tarla tarımında sulu tarım ürünlerine de 
(örneğin şeker pancarı) yer verilmesi ekosistemi önemli ölçüde bozmaya başlamıştır. 
Sultansazlığı’nı besleyen kaynaklar üzerinde barajlar bulunmaktadır. Bu barajlardan gelen su 
tarlalara verilmekte ve bir kısmı da drenaj kanallarıyla göllere yeniden kazandırılmaktadır. 
Özellikle sazlığın kurumasına engel olmak amacıyla göllere su gönderilmeye çalışılmaktadır. 
Fakat son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle tarım faaliyetleri için gerekli su miktarı 
artmıştır. Sonuç olarak göllere yeterince su gönderilemez hale gelmiştir. Bu da 
Sultansazlığı’nın kurumasındaki esas nedendir. Alan neredeyse %90 oranında küçülmüş 
durumdadır. Son on yılda 9000 hektardan 1000 hektara kadar düşmüştür. 
 
2. Saz kesimi ve yakımı 
Nüfus artışı doğal olarak ovadan ve sazlıktan daha fazla yararlanmayı gerektirmiştir. 
Sultansazlığı saz miktarı yoğun olan bir sulak alandı ve bu bölgede geçimini saz kesiminden 
sağlayan köyler bulunmaktaydı. Fakat bölgenin koruma alanı olarak ilan edilmesinden sonra 
saz kesimi yapılabilecek alan kısıtlanmıştır. Bu kısıtlı alanların paylaşımında yerleşim 
birimleri ve bireyler arasında çatışmalar yaşanmaktadır.  
 
3. Kirlilik  
Tarım ilaçlarından kaynaklı kirlilik 
Tarım alanlarına giriş yapan tatlısuyun fazlası drenaj kanalları vasıtasıyla Sultansazlığı’na 
gönderilmektedir. Bu sistem sayesinde tarım alanlarında kullanılan pestisit ve toprağın 
kimyasal analizi yaptırılmadan kullanılan kimyasal gübreler sulak alana taşınmaktadır. Bu tür 
kimyasallar ve göllere taşınan ekstra organik malzeme nedeniyle hem kirlilik yaşanmakta hem 
de göller ötrofik hale gelmektedir. 2007 itibariyle bu kirliliğin göllerin biyoçeşitlili ğini tehdit  
ettiği Milli Parklar tarafından belirtilmiştir92.  
 
Sıvı ve katı atık kirlili ği 
Havzadaki halı, deri, un, tuğla ve keçe fabrikalarından gelen sanayi atıkları arıtılmadan sulak 
alan sistemine boşaltılmaktadır. Buna ek olarak, Yahyalı, Yeşilhisar ve Develi gibi büyük 
yerleşim alanlarının kanalizasyonu ve çevredeki tarım alanlarından gelen kirli sular da tahliye 
kanallarıyla sulak alanlara akıtılmaktadır. Tarım faaliyetlerinde kullanılan sadece ilaçlar değil 
ilaç kutuları gibi katı atıkların da drenaj kanallarına verilmektedir. Katı atıklar sadece suyla 
değil rüzgâr etkisiyle de sazlığın her yanına dağılmaktadır93. 
 
 
 

                                                
91 Ibid sayfa 41/2. 
92 Ibid sayfa 41/2. 
93 Ibid sayfa 41/2. 
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4.Plansız otlatma: 
Sazlık ve çevresindeki meralar yöre halkının sahip olduğu hayvanların besin ihtiyacının 
sadece %43’ünü karşılayabilmektedir. Bu nedenle göllerin etrafındaki çayırlıklar uzun yıllar 
boyunca mera olarak kullanılmıştır94. Bölgedeki hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olması 
sebebiyle çayırlar yoğun baskı altında kalmıştır. Alanda yaşanan susuzluk etkisiyle de 
çayırlardaki tahribat çok büyüktür. Halen devam etmekte olan aşırı otlatma ise çayırların 
durumunu kötü etkilemeye devam etmektedir. 
 
5. Rüzgâr erozyonu  
Kuraklığın yaşanmasına ve sazların da yakılmasına ve kesilmesine bağlı olarak üzeri açılan 
topraklarda rüzgâr erozyonu yaşandığı belirtilmiştir. Meralardaki aşırı otlatma da bu durumun 
daha da kötüleşmesine neden olmaktadır. 
 
6. Düzensiz yapılaşma ve genişleme 
Daha önceleri Ovaçiftlik, Soysallı ve Çayırözü Köyleri’nin onaylanmış bir imar planı 
bulunmamaktaydı. Halk Sit alanındaki bölgelere inşaat izni verilmediği ve meraların 
mülkiyetine ilişkin sorunlar olduğu için problem yaşamaktaydı. Günümüzde bu yerleşim 
yerleri 1. Derece Doğal Sit alanı statüsünden 3. Derece Doğal Sit alanı statüsüne 
dönüştürülmüştür. Böylece bu alandaki yapılaşma faaliyetleri yasal bir çerçevede hem 
korumaya hem de kullanmaya yönelik bir altyapı kazanmıştır95. 
 
Sulak Alandaki Koruma Çalışmaları 
1971 yılında alanın Orman Bakanlığı tarafından "Su Kuşları Koruma ve Üretme Sahası" 
olarak ilan edilmesini takiben koruma çalışmaları başlatılmıştır. 
  
Devlet Su Đşleri Genel Müdürlüğü tarafından 1970'li yıllarda alanın tamamının drene edilerek 
kurutulması planlanmıştır. Ancak, gönüllü kuruluşlar ile kamu kuruluşlarının çabaları 
sonucunda proje revize edilmiş ve Yay gölündeki su kotunun 1070,80 m'de tutulması karara 
bağlanarak, alanın kurutulması önlenmiştir.  
  
Sultansazlığı’nın korunması ve bölge halkının ekonomik çıkarları ile arazi kullanım 
dengesinin kurulması amacıyla saha için 1994 yılında bir Master Plan yaptırılmıştır.  Sahadaki 
koruma çalışmaları Adana Milli Parklar ve Av-yaban Hayatı Başmühendisliğine bağlı bir 
şeflik tarafından yürütülmektedir.  
 
2000 yılında sürdürülebilir kalkınma amacıyla bölgede Dünya Bankası tarafından desteklenen 
bir GEF-II projesi başlatılmıştır.  
 
Bölgenin yönetim planı 2007 yılında hazırlanmıştır ve halen uygulanmaktadır.  
 
Kaynaklar: 
 
Aksoy, A., 2004. Sultan Sazlığı Flora I., II. ve III. ara raporu ve final raporu, Sultan Sazlığı 
GEF II Proje Yönetim Birimi, Kayseri. 
 
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Annex I,  Bern, 
2008. 

                                                
94 Çelikol, T. ve Tan, A., 2002. Sultansazlığı Otlatma Planı Raporu, Sultansazlığı GEF 2 Proje Yönetim Birim, 
Kayseri. 
95 Ibid sayfa 41/2. 



 46 

 
Çelikol, T. ve Tan, A., 2002. Sultansazlığı Otlatma Planı Raporu, Sultansazlığı GEF 2 Proje 
Yönetim Birimi, Kayseri. 
 
Gürer, Đ., 2003. Sultansazlığı Su Kaynakları Yönetim Planı, 1., 2., 3. ve 4. Ara Raporu ve 
Final raporu, Sultansazlığı GEF-II Proje Yönetim Birimi, Kayseri. 
 
Somuncu, M. (1987). Develi Ovasının Kuzey ve Batı Bölümünde Rüzgâr Erozyonu Sorunu 
ile Alınması Gereken önlemler üzerinde Bir Araştırma. Ank. Uni. Sosyal Bilimler Enst., 
Ankara. 
 
1998. The Sultan Marshes, Çevre ve Orman Bakanlığı, Sulak Alanlar Dairesi. 
 
2007. Sultansazlığı Milli Parkı ve Ramsar alanı Uzun Devreli Gelişme Planı ve Yönetim 
Planı, Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü. 
 
http://www.cevreorman.gov.tr/sulak/sulak alan/sultansazligi.htm. Mart 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 47 

SEYFE GÖLÜ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ramsar Alanın Adı: Seyfe Gölü  
Ramsar Alanı Đlan Edilme Tarihi ve Ramsar Alanı Büyüklüğü: 13/07/94 – 10.700 ha 
Coğrafi koordinatları (eylem/boylam): N: 39 º 12’ 26.30”, E: 34 º 23’ 21.82” 

Deniz Seviyesinden Yükseklik: 1111 m  

Coğrafi ve Đdari konum: 

Đç Anadolu Bölgesi’nde Kırşehir Đli’nin kuzeydoğusundaki tektonik kökenli çukurlukta yer 
almaktadır. Ankara’ya 220 kilometre, Kırşehir’e ise 30 kilometre mesafede olan Seyfe Gölü 
Kırşehir ili sınırları içerisindeki 15000 nüfuslu Mucur ilçesine bağlıdır. Göl çevresinde toplam 
altı adet köy bulunmaktadır. Bu köyler; Seyfe, Gümüşkümbet, Yazıkınık, Budak, Kızıldağ ve 
Eskidoğanlı köyleridir. Adını batısındaki Seyfe Köyü’nden almaktadır. 
  
Diğer Koruma Statüleri: 
Seyfe Kapalı Havzası’nın 23.585 ha’lık bir kesimi 1989 yılında “Birinci Derece Doğal Sit 
Alanı”, 10.700 ha’lık alanı ise 1990 yılında “Tabiatı Koruma Alanı” statüsü kazanmıştır. 
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Alan Hakkında Genel Bilgi  
Seyfe Gölü, 152.200 ha’lık Seyfe kapalı havzasının güney ucunda yer alır. Göl alanı su 
seviyesine bağlı olarak 1500 ha ile 7000 ha arasında değişmektedir. Ortalama alanı 3400 
ha.’dır96.  
 
Alanın Ekolojik Karakteristi ği 
Göl kıyılarının büyük bir bölümü çamurlu ve düzdür. Gölün kuzeyinde göl kıyısına kadar 
uzanan geniş step alanlar mevcuttur. Bu kesimlerinde yarı çalı formunda olan Lycium 
depressum türüne ait topluluklar görülmektedir97. Diğer kıyılar genellikle tarlalarla 
çevrilmiştir.  
 
Gölü besleyen en önemli tatlısu kaynağı olan Seyfe Pınar’nın göle ulaştığı yerde küçük bir 
delta oluşmuştur. Bu deltanın bulunduğu Seyfe Köyü civarında ise meyve bahçeleri, kavaklık 
ve söğütlük alanlar bulunmaktadır. 
  
Göl suyu tuzlu olduğu için su içi bitkilerine rastlanmamaktadır. Tuzlu suyun etkili olduğu 
yerlerde ve tuzlu bataklıklarda Halocnemum strobilaceum, Salicornia prostrata, Salsola 
inermis, Panderia pilosa, Petrosimonia brachiata, Krascheninnikovia ceratoides, 
Camphorosma monspeliaca, Gypsophila perfoliata, Frankenia hirsuta, Limonium iconicum, 
Limonium globuliferim gibi bitkiler hâkimdir98. 
  
Ayrıca, kaynakların göle karıştığı yerlerde ve kanallarda Phragmites australis, Sparganium 
erectum, Thypa angustifolia, Potamogeton pectinatus, Đris pseudocorus gibi tatlı su bitkilerine 
rastlanmaktadır99. 
 
Göl suları tuzlu ve sodyumlu olduğundan balık türlerine rastlanmamaktadır. Sadece tatlı 
suların göle karıştığı yerlerde ve göl içerisindeki yayılım alanlarında Aphanius chantra ve 
Spirlinus sp. (dişli sazancık) gibi 5-6 cm boyunda iki küçük balık türü yaşamaktadır100.  
 
Seyfe Gölü, dip faunası ve organizma çeşitlili ği bakımından fakir olmasına karşın, yoğunluk 
olarak oldukça zengindir. Göl tabanı kuşların beslenmesi bakımından son derece değerli olan, 
Chironomidae larvaları ile Planorbis sp., Lymnaea sp. ve Physa sp. gibi omurgasızlar 
bakımından çok zengindir101.  
 
Besin maddelerince zengin oluşunun yanı sıra, tuzlu su gölü, tuzludan tatlıya doğru değişen 
nitelikteki bataklıkları, geniş step alanları ve predatörlerden uzakta, güvenli adalar gibi farklı 
ekolojik karakterdeki yaşama ortamları, değişik türden binlerce kuşa ideal beslenme, barınma 
ve üreme ortamı oluşturmuştur. Bu nedenle, göldeki en önemli canlı grubunu su kuşlarıdır. 
Yapılan gözlemler neticesinde, göl ve çevresinde 1999 yılında 205 kuş türü tespit edilmiştir. 
Göldeki kuş varlığı, göç dönemlerinde ve kışın büyük sayılara ulaşmaktadır. Sakarca kazı, 
suna, angıt, çamurcun ve sakarmeke kalabalık gruplar oluşturur.  Seyfe Gölü, aynı zamanda 
su kuşları için ülkemizdeki önemli kuluçka alanlarından biridir. Gölün doğusundaki adalarda, 
flamingo, ak pelikan, kaşıkçı, küçük ak balıkçıl, macar ördeği, uzun bacak, kılıç gaga, 
mahmuzlu kız kuşu, akdeniz martısı, karabaş martı, gülen sumru kuluçkaya yatan önemli kuş 

                                                
96 www.cevreorman.gov.tr/sulak/sulak alan/seyfe.htm. Mart 2008 
97 1998. Lake Seyfe,  Çevre ve Orman Bakanlığı, Sulak Alanlar Dairesi. 
98  Ibid sayfa 50/1. 
99  Ibid sayfa 50/1. 
100 Ibid sayfa 50/1. 
101 Ibid sayfa 50/1. 
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türleridir. Tuz Gölü’nden sonra flamingonun ülkemizdeki en önemli üreme alanı gölün 
doğusundaki. Ayrıca sonbaharda yüz binlerce ördek alanda konaklamaktadır. Yerel halktan 
alınan bilgiye göre göldeki kuşların sayısı görülür ölçüde azalmıştır. Su kuşlarına ek olarak, 
göl çevresi sonbaharda leyleklerin önemli toplanma alanlarından biridir. Göl çevresindeki 
stepler ise nesli dünya çapında tehlikede olan kuş türlerinden biri olan toyun beslenme ve 
üreme alanıdır ve bu sebeple dünya çapında bir öneme sahiptir102. 
 
Alanın Hidrolojik Yapısı 
Seyfe Gölü; Akpına, Horla, Seyfe ve Özlühüyük Pınarları ile beslenmektedir. Gölü besleyen 
en önemli kaynak Seyfe Pınarı’dır. Fakat son dönemlerde bu kaynağın su miktarının azaldığı 
belirtilmiştir103.  
 
Bölgede Orta Anadolu step iklimi hâkimdir. Topografik olarak düşük meyilde olması 
nedeniyle yağışlara ve mevsimlere bağlı olarak göl alanı büyük değişiklikler göstermektedir. 
Kış aylarında maksimum su derinliği 165 cm’ye kadar ulaşabilir. Yörenin az yağış alması, 
gölü besleyen derelerin kuruması ve yüksek buharlaşmanın etkisiyle yaz mevsiminde su 
seviyesi 60-70 cm’ye kadar düşer ve büyük bir kesmi tuzlu bataklığa dönüşmektedir. Geçici 
göl alanının doğu ve güneydoğusunda gölde üreyen ve kışlayan kuşlar için son derece önemli 
olan hafif tuzlu ve tatlısu bataklıkları bulunmaktadır104. 
 
Kırşehir Devlet Meteoroloji Dairesi’nden alınan bilgilere göre 1929-2001 arasındaki yıllık 
ortalama yağış miktarı 379.6 mm iken bu miktar 2001 yılında 297 mm, 2004 yılında 290.2 
mm ve 2005 yılında 279.5 mm olarak ölçülmüştür. 1971-2000 arasındaki yıllık ortalama 
buharlaşma miktarı 1258 mm iken 2001 yılında 1566 mm’ye yükselmiştir. 1996-2006 
yıllarında Kırşehir’de ölçülen yıllık yağış değerleri ise Tablo 1’de gösterilmiştir. 
  
Tablo 1. Kırşehir’in 1996-2006 Yıllarındaki Yıllık Yağış Değerleri (Meteoroloji Đşleri Genel 
Müdürlüğü, 2007)  

Yıl Ortalama Yağış (mm) Toplam Yağış (mm) 
1996 34.59167 415.1 
1997 37.41667 449 
1998 43.40909 477.5 
1999 30.075 360.9 
2000 39.53636 434.9 
2001 29.23333 350.8 
2002 26.58333 319 
2003 27.65455 304.2 
2004 24.18333 290.2 
2005 30.24167 362.9 
2006 31.14545 342.6 

 
Seyfe Gölü’nün beslenimi, gölün batı ve kuzeybatısındaki pınarlar, dip kaynakları, drenaj 
alanındaki yüzeysel akış ve göl alanına düşen yağışlarla olmaktadır. Göle giriş yapan 5 temel 
tatlısu kaynağı vardır. Bunlar Seyfe, Eskidoğanlı, Yenidoğanlı, Alapınar ve Harabeler 
pınarlarıdır. Kapalı bir havzada yer aldığı için boşalımı sadece buharlaşma ile 
gerçekleşmektedir.  

                                                
102 Ibid sayfa 50/1. 
103 Çelik, M., Ünsal, N., Tüfenkçi, O.O. ve Bolat, S., 2007. Assessment of water quality and pollution of the 
Lake Seyfe basin, Kırşehir, Turkey, Environmental Geology,  DOI 10.1007/s00254-007-1007-0. 
104 Kuş Araştırmaları Derneği, Onlar Ne Dedi?: 2005. 
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Alanda önemli bir akarsu kaynağı yoktur. Yöre halkı gölü besleyen yeraltı sularını 
kullanmaktadırr. Yerel halktan alınan bilgiye göre 2000 yılına kadar kendilerine yeten yeraltı 
su kaynakları 2002’den sonra büyük ölçüde azalmıştır.  
 
Sulak Alandaki Su Kalitesi Hakkında Genel Bilgi 
Göl suları tuzlu ve sodyumludur. Bu nedenle tarım amaçlı kullanılamamaktadır. Diğer 
yandan, sulak alanı besleyen yeraltı suları evsel ve tarımsal amaçlı kullanılmaktadır.  

 
Su kirliliğinin başlıca unsuru civar köylerin atık sularıdır. Kırşehir Valiliğince 1992 yılında 
yaptırılan bir araştırmaya göre bölgede kişi başına düşen atık su miktarı 41 lt/gün’dür. Bu 
dönemde bölgede fosseptik çukurları yoktu ve kanalizasyon suları da direk olarak göle 
bırakılmaktaydı. DSĐ’den alınan bilgiye göre günümüzde gölde kirlilik tehlikesi yaratacak 
herhangi bir kaynak bulunmamaktadır. Fakat etraftaki tarım alanlarında kullanılan ve göle 
giriş yapması muhtemel olan kimyasal kirleticileri tespit etmek için yapılan bir çalışma 
gerçekleştirilmemiştir.  
 
Sulak Alanın Kullanım Şekilleri 
 
Tarımsal Kullanım 
Göl çevresindeki halkın temel uğraşısı tarla tarımı ve hayvancılıktır. Havzanın % 91.7 sinde 
kuru tarım, % 8.3’ünde ise sulu tarım yapılmaktadır. Alanda maksimum 10 m derinlikte 1000 
kadar keson kuyu sulama amaçlı kullanılmaktadır. Tarım yapılan başlıca ürünler buğday, arpa 
ve şeker pancarıdır. Az da olsa meyve ve bağ tarımı da yapılmaktadır. Fakat azalan su 
kaynaklarından dolayı bu türleri yetiştirmek zor bir hal almıştır. Son 3 yılda ÇATAK Projesi 
kapsamında sulu tarımdan kuru tarıma geçişi sağlamak için yonca ve korunga ekimi 
desteklenmeye başlanmıştır. Seyfe Gölü etrafındaki toplam 4 köyde 1350 ha alan proje 
kapsamındadır.   
 
Daha önceleri buğday gibi tarım bitkilerinin gelişimi için yeterli olan su ve nem miktarı 2000 
yılından itibaren düşmüş ve 2007 itibarıyle eskiye göre buğday gibi bitkilerin tarımı zorlaştığı 
yerel çiftçiler tarafından dile getiriliyor. 
 
Endüstriyel Kullanım 
Yoktur.  
 
Evsel Kullanım 
Devlet Su Đşleri yetkililerinden alınan bilgiler uyarınca yeraltı kaynakları üzerinde içme suyu 
amaçlı 150 kuyu bulunmaktadır. Gölün ana kaynaklarından biri olan ve halk tarfından 
kullanılan Seyfe pınarı üzerinde açılan kuyu Mucur Đlçesine kullanma suyu sağlamaktadır. Bu 
nedenle göl çevresindeki köylere gelen tatlısu miktarı azalmıştır. Şikayetlerden dolayı bu 
kuyunun yeri 5-10 km kadar uzaklaştırılmış olsa da bu kaynak üzerindeki baskı değişmemiş 
ve köylere gelen su miktarının azalması engellenememiştir.  
 
Sulak Alanı Doğrudan/Dolaylı Etkileyen Su Altyapı Projeleri: 
Mucur-Seyfe Havzası Ekolojik Projesi adı altında 1990 yılında DSĐ tarafından başlatılan ve 
göle giriş yapan suyun büyük bir kısmının drenaj kanalıyla ortamdan uzaklaştırılmasını 
böylece tarım alanlarına su birikmesini engellemeyi planlayan proje günümüzde azalan 
yağışlardan dolayı eski etkinliğini yitirmi ştir. Projenin amaçlarından biri de gölün su 
seviyesini 1114,54 m ile sınırlamaktı, fakat yağışın az olması ve drenaj kanalının da 
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gerekenden derin olması nedeniyle göl son yıllarda bu derinliğe ulaşamamıştır. Buna ek 
olarak, drenaj kanalının derinliğinden dolayı yeterince dolmaması nedeniyle özellikle yaz 
aylarında göle gönderilmek istenen su da göle gönderilememektedir105.  
 
Mucur-Seyfe Havzası Ekolojik Projesi’ni de içine alan ve DSĐ tarafından planlanan Yemliha 
Projesi ile alana Yemliha Barajından su taşınması planlanmaktadır. Böylece havzanın yeraltı 
kaynakları üzerindeki insan baskısının azaltılması düşünülmektedir. 
 
Alandaki Başlıca Sorunlar 
 
1. Yeraltı sularının hem tarım hem de evsel amaçlı aşırı kullanımı:  
Bölgede yaşayan halk tüm su ihtiyacını gölden ya da gölü besleyen yer altı kaynaklarından 
sağlamaktadır. Devlet Su Đşleri yetkililerinden alınan bilgilere göre yeraltı kaynakları üzerinde 
içme suyu amaçlı 150 kuyu bulunmaktadır. Tarım amacıyla kullanılan keson kuyularla 
birlikte bu sayı 1300 kadarken, gerçekleştirilen suyu yeniden kazanım çalışmalarına bağlı 
olarak 300 kadar yasadışı kuyu kapatılmıştır. Bu çalışmalar devam etmektedir. Fakat su 
kaynakları üzerindeki insan baskısı halen yoğun olarak devam etmektedir. 
 
2. Mucur Đlçesine yeraltı suyu kaynaklarından su verilmesi: 
Bölgedeki pınarlardan biri Mucur ilçesinin su ihtiyacını karşılamak için ilçeye 
yönlendirilmiştir. Bu nedenle gölü besleyen yeraltı suyu miktarı azalmaktadır. Zaten yer 
üstünden pek bir girdisi olmayan göl yeraltı kaynaklarının da aşırı kullanılmasıyla kuraklıkla 
karşı karşıya kalmıştır. 
 
Sulak Alandaki Koruma Çalışmaları 
Taşra teşkilatına bağlı hiçbir çalışma gerçekleştirilmemiştir.   
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GÖKSU DELTASI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ramsar alanın Adı: Göksu Deltası 

Ramsar Alanı Đlan Edilme Tarihi ve Ramsar Alanı Büyüklüğü: 13/07/94 - 15,000 ha 
Coğrafi koordinatları (eylem/boylam): N: 36 º 17’ 48.54” , E: 33 º 57’ 25.45” 

Deniz Seviyesinden Yükseklik: 2m 
 
Corafi ve Đdari konum: 

Göksu Deltası, Mersin il merkezinin yaklaşık 80 km. batısında, Akdeniz’e dökülen Göksu 
ırmağının taşıdığı alüvyonların oluşturduğu bir kıyı ovasıdır. Đdari olarak Mersin ili Silifke ve 
Taşucu Đlçeleri sınırları içerisinde yer almaktadır.  
 
Diğer Koruma Statüleri: 
 Göksu Deltası, sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin korunması ve gelecek 
nesillere aktarılmasının güvence altına alınması amacıyla 2 Mart 1990 tarihinde 236 km2’lik 
bir bölümü “Özel Çevre Koruma Bölgesi” olarak tespit ve ilan edilmiştir. 
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Deltada yer alan Akgöl ve Paradeniz lagünlerini için alan 4350 hektarlık saha Orman 
Bakanlığı, Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğünce “Yaban Hayatı Koruma 
Sahası” ilan edilerek kaçak ve usulsüz avcılık kontrol altına alınmıştır. 
   
Alanın 6.850 hektarlık bölümü 17.5.1994 tarihinde yürürlüğe giren Ramsar (Su Kuşları 
Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanların Korunması) Sözleşmesi 
listesine dâhil edilmiştir. 
 
Bölge ayrıca 12.2.1996 tarihinde 1. Derece Doğal Sit Alanı olarak ilan edilmiştir. 
 
Alan Hakkında Genel Bilgi  
Göksu Nehri, Taşeli Platosundan doğar ve Toros dağları boyunca derin bir kanyondan akar. 
Taşeli yaylalarından geçerek ve Geyik dağlarının sularıyla beslenerek Akdeniz’e 
dökülmektedir. Uzunluğu 250 km’den büyük olan nehrin drenaj havzası 10.000 km2’den 
fazladır. Göksu, iki büyük kolu olan; Hadım Göksuyu ve Ermenek Göksuyu halinde Taşeli 
yaylalarının sularını toplayarak kuzeybatıdan-güneydoğuya doğru derin vadiler ve boğazlar 
içerisinden geçmektedir. Mut Kasabası yakınlarında bu iki büyük kol birleşir ve buradan 
itibaren Akdeniz’e kadar artık Göksu Irmağı adıyla akmaktadır. Yağmur ve kar sularıyla 
beslenen nehrin rejimi düzensizdir. Eylül ve Ocak ayları arasında düşük su düzeyinde akan 
nehir, Nisan ayında karların erimesiyle en yüksek su düzeyine ulaşmaktadır. Ortalama debisi 
130 m3/sn.dir106. 

 
Göksu Deltası, Göksu Nehri Havzasından taşınan tortular tarafından oluşmuş olup süreç halen 
devam etmektedir. Deltaya tek deniz suyu girişi rüzgârlı zamanlarda kıyı şeridinin taşkına 
uğraması sonucu meydana gelmektedir.  
   
Göksu Nehri’nin denize döküldüğü yerin batısında iki büyük göl yer almaktadır. Bunlardan 
biri denizle irtibatlı ve kum seddiyle denizden ayrılan, 400 ha’lık Paradeniz Lagünü’dür. Bu 
lagünün günümüzdeki en derin yeri 1,5 m’dir. Diğeri ise daha çok tatlı su gölü karakteri 
taşıyan 1.200 ha’lık alana sahip Akgöl’dür.  Diğer önemli sürekli göller ise, bir dolgu lagünü 
olan ve Akgöl ile Paradeniz arasında yer alan Kuğu gölü, Paradeniz’in doğusundaki aşırı tuzlu 
Arapalanı gölüdür. Deltanın en tipik özelliklerinden biri de Đncekum Burnu’dur. Đncekum 
Burnu’nun tipik şekli, doğrudan gelen ve nehir tortusunu sürükleyen kıyı akıntısıyla, Taşucu 
Körfezi’nde oluşan güneybatıya doğru zayıf ikinci bir akıntının bileşkesiyle ortaya 
çıkmıştır107. 
 
Yaz sezonunda yazlıkçıların gelmesiyle bu rakamın 80.000’e ulaştığı tahmin edilmektedir. 
Delta etrafındaki yerleşim yerleri 64.827 nüfuslu Silifke, 10.455 nüfuslu Taşucu, 14.553 
nüfuslu Atakent, 7.120 nüfuslu Atayurt, 3.593 nüfuslu Arkum, 509 nüfuslu Ulugöz, 406 
nüfuslu Çeltikci, 239 nüfuslu Bahçe, 1.301 nüfuslu Kurtuluş, 640 nüfuslu Söküm ve 516 
nüfuslu Gülümpaşalıdır (nüfus sayımları 2000 yılında yapılmıştır. Koruma alanındaki 
yerleşim alanlarının toplamı ise yaklaşık 14.460 dekardır. Deltanın doğu kısımlarında 
özellikle devlete ait Eğitim ve Dinlenme Tesisleriyle, tatil sitelerinin yoğunluğunun fazla 
olması nedeniyle deltanın bu kesimleri adeta düzensiz bir kent görünümündedir. Deltanın batı 
kıyısında ise Taşucu Kum Mahallesi’nde bulunan tatil evlerinin sayısı ise 4.000’i geçmiştir. 
Özellikle yaz aylarında bu mahallenin nüfusu 10.000’i geçmektedir108.  
 

                                                
106 http://www.cevreorman.gov.tr/sulak/sulak alan/goksu.htm. Mart 2008. 
107 http://www.ockkb.gov.tr/EN/Icerik.ASP?ID=131. Mart 2008 
108 ÖÇKKB, 2006. Göksu Deltası 2006 Yılı Durum Raporu 
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Alanın Ekolojik Karakteristi ği 
Akdeniz Bölgesi’nde doğal yapısını koruyabilmiş ender alanlardan biri olan Göksu Deltası, 
uygun iklim koşulları yanında farklı habitatları iç içe barındırmaktadır. Delta ekolojik olarak 
ötrofik (bol gıdalı) bir sulak alandır. Delta, irili ufaklı birçok göl, lagün ve bunların çevresinde 
yer alan geniş sazlık, çayırlık, step ve tarım alanları ile kumullardan oluşmaktadır. 0-10 m 
arasında yükseltilere sahip olan deltanın doğu ve batı kesimlerinde kıyıya paralel uzanan kum 
tepeleri yer almaktadır. Bölgede yer alana sazlıklar, bataklıklar ve göllerin toplamı 2130 
hektardır. Doğal özelliklerini büyük ölçüde koruyan kumsalların ve tuzlu steplerin büyüklüğü 
5300 hektarı bulmaktadır109. 
   
Değişik ekolojik karakterlerdeki habitatların varlığı deltayı bitki çeşitlili ği yönünden de 
zengin kılmıştır.  Denizden ortalama 2 metre yükseklikte bulunan Göksu deltasında doğal 
bitki örtüsünü, Akdeniz’in maki formasyonu ile birlikte yoğun kumul bitkileri ve tuz stepleri 
oluşturmaktadır. Kıyı etkisinden uzaklaştıkça bitki örtüsünün niteliği düzelmekte ve koru 
ormanları başlamaktadır. Ormanlarda genellikle kızılçam hâkimdir110.  
   
Kumul sisteminde adî mersin, zakkum, söğüt, kayışkıran, abdest bozan otu, güney karaçalısı 
ve andızotu bitkileri bulunmaktadır. Tatlı suyun hâkim olduğu Akgöl’ün kuzey kısmı kamış, 
masura kamışı ve saz bitkileriyle kaplıdır. Kamış yatakları ve tuz stepleri ya da kumulları 
kuşatan bitki örtüsü arasında geçiş teşkil eden deniz sandalya sazı, çalılıklar ve hasır otu bir 
kuşak halinde bulunmaktadır. Tuzlu suyun etkisinde bulunan Paradeniz lagünü’nün 
çevresinde seyrek sazlık alanlar, Salicornia  sp., sülüklü ördek otu bulunmaktadır. Kum yapısı 
içerisinde bulunan zengin floranın yanı sıra, fazla miktarda verimli otlar ve deltanın Akgöl ve 
Paradeniz çevresindeki geniş alanları alçak ve yatık bir şekilde halofit (tuzcul) bitki örtüsüyle 
kaplı bulunmaktadır. Ayrıca, deltada 6 adet endemik tür ve 38 adat kırmızı listede yer alan 
bitki taksonu bulunmaktadır. Deltada, doğal bitki örtüsünün yanı sıra kültür bitkileri de 
mevcuttur111. 
 
Tarım alanları, sazlıklar, tatlı ve tuzlu su ekosistemleri, geniş ve gür sazlıklar, bataklıklar ve 
geniş kumullar gibi birbirinden farklı özellikler taşıyan yaşam ortamları, deltada zengin ve 
çok çeşitlilik arz eden bitki örtüsünün oluşmasına ve bu durum farklı habitat istekleri olan çok 
sayıda hayvan türünün barınmasına imkân sağlamıştır. Deltada yaban domuzu, kurt, tilki, ayı, 
porsuk. sincap, sansar, kirpi ve tavşanı gibi omurgalıları da içine alan 633 omurgalı ve 
omurgasız hayvan türü tespit edilmiştir112,113. 
 
Sürüngenler açısından da büyük önem taşıyan Göksu deltasında 34 sürüngen ve amfibi türü 
tespit edilmiştir. Bu türlerin bazıları, gece kurbağası, ağaç kurbağası, ova kurbağası, toros 
yılanı, koca engerek, benekli kertenkele ve adi bukalemundur. Deniz kaplumbağalarının 
Akdeniz kıyısındaki en önemli yuvalama alanlarından biri de Göksu deltasında yer alan 
kumsallardır. Nesli tehlikede olan yumuşak kabuklu Nil kaplumbağasının da bölgede olduğu 
bilinmektedir114,115.  
   

                                                
109 Ibid sayfa 55/1. 
110 Ibid sayfa 56/2. 
111 Ibid sayfa 55/1. 
112 Ibid sayfa 56/2. 
113 Ibid sayfa 55/1. 
114 Ibid sayfa 56/2. 
115 Ibid sayfa 55/1. 
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Kuş göç yolları üzerinde çok önemli bir sulak alan olan Göksu deltası, özellikle soğuk kış 
şartlarında Orta Anadolu’daki göllerin doğduğu zamanlar çok büyük sayılara erişen kuş 
topluluklarının barınmasına imkân sağlamaktadır. Göksu deltasında bu güne kadar yapılan 
ornitolojik araştırmalar, kış aylarında ve göç zamanında kuş popülasyonunun ve tür sayısının 
önemli ölçüde arttığını ortaya koymuştur. Özellikle Akdeniz kıyılarında belirli bölgelerde 
rastlanan ve sayıları gittikçe azalan saz horozu Göksu deltasının adeta bir simgesi 
durumundadır116.  
   
Bugüne kadar bölgede 332 kuş türü tespit edilmiştir. Bu rakam 2007 yılına kadar Türkiye’de 
tek bir sulak alanda gözlenmiş en yüksek sayıdır117. Alan, küçük karabatak, tepeli pelikan, yaz 
ördeği, pasbaş patka, büyük orman kartalı ve şah kartal gibi nesilleri tehlikede olan türleri 
barındırması nedeniyle büyük önem taşımaktadır. Bu türlerin yanı sıra, küçük balaban, gece 
balıkçılı, alacabalıkçıl, erguvani balıkçıl, turaç, kocagöz, bataklık kırlangıcı, akça cılıbıt, 
mahmuzlu kız kuşu ve küçük sumru gibi türler alanda önemli sayıda üremektedir. Ayrıca 
büyük akbalıkçıl, küçük akbalıkçıl, gri balıkçıl, sığır balıkçıl, bataklık su tavuğu ve Đzmir 
yalıçapkını da alanda kuluçkaya yatmaktadır. Aralarında boz kaz, fiyu, çamurcun, kaşık gaga 
ve sakarmekenin bulunduğu büyük sayılarda su kuşu alanda kışlarken, göç sırasında da çok 
sayıda çeltikçi ve leylek alana konulmaktadır. Az sayıda Turna deltada kışlarken, ak pelikan 
da göç sırasında alana uğramaktadır118. 
   
Göksu Deltası’nda yer alan göller ve Göksu Nehri’nin Akdeniz’e döküldüğü bölge ile yakın 
kıyıları yavru balıklar için eşsiz bir üreme ve barınma alanıdır. Akgöl’de dört tür balık 
yaşamaktadır: yılan balığı, haskefal, sazan ve karabalık. Paradeniz’de ise deniz levreği, 
çipura, sinagrit, sivriburun karagöz, melanurya, sarıgöz, çizgili mercan ve mercan 
yaşamaktadır119,120. 
 
Alanın Hidrolojik Yapısı 
Akdeniz’in diğer bölgelerinde olduğu gibi Göksu’nun yerel rüzgârları dağ zinciri ve 
aralarındaki boşlukların konumu nedeni ile oluşmaktadır. Göksu Deltası, batıdan esen 
siklonik lodos ve Göksu Vadisi’nden esen poyraz gibi sert rüzgârları ile tanınmaktadır. Yaz 
ayları boyunca bölgede devamlı değişen bir rüzgâr sistemi mevcuttur. Kara ile deniz 
arasındaki sıcaklıklardan dolayı meltemler oluşmaktadır. Gün boyunca denizden karaya doğru 
sert bir rüzgâr eser, gece ise yön değiştirmektedir. Ocak ile Haziran ayları arasında nehir 
havzasında, Ermenek ve Gökçay kollarında oluşan sert fırtınaların sebep olduğu taşkınlar 
gözlenmektedir. Taşkınlar nadiren Akgöl civarında etkili olmaktadır. Zaman zaman da 
Paradeniz’e kadar ulaşmaktadır121. Yıl boyunca ortalama %63,5 olan havanın nispi nem oranı, 
büyük ölçüde rüzgârın yönüne bağlıdır. Bölgedeki hâkim rüzgâr kuzeybatıdan estiğinde 
karadan kuru havayı getirir ve nem oranı %45-50’lere kadar düşmektedir. Hava durgun 
olduğunda veya meltemler estiğinde nem oranı yükselmektedir. Bölgedeki nem oranına nehir, 
lagün, azmaklar, deniz ve çeltik ekimi etki etmektedir122. 
 

                                                
116 Ibid sayfa 55/1. 
117 Ibid sayfa 56/2. 
118 Ibid sayfa 56/2. 
119 Ibid sayfa 56/2. 
120 Ibid sayfa 55/1. 
121 Ibid Sayfa 56/2. 
122 Ibid Sayfa 56/2 
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Uzun dönemli hidrografi, havzadaki minimum akışı 100 m3/sn civarında tutan önemli bir 
yeraltı suyunun varlığını göstermektedir. Birbirini takip eden birkaç yağışlı yıl, yeraltı 
suyunun artmasına neden olmaktadır123,124. 
 
Yeraltı sularında tuzlanma gözlemlenmektedir. Ayrıca 1954’de yapılan Taşucu derivasyon 
kanalı ile denize ulaşan su 1996’dan sonra çeltik ekimi için Bozdoğan deresi ile Akgöl’e 
verilmeye başlamıştır, bu da Akgöl’ün sığılaşmasına yol açmaktadır. Ayrıca göl de taşınan 
alüvyon nedeniyle dolmaya başlamıştır. 
 
Deltadaki yeraltı suyu deltanın batı bölümünde kuzeyden güneye doğru akış göstermekte ve 
denize yakın kesimlerde taban suyu olarak kendini göstermektedir.  
 
Sulak Alandaki Su Kalitesi Hakkında Genel Bilgi 
Gel-git olayına bağlı olarak tuzluluk oranları değişen bu göllerde, ortalama olarak tuzluluk 
Paradeniz’de %19, Akgöl’de %1-2 civarındadır. Paradeniz’in suları acı olup ortalama 
derinliği 1.5 m’dir125. 
 
Akgöl’de uzun dönem için sedimantasyonun neden olduğu ötrofikasyon tehlikesi vardır. 
 
Göksu Nehri’nin su kalitesi Silifke ilçe merkezinden geçerken ilçenin kanalizasyonunun 
arıtma yapılmadan nehre deşarjı ile doğrudan, ilçede mevcut 189 küçük ve büyük imalat 
sanayinin sıvı atıklarıyla da dolaylı olarak olumsuz olarak etkilenmektedir. Ayrıca Taşucu 
Kum Mahallesi’nde bulunan yazlık sitelerinin kanalizasyon suyunun zaman zaman 
vidanjörler aracılığı ile Akgöl’e veya onu besleyen drenaj kanallarına verildiği görülmektedir. 
Göllerdeki kirlilik etkenlerinden biri de tarımsal aktivitelerdir. Tarımın önemli girdileri olan 
pestisit ve gübreler tarım alanlarından gelen fazla suyu taşıyan drenaj kanalları yoluyla göllere 
taşınmaktadır126. 
 
Sulak Alanın Kullanım Şekilleri 
 
Tarımsal Kullanım 
Göksu Deltası’nda en önemli alan kullanımını tarım faaliyetleri oluşturmaktadır. Tarım, 
deltada yaşayanların %80’den fazlasının gelir kaynağıdır. Delta’da Akdeniz ikliminin bütün 
ürünleri yetiştirilebilmektedir. Tarıma elverişli alanlarda iki tip tarım yapılmakta olup; bunlar 
sebze ve meyve üretiminin yapıldığı alanlar ile pamuk ve buğday tarımının yapıldığı 
alanlardır. Doğal su kaynakları bakımından oldukça zengin olan yörede sulu tarım oldukça 
gelişmiştir. Sulu tarımın yapıldığı kıyı şeridinde tahıl ürünleri yanında, yoğun olarak pamuk, 
susam, yerfıstığı, turunçgiller ve sebze yetiştirilmektedir. Toplamda 10,180 hektarında tarım 
yapılan alanın 3230 hektarında çeltik (tüm tarımın %3,3) ve 2790 hektarında ise buğday (tüm 
tarımın %9,7) ekimi yapılmaktadır127. 
  
Kıyı kesimler ile yüksek kesimler arasında geçit teşkil eden bölgelerde ise, zeytincilik ve 
bağcılık yapılmaktadır. Bölgede önemi gittikçe artan narenciye bahçelerinin arasında 
domates, patlıcan ve biber gibi çeşitli sebzelerin tarımı yapılmaktadır. Seracılığın yaygın 

                                                
123 Ibid Sayfa 55/1. 
124 Ibid sayfa 56/2. 
125 Ibid sayfa 55/1. 
126 ÖÇKKB, 2004 “Göksu Deltası ÖÇKB Su Kalitesi Đzleme Projesi Sonuç Raporu” Ankara. 
127 Ibid Sayfa 56/2. 
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olduğu alanda meyve yetiştiricili ği önemli bir yer tutar ve ova bağcılığı ile turfanda üzüm 
yetiştirilir. 
  
Deltada 1999 yılında yapılan bir çalışmada 102 çeşit pestisitden etkili madde olarak 84.356 
kg-lt pestisit kullanıldığı belirlenmiştir. Hektara düşen ilaç miktarı etkili madde olarak 9,9 kg-
lt/ha bulunmuştur.  Türkiye ortalaması ise 0,5 kg-lt/ha dır. Hektara düşen etkili madde olarak 
ilaç miktarı bazı Avrupa ülkelerinde ise; Đspanya’da 2,6 kg, Fransa ve Almanya’da 4,4 kg, 
Đtalya’da 7,6 kg  dır. Deltada pestisit grubundan en fazla etili madde olarak 39.330 kg ile 
yazlık yağlar kullanılmıştır. Bunu 20.263 kg  insektisitler ve 10.432 kg ile fungisitler takip 
etmektedirler. En az olarak da 378 kg ile Mollussisitler ve 772 kg ile Nematisit ve Toprak 
Fumigantları kullanılmıştır. Tüm bunların yanında günümüzde iyi tarıma geçiş çalışmalarına 
başlaması için bölge halkı teşvik edilmektedir128. 
 
ÖÇKKB analizleri neticesinde bölge toprakları aşırı derecede kireçli ve pH’larının alkali 
karakterde olduğu belirlenmiştir. Bu topraklarda pH’nın yüksek olmasından dolayı iz 
elementlerinin (Fe, Mn, Zn vb) alınabilirliği düşük olacağından bazı bitkilerde mikro element 
noksanlıkları ileri derecede olabilecektir129. 
 
DSĐ yetkililerinden alınan bilgiye göre alanda yaklaşık 2000 - 3000 tane kuyu, tarım alanlarını 
sulama amacıyla kullanılmaktadır. Fakat son yıllarda kuyulardan çıkan tatlı suyun azalması ve 
alttan gelen tuzlu suyun da etkisiyle bu sular tuzlanmaya başlamıştır. Fakat alanın sadece 
%10-20’sinde kuyu sularını kullanma izni bulunmaktadır. Geriye kalan bölgesinde mevcut 
şebeke sistemi olduğundan kişilerin bu sistemi kullanması istenmektedir.  
 
Hayvancılık 
Geçmiş yıllarda Göksu deltasında büyük öneme sahip olan hayvancılık, günümüzde otlakların 
tarım ve yerleşim alanları şeklinde kullanılmasıyla önemini kaybetmiştir. Yaz aylarında 
bölgeye gelen 10-15 ailelik göçerler hayvancılıkla uğraşmakta olup, bu mevsim bölgedeki 
otlatma baskısı nispeten artmaktadır. Özellikle dağlık kesimlerde yaşayan halkın geçim 
kaynağı hayvancılığa dayanmaktadır. Hayvancılık, yörenin ovalık kesiminde ahır hayvancılığı 
biçiminde gelişirken, yüksek kesimlerde bunun yerini mera hayvancılığı almaktadır. Yörede 
en çok yetiştirilen hayvanlar kıl keçisi, koyun ve sığırdır. Kümes hayvancılığında ise birkaç 
özel çiftlik dışında genellikle aile işletmeciliği yaygın durumdadır130.  
   
Balıkçılık 
Oldukça uzun bir kıyı şeridi olan alanda su ürünleri faaliyeti son zamanlarda gelişme 
göstermiştir. Bölgede kıyı ve açık deniz balıkçılığı yapılmaktadır. Akgöl’de ticari değeri olan 
4 balık türü bulunmaktadır. Bunlarda ikisi tuzluluğa toleranslı göçmen balık türlerinden olan 
yılan balığı ve haskefaldir. Diğer iki tür olan sazan ve karabalık ise gölde 
yumurtlamaktadırlar. Yılan balığı ve karabalık ihraç edilmekte iken diğer iki tür yerel 
tüketime sunulmaktadır. Paradeniz lagününde ise dalyan balıkçılığı yapılmaktadır. Deniz 
levreği, çipura, singit, sivriburun, karagöz, melanurya, sarıgöz, çizgili mercan ve mercan 
alanda avlanan balık türleridir. Deltada, kıyı balıkçılığı bütün yıl boyunca yapılmaktadır. 

                                                
128 Ibid Sayfa 56/2. 
129Arslan, R. 2002. Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi Tarım Alanlarında Toprak Analizlerinin 
Yapılması Projesi (Sonuç Raporu). Tarım ve Köy Đşleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, 
Mersin.  
130 Ibid Sayfa 55/1. 
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Deltanın kuzeyinde yer alan sulama kanallarında ise sazan ve kefal balıkları avlanmaktadır. 
Balıkçılığın yanı sıra yörede mavi yengeç ve karides avcılığı da önemli bir yer tutmaktadır131. 
 
Alandaki göllerde gerçekleşen alüvyon birikimlerine bağlı olarak balıkçılık sektörü 
gerilemektedir. Son 5 yıl içinde azalan/türleri yok olan balıkların başında sazan (%25,70), 
kefal (%18,99), levrek (%16,76), çipura (%15,64), kalabalık (%7,82) ve turna (%6,15) 
gelmektedir. Birçok balıkçı balıkçılığın gittikçe daha kötüye gideceğini düşünmektedir132. 
    
Endüstriyel Kullanım 
Alan sınırının dışında fakat alanın tam da sınırında yer alan SEKA kâğıt fabrikası 3 yıldır 
işletilmemektedir. Fakat yeri Mersin Belediyesi bu fabrikanın bulunduğu yeri turizm için 
geliştirmek istemektedir.  
 
Bölgedeki küçük keresteciler az da olsa bölge ekonomisine katkı sağlamaktadır. Bölge için 
tasarlanan endüstriyel yatırım oldukça düşüktür.   
 
Evsel Kullanım 
DSĐ Bölge Müdürlüğü yetkililerinin verdiği bilgilere göre deltada içme ve kullanma amaçlı 
açılan 20 ile 75 m arasındaki derinliklerde yaklaşık 20 adet artezyen kuyusu bulunmaktadır. 
Bunlar genellikle köylerin ortak kuyularıdır ve tüm köyün ihtiyacını karşılamaktadır. 
 
Sulak Alanı Doğrudan/Dolaylı Etkileyen Su Altyapı Projeleri  
DSĐ’nin 1972’de 1. Merhale Sulaması Projesini tamamlamasıyla 3 m kotunun yukarısında 
kalan 5860 ha alan sulanabilir hale gelmiştir. Bu gelişme tuzlu toprakların yıkanmasına ve 
tuzlu taban suyu seviyesinin düşmesine olanak sağlamıştır133. Bu sebeple tarım yoğunluğu 
artmaktadır. Aynı şekilde 4060 ha’lık arazinin daha sulanmasını sağlamak amacıyla 2. 
Merhale Sulama Projesi harılanmış fakat bu proje Özel Çevre Koruma Kurumu tarafından 
engellenmiştir. DSĐ’nin bu projeyi gerçekleştirmek için girişimleri devam etmektedir.  
 
Ayrıca, Temmuz 2007’de temeli atılan ‘Mavi Tünel’ Proje’si Mersin’in en önemli nehri olan 
Göksu Irmağı’ndan Konya Ovası'na su götürme projesidir. 7 kilometre uzunluğu ile 
Türkiye’nin Urfa tünellerinden sonra ikinci büyük sulama tünelidir. 4 metre çapındaki 
tünelden saniyede 36 metreküp su, Konya Ovası’nda 3. Merhale kapsamında sulanacak 
toplam 223.410 hektar araziye sulama suyu olarak kullanılması planlanmaktadır. Ayrıca 
yeraltı suyunu desteklemesinin yanı sıra Konya ilinin içme suyu ihtiyacının karşılanmasına 
yardımcı olacak ve yılda yaklaşık 150 milyon kWh hidroelektrik enerji üretilmesi 
düşünülmektedir. Bağbaşı Barajı ile birlikte Mavi Tünel inşaatı bittiğinde, ilk etapta Konya 
Ovası’na aktaracağı yıllık ortalama 200 milyon metreküp su ile Konya Ovası’nın bir kısmının 
daha sulu tarıma açılması, aşırı yeraltı suyu çekimini engellenmesiyle de, bitki desenini 
değiştirilmesi ve ovadaki verimliliği artırılması amaçlanmaktadır134. Türkiye’de kişi başına 
düşen su miktarı havzalara eşit şekilde dağılmamış olup bazı havzalar su miktarı açısından 
zengindir. Ancak havzalar arası su transferi gibi büyük yatırımlı projelerin planlama 
aşamasında doğal kaynağın akış yönünü değiştirme öncesinde kaynakların verimli kullanımı 
önceliklendirilmelidir. Havza içerisinde diğer doğal kaynaklarla birlikte bir bütünü oluşturan 
su kaynaklarının yapay yollarla bir bölgeden bir başka bölgeye transfer edilmesi, dikkatli bir 
şekilde değerlendirilmesi ve analiz edilmesi gereken çevresel, sosyal ve ekonomik sorunları 

                                                
131 Ibid Sayfa 55/1. 
132 ÖÇKKB, 2007. Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesinin Sosyo-Ekonomik Araştırması Final Raporu. 
133 DHKD, 1992. Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi Çevresel Kalkınma Projesi. Olabilirlik Raporu. 
134 http://www.dsi.gov.tr/basin/konya.htm. 26-10-2008 
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da beraberinde getirmektedir. Havzalar arası su transferi projelerinin; i)suyun alındığı havzada 
yaratacağı sosyo-ekonomik sistem, ii) kırsal alanlarda ürün veriminde azalma, iii) balıkçılık 
faaliyetlerinin sona ermesi, iv) turizm gelirlerinde azalma gibi ekonomik sorunlar ve v) sucul 
canlıların yaşam alanlarının tahrip olması gibi problemleri barındırdığı göz önünde 
bulundurulmalıdır.  
 
Göksu Deltası, 1. Derece Sit alanı ilan edilmeden önce turizm amaçlı siteleşme mevcuttu. 2. 
Derece Sit Alanı içerisinde yapılaşma 2 kat izniyle sınırlandırılmıştır. Deltanın batı kıyısında 
ise Taşucu Kum Mahallesi’nde bulunan tatil evlerinin sayısı ise 4.000 kadardır. 2. Derece Sit 
Alanı olan Altınkum bölgesinde ise 6000 konut sayısına ulaşmıştır135.  
 
Alanın dışında fakat alanın yer alan kâğıt fabrikası 3 yıldır işletilmemektedir. Mersin 
Belediyesi bu fabrikanın bulunduğu yeri turizm için geliştirmek istemektedir. DSĐ 
yetkililerinden alınan bilgiler uyarınca içme ve kullanma amaçlı açılan 20 ile 75 metre 
arasındaki derinliklerde yaklaşık 20 adet artezyen kuyusu (köylerin ortak kullanımı şeklinde 
kullanılan) bulunmaktadır.. Alanda 2000 - 3000 civarında kuyu tarım alanlarını sulama 
amacıyla kullanılmaktadır.Kuyular, taban suyu derinliği hakkında bilgi vermemektedir. Son 
yıllarda kuyulardan çıkan tatlı suyun azalması ve alttan gelen tuzlu suyun da etkisiyle su 
tuzlanmaya başlamıştır. Alanın %10-20’lik bölümünde kuyu sularını kullanma izni mevcuttur. 
Geriye kalan bölgesinde mevcut şebeke sistemi olduğundan kişilerin bu sistemi kullanması 
istenmektedir.Yerel halktan alınan bilgilere göre önceleri18 metre derinlikten tatlı su 
çekilebilirken bu derinlik artmıştır. 1954’de yapılan Taşucu derivasyon kanalı ile denize 
ulaşan su 1996’dan sonra çeltik ekimi için Bozdoğan deresi ile Akgöl’e verilmeye başlamıştır. 
Göl taşınan alüvyonla dolmaya başlamıştır. 
 
Alandaki Başlıca Sorunlar 
 
1. Tarım faaliyetleri sonucu suların kirlenmesi ve bu suların drenaj kanallarıyla göllere 
gönderilmesi: 
Yoğun pestisit ve gübre kullanımın dışında bilinçsiz ve kontrolsüz kullanımlar sonucunda 
toprak ve su kaynaklarının kirlenmesi ile ürünlerde kimyasal kirlilik problemleri ortaya 
çıkmaktadır. Kirlenmelerin etkileri Akgöl, Paradeniz ve drenaj kanallarında ötrifikasyon ve 
balık üretimlerinin azalması şeklinde kendisini göstermektedir.  
 
2. Evsel ve kentsel atıkların arıtılmadan deltaya taşınması: 
Deltaya gelen Göksu Nehri’nin su kalitesi Silifke Đlçe merkeziden geçerken, ilçenin 
kanalizasyonunun arıtma yapılmadan nehre deşarjı ile doğrudan, ilçede bulunan küçük ve 
büyük imalat sanayinin sıvı atıklarıyla da dolaylı olarak olumsuz yönde etkilenmektedir. Bu 
kanallarla kirlenen sular deltadaki göllere taşınarak buradaki doğal hayatı tehdit etmektedir. 
 
3. Drenaj kanallarıyla göllere alüvyon taşınması sonucunda göllerin sığlaşması: 
Tarım alanlarından drenaj kanallarına geçen ve bu kanalların göle ulaşması ile göllere taşınan 
su sadece tarlalardan taşınan tarım ilaçlı suyu değil tarım alanlarından suyla taşınan 
alüvyonları da göle taşımaktadır. Taşınan bu alüvyonlar ise göl tabanında birikim yapmakta, 
gölün sığlaşmasına yol açmakta böylece göldeki biyoçeşitlili ği olumsuz yönde etkilemektedir. 
 
 
 

                                                
135 Ibid Sayfa 3/3 
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4. Tarım faaliyetleri nedeniyle kullanılan ilaçların deltadaki toprağı kirletmesi: 
Göksu Deltası’nda 2 yılda 5 ürün kaldırılmaktadır. Bu Durumda birim alandan en yüksek 
verimin alınabilmesi için yoğun kimyasal gübre ve ilaç kullanılmasını gerektirmektedir. 
Yoğun olarak kullanılan bu kimyasallar toprakta tarımsal kaynaklı kimyasal kirliliklere neden 
olmaktadır. 
 
5. Kıyı erozyonu  
Göksu Nehri’nin denize döküldüğü doğal bölge olan Cırba Deresinin yönü 1940’ların başında 
DSĐ’nin tarım alanı açma amacıyla başlattığı Taşucu Derivasyonu çalışmaları sonucunda 
Paradeniz’e doğru yönlendirilmiştir. Bu nedenle yıllar içinde Cırba bölgesinde yoğun bir kıyı 
erozyonu gözlenmeye başlamıştır.  Son yıllardaki gözlemlere göre kumullar yılda 14 m 
erozyona uğramaktadır136. Bu bölgedeki erozyonu engellemek için bazı set çalışmalarının 
başlatılması düşünülmektedir. Kıyı erozyonu ile bölgedeki jeolojik yapı değişime 
uğramaktadır. Jeolojik değişiklikleri takiben pek çok ekolojik değişiklik hatta su yapısında 
değişikliklerin gerçekleşmesi olasıdır. 
 
6. Yapılaşma baskısı 
Göksu Deltası 02.03.1990 tarihinde Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilene kadar ikinci 
konut kooperatiflerinin tarım alanlarını satın almalarıyla yapılaşmaya başlamıştır. 1982’de 
yapılaşmanın başladığı Kum Mahallesi ve yeni Çavuşbucağı Mahallesi’nde 2 km’lik sahil 
boyunca 2050, 1985 yılında yapılaşmanın başladığı Atayurt Belediyesi sınırları içerisinde ise 
8 km’lik sahil şeridinde 3600 adet ikinci konut bulunmaktadır137. Ayrıca, konutlar tarafından 
tehdit altında olan kumullarda kumul habitatı tahrip olmakta ve stabilizasyonu bozulmaktadır 
ve kumul florası zarar görmektedir.   
 
8. Anız ve Saz Yangınları 
Göksu Deltası’nda senede 2-3 ürün alma imkanı olduğundan çiftçiler hasattan sonra tarlayı en 
kısa zamanda ekime hazırlayabilmek için anız yakmaktadırlar. Anız yakmak yasak olmasına 
rağmen devam etmektedir. Anız yakılması sonucu toprağın üst katmanındaki kil 
fraksiyonunun pişerek sertleştiği, topraktaki mikroorganizma ve küçük canlıların zarar 
gördüğü, biyolojik aktivite ve organik madde azalmaktadır. Organik maddesi azalan toprağın 
su tutma kapasitesi de azalmaktadır. Anız yakılması sonucu oluşan yüksek ısı, toprağın 
bünyesinde bulunan bazı mikro elementleri bitkilerin faydalanamayacağı forma 
dönüştürmektedir. Anız yakılması sonucu toprağın yüzeyi örtüsüz kaldığından bölgenin 
toprak yapısından dolayı özellikle rüzgâr erozyonu artmaktadır. Bu durumda faydalı böcekler 
de ölmektedir. Açığa çıkan CO2 ve tozlar atmosferde kirlenmeye yol açmaktadır.  
 
9. Kaçak kara avcılığı: 
Göksu Deltası’nda kara avcılığı Merkez Av Komisyonu Kararıyla yasaklanmıştır. Türkiye’de 
bulunan 450 kuş türünün 328 türü Göksu Deltası’nda bulunmaktadır. Su kuşları açısından 
zenginliğine rağmen delta yerel halk ve çevre halkı tarafından avlanma sahası olarak 
kullanılmaktaydı. Bu nedenle avlanmanın yasaklanması yöre halkı tarafından olumsuz 
karşılanmaktadır. Avcılar kendilerine alternatif avlanma sahası oluşturulmasını talep 
etmektedir. 
 
 
 

                                                
136 Ibid sayfa 3/3. 
137 Uygun, N. Ve 14 arkadaşı., 1994. Göksu Deltası’nın Biyolojik Zenginliğinin (Flora ve Fauna) Tesbiti ile 
Ekolojik Peyzaj ve Optimal Arazi Kullanım Planlaması. Adana.  
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Sulak Alandaki Koruma Çalışmaları 
Sahadaki koruma çalışmaları Özel Çevre Koruma Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. 
Mahallindeki çalışmalar Silifke Özel Çevre Koruma Müdürlüğü tarafından organize 
edilmektedir. Alandaki görevliler tarafından, kuş gözlemek ve araştırma yapmak amacıyla 
gelen ziyaretçilerin giriş çıkışları kontrol edilmekte ve avcılık denetimi yapılmaktadır. 
 
Bölgede ilk Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı çalışması 1999’da 
DHKD tarafından yapılmıştır. Özel Çevre Koruma Dairesinden alınan bilgiye göre bu planın  
gelişimlere bağlı olarak her 5 yılda bir revize edilmesi kararlaştırıldığı, fakat günümüze kadar 
bu planın ancak % 65-70 gerçekleştirildi ği öğrenilmiştir. Günümüzde bu yönetim planı 
ÖÇKK tarafından revize edilmektedir ve 2008 yılında tamamlanması planlanmaktadır. 
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KIZILIRMAK DELTASI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ramsar Alanın Adı: Kızılırmak Deltası 

Ramsar Alanı Đlan Edilme Tarihi ve Ramsar Alanı Büyüklüğü: 15/04/98 - 21,700 ha 
 
Coğrafi koordinatları (eylem/boylam): N: 41 º 38’ 38.84” E: 36 º 04’ 09.89” 

Deniz Seviyesinden Yükseklik: Deniz seviyesindedir 
 
Coğrafi ve Đdari konum: 

Kızılırmak Deltası, Samsun ilinde Kızılırmak Nehri’nin denize döküldüğü yerde Bafra, 
Alaçam, 19Mayıs ve Yakakent ilçeleri sınırları içinde kalan kısımdır. Deltanın alanı 56000 ha 
barındırdığı sulak alanların büyüklüğü ise 16110 ha’dır.  
 
Diğer Koruma Statüleri 
Deltada yer alan Cernek Gölü ve çevresini kapsayan 4000 hektarlık alan 1979 yılında Orman 
Bakanlığınca "Yaban Hayatı Koruma Sahası" ilan edilmiştir. Ayrıca, 1994 yılında deltanın 
doğu bölümünde yer alan sulak alanların tamamı Kültür Bakanlığı tarafından 1. Derece Doğal 
Sit Alanı ilan edilerek koruma altına alınmıştır. 1996 yılında Bayındırlık ve Đskan Bakanlığı 
ve Çevre Bakanlığının işbirliğiyle deltadaki tüm doğal alanları kapsayacak şekilde hazırlanan 



 63 

çevre düzeni planında, sulak alan ekosistemi ve sistemle ilişkili habitatlar dikkate alınarak, 
mutlak koruma, ekolojik etkilenme ve tampon bölgeler belirlenmiş; her bir bölge için koruma 
ve kullanım esaslarını düzenleyen özel plan kararlar geliştirilmi ştir.  
 
Alan Hakkında Genel Bilgi  
Kızılırmak Deltası çevresinde bulunan yerleşim yerleri 2000 yılı genel nüfus sayımına göre 
Bafra ve köylerinin toplam nüfusu 93748; Alaçam’ın 11950; 19 Mayis ve köylerinin 13986 ve 
Yakakent’in nüfusu ise 4707 olarak tespit edilmiştir. Kızılırmak nehrinin taşıdığı alüvyonların 
oluşturduğu ülkemizdeki en büyük deltalardan birisidir.  
 
Alanın Ekolojik Karakteristi ği 
Kızılırmak Deltası sulak alan ekosistemlerinin hemen hemen bütün üyelerini (doğal veya 
suni, daimi veya geçici, suyu akan ya da durgun, tatlı, acı veya tuzlu, gelgit bölgelerinde 
suların çekildiği dönemlerde su seviyesi 6 m’yi aşmayan deniz kesimlerini de kapsayan, bütün 
bataklık, turba veya suyla kaplı alanlar) içermesi bakımından büyük bir sulak alan 
kompleksidir. Bu komplekste yer alan başlıca ortamlar ise ormanlar (subasar ve kalıntı), 
göller, sazlıklar, ıslak çayırlar, kumullar ve tarım arazilerdir.  

 
Kızılırmak Deltası’nda çok çeşitli yaşama ortamları birçok türün bu alanda barınabilmesine 
olanak sağlamaktadır. Biyoçeşitlilik açısından da yüksek öneme sahip bu alan ayrıca uluslar 
arası öneme sahip birçok türe üreme alanı sağlamaktadır. Tüm bu özellikleri ile uluslararası 
öneme sahip sulak alan kriterine uyum göstermektedir. Karadeniz’i direkt olarak aşan göçmen 
kuşların uçuş hazırlığı ve uçuş sonrası dinlenebildikleri, beslenebildikleri ve korunabildikleri 
tek alandır. Taban suyunu dengeleme, denizden tuzlu su girişini önleme gibi işlevleriyle 
bulunduğu bölgenin su rejiminin düzenlenmesine katkı sağlamaktadır. Değişik habitatları, 
zengin bitki ve hayvan varlığı ile bilimsel çalışmalar için açık hava laboratuarıdır. Tüm 
bunların yanı sıra, Kızılırmak Deltası su ürünleri üretimi, saz kesimi ve otlatma imkânlarıyla 
yöre ekonomisine önemli katkılar sağlayan çok yönlü bir sulak alan ekosistemidir. Güzel 
manzarası ve barındırdığı yaban hayatı ile kuş gözleme, balık tutma, avcılık gibi rekreasyon 
faaliyetleri için ideal ortamdır. Hem biyoçeşitlilik hem de insan faaliyetleri açısından önemli 
bir sulak alan ekosistemidir. 
 
Değişik ekolojik karakterdeki habitatların varlığı deltayı bitki çeşitlili ği yönünden de zengin 
kılmıştır. Göl kıyıları, sazlıklar ve bataklıklar yoğun vejetasyonla kaplıdır. Göllerde su 
sümbülleri cinsine ait türler hâkimdir. Kıyılarda ise kamış, saz, sivri hasırotu bulunmaktadır. 
Bazı yerlerde nilüferlere de rastlanmaktadır. Kuru kesimlerde vejetasyon daha zayıftır. Bu 
kesimlerde hasırotu vejetasyonu içerisinde ayrıkotu, sinirotu, beşparmakotu ve sütleğen 
türleriyle, göl soğanı, engerekotu ve orkide yayılış göstermektedir. Kumulların yer aldığı sahil 
kesimleri bitki örtüsünden yoksundur. Diğer kesimlerde sütleğen, sığırkuyruğu yaygındır. 
Daha çok eski kumullarda olmak üzere yer yer defne, kocayemiş, mersin, süpürge otu, şimşir, 
orman gülü, çıkırgan ve erkek kızılcık gibi bodur ağaç ve çalılarla kaplı alanlar mevcuttur. 
Türkiye’deki nadir su basar ormanlardan biri olan Galeriç Ormanının hâkim ağaç türü 
dişbudaktır. Diğer önemli ağaç türleri ise; meşe, söğüt, peruka çalısı ve yemişgendir. 
Biyolojik çeşitlilik bakımından oldukça zengin olan ormanda 35 ötücü kuş türü kuluçkaya 
yatmaktadır138.  
 
Deltada bulunan göller, sazlıklar ve bataklıkların planktonlar ve omurgasız canlılar 
bakımından zengin oluşu alanın değişik türde zengin hayvan varlığına sahip olmasını 

                                                
138 http://www.cevreorman.gov.tr/sulak/sulak alan/kizilirmak.htm. Mart 2008 
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sağlamıştır. Göllerde, sazan, sudak, has kefal, mersin merinosu, alabalık türlerine ait zengin 
balık popülasyonları mevcuttur. Ayrıca bol miktarda kerevit bulunmaktadır139. Yeşil kurbağa, 
sıçrayıcı kurbağa, ağaç kurbağası ile su kaplumbağaları ve su yılanları deltanın değişmez ve 
önemli sakinlerindendir140.  
 
Deltada 2008 yılı itibariyle 308 kuş türü saptanmıştır ve bu sayı, Türkiye kuşlarının % 74’ünu 
oluşturmaktadır. Bölgede görülen türlerden büyük deniz düdükçünü ve kuzey incir kuşu 
bugüne dek Türkiye’de sadece Kızılırmak Deltası’nda saptanmıştır. Yine küçük kiraz kuşu ve 
ak kiraz kuşu son 25 yılda Türkiye’de sadece Kızılırmak Deltası’nda görülmüştür. Deltadaki 
türlerden tepeli pelikan, cüce karabatak, al boyunlu kaz, dikkuyruk, şah kartal, küçük 
kerkenez ve toy dünya çapında nesilleri tehlikede olan türlerdir. Bu türlerden tepeli pelikan 
deltada kuluçkaya yatmaktadır141.  

 
2002-2006 yılları arasında Kızılırmak Deltasında yapılan halkalama çalışmaları sırasında 117 
türe ait 34364 kuş kayıtlara geçmiştir142. 
 
Delta ve yakın çevresi memeliler bakımından da oldukça zengindir. Yörede görülen başlıca 
memeli türleri su sıçanı, ev sıçanı, su samuru, yaban kedisi, çakal, ağaç sansarı, sincap ve 
yaban domuzudur143.  
 
Alanın Hidrolojik Yapısı 
Çevre ve Orman Bakanlığı ve Doğa Derneği koordinasyonu tarafından hazırlanan Kızılırmak 
Deltası Yönetim Planı Projesi 2. Gelişme Raporu’na göre Bafra da yıllık ortalama yağış 749.7 
mm’dir ve yağışlar genel olarak yağmur halinde çoğunlukla Kasım, Aralık ve Ocakta 
düşmektedir. En fazla yağış 99.7 mm ile Aralık ayında en az yağış ise 29.0 mm ile Temmuz 
ayında görülür. Yıllık toplam buharlaşma ise 1132.05 mm’dir144.  
 
Deltada yedi büyük göl bulunmaktadır. Bunlar: Balık Gölü (1389 ha), Cernek gölü (589 ha), 
Liman Gölü (272 ha), Gıcı Gölü (125 ha), tatlı Gölü (52 ha), Uzun Göl (293 ha) ve Karaboğaz 
Gölü (170 ha). Karaboğaz Gölü Kızılırmak’ın batı diğer göller doğu sahilindedir.  
 
Yerel halktan alınan bilgilere göre alandaki göllerde denizden ve drenaj kanallarından 
gerçekleşen su girişi ile su düzeyinde azalma bulunmamaktadır. Drenaj kanallarından gelen 
suyla alüvyon taşınmaktadır ancak bu durum balıkçılık gibi ekonomik faaliyetleri etkileyecek 
ölçekte değildir. Kızılırmak Delta Ovası yeraltı suları bakımından oldukça zengindir. Yeraltı 
suyu verimli olup, özgül debisi 2 L/s/m’den yüksektir145. Yeraltı suyunun deniz seviyesinden 
80 cm derinlikten, 10 m yükseklikte olan bölgelerde ise 2.5 m derinlikten çıkartılabildiği, bu 
suyun tarım faaliyetleri için kullanılmadığı, tarım faaliyetleri için gereken suyun Derbent 
Barajından temin edildiği yerel halk tarafından belirtilmiştir. 
 
 
 
 

                                                
139 Ibid sayfa 66/1. 
140 Ibid sayfa 66/1. 
141 Ibid sayfa 66/1. 
142 2007. 2nd International Ornitology Congress, Abstract Book. 
143 Ibid sayfa 66/1. 
144 1995. Çevre Bakanlığı Kızılırmak Deltası Yönetim Planı Projesi, II. Gelişme Raporu.  
145 Ibid Sayfa 3/2.  
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Sulak Alandaki Su Kalitesi Hakkında Genel Bilgi 
Đl Tarım Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre her gölden yılda 4 adet örnek alınmaktadır. 
Ayrıca Kızılırmak’ın alana girişinden ve denizden de örnek alınmaktadır. Normalde 0.02 
mg/lt olması gereken amonyak değeri Kızılırmak’ın bölgeye giriş yaptığı yerde 0.117 
mg/lt’dir. Bir başka deyişle su alana gelirken kirlenmiş şekilde gelmektedir. Daha önceleri 
yüksek olan sudaki bakır değeri özellikle kurulan atık su arıtım tesisleri yardımıyla 
günümüzde normal sınırlarına inmiştir.  
 
Ulusal ölçekte gerçekleştirilen Nitrat Projesinin öncelikli bölgelerinden biri de bu deltadır. 
Avrupa’nın nitrat kontrol sınırı 25 mg/lt ve dikkat sınırı 50 mg/lt iken bölgedeki balık üretimi 
için tarım bakanlığının uygun gördüğü değer 4.2 mg/lt’dir. Bu da Avrupa değerlerine göre çok 
daha sağlıklıdır. Örneğin, bu değer Liman Gölünde 1,85 mg/lt’dir.  
 
Yerel halka göre tarım için kullanılan ilaçlar kanala karışmaktadır. Buna ek olarak gelen 
gübre girişi ile de göldeki ekosistemde ciddi değişiklikler meydana gelmiştir. Göldeki bitki 
miktarı artmış ve böylece balıkların saklanabileceği alan da artmıştır. Buna bağlı olarak 
balıkçıların ağ ile balık avlamaları çok zor duruma gelmiştir. 
 
Sulak Alanın Kullanım Şekilleri 

 
Tarımsal Kullanım 
Kızılırmak Deltası, tarımsal potansiyel bakımından Türkiye'nin en zengin ovalarından 
birisidir. Deltanın %50’den fazlası tarım arazisi olarak kullanılmaktadır146. Alkali ve zengin 
organik madde içeren Kızılırmak Deltası topraklarında yetiştirilen en önemli ürünlerin 
başında mısır gelmektedir. Buna ek olarak buğday, pirinç, ayçiçeği, patates, yonca, tarla 
fasulyesi, şeker pancarı gibi tarla bitkileri; lahana, marul, pırasa, ıspanak, biber, domates, 
kavun, karpuz, patlıcan, soğan gibi sebzeler yetiştirilmektedir. Alanın meyilli arazilerinin 
hemen hemen tamamında ise tütün tarımı yapılmaktadır. Ve az da olsa meyve (elma, şeftali, 
kestane, erik) yetiştiricili ği de yapılmaktadır. Son yıllarda seracılık da önem kazanmaktadır147. 
Organik tarım faaliyetleri rağbet görmemesine rağmen iyi tarım uygulamaları deltanın dışında 
bulunan Emeni Köyünde pilot uygulamalar başlamıştır. 
 
Sazcılık 
Alanda saz kesimi yapılmaktadır. Bu kesim süresi 5 ay olarak belirlenmiştir. Kesilen sazlar 
ertesi yıla yeniden gelişmesi beklendikten sonra yeniden kesilebilir duruma gelmektedir. 
Deltada, saz kesimi ve satımından elde edilen gelir 2005 yılına kadar olan verilere göre yıllık 
500 bin ABD Doları civarındadır148.  2008 yılı değeri ile ilgili bir hesaplama mevcut değildir. 
 
Hayvancılık 
Hayvancılık genellikle aile işletmeciliği şeklinde olup, büyükbaş (özellikle manda), küçükbaş 
ve kümes hayvanı yetiştiricili ği yapılmaktadır. Bölge halkı manda sayısının geçen yıllar 
içinde azalmaya başladığını belirtmiştir. 
 
 
 

                                                
146 Görgün, E. O. Kızılırmak Deltasının Ekolojik Yapısı Üzerine Bir Đnceleme.  
147 2001. Kızılırmak Deltasının ”Özel Çevre Koruma Bölgesi” Kapsamına Alınması ile Đlgili Gerekçeli Teknik 
Rapor. 
148 Balkaya, N. ve Çelikoba, Đ., 2005. Sulak Alanlar Ve Kızılırmak Deltası. II. Mühendislik Bilimleri Genç 
Araştırmacılar Kongresi MBGAK, Đstanbul, 17–19 Kasım 2005.  
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Balıkçılık 
Göllere yakın olan köyler ikinci bir gelir kaynağı olarak balıkçılığa yönelmişlerdir. Deltada 4 
adet kooperatif bulunmaktadır. Göllerde, sazan, sudak, has kefal, mersin morinası, alabalık ve 
inici balığı avlanan balık türleridir. Su seviyesinin yüksek olduğu yıllarda Balık Gölü'nde tirsi 
ve hamsiye de rastlanmaktadır. Ayrıca, göllerde aynalı sazan da yetiştirilmektedir. Son 
yıllarda kerevit avcılığı da yaygınlaşmıştır149.  
 
Balıkçılara göre geçmişten günümüze balık verimleri çok azalmıştır; 1970’li yıllarda yaklaşık 
500 ton balık avlanırken 1990’lı yıllarda bu miktar 125 tona düşmüş, mevcut durumda bu 
sayının da çok altında olduğu belirtilmiştir. Bu azalmanın nedeninin ise genel olarak tarım 
arazilerinden taşınan pestisitler ve gölde çoğalan bitkiler olduğu söylenebilir. 
 
Endüstriyel Kullanım 
Bafra ilçesinde bulunan ve alıcı ortama atık su deşarj eden üç büyük fabrika bulunmaktadır.. 
Bunun yanı sıra iki adet işletme tesisive çeltik fabrikaları mevcuttur.150.  
 
Evsel Kullanım 
Bafra ilçesine içme suyu kuyulardan sağlanmaktadır. Bu kuyular Kızılırmak Nehrinin sol 
sahil alüvyonunda açılmıştır. 19 Mayis ilçesinde ise içme suyu keson kuyulardan 
sağlanmaktadır. Köylerin evsel su ihtiyacı ise köylüler tarafından açılan sığ köy kuyuları ve 
kaynaklardan sağlanmaktadır.  
 
Sulak Alanı Doğrudan/Dolaylı Etkileyen Su Altyapı Projeleri 
1971 yılında “Bafra Ovası Sulama ve Drenaj Şebekeleri ile Kızılırmak Islahı” kati raporu 
Ozgil Suyapı Grubu tarafından hazırlanmıştır. Bu proje raporunda Bafra ovasında 2 metre 
kotunun üzerinde 36752 ha alanın sulama ve drenajı ile Kızılırmak’ın seddelenerek ıslahı 
öngörülmüştür. Ayrıca DSĐ tarafından Bafra Ovası Drenajı ile Kızılırmak kıyı oyulmalarını 
sol sahilde 116 km olmak üzere toplam 222 km drenaj ana kanalı açılmış, 6181 m 
uzunluğunda gelemağrı Kızılırmak seddesi ile 400 adet mahmuz ve 4700 m canlı iksa 
yapılmıştır. Drenaj kanalları, tüm deltadaki tarlaların drene edilen sularını alarak göllere 
vermektedir. Böylece göllerdeki su seviyesi sabit tutulmakta ama bunun yanında tarlalarda 
kullanılan pestisit ve gübreler de göl suyuna karışmaktadır. DSĐ tarafından 1992 yılında 
yapımı başlatılan kuşaklama kanalı ile bu suların hepsinin toplanarak göllere verilmeden 
direkt denize verilmesi planlanmaktadır. Bu da göllerin yeraltı suları ile yeterince 
beslenmemesi durumunda, su seviyelerinin düşebilmesi ihtimalini ortaya çıkarmaktadır. 
Ayrıca bu kuşaklama kanalı ile birçok hayvan için üreme ve beslenme alanı olan ıslak çayırlar 
ve su basmalarının kurutulması amaçlanmıştır151. DSĐ’ye bağlı olarak gerçekleştirilmesi 
düşünülen projelerden biri tarım alanlarından toplanan gübre ve ilaç içeren sulama sularının 
drenaj kanallarıyla toplanarak denize boşatılmasıdır. Böylece göllere yönelen suyun denize 
boşaltılarak göllerin kirlenmesi engellenmeye çalışılacaktır. Bahsi geçen drenaj kanalının 
Ramsar Alanı sınırından 200-500-750 m kadar uzaktan geçirilmesi düşünülmektedir.  
 
Alandaki Başlıca Sorunlar 

 
1. Kirlilik  
Kızılırmak deltasına gelen su çok geniş bir bölgeyi kat ederek Karadeniz’e boşalmaktadır. Kat 
ettiği bölgelerde de hem endüstriyel faaliyetlerden hem tarım alanlarından hem de şehirlerden 

                                                
149 Ibid sayfa 66/1. 
150 Ibid sayfa 68/2. 
151 Ibid Sayfa 67/6. 
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gelen atıklarla kirlenen sular Samsun bölgesine giriş yapmaktadır. Hali hazırda kirlenmiş olan 
sular bu ildeki faaliyetlerle daha da çok kirlenerek deltadaki göllere boşalmaktadır. 
 

Tarım faaliyetleri nedeniyle suyun kirlenmesi 
Çeltik tarımında kullanılan su drenaj kanalları vasıtasıyla göle gönderilmektedir. 
Aslında bu gölün su miktarının azalmaması için önemli bir uygulamayken tarlalardan 
göle tarım ilaçlarının taşınmasını sağladığı için zararlı bir uygulama halini almaktadır. 
Tarım ilaçlarının bilinçli kullanılmaması da bu etkinin normalde olacağından çok daha 
büyük olmasına neden olmaktadır. 
Arıtılmadan nehirlere boşaltılan atık sular: 
Bölgede mevcut fabrikaların bazılarında atık arıtma tesisleri mevcuttur. Fakat 
bölgedeki tüm tesislerin arıtma sisteminin olmaması ve bazen mevcut arıtma 
sistemlerinin tam randımanlı çalışmaması alanda atık birikimine yol açmaktadır. 

 
2. Sürdürülebilir olmayan sulama ve drenaj projeleri  
Gerçekleştirilecek sulama sistemi çalışmalarından önce sulak alanı besleyen ve sulak alandan 
beslenen tüm sistem değerlendirilmelidir. Bu sistemin işleyişine göre sulak alana en az zarar 
verecek işletim şekli uygulanmalıdır. Fakat, Kızılırmak’ta deltayı meydana getiren sistem tam 
olarak araştırılmadan sulama kanalları ve diğer çalışmalar gerçekleştirilmi ştir. Bu da alanın 
insan faaliyetleri ile doğal yapısını kaybetmesine neden olmaktadır. 
 
3.Kaçak yapılaşma 
Sit alanı olarak ilan edilmesine rağmen alanda pek çok bina bulunmaktadır. Bu binalar sulak 
alana oldukça yakın mesafede bulunmaktadır. Su içinde olmalarına rağmen bu binaların 
özellikle yazlık olarak kullanıldığı bilinmektedir. 
 
4. Kaçak avcılık 
Kaçak olarak sürdürülen avcılık faaliyetleri alanı olumsuz yönde etkileyen faktörlerden bir 
tanesidir.  
 
Sulak Alandaki Koruma Çalışmaları 
Dünya Bankası desteğiyle gerçekleştirilen (Samsun, Tokat, Amasya ve Çorum illerini 
kapsayan) Karadeniz’de Kirliliğin Azaltılması Projesi deltada bulunan Yörükler ve Đlyaslı 
Köylerinde uygulanmaya başlamıştır. Bu proje kapsamsında ahırların yakınında gübre 
çukurları kazılmakta ve gübreler burada biriktirilmektedir. Biriktirilen bu gübrelerin organik 
tarımı çalışmalarında kullanılması planlanmaktadır.  
 
Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Kızılırmak Deltası Yönetim Planı; 2006-2007 yıllarında 
Doğa Derneği’ne yaptırılmış ve USAK tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. 
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ULUABAT GÖLÜ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ramsar Alanın Adı: Uluabat Gölü 

Ramsar Alanı Đlan Edilme Tarihi ve Ramsar Alanı Büyüklüğü: 15/04/98 - 19,900 ha 
 
Coğrafi koordinatları (eylem/boylam):N: 40° 09’ 30.28” E: 28° 36’ 20.25” 

Deniz Seviyesinden Yükseklik: 8 m 
 
Cografi ve idari konum: 
Uluabat Gölü, Marmara Denizi’nin güneyinde, doğu-batı doğrultusunda uzanan tektonik 
kökenli Yenişehir-Bursa-Gönen çöküntü alanında oluşmuştur. Göl Bursa, Kütahya, Balıkesir 
ve Bilecik il sınırları içerisindedir..  
 
Diğer Koruma Statüleri: 
Uluabat Gölü 2001 yılında Ramsar Statüsü kazanmıştır. Uluabat Gölü 2001 yılında ‘Yaşayan 
Göller Ağı’ na (Living Lakes Network) dahil edilmiştir. Günümüzde Uluabat Gölü bu ağa 
dahil olan 55 gölün 24 ortak kuruluşundan bir tanesidir.  
 
Alan Hakkında Genel Bilgi 
Gölün havzası büyük çoğunlukla Bursa (2007 verilerine göre 2.439.876 nüfuslu), Kütahya 
(2000 sayımlarına göre 656.903 nüfuslu), Balıkesir (2000 sayımlarına göre 1.365.347 
nüfuslu) ili sınırları içerisinde, çok azıda Bilecik (2000 sayımlarına göre 194.326 nüfuslu) 
ilinde yer alır ve yaklaşık 10500 km2 alan kaplamaktadır. 2000 yılı verilerine göre 76887 
nüfuslu Karacabey ve 100705 nüfuslu Mustafakemalpaşa ilçeleri sınırları içinde kalmaktadır. 
Göl çevresinde 17 yerleşim birimi bulunmaktadır.  
 
Kabaca üçgen biçimli olan Uluabat Gölü doğu-batı yönünde uzunluğu 23-24 kilometre., 
genişliği ise 12 km. kadardır. Göl alanı yıllara ve mevsimlere göre değişiklik göstermektedir. 
Göl alanı için bugüne kadar verilmiş en yüksek değer 24.000 hektar,  en düşük değer 13500 
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hektardır152. 1995 yılında DSĐ’nin yaptığı alan-hacim belirleme çalışmalarında Uluabat 
Gölünün maksimium su seviyesindeki alanının 155 km2, su hacminin ise 346 hm3 olduğu 
belirtilmektedir. DSĐ’nin 1965 yılında yaptığı benzer çalışmada ise gölün alanı 161 km2 ve 
hacmi ise 387 hm3 olarak verilmiştir. Yapılan çalışmalar, 30 yıllık süreçte göl hacminin 
sedimentasyon nedeniyle 41 hm3 (41 milyon m3) azaldığını göstermektedir153. Gölün güney-
batı kıyıları 1993 yılında yapılan seddelerle çevrilmiş ve gölün bu kesimi tarıma açılarak 
geçmişte olduğu gibi geniş alanlara yayılması engellenmiştir. Denizden yüksekliği yaklaşık 8 
metredir. Günümüzde ortalama 3 m derinliğe sahiptir. Bu derinlik yaz aylarında 0,8-1 m’ye 
kadar geriler. Büyük bir bölümü oldukça sığ olup, bu kesimlerdeki derinlik 1-2 m arasında 
değişmektedir. En derin yeri Halilbey Adasındaki 10 metreyi bulan çukurluktur154.  
 
Gölün kuzey kıyıları diğer kesimlere göre nispeten girintili çıkıntılıdır. Kuzeyde kalker yapılı 
iki yarımada (Eskikaraağaç ve Gölyazı) bulunmaktadır. Yine göl içerisinde yapılarında 
kalkerlerin egemen olduğu 7 adet ada bulunmaktadır. Bu adaların en büyüğü Halilbey 
adasıdır. Gölü besleyen en önemli su kaynağı Mustafakemalpaşa Çayı'dır. Göl dibindeki ve 
çevresindeki karst kaynakları ile yağışlı dönemlerde göle ulaşan küçük dereler gölün 
beslenmesine katkı sağlamaktadır. Ayrıca, gölün güneybatısındaki tarım alanlarının drenaj 
suları da göle verilmektedir. Göle giren su miktarı mevsimlere ve yıllara göre büyük 
değişiklik göstermektedir. Gölün fazla suları gölün batısındaki Uluabat Deresiyle Susurluk 
Çayı'na ve bu çay vasıtasıyla da Marmara Denizi'ne boşalmaktadır. Ancak, göl su seviyesi 
Uluabat Deresinin altına düştüğünde dere göle doğru akışa geçerek gölü beslemektedir155.  
 
Alanın Ekolojik Karakteristi ği 
Uluabat Gölü tipik bir sığ göldür. Rüzgârın etkisiyle tam karışıma uğrar. Işık erişebilirliğinin 
etkilediği littoral bölgesi geniştir. Bu nedenle sucul bitkiler yönünden ülkemizin en zengin 
sulak alanlarından biridir. Gölün hemen hemen bütün kıyıları geniş sazlıklarla, sığ kesimleri 
ise su içi bitkileri ile kaplıdır.  

 
Bütün sulak alanlarda olduğu gibi, Uluabata Gölü’nde de en yaygın bitki grubu kamış ve 
sazdır. Pharagmites australis’in hâkim olduğu yerlerde yem kanyaşı, su sandalye sazı 
(Scirpus) ve Stachys palustris görülmektedir. Gölün kuzeybatısındaki geniş sulak 
çayırlıklarda, deniz sandalye sazı hâkimdir. Alanda görülen diğer türler, bataklık sandalye 
sazı, Agrostis stohonifea ve mızraklı kaşık otudur156.  
 
Uluabat Gölü, Türkiye'nin en geniş nilüfer (Nymphaea alba) yataklarına sahiptir. Beyaz 
nilüfer gölün kuzeydoğu kıyılarında ve Mustafakemalpaşa Çayı'nın göle giriş ağzında çok 
geniş alanları kaplamaktadır. Nilüferlerin bulunduğu alanlarda tilki kuyruğu, kıvırcık su 
sümbülü ile su sandalye sazı görülmektedir. Gölün kuzeydoğusunda ise, nilüferlerle birlikte 
dik sığır sazı ve Paspalum paspolodes bulunmaktadır157.   

 

                                                
152 1998. Lake Uluabat, Çevre ve Orman Bakanlığı, Sulak Alanlar Dairesi. 
153 Aksoy, E. Uluabat Gölüne uzaktan algılama ve coğrafik bilgi sistem teknikleri ile bir 
bakış. Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü.  
154 www.cevreorman.gov.tr/sulak/sulak alan/uluabat.htm 
155 Ibid Sayfa 73/3. 
156 Ibid Sayfa 73/3. 
157 Ibid Sayfa 73/3. 
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Tilki kuyruğu ve su sümbülleri gölde yaygın olarak görülen diğer bitki türleridir. Tilki 
kuyruğu gölün güneybatı ucunda ve Mustafakemalpaşa Çayı’nın döküldüğü yerlerde saf 
topluluklar oluşturmaktadır158.  
 
Gölün güneybatı kesimlerinde ılgınlar, tuzcul karakterli Salicornia üyeleri, Artemisia 
santericum, Hordeum marinum ve Bromus hordeaceus yaygındır. Yine Mustafakemalpaşa 
Çayı’nın döküldüğü yerde söğüt ve ılgınlardan oluşan bitki toplulukları bulunmaktadır159.  
 
Uluabat Gölü, biyolojik üretim yönünden ötrofik (bol gıdalı) göllerimizden biridir. 1998-1999 
yıllarında gerçekleştirilen bir çalışmada epipelik, epilitik ve epifitik alglerden 406 takson 
tanımlanmıştır. 2004 yılında yapılan bir araştırmada ise 331 tür fitoplankton bulunmuştur160. 
Planktonlar ve dip canlıları bakımından zengin oluşu, değişik türden çok miktarda canlının 
üremesi ve beslenmesi için ideal bir ortam oluşturmuştur.  
 
Alanda bol miktarda ova kurbağası (Rana ridibunda) ve su yılanı (Natrix natrix) 
bulunmaktadır161.  
 
1984’de bulunan 21 balık türünden sadece 19’u 1999-2000’de gözlemlenebilmiştir. Gölde 
genellikle turna, sazan, kızılkanat, tatlısu kolyozu, eğrez, inci balığı, tahta balığı, ringa, 
kızılgöz, yayın, deniziğnesi, acı balık, taş yiyen, feki gibi balık türleri ve kerevit 
bulunmaktadır. Son yıllarda göle israil sazanı ve kadife de atıldığından bu türe de sıkça 
rastlanmaktadır. Diğer göller ile karşılaştırıldığında bu sayı oldukça yüksektir. Turna ve sazan 
ticari öneme sahip balıklardır162 ancak yabancı tür olduklarından tür dengesini etkilemiş, 
doğal olarak gölde bulunan türlerin sayısında azalma görülmüştür. 
 
Anadolu'ya kuzeybatıdan giren kuş göç yolu üzerinde yer alması, önemli kuş alanlarından 
Kuş Gölü'ne çok yakın mesafede (35 km) bulunması, besin maddelerince oldukça zengin 
olması ve uygun iklim koşullarının var oluşu değişik türden kalabalık kuş gruplarının alanda 
beslenmesine, kışlamasına ve üremesine olanak sağlamıştır. 1996 yılında gölde 
gerçekleştirilen kış sayımlarda ortaya çıkan su kuşu sayısı 429423’tür. Daha sonraki yıllarda 
yapılan sayımlar ise şöyledir: 1999 yılında 288452, 2001 yılında 42952 ve 2002 yılında 
yaklaşık 25000163,164.  
 
Alan ayrıca bazı küresel ölçekte nesli tehlike altında türlere de ev sahipliği yapmaktadır: 
küçük karabatak (Phalacrocorax pygmeus), tepeli pelikan (Pelecanus crispus), bıyıklı sumru 
(Chlidonias hybridus), pasbaş patka (Aythya nyroca). Dünya çapında yok olma tehlikesi 
altında olan kuş türlerinden küçük karabatağın ülkemizdeki en önemli üreme alanıdır. 1995 
yılı Ocak ayında türün 1075 bireyi, 2004 yılında yapılan sayımına göre ise 1072 birey alanda 
kaydedilmiştir. Ayrıca dünya çapında yok olma tehlikesi ile altında olan tepeli pelikanın da 
önemli beslenme ve kışlama alanlarından biri olup, Ekim 1994’de gölde 136 bireylik 
populasyon kaydedilmiştir165,166. Gölde, kuluçkaya yatan diğer önemli türler; Alaca balıkçıl, 

                                                
158 Ibid Sayfa 73/3. 
159 Ibid Sayfa 73/3. 
160 Karacaoğlu, D., Dere, Ş., Dalkıran, N., 2004. A Taxonomic Study on the Phytoplankton of Lake Uluabat 
(Bursa). Turkish Journal of Botany 28, 473-485. 
161 Ibid sayfa 73/3. 
162 Ulubat Gölü Yönetim Planı, 2007. T.C. Çevre Bakanlığı ve Türkiye Doğal Hayatı Koruma Derneği.  
163 http://www.wwf.org.tr/su/tuerkiyenin-su-kaynaklari/baslica-su-kaynaklari/kizilirmak/ . Şubat-2008 
164 Ibid Sayfa 74/6. 
165 Ibid Sayfa 73/3. 
166 Ibid Sayfa 74/7. 
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kaşıkçı, küçük ak balıkçıl, çeltikçi, küçük balaban, gece balıkçılı, ergüvani balıkçıl, saz 
delicesi, bataklık kırlangıcı, mahmuzlu kız kuşu, kara sumru gölde kuluçkaya yatan diğer kuş 
türleridir. 
 
Göl çevresinde görülen memeli türleri küresel ölçekte nesli tehlike altında olan su samuru, 
çakal, tilki, porsuk ve tavşandır.  
 
Alanın Hidrolojik Yapısı  
Gölü besleyen en önemli su kaynağı Mustafakemalpaşa Çayı'dır (1974-1988 su potansiyeli 
ortalaması 2 milyar m3’tür). Göl dibindeki ve çevresindeki karst kaynakları ile yağışlı 
dönemlerde göle ulaşan küçük dereler gölün beslenmesine katkı sağlamaktadır. Ayrıca, gölün 
güneybatısındaki tarım alanlarının drenaj suları da göle verilmektedir. Göle giren su miktarı 
mevsimlere ve yıllara göre büyük değişiklik göstermektedir. Gölün fazla suları gölün 
batısındaki Uluabat Deresiyle Susurluk Çayı'na ve bu çay vasıtasıyla da Marmara Denizi'ne 
boşalmaktadır. Ancak, göl su seviyesi Uluabat Deresinin altına düştüğünde dere göle doğru 
akışa geçerek gölü beslemektedir167.  
 
Uluabat Gölü ile ilgili literatürlerde ve günümüzde de zaman zaman gölün 160 km2 alana 
sahip olduğu belirtilmektedir. Ancak söz konusu alan verimli tarım toprakları kazanmak, düz 
ya da düze yakın tarım arazilerini taşkından korumak amacıyla DSĐ tarafından Uluabat 
Gölünün Güney – Güney Doğu kıyılarına yapılan setle daralmıştır. 1995 yılında DSĐ’nin 
yaptığı alan-hacim belirleme çalışmalarında Uluabat Gölünün maksimum su seviyesindeki 
alanının 155 km2, su hacminin ise 346 hm3 olduğu belirtilmektedir. DSĐ’nin 1965 yılında 
yaptığı benzer çalışmada ise gölün alanı 161 km2 ve hacmi ise 387 hm3 olarak verilmiştir. 
Yapılan çalışmalar, 30 yıllık süreçte göl hacminin sedimantasyon nedeniyle 41 hm3(41 
milyon m3) azaldığını göstermektedir. Yapılan başka bir çalışmada ise gölün 1974 yılından 
1998 yılına kadar geçen 24 yıllık süreçte başlangıçta 135 km2 olan alanının yüzde 14 oranında 
küçülerek 116 km2 olduğu tespit edilmiştir168. 
 
Göl suyunun yenilenme süresi gölün batı taraflarında 2- 5 hafta iken gölün doğu tarafında 6 
ay kadar sürmektedir169. Göl suyunun 70’li yıllarda Su Kirliliğinin kontrolü yönetmeliği 
yüzey suyu sınıflandırmalarına göre 1. ile 2. sınıflar arasında değiştiği ancak 1999- 2000 yılı 
ölçümlerinde 2., 3. ve hatta 4. (en kirli seviye)  sınıflar arasında seyrettiği görülmüştür170. 
 
Son yıllarda göl suyu kolloidal kil ihtiva ettiği için devamlı bulanıktır. Göldeki 
fitoplanktonların baskın durumuna göre göl suyuna bazen yeşilimsi-sarı, bazen de grimsi-sarı 
renkler hakim olmaktadır. Göl suyunun bulanık olmasından dolayı ışık geçirgenliği çok azdır. 
Đlkbaharda göle giren süspanse maddelerin artışına bağlı olarak ışık geçirgenliği 22 cm’ye 
kadar düşebilmektedir171. 
 
Uluabat Gölü’nün yıllık ortalama besin yükü 1-8 gP/m2yıl civarındadır. Tipik sığ göllerde bu 
yükün 1 gP/m2yıl değerini aşmaması önerilmektedir172.  Göl içi çözünmüş inorganik azot 
yoğunluğu 1986 – 1992 yılları arasında 0,2- 0,4 mg/lt arasındayken 1998-1999 yıllarında 0,6-

                                                
167 Ibid Sayfa 74/6. 
168 Ibid Sayfa 73/2. 
169 Ibid Sayfa 74/6. 
170 Ibid Sayfa 74/6. 
171 Ibid sayfa 73/3. 
172 Bulut, E. ve Aksoy, A., 2008. Impact of fertilizer usage on phosphorus loads to Lake Uluabat. Desalination 
226, pp. 289–297. 
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0,8 mg/lt seviyesine ulaşmıştır. 1995 yılında yapılan çalışmaya göre balıklarda başta 
kadmiyum olmak üzere ağır metal birikimi gözlenmiştir. Ayrıca, kara avcılığında kurşun 
kullanımının bir etkisi olan kurşun kirlenmesi balıklar ve kuşlarda kurşun zehirlenmelerine 
neden olmaktadır. Göle dökülen sudaki askıda katı madde yoğunluğu ise 2000 yılında 200 
mg/lt olarak ölçülmüştür. Bu değer ırmaklara göre 3 kat fazladır173. 
 
Sulak Alanın Kullanım Şekilleri 
 
Tarımsal Kullanım 
Göl çevresinde yüksek yamaçların ve ormanlık arazinin bulunduğu gölün güney doğusu hariç 
yoğun tarımsal faaliyetler yapılmaktadır.Yöre halkı geçimini genellikle tarım ve tarım 
ürünlerinin ticaretinden sağlamaktadır. Yaygın olarak yetiştirilen başlıca ürünler; domates, 
soğan, patates, şekerpancarı, mısır, patlıcan, fasulye, susam, ayçiçeği, buğday ve arpadır. 
Zeytin yetiştiricili ği ve meyvecilikte yöre tarımında önemli yer tutmaktadır. Gölden 
pompalarla su çekilmekte ve göl çevresindeki 6350 hektar tarım arazisi sulanmaktadır174. 
 
Sazcılık Eskikarağaç, Gölyazı ve Akçalar başta olmak üzere yöre sakinleri arasında yaygın bir 
geçim kaynağıyken son yıllarda azalmasına rağmen çeşitli illerden saz kesmeye gelenler 
oluyor. Sazlar yurt dışına ihraç edilmektedir. 
 
Hayvancılık  
Hayvancılık Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerinde yaygın olup, önemli bir gelir 
kaynağıdır. Yöre, merinos koyunu ve nitelikli sığır besiciliği ile tanınmıştır. 
Mustafakemalpaşa çayı deltasında 300 manda ve yüzlerce koyun yetiştirilmektedir. 
Karacabey ilçesi Mihaliç peyniri ile ünlüdür. Gölyazı beldesinde ise toplam 10000 tavuk 
kapasiteli 7 tavukhane ve çalışır halde 3 adet süthane bulunmaktadır175.  
 
Balıkçılık  
Başta Gölyazı olmak üzere göle sınırı olan 11 yerleşim alanı göldeki su ürünlerinden 
yararlanmaktadır. Gölyazı köyünün diğerlerinden farklı olarak tarımsal arazi yetersizliği 
nedeniyle temel geçim kaynağı balıkçılık olmuştur. (Gölyazı, Akçalar, Fadıllı, Dorak, 
Uluabat, Eskikaraağaç) Hanelerin yaklaşık %85’i balıkçılıkla geri kalanı tarımla 
uğraşmaktadır. Balıkçıların bir kısmı Gölyazı Su Ürünleri kooperatifine bağlıdır. Avlanan 
balıklar mezatta satılmaktadır. Kooperatifin 2007 yılı sonu itibariyle 680 üyesi mevcuttur. 
Gölyazıda yaklaşık 500 tane tekne bulunmaktadır. Gölde bulunan 21 tür balık içerisinde ticari 
amaçlı avlananlardan başlıcalar turna ve sazandır. Az miktarda da olsa yayın, tatlı su kefali, 
ringa balığı ve kızılkanat balıkları da avlanmaktadır. Eskiden yılan bağlığının gölde bol 
miktarda bulunduğu, ancak son 25 yıldır nadiren rastlandığı oradaki balıkçılar tarafından 
belirtilmektedir. 1999 yılı verilerine göre sazan 28 ton, turna 79 ton ve diğer balıklar ise 259 
ton olarak belirlenmiştir. Son yıllarda ise turna ve sazan dışında avlanan diğer türlerin yıllık 
toplamının 15- 20 ton arasında değiştiği belirtilmiştir. Balıkçılığın en yoğun olduğu dönem 
Kasım Aralık aylarıdır ve balıkçılık yıl boyu yapılır. Göldeki en önemli su ürünlerinden biri 
de kerevittir. 1986’da 311 ton kerevit avlanmakta iken, 1986 yılındaki mantar hastalığı 
nedeniyle kerevit üretimi 1987’de 8 tona düşmüştür. Zaman içinde artış gösterip 1999 yılında 
40 tona ulaşmıştır. Yöredeki balıkçılar da son bir kaç yıldır hastalığın etkisinin ortadan 
kalkmaya başladığını ve avlanan kerevit miktarında artışlar olduğunu belirtmektedirler176.  
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Endüstriyel Kullanım  
Bölgede 3 adet konserve fabrikası,52 adet deri işletme tesisi,  27 adet mandıra, 1 adet bitkisel 
yağ fabrikası, 7 adet gıda fabrikası ve 1 adet su ürünleri işletme tesisi mevcuttur. Bahsi geçen 
tesislerin hemen hepsi üretimleri dolayısıyla kirletici vasfı yüksek tesislerdir. Pek çoğunda 
arıtma tesisi bulunmadığı veya yeterli olmadığı için gölde kirlenmeye neden olmaktadırlar. 
Ayrıca, yörede metal eşya ve imalat kollarında faaliyet gösteren çok sayıda atölye 
bulunmaktadır. Yöredeki sanayi daha çok tarıma dayalı küçük ölçekli işletmeleri 
kapamaktadır. Göl çevresinde bulunan 9 adet madencilik i şletmesi ve bor madenleri işletmesi 
göle atık veren tesislerdendir. Ayrıca bölgede yer alan termik santral, göle yoğun sediman 
taşınmasını sağlayarak göl ekosisteminin bozulmasına neden olmaktadır177.  
 
Evsel Kullanım  
Yerel kaynaklardan alınan bilgiler uyarınca bölgedeki köylerin ortak su kuyuları mevcuttur. 
Bunlardan Gölkıyı bölgesindeki kuyu 250 m’deyken 2006 yılında çökmüş, evsel kullanım 
amacıyla 170 metre derinliğinde yeni bir kuyu açılmıştır.. 
 
Sulak alanı doğrudan/dolaylı etkileyen su altyapı projeleri 
DSĐ 1. Bölge yetkililerinden alınan bilgilere göre Orhaneli Çayı üzerinde yapılacak olan 2008 
yılı içerisinde bitmesi planlanmaktadır. Bu baraj ancak 2024’te içme suyu sağlayacaktır. 
Çınarcık barajından 11 km’lik bir kanal ile göle su getirecek olan kuvvet tüneli gölün durgun 
kısımlarını hareketlendirecek ve bu durum durgun suya ihtiyaç duyan nilüfer yataklarını 
etkileyebilecektir. Diğer yandan gölün durgun olan kısımlarındaki suyun hareketlenmesini 
sağlayarak buradaki suyun yenilenme süresini azaltabileceği düşünülmektedir178. Emet Çayı 
üzerinde ise enerji ve taşkın koruma amaçlı enerji üretimi ve enerji ve sulama suyu temini 
amaçlı Karyağmaz, Kızkayası ve Devecikonağı Barajları yapılacaktır179.Bu iki çay 
Mustafakemalpaşa Çayına bağlanmaktadır ve bu nedenle üzerlerine yapılacak olan baraj 
sistemleri çayından göle gelen büyük hacimlerdeki suyu tutacaktır. Sonuç olarak göldeki su 
seviyesi önemli ölçüde değişecek ve sazlık alanların azalmasına sebep olabilecektir. Böyle bir 
gelişmeyle balık yumurtlama alanları da önemli ölçüde azalacaktır180. 
 
Mustafakemalpaşa Çayından ve gölden sulama amaçlı su alınmaktadır. Buna ek olarak 
kuzeyde yeni sulama yapılarının inşası tartışılmaktadır. Gölün kuzeyinde I. Merhale pompaj 
sulaması bulunmaktadır. Bu sistemin Karaağaç bölgesinde gölden aldığı su yaklaşık 6000 
ha’lık bir tarım arazisinin sulanmasında kullanılmaktadır. II. Merhale pompaj sulaması 
planlanmaktadır. Bu sistem I. Merhale sulamasının gelişmesini sağlayacaktır. Böylece sulama 
alanı 10.000 ha’a yükseltilecektir181.    
 
Uluabat Gölünün çıkışına yaz aylarında set kurulmaktadır. Böylece kayık kullanımı için 
yeterli derinlikte su tutulması, su altı bitkilerinin azalması, kirli suyun seyrelmesi, Uluabat 
çayının akışının göle doğru olmasının engellenmesi ve DSĐ’nin I. Merhale sulama pompaları 
için su seviyesinin belirli düzeyde tutulması amaçlanmıştır. DSĐ ise bu set yerine bir regülatör 
yapılmasını düşünmektedir. Böylece su seviyesi DSĐ kontrolünde ayarlanabilecektir. 
Mustafakemalpaşa ovaları sulamaları projesi ile Uluabat’ın batısı ve güneybatısı 
seddelenmiştir. Hem çaydan hem de gölün seddelenmiş bölgelerinden tarım için su 

                                                
177 Ibid Sayfa 74/6. 
178 Ibid Sayfa 74/6. 
179 Ibid Sayfa 74/6. 
180 Ibid Sayfa 74/6. 
181 Ibid Sayfa 74/6. 
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çekilmektedir. Çekilen bu sularla yaklaşık 19.000 ha’lık alan sulanmaktadır. Tarımdan geri 
gelen su drenaj ve pompaj sistemleriyle 3 noktadan göle aktarılmaktadır182. 
 
Alandaki Başlıca Sorunlar 
 
1. Endüstriyel kirlilik 
Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan Etibank’a ait Kestelek Bor Madenleri Đşletmeleri 
Mustafakemalpaşa Çayı vasıtasıyla göle atık veren en önemli tesislerden biridir. Diğer 
endüstri tesislerinden de göle fosfor yüklü atık sular gelmektedir. Bu da göldeki besin 
yükünün artmasını ve dolayısıyla gölün berraklığını sağlayan su içi bitkilerini azaltarak gölün 
doğal dengesini bozmaktadır. Bu durumdaki göl ötrofik hale gelmekte ve zaman zaman alg 
patlamaları yaşamaktadır. Alg patlamasını takiben azalan oksijen miktarından dolayı toplu 
balık ölümleri yaşanmaktadır. 
 
2. Su seviyesine yapılan müdaheleler   
DSĐ göldeki su seviyesini sabit tutacağını taahhüt etmektedir. Böylece suyun taşkın yapması 
engellenerek tarım alanı açılması sağlanacaktır. Fakat ekosistemler kendi içinde bir döngüye 
sahiptirler ve yıllar süresince meydana gelen iklimsel değişimler ve buna bağlı su miktarı 
değişimleri de bu ekosistemlerin bir parçasıdır. Bu sistemleri insan kontrolüne almak ve kendi 
düzenini ortadan kaldırmak ekosistem bütünlüğüne geri dönüşümsüz etkilerde bulunabilir.  

 
3. Yasa dışı ve aşırı balıkçılık 
Aşırı avcılık, ağ sayısının fazlalığı ve avcılıkta küçük göz açıklığındaki ağların kullanılması 
gölün balık miktarını ve dolayısıyla gölün ekolojik durumunu olumsuz yönde etkilemektedir. 
Özellikle turna balığı avcılığı turna balığını azaltmakta ve sazangilleri çoğaltmaktadır. 
Sazangillerin artması gölün bulanıklığını artırmaktadır. Bu nedenle göle ışık ulaşmamaktadır. 
Böylece turna gibi avcı balıklar avlanmakta zorlanarak sayıca azalmaktadır. Ayrıca sucul 
bitkiler yok olmakta ve bu bitkilerle beslenen kerevitler de hızla azalmaktadır. 
 
4. Yabancı tür balık salımı 
Balıkçılığın daha kazançlı olması için göle kaynağı belli olmaksızın yabancı türler salınmıştır. 
Bunlar kadife ve Đsrail sazanıdır. Bu da göller arası hastalık taşınmasına ve ekolojik dengenin 
bozulmasına neden olmaktadır. Bu nedenle göldeki ekolojik yaşam tehlike altındadır. 
 
5.  Kuş avcılığı 
Özellikle Bursa ve Đstanbul’dan gelen avcılar köylerde bulunan kamuflajlı kayıkları 
kiralayarak avcılığın çok yoğun hale gelmesine sebep olmaktadır. Özellikle çevredeki büyük 
göllerden bazılarında avcılık yasaklanırken (örneğin, Manyas Kuş Cenneti) alanda korumaya 
yönelik bir uygulama olmaması da bu baskının gittikçe artmasına neden olmaktadır. 
 
6. Avcılığa bağlı kur şun birikmesi 
Bilindiği gibi kara avcılığında kurşun kullanımının bir etkisi olan kurşun kirlenmesi balıklar 
ve kuşlarda kurşun zehirlenmelerine neden olmaktadır. Gölde kurşun birikmesi olduğuna dair 
veriler bulunmaktadır. Gittikçe artan avcılık da kurşun miktarının artmasını sağlamaktadır. 
Kuşun hem hayvanlar hem de insanlar için çok zararlı bir zehirdir. Sadece alandaki biyolojik 
çeşitlili ğini değil besin zincirine katıldığı için insan sağlığını da tehdit etmektedir. 
 
 
 
                                                
182 Ibid Sayfa 74/6. 
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7. Plansız turizm 
Göl ve çevresindeki biyoçeşitlili ği koruma amaçlı kısıtlamalar çok yetersizdir. Haftada 3 gün 
av serbesttir. Bu da biyoçeşitlili ğe oldukça zarar vermektedir. Sadece avlanarak değil 
yavrulama döneminde yuvalardaki hayvanlar rahatsız edilmek suretiyle de zarar görmektedir. 
Bunu büyük bir kısmı da plansız turizmden kaynaklanmaktadır. Bölgeye diğer ilçe ve illerden 
gelen avcılar kamuflajlı kayıklarla yapılan geziler ile kuşları korkutup kaçırarak zaten kısıtlı 
olan besin depolarını da harcamalarına sebep olmakta ve üreme başarılarına zarar 
vermektedir. 
 
Sulak Alandaki Koruma Çalışmaları 
Alan, uluslararası önem sahip bir sulak alan olduğunu belirten Ramsar Alanı statüsünü 1998 
yılında almıştır. Bu doğrultuda Doğal Hayatı Koruma Derneği (2001 yılından sonra WWF-
Türkiye olarak çalışmalar devam etmiştir) Çevre ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda 
Yönetim Planı çalışmalarına başlamıştır. Öncelikle gölün yöresine ait toplumsal yapı ve gölün 
ekolojik yapısına yönelik araştırma çalışmaları gerçekleştirilmi ştir. Elde edilen bilgiler yöre 
halkı ve projenin taraflarıyla paylaşılarak, projenin katılımcı doğası gereği tartışmaya 
açılmıştır. Merkezi ve yerel yönetim, üniversite, sivil toplum kuruluşları, birlikler, balıkçılar, 
sanayiciler, çiftçiler, avcılar ve diğer ilgi grubu temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen 
toplantılarla Yönetim Planı 2002 yılında sonuçlandırılmış, Ulusal Sulak Alan Komisyonu’nca 
onaylanarak yürürlüğe girmiştir. 2002-2007 yılları arasında Uluabat Yürütme Kurulu 
koordinasyonunda WWF-Türkiye’nin etkin desteği ile Yönetim Planı uygulanmış ve 2007 
yılında plan revize edilmiştir. Uluabat Gölü Yönetim Planı, başından itibaren etkin katılımla 
oluşturulmuş, Türkiye’deki tek yönetim planı olma özelliğine sahiptir.  

 
Kaynaklar: 
Aksoy, E. Uluabat Gölüne uzaktan algılama ve coğrafik bilgi sistem teknikleri ile bir bakış. 
Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü.  
 
Bulut, E. ve Aksoy, A., 2008. Impact of fertilizer usage on phosphorus loads to Lake Uluabat. 
Desalination 226, pp. 289–297. 
 
Karacaoğlu, D., Dere, Ş., Dalkıran, N., 2004. A Taxonomic Study on the Phytoplankton of 
Lake Uluabat (Bursa). Turkish Journal of Botany 28, 473-485. 
 
Ulubat Gölü Yönetim Planı Taslağı, T.C. Çevre Bakanlığı ve Türkiye Doğal Hayatı Koruma 
Derneği.  
 
1998. Lake Uluabat, Çevre ve Orman Bakanlığı, Sulak Alanlar Dairesi. 
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AKYATAN LAGÜNÜ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ramsar alanın Adı: Akyatan Lagünü 

Ramsar Alanı Đlan Edilme Tarihi ve Ramsar Alanı Büyüklüğü: 5/04/98 - 14,700 ha  
Coğrafi koordinatları (eylem/boylam): N: 36 º37’ 57.65” E: 32º 35’ 28.43” 

Deniz Seviyesinden Yükseklik: Deniz seviyesi 
 
Coğrafi ve Đdari konum: 

Đdari olarak Adana ilinin Karataş ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Adana’ya 48 km. 
mesafededir.  
 
Diğer Koruma Statüleri: 
Akyatan Yaban Hayatı Koruma Sahası; Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce 1987 yılında 
Yaban Hayatı Koruma ve Üretme sahası olarak ilan edilmiştir. Kumullarla sınır oluşturan 
Akyatan Ormanı (2,018 ha.), 1972- 1987 yılları arasında kumul ağaçlandırma projesi sonucu 
oluşturulmuştur. 1996 yılında Bayındırlık ve Đskan Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı’nın 
işbirliğiyle deltadaki tüm doğal alanları kapsayacak şekilde hazırlanan çevre düzeni planında, 
sulak alan ekosistemi ve sistemle ilişkili habitatlar dikkate alınarak, mutlak koruma, ekolojik 
etkilenme ve tampon bölgeler belirlenmiş; her bir bölge için koruma ve kullanım esaslarını 
düzenleyen özel plan kararları geliştirilmi ştir. Deniz kaplumbağası yuvalama alanı, Adana 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından alınan 1997’de Birinci Derecede 
Doğal Sit Alanı ilan edilmiştir. Akyatan Gölü 1996 yılında 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni 
Planına “Ekolojik Etkilenme Bölgesi” olarak işlenmiştir. 2005 yılında Lagün Yaban Hayatı 
Geliştirme Sahası ilan edilmiştir. 
 
Alan Hakkında Genel Bilgi:  
Seyhan ve Ceyhan Nehirlerinin döküldüğü yerde oluşan deltadaki göl ve lagünler, Akdeniz’in 
su düzeylerinin değişmeye başladığı 4. dönemin sonunda (10.000 yıl önce) oluşmaya 
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başlamıştır. Akyatan gölünün bulunduğu yerde, deltayı oluşturan nehirlerin yataklarından 
taşmasıyla geniş bir bataklık oluşmuştu. Bataklık, daha sonra dalgaların taşıdığı kumların 
zamanla kıyıda oluşturduğu kordonla denizden ayrılmış ve bugünkü görünümünü almıştır. 
Tipik bir alüvyal baraj gölüdür. 
 
2000 yılı sayımına göre 32,375 nüfuslu Karataş Đlçesinde bulunan Akyatan gölü, Türkiye’nin 
en büyük lagün gölüdür. Uzunluğu 17 km, en geniş yeri 4 km.dir. Denizle bağlantısı doğu 
kesimindeki yaklaşık 2 km. uzunluğunda ortalama 30 m. genişliğindeki kanalla 
sağlanmaktadır. Ortalama su seviyesindeki alanı 4.900 hektardır183.  
 
Yaz boyunca gölü besleyen suların azalması ve yüksek buharlaşma nedeniyle göl alanı çok 
küçülmektedir. Suyun çekildiği alanlarda geniş çamur düzlükleri oluşmakta ve yaz sonuna 
doğru tamamen kurumaktadır. Çamur düzlükleri özellikle gölün batı ve kuzeydoğu 
kesimlerinde oluşmakta, Kapıköy yakınlarındaki bazı adalar ise karayla birleşmektedir.                                                                      
 
Göl ile deniz arasında yer yer genişliği birkaç km’yi, yüksekliği ise 20 m’yi bulan Türkiye’nin 
en büyük kumulları yer almaktadır. Bu kumullar, dünya çapında nesli tehlike altında olan 
yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia mydas)'nın en önemli yuvalama kumsallarından biridir. 
Yer yer birkaç sıra halinde olan kumul tepeleri arasında deniz seviyesinin altında oluklar 
(çukurlar) bulunmaktadır. Bunlar yağışlı dönemlerde suyla dolarlar. Ayrıca, kumulların 
kuzeydoğusunda hiç kurumayan ve ekolojik açıdan önemli tatlısu birikintileri ve bataklıkları 
vardır. Göl kıyılarında genişlikleri tatlısu sızıntılarına bağlı olarak farklılıklar gösteren 
bataklık ve sazlık alanlar bulunmaktadır. Gölün kuzeyi geniş tarım alanları ile çevrilidir184. 
 
Alanın Ekolojik Karakteristi ği 
Akyatan Lagünü, yaşama ortamlarının çeşitlili ği, barındırdığı hayvan ve bitki türleri ile 
önemli bir sulak alandır. Kışın Orta Anadolu’daki sulak alanların donması sonucu pek çok su 
kuşu güneydeki sulak alanlarımızda kışı geçirmektedir. Ayrıca, göç yolu üzerinde 
bulunmasından dolayı göç sırasında değişik türden çok kalabalık kuş gruplarına beslenme ev 
konaklama imkânı sağlamaktadır. Bu durum Akyatan lagününün önemini daha da 
artırmaktadır. 

 
Yaşam ortamlarının çeşitlili ği, birçok bitki türlerini gelişmesine imkan sağlamıştır. Bitkiler 
açısından en ilginç kesimi, denizle lagünler arasında yer alan kumullar oluşturmaktadır.  
Lagünlerden kumullara çıkıldıkça hâkim tür olarak zakkum ve kirpi dikeni görülmektedir. 
Daha içerilerde canavar otu, farekulağı, fiğ ve yonca yaygındır. Çalılık alanlar ise mersin, 
böğürtlen ve Smilax türlerinden oluşmaktadır. Kumul vadiler ise Ophyrus sphegodes, 
Serapias sp. ve Orchis sp. ile kaplıdır. 
  
1955 yılında kumul stabilizasyonu amacıyla ağaçlandırma çalışmaları başlatılmış ve bugüne 
kadar yaklaşık 3687 hektar kumul alanı ağaçlandırılmıştır. Ağaçlandırmada, okaliptüs, kıbrıs 
akasyası, yalancı akasya, fıstık çamı, kızılçam ile selvi kullanılmıştır185. 
  
Tatlı suyun etkili olduğu alanlarda saz, kamış ile nilüfer ve sarısüsen bulunmaktadır. Tuzul su 
bataklıklarında ılgınlar ile Salicornia sp. ve Sueda sp. yaygındır. Kapıköyü yakınlarındaki 
adalar Daffodilis narcisusu ile kaplıdır. Köylerin çevrelerindeki çayırlarda ise süsen ile 
akyıldız görülmektedir. 

                                                
183 1998. The Akyatan Lagoon. Çevre ve Orman Bakanlığı, Sulak Alanlar Dairesi.  
184 http://www.cevreorman.gov.tr/sulak/sulak alan/akyatan.htm 
185 Ibid Sayfa 82/1. 
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Açık su yüzeyleri, sazlıklar, tatlı ve tuzlu bataklıklar, tatlısu birikintileri, gölcükler, geniş 
kumul ekosistemleri, kumsallar gibi farklı ekolojik karakterlerdeki yaşam ortamları, başta su 
kuşları olmak üzere değişik türlerden çok zengin bir yaban hayatının barınmasına olanak 
sağlamaktadır. 
  
Göl ile deniz arasındaki geniş kumullar, çalılık alanlar etoburlar takımından birçok memeli 
için çok uygun yaşama ortamlarıdır. Alanda en yaygın görünen tür çakaldır. Alanda görünen 
diğer türler; tilki, yaban kedisi, tavşan ve kirpidir. Göl kıyılarında ve eski nehir kollarının 
oluşturduğu küçük göllerin bulunduğu yerlerde yaygın olarak kuyruksüren görülmektedir. 
Bölge, türün Asya’daki dağılımının en batı kesimidir. Ayrıca, bölgede su samurunun da 
görüldüğüne dair kayıtlar vardır. 
  
Sulak alan habitatları bakımından zengin çeşitlilik gösteren bölge, bol miktarda ağaç 
kurbağası, ova kurbağası ve gece kurbağası bulunmaktadır. 
  
Sürgünler bakımından da oldukça zengin olan bölgedeki, önemli türler yeşil kaplumbağa ve 
adi deniz kaplumbağasıdır. Bölgedeki kumsallar, Chelonia mydas’ın Akdeniz’deki önemli 
birkaç üreme alanından birisidir. Tatlısu birikintileri ve kanallarda çizgili kaplumbağa ile 
bataklık kaplumbağasına; kumullarda ise kara kaplumbağasına sıkça rastlanır. Çukurbaşlı 
yılan,  ok yılanı, yılangöz kertenkele, tıknaz kertenkele,  bukalemun, Crytodactylus kotschyii 
ile Agama stellio kumullarda görülen diğer sürüngen türleridir. 
   
Akyatan gölü Akdeniz’deki önemli dalyanlardan birisidir. Denizle olan bağlantısından göle 
beslenmek amacıyla bolca balık girmektedir. Gölde avlanan balık türleri; kefal, çipura, levrek, 
yılanbalığı, yayın, karabalık, bıyıklı balık, sazan, aynalı sazan, gökkuşağı alası ve sırazdır. 
Göldeki diğer önemli tür mavi yengeçtir. 
  
Alınan en önemli fauna elemanlarını su kuşları oluşturmaktadır. Göç yolu üzerinde 
bulunması, yaşama ortamlarının çeşitlili ği ve uygun iklim koşulları alanı kuş varlığı yönünden 
zengin ve önemli kılmıştır. 
 
1990 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yapılan bir araştırmada, alanda 250 kuş türü tespit 
edilmiştir. Göç sırasında binlerce kıyı kuşu gölde konaklamaktadır. Göl çevresindeki çamur 
düzlükleri kıyı kuşları için ideal ortamlardır. Göç sırasında kalabalık gruplar oluşturan kıyı 
kuşları; kılıçgaga küçük cılıbıt, küçük kumkuşu, döğüşkenkuş ve bataklık çulluğudur. 
Böcekler bakımından son derece zengin olan gölün sazlık kıyıları ve çalılıklarla kaplı 
kumulları, ibibik, gökkuzgun ve kırlangıç gibi kuşlar için ideal beslenme ve barınma 
alanlarıdır. Özellikle şiddetli soğukların Anadolu’ya egemen olduğu dönemlerde, Anadolu 
yaylasındaki göllerin donmasıyla birlikte alandaki kuş varlığı büyük sayılara ulaşmaktadır. 
Her yıl 70.000 ile 80.000 arasında su kuşu kışı alanda geçirmektedir. Alanda nesli tehlikede 
olan dikkuyruk ördeğin yanı sıra, elmabaş patka, fiyu, suna ve sakarmeke kalabalık gruplar 
oluşturur. Ayrıca nesli tehlikede olan türlerden yaz ördeğinin ve yine ülkemizde nadir olarak 
görülen saz horozu ile turaç’ın önemli üreme alanlarından birisidir. Göldeki kışlayan önemli 
türlerden biri de flamingodur. Her yıl önemli bir kısım Đran’ın Urumiye Gölü’nden gelen 
10.000’i aşkın flamingo kışı gölde geçirmektedir. Bölgede üreyen diğer önemli kuş türleri, 
kocagöz, akça cılıbıt mahmuzlu kızkuşu ve küçük sumrudur. Ayrıca Macar ördeği ve elmabaş 
pakta da gölde barınan türlerdendir. 
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Alanın, Yaban Hayatı Koruma Sahası olması nedeniyle ava kapalı olması ve Đl Çevre ve 
Orman Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi tarafından sürekli denetlenerek 
korunması insan etkilerini en aza indirmiştir. Alanda yapılan kumul ağaçlandırmaları ile bu 
bölgeye yabancı olan bir orman ekosistemi oluşturulmuş, bunun sonucunda alanda çakal, tilki, 
yaban domuzu gibi yaban hayatı popülasyonu artmıştır. Akyatan’da oluşan bu yeni yaban 
yaşamı aynı alanın kumsalını yumurtalarını bırakmak için kullanan deniz kaplumbağalarının 
yuvalama döneminde görülen en büyük problemin doğal predasyon olmasına neden olmuştur. 
Bu durum, deniz kaplumbağalarının popülasyonlarını ciddi olarak tehlike altına sokmakta ve 
acil koruma önlemlerinin alınmasını gerektirmektedir186.  
 
Alanın Hidrolojik Yapısı 
Akyatan Lagünü’nün derinliği, su seviyesinin yükseldiği mevsimde ortalama 1 m; su 
seviyesinin düştüğü mevsimde ise ortalama 0.5 m dir187. Prof. Dr. Dursun Avşar’a (1998) 
göre“ Önceleri Akyatan lagününün en derin yeri 2.5 m. iken bu 1990’lı yılların sonlarına 
doğru 2 m.ye düşmüştür. Lagüne 1994 ten sonra açılan YD-3 Drenaj kanalı 12 ml/m3, P2 
pompası 8 ml/m3, askı maddesi taşımaktadır. Bu kanalların yıllık drenajları 32.104.550 m3, 
yıllık askı maddesi 256836,4 m3 dür. Yani bu kadar, siltasyon maddesi Akyatan lagününe 
pompalanmaktadır. Sığlaşma su sıcaklığının hızlı değişimine neden olmaktadır. Alanda 
gözlenen iki farklı iklimsel dönem vardır: Mart’tan Ekim’e kadar olan 8 aylık kurak dönemde 
buharlaşma en yüksek yağış ise çok azdır. Bu dönemde hidrolojik dengede 50,5 milyon m3 
açık bulunmaktadır. Bu bütün lagün hacminin 2 katıdır. Kasımdan Şubata kadar olan 4 aylık 
yağmurlu dönemde ise yağışlar 22,5 milyon m3’lük su fazlası ile buharlaşmadan fazladır. Su 
dengesinin 28 milyon m3 su açığı vardır. Bu açığın kısmen kapatılmasını denizden gelen su ve 
yeraltı suları sağlamaktadır188. Lagüne tatlısu girişi; yağışlar YD3 Drenaj Kanalı, Acıkulak ve 
Sırınsıkulağı Dereleri, sulama için çiftçilerin lagünün kuzey batısında açtığı kanal, çevredeki 
çukurlardan akan sular ve tarım arazilerinden sızıntılarla olmaktadır. Yıllık buharlaşma ve 
yıllık yağış değerlerine bakıldığında  (yıllık buharlaşma 1550 mm, yıllık yağış 730 mm) 
buharlaşmanın yağışın iki katı olduğu görülmektedir. 
 
Sulak Alandaki Su Kalitesi Hakkında Genel Bilgi 
Göl, güneybatıdan çıkan 2 km’lik dar bir kanalla denize bağlanmaktadır. Göl sularının yüksek 
olduğu dönemlerde kanal vasıtasıyla gölden denize, düşük olduğu dönemlerde ise denizden 
göle doğru su akışı olmaktadır. Bu nedenle göl suyundaki tuzluluk mevsimlere göre değişiklik 
göstermektedir. Göle su girişi yapan 2 adet drenaj kanalı vardır. Kışın ve ilkbaharda, drenaj 
kanalları ile taşınan sular ve yağışların etkisi ile göl suyu tatlılaşmakta, yazın ise yüksek 
buharlaşma ve denizden göle olan su girişi nedeniyle tuzluluk artmaktadır.  Ayrıca, tuzluluk 
denize bağlantının olduğu kesimde daha yüksek, sızıntı ve drenaj sularının etkili olduğu kuzey 
kesimlerde ise daha düşüktür. Buna ek olarak drenaj suları ile göle taşınan tarım ilaçları ve 
gübre nedeniyle de göl suları kirlenmektedir. Akyatan lagününün tarım alanlarından gelen 
drenaj suyundaki organik maddelerle büyük oranda kirletildiği tespit edilmiştir189. 1996 
yılında yapılan bir çalışmada yeraltı suyunun da kirlendiği kaydedilmiştir. 

 

                                                
186 Đbid Sayfa 82/1. 
187 Karakoç, R., 2004. Adana’daki Lagünlerin Sorunları ve Çözüm Yolları Toplantısı Raporu. Adana Tarım Đl 
Müdürlüğü. 
188 Karakoç, R. Akyatan Lagünü ve Sorunları Sunumu. Tarım Đl Müdürlüğü Proje ve Đstatistik Şubesi. 
189 Erbatur, O., Kuşvuran, E., Erbatur, G., 1997. Tarımsal Kaynaklı Lagün Kirlenmesi. Türkiye'nin Kıyı ve 
Deniz Alanları I.Ulusal Konferansı, Türkiye Kıyıları 97 Konferansı Bildiriler Kitabı;  24-27 Haziran, 1997; 
Ankara, E.Özhan (Editör). 
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Çukurova Üniversitesi ve DSĐ ile ortak olarak lagünde bu yıl başlatılan 16 noktadan kirlilik 
izleme çalışması başlatılmıştır. Bu çalışmanın sonuçları henüz açıklanmamıştır. 
 
Yöre halkı drenaj kanallarıyla taşınan tatlı suyun lagün suyunun tatlılaşmasına neden olduğu 
için çipura gibi av deniz balıkları lagüne giremediğini belirtiyorlar. Ayrıca yerel halka göre bu 
kanallarıyla lagüne taşınan tarım ilaçları ve gübre ile alüvyonlar nedeniyle lagünün su miktarı 
azalmakta ve su kalitesidüşmektedir.  
 
Sulak Alanın Kullanım Şekilleri 
 
Tarımsal Kullanım 
Deltanın çok büyük kısmı tarımsal amaçlarla kullanılmaktadır. Ovadaki ana ürün pamuktur. 
Diğer önemli ürünler çeltik, karpuz, kavun, çilek, hububat ve turunçgillerdir. Deltanın tamamı 
dikkate alındığında göl ve civardaki nüfus yoğunluğu ve tarımsal verimin üst kesimlere 
nazaran daha düşük olduğu görülmektedir. Ancak, üst kesimlerdeki tarım alanlarının yerleşme 
ve sanayiye açılması,  hızlı nüfus artışı ve yoğun göç deltadaki doğal alanlar üzerindeki 
baskının artmasına neden olmuş; göl çevresindeki geçici sulak alanların tamamına yakını 
direne edilerek tarıma açılmıştır. Yine, göl çevresindeki kumullar düzeltilerek kavun, karpuz 
ve çilek alanlarına dönüştürülmüştür190. 1972 yılında Kıbrıs Akasyası ekimi ile sahadaki 
denize en yakın ve hâkim rüzgâr yönündeki kumul hareketinin durdurulması çalışmaları 
başlamıştır. Kumulun durdurulmasındaki ana gaye sahanın kuzeyindeki verimli tarım 
alanlarıdır. Bu alanlarda bugün karpuz (Adana’da ilk bu sahada çıkar), fıstık, mısır, pamuk 
gibi bölgemizin ana ürünleri yetiştirilmektedir. 2004 ve 2005 yılında yapılan çalışmalara 
gelince, yaşam süresi yani idare müddeti 30- 40 yıl olan Kıbrıs Akasyalarının yavaş yavaş 
ölmeye başlaması neticesinde tıpkı 1970 li yıllarda yapıldığı gibi sahanın yenilenmesi ve 
kumul hareketinin en yoğun olduğu güney bölgesine acilen tedbir alınması gereği doğmuştur. 
Bu nedenle 2004 yılında 15.000 adet fidan dikimi yapılarak sahada tamamlama ve 
yenilemeler yapılmıştır. 2005 yılında ise 50.000 fidan tahsisi yapılarak kasım ayı itibariyle 
sahadaki dikim faaliyetlerine başlanacaktır191. Akyatan’da Đnnaplıhöyüğü ve Kapı Köyü 
sınırları içerisinde kalması nedeniyle her iki köyde de Fıstık Çamı Kozalaklarından gelir elde 
etmeleri maksadıyla Köy Tüzel Kişiliklerine Tarife bedeli karşılığı kozalak satışı yapılarak bu 
kozalaklar milli servete dâhil edilmektedir. Örnek olarak 2004 yılında 88 ton Fıstık Çamı 
Kozalağı bu bölgede üretilmiş, 2005 yılında ise 210 ton Fıstık Çamı Kozalağı üretimi 
yapılmıştır192. 
 
Hayvancılık 
Alanın bir bölümü mera olarak ayrılmıştır. Buna ek olarak, ağaçlandırılmış kumul alanlarında 
otlatma yasaktır. Ancak, Kapı ve Đnaplıhüyük Köyü yakınlarındaki kumul alanlarda aşırı 
otlatmanın etkileri görülmektedir193.  
  
Balıkçılık 
Gölün denize açılan bölümünde geleneksel bir dalyan inşa edilmiştir. Dalyan Karataş’lı 
balıkçılar tarafından işletilmektedir. Gölde avlanan balık türleri; kefal, çipura, levrek, 
yılanbalığı, yayın, karabalık, bıyıklı balık, sazan, aynalı sazan, gökkuşağı alası ve sırazdır. 
Gölde avlanan balıkların bir bölümü ihraç edilmektedir. Gölün doğu kesimlerinde mavi 
yengeç avlanmaktadır. Usulsüz ve yasa dışı avlanma, yavru balık toplanması ve tarım 

                                                
190 Ibid Sayfa 82/1. 
191 http://www.ogm-adanaobm.gov.tr/haberler/akyatan.html 
192 http://www.ogm-adanaobm.gov.tr/?orman=akyatan. Mart 2008 
193 Ibid sayfa 82/1. 
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alanlarından gelen kirlilik göldeki balık popülasyonlarının zarar görmesine neden olmuştur194. 
Akyatan Dalyanı’nda1976 yılında 236200 ton balık üretilirken, bu miktar 1990 yılında 98376 
tona;  2006 yılında ise 29346 tona düşmüştür195. 

 
Endüstriyel Kullanım 
Yoktur. 
 
Evsel Kullanım 
Evsel ihtiyaçlar için yeraltı suyu kullanımı mevcuttur. 
  
Sulak Alanı Doğrudan/Dolaylı Etkileyen Su Altyapı Projeleri  
Akyatan Lagünü Islah ve Đşletme Projesi 22.12.2004 Tarihinde TÜGEM tarafından 
onaylanmıştır. 27.6.2005 tarihinden itibaren 15 yıllığına kiraya verilmiştir196. Projeye göre 
dalyan boğazının ıslahı (2 km uzunluğundaki kanalın 40 m. genişlik ve 2 m. derinlikte olması 
ve özellikle denize bağlantı yerinin devamlı açık tutulması sağlanacaktır), lagünün içerisine 
kanal açılması ve mevcut kuzulukların daha seçici ve dayanıklı hale getirilmesi 
planlanmaktadır. 

 
Alandaki Başlıca Sorunlar 
 
1. Kontrolsüz ilaç kullanımı ve tarımsal girdilerin yarattığı kirlenme: 
Tarım alanlarından artan suyu toplayan drenaj kanallarının alanda kullanılan ilaç ve alüvyon 
maddelerini lagüne taşıması lagünün kirlenmesine ve sığlaşmasına neden olmaktadır. Tarım 
alanlarına giriş yapan tatlı suyun fazlası drenaj kanalları vasıtasıyla lagünlere 
gönderilmektedir. Bu sistem sayesinde tarım alanlarında kullanılan pestisit ve gübreler 
lagünlere taşınmaktadır. Bu tür kimyasallar ve lagünlere taşınan ekstra organik malzeme 
nedeniyle hem kirlilik yaşanmakta hem de lagünler ötrofik hale gelmektedir. 
 
2. Drenaj kanallarının yoğun su verdiği dönemlerde lagüne taşınan tatlı suyun lagünün 
tuzluluk oranını normal düzeyinin altına düşürmesi: 
Akyatan Dalyanı yağışın ve taban suyunun yüksek olduğu kış ve ilkbahar aylarında (Aralık-
Mayıs)  havzadan taban suyu, yüzey akışları ve yağışla beslenmektedir. Bu dönemde P2 
pompa istasyonu ile Dalyan boğazına yakın bölgeden ilave verilen drenaj suyu dalyanda su 
dengesinin bozulmasına, giriş bölgesindeki suyun tatlı suya dönüşmesi nedeniyle balık 
girişinin azalmasına ve sığlaşmaya neden olmaktadır.  
 
Akyatan Lagünü havzasında olan ve büyük bölümü Adana Karataş karayolunun doğusunda 
bulunan araziler DSĐ’nin projeleri ile ıslah edilerek tarım arazisi haline getirilmişlerdir. 
Dolayısıyla geçmişte taban suyunun yüksek olduğu bu çorak arazilerde önceden dalyana 
intikali uzun bir sürece yayılan ve yavaş yavaş akan drene sular pompa ile lagüne 
verilmektedir. Bu faktörün diğer etkenlerle birleşmesi ile lagünde sığlaşma hızlanmış 
verimlilik düşmüştür. 
 
3. Balık populasyonlarının azalması: 
Usulsüz ve yasa dışı avlanma, yavru balık toplanması ve tarım alanlarından gelen atık 
maddeleri balık popülasyonlarının zarar görmesine neden olmuştur. Alanın tamamı Orman 
Bakanlığınca 1987 yılında Yaban Hayatı Koruma Sahası ilan edilerek avcılık yasaklanmıştır. 
                                                
194 Ibid sayfa 82/1. 
195 Karakoç, R. 2008. Akyatan Lagünü ve Sorunları Sunumu. Tarım Đl Müdürlüğü Proje ve Đstatistik Şubesi. 
196 Ibid sayfa 83/2. 
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Ancak, denetimlerin yetersizliği nedeniyle sınırlı da olsa avcılık yapılmaktadır. Fakat hali 
hazırda zarar görmüş olan balık populasyonlarının üzerindeki kirlilik ve insan baskıları devam 
etmektedir. Bu da hem bu populasyonların yeniden toparlanmasını zorlaştırmakta hem de 
lagündeki biyoçeşitlili ği olumsuz yönde etkilemektedir. 
 
4. Kumulların ve lagün etrafındaki doğal habitatın tarım amaçlı kulanım için tahrip 
edilmesi: 
Delta’da son yıllarda gerek DSĐ tarafından sulama ve kurutma sistemlerinin geliştirilmesi, 
gerekse çiftçilerin kendi olanaklarını kullanarak derin kuyu pompaları ile sulama alanlarını 
artırması sonucu yoğun tarım yapılmaktadır. Yeni tarım alanları açmak için lagün ve 
etrafındaki doğal alanlar tahrip edilmektedir. 
 
5. Kumsallarda katı atık birikimi: 
Rüzgârlı ve denizin dalgalı olduğu günlerde, denizden kumsala yoğun olarak çöplerin vurarak 
biriktiği görülmektedir. Bunların bir bölümü gemiler tarafından denize bırakılan yabancı 
markalı ürünlerdir. 
 
6. Traktörle kumulların tahrip edilmesi: 
Koruma alanına yakın yerlerde yaşayan yerel halkın tahta gibi malzemeleri toplamak üzere 
kumsala traktör ile giriş yapması özellikle kaplumbağa gibi hayvanların yuvalarına ve oradaki 
doğal bitki örtüsüne zarar vermektedir.  
 
Sulak Alandaki Koruma Çalışmaları 
Adana Đl Çevre ve Orman Müdürlüğü ve WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) 
arasında 1 Haziran 2006’da imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde yapılan alan çalışması 
kapsamında deniz kaplumbağası yuvaları kumun altına yerleştirilen kafesler yardımıyla 
koruma altına alınmaktadır. Çalışma, Adnan Menderes ve Hacettepe Üniversiteleri tarafından 
teknik olarak desteklenmektedir. Ayrıca, Akyatan ve Tuzla lagünleri Yönetim Planı ihalesi 
Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından tamamlanmış olup, yönetim planı çalışmalarının iki yıl 
içinde tamamlanması hedeflenmektedir. 
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GEDĐZ DELTASI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ramsar alanın Adı: Gediz Deltası 

Ramsar Alanı Đlan Edilme Tarihi ve Ramsar Alanı Büyüklüğü : 15/04/98 - 14,900 ha 
Coğrafi koordinatları (eylem/boylam) :N: 38° 31’ 51.81” E: 26° 52’ 03.59” 

Deniz seviyesinden yüksekliği: Deniz seviyesi 

Coğrafi ve Đdari konum: 

Gediz Deltası, Đzmir'in 25 km kuzeybatısında, Gediz Nehri'nin eskiden Ege Denizi'ne 
döküldüğü yerdedir. Gediz Deltası, Kütahya Gediz’den doğarak Uşak, Manisa ve Đzmir 
illerini kat eden ve sonuçta Đzmir kenti kuzeyinden Ege Denizi’ne dökülür. 
 
Alanın Koruma Statüleri: 
Alanın 8.000 hektarlık bölümü 1982 yılında Yaban Hayatı Koruma Sahası ilan edilmiş olup, 
kuş sayısının çokluğu ve çeşitlili ği nedeni ile 1991 yılından itibaren Đzmir Kuş Cenneti olarak 
anılmaya başlanmıştır. Bu statü 2007’de kaldırılmış ve yerine Sulak Alan statüsü getirilmiştir. 
Yaban Hayatı Koruma Sahası statüsü yeniden kazandırılmak istenmektedir. Alanın tamamı 
Kültür Bakanlığı'nca 1999 yılında 1. Derece Doğal Sit Alanı ilan edilmiş, 2002 yılında ise 1. 
Derece Doğal Sit alanının deniz sınırları belirlenmiştir.  
 
Alandaki Üçtepeler mevkii ise 2400 yıl önce kurulmuş Leukai antik kenti nedeni ile 
Arkeolojik Sit Alanı'dır. 
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Alan Hakkında Genel Bilgi 
 Đzmir ili sınırları içinde, Güney’de Đzmir Körfezi (Bostanlı), Batı’da Ege Denizi, Kuzey’de 
Foça Tepeleri ve Doğu’da Menemen Đlçesi arasında kalan bölgede yer alır. Gediz deltası 
etrafında bulunan ilçeler Menemen ve Çiğli’dir. Bunlardan Çiğli Belediyesi 144251 nüfusuyla 
(2007 yılı sayımlarına göre) alanın en yakınında bulunan yerleşim yeriyken 126934 nüfusuyla 
(2007 yılı sayımlarına göre) Menemen ilçesi deltadaki en büyük yerleşim yeridir. Sasallı 
Kasabası (2.482 nüfuslu). Seyrek Kasabası, Bağarası Köyü, Maltepe Beldesi, Tuzcullu, 
Kaklıç, Balatçık, Koyundere, Ulucak, Kesikköy, Çavuş, Gerenköy ve Musabey ise bu ilçelere 
bağlı delta etrafındaki diğer yerleşim yerleridir.  
 
Gediz Nehri’nin binlerce yıl boyunca taşıdığı alüvyal malzemeyi biriktirerek oluşturduğu bir 
ekosistemdir. Batı ve kuzeybatısında Foça Tepeleri, kuzeydoğusunda Dumanlı Dağ ve 
doğusunda Yamanlar Dağı ile çevrili geniş bir düzlüktür. Delta, 20400 hektarı sulak alan 
olmak üzere 40000 hektarlık bir alanı kaplamaktadır. Boyutları bakımından Batı Anadolu’nun 
en büyük, Türkiye’nin 4. büyük deltasıdır. 
 
Alanın Ekolojik Karakteristi ği 
Deltada değişik özellikte dört ekosistem - tuzlu su ekosistemi (tuzlalar), tatlı su ekosistemleri 
(sazlıklar), otlak sahaları ve tepelik alanları – mevcuttur. Delta dalyanlar, sazlıklar, azmaklar, 
tuzlalar, tatlı su bataklıkları, tuzcul bataklıklar, tuzcul çayırlar, geçici sulak çayırlar, alüvyon 
adacıkları, tarım alanları ve Akdeniz tipi çalılıklar gibi çok farklı habitatları içerir. 
 
Gediz Deltası sulak alan ekosistemi temel olarak kuzeyden güneye doğru Kırdeniz Lagünü, 
Homa Lagünü, Çamaltı Tuzlası, Çilazmak Lagünü, Ragıppaşa Dalyanı ve Kuzey Gediz 
Deltası’nı meydana getiren tatlısu – tuzlu su çayırlıklarından oluşmaktadır. Ayrıca tatlısuyun 
hayat verdiği kuzeydeki sazlıklar da biyolojik çeşitlilik açısından son derece önemlidir. 
 
Lagünler küçük kum seddeleri ve adacıklarla denizden ayrılmışlardır. Tuzlalarla Đzmir 
kentinin arasında kalan özel koruma alanının güney-doğu bölümünü, tatlısu bataklığını da 
içine alan tuzcul bataklık sistemi oluşturur. Tuzlaların kuzeyindeki alan ise mera ve 
çayırlıklardan, tarım alanlarından ve küçük ağaçlık alanlardan oluşur. Kırdeniz Dalyanının 
doğusunda kurutma kanallarının oluşturduğu sazlıklarla kaplı 500 hektar alana sahip bir 
tatlısu bataklığı bulunmakta ise de, bölgedeki tatlısu sıkıntısı nedeniyle, bu bataklık zaman 
zaman tamamen kurumaktadır197.  
 
Bölgenin flora varlığı genellikle tek yıllık otsu bitkiler, az ölçüde çok yıllık otsu bitkiler ile 
odunsu bitkilerden oluşmaktadır. Tuzcul bitkilerin hâkim olduğu alanda 60 familya, 206 cinse 
ait 306 çeşit bitkisel türü ile Homa Dalyanı’nda da 63 çeşit bitkisel plankton türü 
bulunmaktadır. Deltada bulunan bitki türlerinden bazıları şunlardır: Ranunculus laterifolus 
(Düğün çiçeği), Halimione portulacoides, Salicornia europaea (Deniz börülcesi), Tamarix 
smyrnensis (Đzmir Ilgını), Lemna minor (Küçük su mercimeği), Inula crithmoides (Deniz 
anduzotu), Najas minor (Su perisi), Phragmites australis (Kamış), Eucalyptus camaldulensis 
(Ökaliptus), Acacia cyanophylla (Kıbrıs Akasyası)198.  
 
Gediz Deltası Yönetim Planı (2007) verilerine göre deltada, 44 Cyanophyta, 65 
Bacillariophyta, 36 Chlorophyta ve 8 Euglenophyta üyesi olmak üzere toplam 153 takson 

                                                
197 Kocataş,A.,(48 araştırıcı ile birlikte), 1999. Sulak alanların Yönetimi Projesi. Gediz Deltası Sulak Alanlar 
Yönetim Planı Alt Projesi. T.C. Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Genel Md. 
198 Seçmen, Ö. Ve Leblebici, E., 1997. Türkiye Sulak Alan Bitkileri ve Bitki Örtüsü,E. Ü. Fen Fak Yayn. No: 
158. 
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tespit edilmiştir. Yapılan zooplankton örneklemeleri sonucunda ise Rotiferler’den 14 familya 
içeriğinde 55 tür, Kladoserler’den 6 familya içeriğinde 24 tür, Kopepodlar’dan 10 familya 
içeriğinde 28 tür ve Anostraca’dan 1 familya içeriğinde 1 tür olmak üzere toplam 108 tür 
tespit edilmiştir. Ayrıca tuzlu sularda yapılan araştırmalar sonucunda 23 Dinophyceae, 2 
Dictyochophyceae, 48 Bacillariophyceae, 2 Euglenophyceae ve 5 Ciliata üyesi belirlenmiş 
olup, toplam 75 fitoplankton ve 5 protozooplankton tür, varyete ve forması saptanmıştır. 
Denizsel zooplanktonlara gelince kopepodlardan holoplanktonik 21 cinse ait 27 tür ve bentik 
kopepodlardan 11 genusa ait 11 tür, kladoserlerden 3 genusa ait 6 tür, pelajik tunikatlardan 2 
tür ve ketognatlardan 1 tür tespit edilmiştir199. 
 
Akuakültürde balık larvalarının beslenmesinde sık olarak kullanılan ve bu nedenle de 
ekonomik bir tür olan Tuzla Karidesi (Artemia parthenogenetica) Çamaltı Tuzlasında yer alan 
tuz tavalarında saptanmıştır 200. Ayrıca dalyanlarda, tatlı su kaynaklarında ve sazlıklarda 
Dicentrarchus labrax (levrek), Sparus aurata (çipura) ve Mugil cephalus (kefal) gibi balık 
türleri bulunmaktadır. Alanda yaşayan çiftyaşamlılar ise Bufo bufo (Siğilli Kurbağa), Bufo 
viridis (Gece Kurbağası), Hyla arborea (Yaprak Kurbağası) ve Rana ridibunda (Ova 
Kurbağası)’dır. Ayrıca güdük engereğinin de arasında olduğu 24 sürüngen türü tespit 
edilmiştir. Bunlar arasında tehlike altındaki türler olan Caretta caretta ve Chelonia mydas da 
yer alır. Sığ sularla örtülü olan dalyanlar ve tuzla havuzları tüm yıl boyunca pek çok su 
kuşunun barınmasına ve beslenmesine imkân sağlamaktadır. Delta, aralarında nesli dünya 
ölçeğinde tehlike altında olan türlerin de bulunduğu toplam 272 kuş türünü ve kış döneminde 
80.000- 120.000 birey kuşu barındırdığı tespit edilmiştir201.). Doğa Derneği çalışanlarından 
alınan bilgilere göre alanda yapılan son kuş sayımlarında; 82000'i aşkın su kuşunun düzenli 
olarak barınmaktadır.. Tespit edilen 211 kuş türünden 64'ü yerli, 54'ü yaz göçmeni, 43'ü kış 
göçmeni ve 30 tür de transit geçen türlerdendir202. Alan, deniz kuşları, özelliklede sumrular ve 
martılar için tüm Akdeniz genelinde önemli bir üreme bölgesidir. Deltadaki korunaklı çamur 
adacıklarında her yıl binlerce çift deniz kuşu kuluçkaya yatar. Bölgenin önemli kuş türleri ve 
sayıları şunlardır: Nesli tehlike altında bulunan Pelecanus crispus (Tepeli pelikan) 35 çift ve 
Falco naumanni (Küçük kerkenez) 25 çift, Phoenicopterus ruber (Flamingo) 1450 çift, 
Burhinus oedicnemus (Kocagöz) 30 çift, Glareola pranticola (Bataklık kırlangıcı) 35 çift, 
Charadrius dubius  (Akçacılıbıt) 1000 çift, Poplopterus spinosus (Mahmuzlu kızkuşu) 50 çift, 
Larus melanocephalus  (Akdeniz martısı) 900 çift, Sterna albifrons (Küçük sumru) 205 çift, 
Sterna caspia (Hazar sumrusu) 100 çift. Alan ayrıca; kışın, aralarında Karabatak (maks. 
1000), Tepeli pelikan (maks. 341), Flamingo (maks. 21300) ve angıt (maks. 450) bulunan 
büyük sayıda su kuşunu (maks. 25 239) barındırır203. Kara gagalı sumru Türkiye’de yalnız 
Gediz Deltası’nda, büyük sumru ise tüm Akdeniz kıyılarında düzenli olarak yalnızca Gediz ve 
Büyük Menderes Deltası’nda üremektedir. Bunların yanı sıra alanda; karaleylek, deniz 
kırlangıcı, gri balıkçıl gibi kuş türleri görülmektedir. Alanda kirpi, tilki, ada tavşanı, köstebek, 
kurt, çakal, su sıçanı gibi memeli türleri de bulunmaktadır204. 
 
 
                                                
199 2007. Gediz Deltası Sulak Alan Yönetim Planı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğa koruma ve Milli Parklar, 
Sulak Alanlar Şubesi Müdürlüğü, 451 sayfa. 
200 Koray, T.,1998. Annual Production of Artemia parthenogenetica in Solar Saltworks. Rapp. Comm. Đnt. Mer 
Médit. 35, 554-555. 
201 Onmus, O., Tırıl, A., Durusoy, R., Eken, G., Arsan, Z., Bilge, O., 2002. Gediz Deltasında Katılımcı Yönetim 
Planı için Öneriler, In: Alparslan N (ed), Türkiye’nin Kıyı ve deniz alanları IV. Ulusal Konferansı, Türkiye 
Kıyıları 02 Konferansı Bildiriler Kitabı, 5-8 Kasım 2002, Đzmir, 271-282. 
202 Sıkı, M., 2002. Gediz Deltası Đzmir kuş Cenneti Kuşları, Çev Kor, Cilt 11, Sayı 44, 11-16. 
203 Yarar, M., Magnun, G., 1997. Türkiye’nin Önemli Kuş Alanları. DHKD. Đstanbul. 
204 Ibid sayfa 90/3. 
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Alanın Hidrolojik Yapısı 
Antik adı Hermos olan Gediz Nehri, Ege Bölgesi’nin ikinci büyük akarsuyu olup, yaklaşık 1,7 
milyon hektar (17000 km2) su toplama havzasıyla Türkiye yüzölçümünün % 2,2 ‘sini kaplar. 
Nehir, kaynağını Đç Batı Anadolu bölümündeki Murat ve Şaphane dağlarından alır. Genel 
olarak doğu - batı yönlü akışı sırasında Selendi Çayı, Alaşehir Çayı ve Kum Çayı gibi önemli 
kolları alarak Menemen (Emiralem ya da Gediz) boğazından geçip Đzmir körfezi kuzeyindeki 
deltasında denize dökülür. Gediz Havzası, kuzeyindeki Bakırçay ve Susurluk havzaları ile 
güneydeki Küçük ve Büyük Menderes havzaları arasında yer alır. Havzasının ortalama 
genişliği 48 km’dir205. 
 

Gediz Havzası  
 
Deltanın iklim özellikleri, yöredeki merkezi istasyon olan Menemen meteoroloji istasyonunun 
verilerine bağlı olarak ele alınmıştır. Bunun yanında Çiğli askeri havaalanında mevcut Çiğli 
istasyonu verilerine de ulaşılmaya çalışılmış, ancak bu mümkün olmamıştır. Ana çizgileriyle 
Menemen istasyonu verilerine göre “Kurak – yarı nemli 3º mezotermal, su fazlası kışın ve 
fazla kuvvetli denizel iklim tipi” yörede hâkimdir. Yörenin ortalama yıllık yağışı 544,2 mm 
ve ortalama sıcaklığı 16,8 ºC dir206. Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan 
bilgiye göre Türkiye’nin normal yağış ortalaması 308,4 milimetre, 2006 yılın ortalaması ise 
300,7 milimetre olarak kaydedilmiştir. 
 
Đzmir Kuş Cenneti'nin aylık bazdaki su ihtiyaçları debi olarak, Mayıs ayında 2 L/sn, Haziran 
ayında 178 L/sn, Temmuz ayında 211 L/sn, Ağustos ayında 181 L/sn, Eylül ayında 176 L/sn, 
Ekim ayında ise 45 L/sn olarak belirlenmiştir. Bu belirleme sonucunda Đzmir Kuş Cenneti'nde 
özellikle Mayıs ile Ekim ayları arasında su ihtiyacının karşılanması gerektiği ortaya 
çıkmıştır207. Bu nedenle; Đzmir Kuş Cenneti'nde bulunan ve Devlet Su Đşleri (DSĐ) II. Bölge 
Müdürlüğü'ne ait olan ana tahliye kanalından kurak zamanlarda, acil ihtiyaç duyulduğunda 
alana tatlı su aktarımı sağlanmaktadır. 
 

                                                
205 Ibid sayfa  90/3. 
206 Ibid Sayfa 90/3. 
207 Atış, Đ., 1993. Đzmir Kuş Cenneti ve DSĐ, DSĐ Bülteni, Ankara, Sayfa 385-386. 
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Köylerin evsel suyu kuyularla karşılanmaktadır. Fakat su seviyesinin gittikçe düşmekte 
olduğunu yöre halkı tarafından belirtilmektedir. Yerel halk 2007 ve 2008 yıllarında 170-180 
m’de bile su bulmakta zorlandıklarını, lagüne giren suların bir kısmının arıtmaları düzgün 
işletilmeyen fabrikalardan gelen atıklar nedeniyle çok kirli olduğunu ve suyun gittikçe 
tuzlanmaya başladığını belirtmektedirler. 
 
Sulak Alandaki Su Kalitesi Hakkında Genel Bilgi 
Gediz Deltası, Đzmir Körfezi'nin kuzeybatı kesiminde, Gediz Nehrinin birçok defa yatak 
değiştirmesiyle şekillenmiştir. Delta çevresinde yer alan tarım arazileri nedeni ile delta 
içerisinde Gediz Nehri ile bağlantılı pek çok su kanalı vardır. Bu kanallar DSĐ II. Bölge 
Müdürlüğü'ne ait olan sulama ve tahliye kanallarıdır. Bu kanallar vasıtası ile nehirdeki kirlilik 
yükü Gediz Deltasına taşınmaktadır. 

 
 
Gediz Nehrinde yapılan ölçümlerde de, arıtma tesisi olmayan yerleşim birimlerinden deşarj 
edilen evsel atık sular ile havzada faaliyet gösteren sanayi tesislerinin atık suları nedeni ile 
kirlilik değerinde artışların olduğu gözlenmektedir. Kirlilik oranları sanayi tesislerinin atık 
sularının arıtılmadan deşarj edilmesinden, evsel atık sulardan ve tarımsal kaynaklı kimyasal 
artıkların nehre taşınmasından kaynaklanmaktadır. Gediz Nehrindeki kirlenmenin boyutları 
1980'li yıllardan sonra giderek artmıştır. 1980-1984 yıllarında alınan numune sonuçlarında 
kısmen temiz kaliteye sahip olan nehir suyu, 1991 yılındaki verilerde kirli bulunmuştur. 
Kirlilik ölçüm sonuçlarına kısaca değinilecek olursa pH ortalama 8.5, elektriksel iletkenlik 
bakımından orta tuzlu su sınıfına girmektedir. Ayrıca Biyokimyasal Oksijen Đhtiyacı (BOI) ve 
Kimyasal Oksijen Đhtiyacı (KOI) sonuçlarına göre nehir suyunun çok düşük kalitede olduğu 
tespit edilmiştir. Alınan numunelerde en düşük KOI değeri 90 mg/l ölçülmüştür. Bu sonuç en 
düşük kalitedeki suyu temsil eden 70 mg/l'den oldukça fazladır208. Ayrıca 2000, 2001 ve 2002 
yıllarına ait, BOĐ, KOĐ ve Toplam Çözünmüş Madde değerleri; 2001 yılında 2000 yılına göre 

                                                
208 Kırımhan, T. Çoşar, H., 1991. Gediz Nehri'ni Kirleten Kaynaklar ve Gediz Nehri’ndeki Mevcut Kirlenmenin 
Etüdü. D.E.Ü. Müh. Mim. Fak. Çevre Mühendisliği Bölümü, Đzmir. 
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artmış, ancak 2002 yılında bir önceki yıla göre azalmış olup, su kalitesi Su Kirliliği Kontrol 
Yönetmeliği'ne göre IV. Sınıf kriterlerini sağlamıştır. Arıtma tesisi olmayan yerleşim 
birimlerinden deşarj edilen evsel ve ve havzada faaliyet gösteren sanayi tesislerinin atık suları 
nedeni ile kirlilik değerinde artışların olduğu gözlenmektedir. Sonuç olarak her geçen gün 
artan atık deşarjları ile Gediz Nehrinin su kalitesi bozulmaktadır209.  
 
Çalışma alanında yeraltı suları, içme ve kullanma suyu kaynaklarını oluşturur. Günümüzde 
artan nüfus miktarı yeraltı sularının daha fazla talep eder duruma gelmiştir. Bütün bunlar 
beraberinde bazı problemlerin yaşanmasına neden olmuştur. Bunların en önemlisi, ova 
alanında açılan kuyulardan aşırı su çekimleriyle suların tuzlulaşma sorunudur. Bu aşırı su 
çekimleri tatlı su alanlarına deniz ortamından tuzlu suyun girmesine neden olmakta böylece 
içme ve kullanma sularında tuzlanma sorunu yaşanmaktadır. Ovada yer alan Tuzculu, 
Süzbeyli, Kaklıç tuzlulaşma sorununun en fazla yaşandığı yerleşmelerdir. Đçme suyu sıkıntısı 
halkın değişik yerlere göç etmesine neden olmuştur. Bir süredir alanda yeni kuyu açmak 
yasaktır. 
 
Sulak Alanın Kullanım Şekilleri 
 
Tarımsal Kullanım 
 Delta’nın özellikle Menemen Ovası olarak bilinen kısmı son derece verimli tarım arazilerine 
sahip olup, Ülkemizin ıspanak ihtiyacının yaklaşık % 40’ını tek başına karşılamaktadır. Tarla 
ürünleri arasında sırasıyla en fazla pamuk (7500 da 'lık ekim alanı ile en fazla yetiştirilen 
üründür), buğday, mısır, yonca, tütün, susam, bakla, fasulye, patates, soğan bulunur. Sebze 
ürünleri içinde domates, ıspanak, karpuz, kavun, maydanoz, patlıcan, pırasa, marul yer alır. 
Meyve ürünleri olarak da şeftali, çilek mandalina, erik, nar, armut, kayısı, ceviz, narenciye 
yörede önem kazanmıştır. Alüvyal alanlarda sulu ve kuru tarım yapılmaktadır. 
 
Gerenköy’de 3263 nüfus, 800 hane bulunmaktadır. Tüm bu nüfusunun geliri tamamen tarıma 
dayalıdır. “Geren” verimsiz, çorak demektir, ancak ismine tezat oluşturacak şekilde, bölgenin 
en iyi tarım toprakları burada bulunmaktadır. 1981’de Gediz Nehri’nin taşarak getirdiği 
alüvyonlarla toprak çok zenginleşmiştir210.  
 
Bölgedeki sulama sisteminin kapalı hale getirilmesi için DSĐ ile gerekli görüşmeler yapılmış 
ve tarımla uğraşan kişiler bu konuda bilgilendirilmiştir. Đlk örneklerinin 2008 yılı itibari ile 
hayata geçirileceği belirtilmiştir.  
 
Hayvancılık 
Önemli ekonomik girdi unsurlarından birisi de özellikle Seyrek – Süzbeyli bölgesinde 
yoğunlaşan hayvancılık faaliyetleridir. Menemen Ovası ve yakın çevresinde hayvancılık 
faaliyetlerinin az yapılması nedeniyle sınırlı alan kaplamaktadır. Menemen Tarım Đlçe 
Müdürlüğünden alınan verilerde bu alanlar 8.045 ha'lık yer tutmaktadır. Hayvan 
yetiştiricili ğinde büyükbaş ve kümes hayvanları yetiştirilmekte olup küçükbaş hayvan daha 
fazladır. Koyun, keçi, sığır en fazla yetiştirilen hayvanlardır. Besi hayvancılığı 
yapılmaktadır211. 
 
Balıkçılık 

                                                
209 Gündoğdu, V, Torusdağ, E., Sarıkaya, D., 2005. Đzmir Kuş Cenneti Sulak Alanının Ekolojik Yapısı ve Su 
Kirlili ği Đzleme Çalışması, Çev Kor Ekoloji, 14, 54, 31-36. 
210 Ibid sayfa 90/3. 
211 Ibid sayfa 90/3.. 
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Homa ve Kırdeniz lagünlerinde deniz ürünleri istihsali yapılmaktadır. Homa Dalyanında 
Haziran ve Aralık ayları arasında kefal, lidaki, dil ve levrek avcılığı yapılmaktadır. Dalyanda 
avlanan balık miktarı 1986’da 70 tondan 1995 yılında 20 tona düşmüş, 1998’de ise 22 ton 
olarak belirlenmiştir. 1998 verilerine göre kefallerin oranı %69, lidakilerin oranı ise %28 ve 
kefallerden elde edilmiş kurutulmuş havyar miktarı ise 116 kg’dı. Ayrıca 1998’de dalyandan 
7482 adet canlı lidaki yetiştirici çiftlikleri için elde edilmiştir212. 
 
Endüstriyel Kullanım 
Çamaltı Tuzla Đşletmesi halen Türkiye’nin tuz ihtiyacının yaklaşık % 40’ını karşılamakta ve 
yılda ortalama 500.000 – 600.000 ton tuz üretimi yapmaktadır. 1863 yılında Đtalyan 
yatırımcıların başlattığı tuz üretimi halen kapasitesini arttırarak devam etmektedir. 2008 
yılında bu tesis 21 yıllığına kiralanacak fakat daha önce Tekel’in Đl Çevre ve Orman 
Müdürlüğü ile imzaladığı protokoller yeni kiracı için de geçerli olacak213.  
 
Đzmir Kuş Cenneti olarak bilinen kesimin hemen doğusundan başlayan bölgede ise Türk Hava 
Kuvvetleri’ne ait bir askeri eğitim üssü (Kaklıç Ana Jet Üssü) ile bir askeri havaalanı (Çiğli 
Askeri Havaalanı) bulunmaktadır. 
 
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi gelişmiştir. Bu alanda Đzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 
"Büyük Kanal Projesi" adını verdiği çalışmanın en önemli kısmını oluşturan Arıtma Tesisi de 
bulunmaktadır. Ayrıca Efes ve Çiğli havaalanları da yine bu kesimdedir. Böylece sanayi ve 
diğer tesisler, ovaya güneyden girmeye başlamıştır. Menemen ovası ve yakın çevresinde 
başka sanayi tesisleri de yer almaktadır. Ovada yer alan Maltepe yolu üzerindeki Panaztepe 
mevkiinde Menemen Serbest Deri Bölgesi bulunmaktadır. Çömlekçilik Menemen'de yapılan 
bir diğer önemli faaliyet alanıdır214.  
 
Evsel Kullanım 
Yeraltı suları, içme ve kullanma suyu olarak kullanılan kaynakları oluşturur. Günümüzde 
artan nüfus miktarı yeraltı sularının daha fazla talep eder duruma gelmiştir. Ova alanında 
açılan kuyulardan aşırı su çekimleriyle suların tuzlulaşma olmuştur. Bu aşırı su çekimleri tatlı 
su alanlarına deniz ortamından tuzlu suyun girmesine neden olmakta böylece içme ve 
kullanma sularında tuzlulaşma sorunu yaşanmaktadır. Ovada yer alan Tuzculu, Süzbeyli, 
Kaklıç tuzlulaşma sorununun en fazla yaşandığı yerleşmelerdir. Đçme suyu sıkıntısı halkın 
değişik yerlere göç etmesine neden olmuştur. Alanda yeni kuyu açmak yasaktır. 
 
Sulak Alanı Doğrudan/Dolaylı Etkileyen Su Altyapı Projeleri  
Devlet Su Đşleri Genel Müdürlüğü’nün Menemen ovasındaki sulama çalışmaları, ana kanal, 
kanalet, klasik kanal, derin drenaj ve iletim kanalları gibi tesislerle yapılmaktadır. Đzmir Kuş 
Cennetine tatlı su sağlamak için DSĐ ilk olarak 1991 yılında kuş cennetine en yakın sulama 
kanalı olan Se-47 kanalını 690 m uzatarak kuş cennetine 200 lt/sn tatlı su verilmektedir. 1992 
yılında Süzbeyli Köyünde bir derin kuyu açılmıştır. Bu derin kuyudan elde edilen 50lt/sn su 
5860m uzunluğunda bir boru hattının yapımıyla kuş cennetine ulaştırılmıştır. RAMA 
Cansuyu olarak adlandırılan bu sistem 1993 yılında açılmıştır. 1997 yılında 2. Cansuyu 
Projesi olarak adlandırılan DSĐ Se-47 numaralı sulama kanalının kuş cenneti içinde 1700 
metre daha uzatılması ve kapasitesinin artırılması çalışmalarını tamamlamıştır. 1999 yılında 

                                                
212 Hoşsucu, H., Tokaç, A., Kınacıgil, T., Tosunoğlu, Z., Akyol, O., Özekinci, U., Ünal, V., 2001. Balıkçılık 
Sektörünün Đzmir Đli Đçindeki Đşleyişi ve Güncel Sorunları, E.Ü. Su Ürünleri Dergisi (E.U. Journal of Fisheries & 
Aquatic Sciences), Cilt/Volume 18, Sayı/Issue (3-4): 437 – 444. 
213 Ibid sayfa 90/3. 
214 Ibid sayfa 90/3. 
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ise Se-47 kanalının kapasitesinin 3.5 kat artırılması ve kanalın kapasitesinin 700 lt/sn 
artırılması için çalışmalara başlanmış ve bu çalışmalar 2000 yılında tamamlanmıştır. 2002 
yılında bölgeye pompaj istasyonu yapılarak istenildiği anda 500lt/sn suyun alana 
gönderilebilmesi sağlanmıştır215.  
 
2004-2005 yıllarında tatlı su gölü kurumaya başlamıştır. Bu duruma engel olmak için Đzmir 
Kuş Cenneti'ni Koruma ve Geliştirme Birliği Menemen Sol Sahil Sulama Birliğinden su satın 
alıp dönem dönem alana su vermektedir216.   
 
Alandaki Başlıca Sorunlar 
 
1. Koruma statülerinin ve yaptırımların yeterince uygulanamaması: 
Yaban Hayatı Koruma Sahası statüsü bölgedeki avcılık gibi doğal hayata zarar veren 
aktiviteleri kısıtlarken sulak alan statüsü bu tür bir kısıtlama getirmemektedir. Bu nedenle alan 
tehditlere daha açık duruma gelmiştir. Buna ek olarak delta ve etrafı yasak olmasına rağmen 
hayvancılık için kullanılmaktadır. Aşırı otlatma baskısı alandaki ekolojik yapının zarar 
görmesine neden olmaktadır. Ayrıca delta çevresi sit alanı olmasına rağmen bölgeye moloz 
dökümü yoğun bir biçimde gerçekleştirilmektedir. Kaçak yapılaşmayla ilgili tutanak tutulup 
gönderilmekte ama işlem yapılmamaktadır217. 
2. Evsel ve endüstriyel kaynaklı atık su kirliliği: 
Yaklaşık 650.000 nüfusun atık suyu nehre karışmakta, sanayi de katılınca bu rakam 1,5 
milyonu bulmaktadır. Havzadaki mevcut 3 kentsel arıtma tesisi de (Manisa, Alaşehir ve 
Akhisar) hem hidrolik kapasite hem de randıman açısından yetersizlik söz konusudur218.  
 
Đzmir Körfezini temizlemek için yapılan arıtma tesisi körfez için olumlu bir işletme olmasına 
rağmen Gediz Deltası için problemlere neden olmuştur. Bunun sebebi arıtma işleminden 
sonra geriye kalan atık çamur deltanın tuz düzlüklerinde depolanmaktadır. Bu tesisten her gün 
ortalama 600 ton vasıfsız atık çamuru çıkmaktadır ve çıkan bu çamur kuşların üreme, 
konaklama ve kışlama sahası olan tuz düzlüklerine kanunsuz bir şekilde yayılmaktadır219, 220. 
 
3. Katı atık (atık çamuru ve moloz) depolanması: 
Deltaya katı atık depolanması hem belediye tarafından hem da kaçak yollardan 
gerçekleşmektedir. Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ne (AOSB) ait eğitim alanının da 
bulunduğu bölge SĐT kurulu tarafından III. Derece’den I. Derece’ye yükseltilmiştir. Bu bölge 
120.000 m2’lik bir alan kaplamaktadır ve tamamen atıl durumdadır. Dudayev Bulvarı’na 
kadar olan kesim tamamen mezbelelik haline gelmiştir. Degaj Alanı olarak bilinen bölge 
tükenme noktasına gelmiştir. Mavişehir Sitesi’nin yakınındaki su pompasının olduğu bölge 1. 
Derece Doğal Sit olmasına rağmen molozla dolmuş durumdadır. Burada 3 metre 
yüksekliğinde katı atık bulunmaktadır. Çamur döküm sahası da sıkıntı yaratmaktadır. Aşırı 
sivrisinek ve koku sorunu yaşanmaktadır. Tuzla’da Çilazmak’a kadar olan kısım da molozla 
doldurulmuştur. Sasalı’da Sit alanı içine katı atık dökümü yapılmaktadır221.  
 

                                                
215 DSĐ, 2007. Đzmir Kuş Cennetine Su Sağlanması Đçin Devlet Su Đşlerince yapılan Çalışmalar. 
216 Ibid sayfa 95/1. 
217 Ibid sayfa 90/3. 
218 Ibid sayfa 90/3. 
219 Uzun, A., 2007. Gediz Deltası’nda Yaşanan Koruma-Kullanma Çatışması. 
220 Atakol, A. 2003. “Gediz’de Oyunlar”, Atlas Dergisi, Sayı: 128, Đstanbul, 24. 
221 Ibid sayfa 90/3. 
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4.Yağış rejimleri ve kurutma çalı şmalarına bağlı kuraklık ve buna bağlı tatlı su 
ekosistemlerindeki ve tarımsal topraklarda tuzlanma: 
Đzmir Kuş Cenneti'ndeki ekolojik yapıyı tehdit eden önemli unsurlardan biri özellikle yaz 
aylarında alandaki tatlısu ekosistemine sahip sazlıklarda yaşanan kuraklık sorunudur. 1991-
1993 yılları arasında Menemen Ovasında tarımsal alanlardaki drenaj sisteminde yapılan 
değişiklikler sonucunda, alanda tatlı su girdisi ile çıktısı arasında oransal olarak büyük 
değişiklikler olmuştur. Drenaj çalışmaları yapılmadan önce ovadan gelen yağmur ve drenaj 
suları 450 ha'lık sazlık alanı besleyerek, kuşların yuvalanmasına, balık ve kurbağa gibi 
canlılara yaşam ortamı sağlarken, son yıllarda sazlık alanda özellikle Temmuz ve Ağustos 
aylarında kurumalar meydana gelmektedir222.  
 
Suların azalmasına bağlı olarak yerleşim yerleri kendi ihtiyaçlarını karşılamak için yeraltı 
kaynaklarına yönelmiştir. Ova alanında açılan kuyulardan aşırı su çekimleriyle suların da 
tuzlulaşmaya başladığı yöre halkınca belirtilmektedir. Bu aşırı su çekimleri tatlı su alanlarına 
deniz ortamından tuzlu suyun girmesine neden olmakta böylece içme ve kullanma sularında 
tuzlulaşma sorunu yaşanmaktadır. Bu durum halkın tatlı su kaynaklarının azalmasına ve zor 
durumda kalmasına neden olmaktadır. Ovada yer alan Tuzculu, Süzbeyli, Kaklıç tuzlulaşma 
sorununun en fazla yaşandığı yerleşmelerdir. Đçme suyu sıkıntısı halkın değişik yerlere göç 
etmesine neden olmuştur. Tatlısuyun azalması ve çekilmesine bağlı olarak alana giren 
tuzlusuyun artmasından dolayı delta toprakları tuzlanmaya başlamıştır. Tuzlanma hem 
ekolojik yapının bozulmasına yol açarken hem de tarım faaliyetleri için elverişsiz ortamlar 
yaratmaktadır.  
 
5. Plansız kentleşme ve yapılaşma 
Alanda çarpık bir yapılaşma vardır. Ulukent’ e giderken 700.000 dönümlük en verimli 
arazilerin bulunduğu kesim belediye tarafından imara açılmış ve kaybedilmiştir. Menemen 
Ovası’ ndan Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ne bağlantılı yol yapılmaktadır. “D” şeklindeki 
bağlantılı yolun ortasında 6000 dönüm verimli tarım arazisi yok edilecektir223.  
 
6. Usulsüz avcılık: 
Foça Avcılar Derneği’ne göre cezalar avcılıkla ilgili sorunların önlenmesini 
sağlayamamaktadır. Deltada bir avlak alanı tahsis edilememesi, bilinçsiz uygulamalar, 
ihbarlara gidilecek araç bulunamaması, kayıt dışı silah bulunması, harçların yüksek olması ve 
avcılıkla ilgili yeterli bilinçlendirme çalışmasının yapılmamış olması diğer sorunlar 
arasındadır224.  
 
7. Yapılaşma: 
Konutlar boyutuyla Gediz Deltası ele alındığında ortaya çıkan sorunların daha vahim olduğu 
gözlenmiştir. Yapılaşma tehdidi deltanın her kösesinde bulunmaktadır. Her geçen gun deltaya 
hızla yaklaşan Đzmir kenti, deltadaki biyoçeşitlilik için büyük tehlike oluşturmaktadır. 1980’li 
yıllar Karşıyaka ilçesinin, 1990’lı yıllar ise Karşıyaka’dan ayrılarak belediye olan Çiğli’nin 
deltadaki baskısının arttığı yıllardır. Yapılaşma tehdidi ilk olarak Karşıyaka ilçesinin 
kuzeybatısındaki Mavişehir blokları ile başlamıştır. Delta’nın merkezinde bulunan Sasalı 
Beldesi’nin çevresi 1999 yılında I. Derecede Doğal Sit alanı ilan edilmişken, 2001 yılındaki 
bir değişiklikle sit derecesi düşürülerek yapılaşmanın yolu açılmıştır. Ayrıca beldenin 3.000 
nüfusluk mevcut imar planı 10.000 nüfusluk bir imar planı ile değiştirilmi ş ve bu yeni imar 
planına göre bölgede villa tipi konut inşaatları ve yeni sanayi alanları oluşturulması imkânı 

                                                
222 Ibid sayfa 90/3. 
223 Ibid sayfa 90/3. 
224 Ibid sayfa 90/3. 
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verilmiştir. Şaşalı’da imar izni verilen arazi ile Ramsar Alanı ve Yaban Hayatı Koruma Sahası 
arasındaki mesafe 10 metreden azdır225. Çiğli Belediyesi’nin deltaya olan yaklaşımı ise son 
derece düşündürücüdür. Belediye, deltanın kendi sınırları içerisinde olan tüm alanlarının imar 
planını hazırlamıştır226. Belediyeye gelip tapusunu alan her kişi, deltada bina yapma hakkına 
sahiptir. Ayrıca imar planı hazırlanmış olan bu sahalarda kat sınırlaması da 
bulunmamaktadır227. Kısacası Çiğli Belediyesi ruhsatlı olarak yapılacak her yeni binayı gelir 
kaynağı olarak görmektedir228.  
 
8. Tuz işletme tesislerinin doğa dostu işletilmemesi: 
Tuzla Đşletmesi’nin özelleştirilmesi gündemdedir. Tuzla’yı alacak kişi tüm bu koruma 
statülerini kabul edip, geleneksel şekilde tuz üretecekse alanda sorun yaşanmayacaktır fakat 
sadece tuz üretimini düşünecek ve ekosisteme zarar verecekse bu deltaya oldukça zarar 
verecektir. Flamingo üreme alanındaki su seviyesi yükseltilirse kuluçka alanları zarar 
görecektir. 6200 hektarlık alan Çamaltı Tuzla’sına aittir. Gediz Deltası Ziyaretçi Merkezi’ne 
giden yol kenarındaki havuzlara Tuzla tarafından su verilmesi bu nedenle son derece 
önemlidir. Su verilmesi halinde, bu havuzlar çok verimli alanlardır, çok sayıda flamingo, 
karaleylek ve pelikan bulunmaktadır. Bu havuzlara asgari 10 cm su verilmelidir. Üretimin 
olmadığı zamanlarda da su verilmesi sağlanmalıdır229. 
 
Sulak Alandaki Koruma Çalışmaları 
Gediz Deltasında yer alan Đzmir Kuş Cenneti'nde yapılan çalışmalarda birliktelik sağlamak 
amacıyla 18.01.2003 tarihinde Đzmir Kuş Cenneti'ni Koruma ve Geliştirme Birliği 
kurulmuştur. Bu birlikte Đl Özel Đdaresi, ilgili Belediye Başkanlıkları, Köy Muhtarlıklarının 
kurucu üye, alan ile ilgili tüm kuruluşlar, üniversiteler ile uzman sivil toplum kuruluşlarının 
doğal üye olarak yer almaktadır. Birliğin kurulması ile yapılan çalışmalarda birliktelik 
sağlanmış olup, Birliğin finansal kaynakları ile de alanın Uluslararası standartlara 
ulaştırılması sağlanacaktır. 
 
Gediz Deltası Yönetim Planı Projesi 3 Temmuz 2004 tarihinde başlamıştır. Protokol uyarınca 
Gediz Deltası Yönetim Planı’nın 2005 yılı sonuna kadar tamamlanması öngörülmüş ve proje 
ile yaklaşık 40000 hektarlık bir alanı kapsayan deltanın koruma – kullanım dengesinin tahsisi 
hedeflenmiştir. Gediz Deltası Yönetim Planı Ulusal Sulak Alan Komisyonu’nca onaylanmış 
Haziran 2007’de yürülüğe girmiştir. Planın yürütücülüğünü ‘Đzmir Kuş Cennetini Koruma ve 
Geliştirme Birliği’ yapmaktadır. 
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YUMURTALIK LAGÜNÜ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ramsar Alanın Adı: Yumurtalık Lagünü 

Ramsar Alanı Đlan Edilme Tarihi ve Ramsar Alanı Büyüklüğü: 21/07/05 - 19,853 ha 
Coğrafi koordinatları (eylem/boylam): N:36° 41’ 25.55” E:35° 36’ 56.23” 

Deniz Seviyesinden Yükseklik: 1m 
 

Coğrafi ve Đdari konum: 

Seyhan, Ceyhan ve Tarsus (Beran) Irmaklarının taşıdığı alüvyonların deniz ağzında birikmesi 
sonucu oluşan Çukurova Deltası üzerinde oluşmuş bu alan Adana ilinin Yumurtalık ilçesine 
bağlıdır. Güney batıda küçük bir bölümü Karataş ilçesi sınırlarındadır. 
 
Diğer Koruma Statüleri: 
Yumurtalık Lagünleri Adana Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunun 19.11.1993 
tarihinde 1. Derece Doğa Sit alanı ilan edilmiştir. 08.07.1994 tarihinde alanın 16.430ha’lık bir 
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bölümü bakanlar kurulu kararı ile Tabiatı Koruma Alanı statüsünü kazanmıştır. Yumurtalık 
Lagünleri Yönlendirme Komitesi 27.12.2006 tarihinde yaptığı 4. toplantısında alanın koruma 
statüsünün tabiatı koruma alanından milli parka dönüştürülmesi için bütün katılımcıların oy 
birliği ile karar alınmıştır. Karar Çevre ve Orman Bakanlığına sunulmuş, milli parka 
dönüştürülmesi için süreç devam etmektedir.  
 
Alan Hakkında Genel Bilgi  
Tabiatı Koruma Alanı içinde yerleşim merkezi bulunmamaktadır ancak alanın kuzeyinden 
geçen Karataş Yumurtalık karayolu üzerinde yer alan 2355 nüfuslu Kaldırım, 1583 nüfuslu 
Zeynepli, 724 nüfuslu Deveciuşağı yerleşimleri oldukça yakındır. Bu köylerin belediye ve 
muhtarlık sınırları koruma alanı içinde yer almaktadır. Đdari sınırları koruma alanı sınırlarına 
girmemekle birlikte yakın olmaları nedeniyle alanı etkileyen yerleşim yerleri ise 529 nüfuslu 
Haylazlı, 582 nüfuslu Ayvalık, 2295 nüfuslu Yeşilköy ve 781 nüfuslu Adalı Köyleridir. 
(nüfus bilgileri 1990 yılına aittir).  
 
Alanın Ekolojik Karakteristi ği 
Yumurtalık Lagünleri denizle ve birbirleriyle bağlantılı olarak çok sayıda lagünler tatlı ve 
tuzlu su bataklıları, sazlıklar ve geniş kıyı kumullarından oluşmuştur. Ceyhan ağzı ve 
Yumurtalık Körfezi arasında kalan ve lagünler, tuzcul bataklıkları, çamur düzlükleri, 
sazlıklar, ıslak çayırlar, kumullar ve bir çam ormanından oluşan dev bir sulak alan sistemidir.  
Alan içerisinde 3 farklı vejetasyon tipine rastlanır. Bunlar geniş düzlükler kaplayan tuzcul 
bataklık ve çorak alanlar, klimaks safhaya ulaşmış kumullar ve ülkemizde nadir olarak 
bulunan Halep çamlığıdır.  
 
Avcıali ve Eşemen göllerinden oluşan Yelkoma Gölü, geniş tuzcul bataklıklarla çevrili sığ bir 
lagündür. Đlkbahar ve yaz aylarında gölün bir bölümü kuruyunca, özellikle kuzeyde geniş 
çamur düzlükleri ortaya çıkar. Tatlı suyun kumullardan göle sızdığı bölümlerde sazlıklar 
vardır. Tuzcul bataklıklar ve çamur düzlükleriyle çevrili olan Çamlık Lagünü, Ömerli Gölü, 
Yapı Gölü, Darboğaz Gölü ve daha küçük Kaldırım Gölü, kış aylarında su seviyesi 
yükseldiğinde tek bir büyük göl oluştur. Bu alanlardaki vejetasyon yapısı bölgenin tuzluluk 
oranına ve taban suyu miktarına göre farklılık göstermektedir. 
 
Ömerli Gölü ve Çamlık Lagünü arasındaki bir yarımadanın üzerinde, yaklaşık 59 hektarlık bir 
alan kaplayan, Türkiye’nin nadir Halep çamı (Pinus halepensis) ormanlarından biri bulunur. 
Alanın doğu kesiminde kızılçam ile karışık olarak bulunan bu çam türü batıya doğru saf 
topluluklar oluşturur230. 
 
Alandaki farklı kumul yapıları farklı türlere ev sahipliği yaptığından kumul vejetasyonu çok 
zengindir. Kumul türlerinin çeşitlili ği denizden uzaklığa, kumulun hareketli veya sabit 
oluşuna, taban suyu seviyesine ve kumulun bünyesine göre değişir.  
 
1997 ve sonrasında yapılan flora çalışmalarda alanda 68 familyaya ait 272 takson tespit 
edilmiştir231. 3 takson bölgesel endemiklerdir; Centaurea calcitrapa, Polygonum praelongum 
ve Tripleurospermum conoclinium. Yumurtalık lagünlerinin florası gibi faunası da oldukça 
zengindir. Alanda 10 familyaya ait toplam 27 balık türü tespit edilmiştir232. 
 

                                                
230 Kuş Araştırmaları Derneği, 2007. Yumurtalık Lagünleri Yönetim Planı Taslağı. 
231 Ibid sayfa 101/1. 
232 Ibid sayfa 101/1. 
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Ayrıca alanda 11 familyaya ait 42 sürüngen türü ve 4 familyaya ait 6 çiftyaşamlı türü tespit 
edilmiştir. Nehir ağzında nil kaplumbağası çiftleşmekte ve kıyı kumulunda yuvalanarak 
üremektedir. Balıkçılar bu türün sayılarında büyük bir düşüş olduğunu gözlemlemiştir. 
Yumurtalık Körfezi, nesli tehlike altındaki yeşil kaplumbağanın (Chelonia mydas) 
Akdeniz’deki bilinen tek kışlama alanıdır233. 
 
Alanı önemli kılan unsurların başında kuşlar gelmektedir. Proje kapsamında alanda yapılan 
gözlemlerde alanda 163 kuş türü tespit edilmiştir. 48 tanesinin bu alanda ürediği tespit 
edilmiştir. Bunlar arasında en önemlileri akça cılıbıt (390 çift), küçük sumru (357 çift), 
bataklık kırlangıcı (79 çift), mahmuzlu kızkuşu (12 çift) ve Đzmir yalıçapkını (2 çift). 2005 
Kış Ortası SK sayımlarında alanda 680 turna, 1662 akça cılıbıt, 3450 kara karınlı kumkuşu, 
2980 flamingo sayılmıştır. Göç esnasında kuşların konaklaması ve beslenesi açısından da 
oldukça önemlidir. Göç esnasında ak pelikanlar, leylekler ve kıyı kuşları oldukça kalabalık 
gruplar oluştururlar. Alanda saptanan 163 kuş türünden 76’sı Avrupa Birliği Kuş Direktifi’ne 
göre, 113 türü Bern Sözleşmesi Ek 2 listesine ve 159 kuş türü ise Bern Sözleşmesi Ek 3 
listesine göre korunmaya alınmış türlerdir234.  
 
Alanda 12 familyaya ait 35 memeli türü bulunmaktadır. Bunlar arasında bahçe sivrifaresi, 
yarasalar, Anadolu sincabı, yabani tavşan, cüce avurtlak, kör fare, firavun sıçanı, kurt, porsuk, 
su samuru alana önem kazandırmaktadır. Akdeniz foku önceleri alanın girişinde beslenirken 
görülmekteyken kirlilik ve insan faaliyetlerinin yoğunluğundan dolayı artık görülmemektedir. 
Yüksek boylu ve sık sazlıklar yaban domuzu için uygun yaşam alanıdır. Popülasyonu ayni 
alanda bulunan çakal tarafından baskı altında tutulabilir. Halep çamlığında ise nadir memeli 
türlerinden firavun sıçanının popülasyonunun azaldığı ve türünün tehlike altında olduğu 
düşünülmektedir235,236,237. 
 
Alanın Hidrolojik Yapısı 
Alanın oluşumunda ve şekillenmesinde etkili olan akarsu Ceyhan Nehridir. Havzası oldukça 
küçük olmasına rağmen debisi bakımından Türkiye’nin sayılı akarsuları arasında yer alan 
Ceyhan ortalama 238 m3/sn (maks. 400 m3/sn Nisan-Mayıs aylarında, min. 50m3/sn yazın) hız 
ile akar. Rejimini ilkbahar yağışları, dağlık alanlardaki karların erimesi ve aşağı çığırındaki 
kış yağışları belirlemektedir238. 
 
Alanda iki ana lagün sistemi bulunmaktadır. Bu sistemlerden birincisi aslında tek bir göl 
olmasına rağmen Avcıali dili ile birbirinden kısmen ayrıldığı için ayrı göller olarak 
nitelendirilen Avcıali ve Eşemen göllerinin oluşturduğu Yelkoma Lagünü Sistemidir (1150 
ha) (Yelkoma Dalyanı). Avcıali ve Eşemen Göllerinin derinlikleri 0- 1.5 m arasında değişir. 
Göllerin etrafında zaman zaman dalyan işletmesi tarafından yarım metre yüksekliğinde setler 
oluşturulmaktadır. Đkinci lagün sistemi birbirine küçük doğal kanallarla bağlanan Yapı Gölü 
(300 ha), Ömerli Gölü (350 ha) ve Darboğaz Gölü (380 ha) ve Çamlık Körfezinden meydana 
gelir. Bu gölleri kış aylarında su seviyesi yükseldiğinde tek bir büyük göl halini alır. Yapı 
Gölü, ilkbahar ve  yaz aylarında kuruyarak geniş çamur düzlükleri haline gelir. Ömerli Gölü 
nispeten daha derin olup yüksek su seviyesindeki bölgeleri yer yer 1,5 m’yi bulur. 

                                                
233 Ibid sayfa 101/1. 
234 Ibid sayfa 101/1. 
235 Ibid sayfa 101/1. 
236 1998. Yumurtalık (Adana) Lagünü Tabiatı koruma alanı Uzun Devreli Gelişme Planı, Orman Bakanlığı Milli 
Parklar ve Av Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü. 
237 2007. Yumurtalık (Adana) Lagünleri Alan Tanımı (Taslak).  
238 Ibid sayfa 102/2. 
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Doğusundaki Çamlık Lagününe net kanallar doğrudan bağlanır. Çamlık lagünü denizden su 
geçişine engel olmayan sazdan bir duvar (dalyan) ile ayrılan bir koydur. Su seviyesi 1 ile 4 m 
arasında değişir. Darboğazı Gölü batıdan Çamlık Koyuna, doğudan Arapboğaz Gölüne küçük 
kanallarla bağlanır. Arapbpğazı ise doğudan açık denizle, batıdan da küçük kanallarla 
Darboğaz gölüne bağlanır239. 
 
Alanda sürekli akan önemli bir dere yoktur. Yağışlı mevsimlerde alana dökülen kuru dereler 
olup, başlıcalar Adalı Dere, kaldırım deresi, Zeynepli Deresi ve Deveciuşağı içinden geçen 
kamışlı Deresidir (kurutma kanalı).  
 
Alandaki yıllık ortalama sıcaklık 18.7°C’dır En yüksek sıcaklık ağustos ayında 27.3 iken en 
düşük sıcaklık ocak ayında 10.2°C’dır. Yıllık yağış ortalaması 769.9 mmdir. En yüksek yağış 
ocak ayında 125.4 mm iken en düşük yağış ağustos ayında 6.7 mm olarak saptanmıştır. Kar 
yağışı yoktur. Akdeniz iklimine sahip olduğundan ve lagün sisteminden dolayı nispi nem 
değerler yüksektir. En yüksek değeri temmuz ayında %77 olarak ölçülmüştür240. 
  
Yeraltı suyu yüzeyde veya yüzeye yakın mesafededir. Sahanın delta olması ile kil, kum ve 
çakıldan oluşan alüvyon çok iyi bir akifer özelliği taşımaktadır. Deniz ve göllere yakın olan 
kısımlarda yeraltı suyu tuzlu, uzak olan yerlerde ise tuzsuz veya az tuzludur.   
 
Sulak Alandaki Su Kalitesi Hakkında Genel Bilgi 
Koruma alanı içinde ve çevresinde ilkbahar ve yaz döneminde yapılan yoğun tarımsal 
faaliyetler sonucunda gerek suni gübre kullanımı gerekse tarımsal zararlılara karşı atılan 
pestisitler toprak kirlenmesine yol açmaktadır (Çukurova’da 1995 yılı verilerine göre ülke 
ortalamasının 2.78 katı daha fazla tarımsal ilaçlar kullanılmaktadır. Bu miktar 1995- 97 
arasında %40 artmıştır. Bunun yanı sıra aşırı olan gübre kullanımı da 1990-98 arasında %100 
artmıştır.Konu hakkında güncel bilgilere ulaşılamamıştır.). Yoğun tarım yapılan alanların 
kumlu hafif topraklara sahip olması ve bu alanlarda toprağın su tutma kapasitesinin de düşük 
olması atılan tarımsal kimyasalın kolaylıkla taban suyuna ve oradan da lagünlere ve deniz 
gitmesine neden olmaktadır. Ayrıca alanda yaygın olan uçak ile ilaçlama düzensiz ve 
programsız olarak kullanıldığından pestisitlerin doğal alanlara da yayılması kaçınılmazdır. 
1998 yılında yayımlanan uzun devreli gelişme planında geçen suda bulunan klorür, nitrit, 
toplam çözünmüş madde miktarı, bakır ve mangan ölçümleri Ömerli, Çamlık ve Akgöl’deki 
su kalitesinin su kirliliği kontrolü yönetmeliğindeki kirlilik sınıflandırmasına göre çok 
kirlenmiş kategorisinde yer aldığını işaret etmektedir. Eşemen Göl’ü ise kirlenmekte olan su 
olarak değerlendirilmiştir. Bu nedenle lagünlerdeki balıklar ile diğer sucul organizma 
popülasyonları tehdit altındadır. Bu nedenlerle, bu suların içme suyu, sulama suyu, rekreasyon 
ya da endüstriyel amaçlı olarak arıtılmadan kullanılması önemli zararlara yol açacaktır241.
  
Sulak Alanın Kullanım Şekilleri 
Tarımsal Kullanım 
Yumurtalık Lagünleri ve çevresinde alanla ilişkili yerleşimlerin başlıca geçim kaynağı 
tarımdır. Tabiatı koruma alanında 2005 itibarıyla 1294.5 ha alanda tarım yapılırken bu tüm 
koruma alanının %7.9’unu oluşturmaktadır. Yöre halkının %76’sı bitkisel üretimde faaliyet 
göstermekte ve bunların da %84’ü kendine ait toprağı işlemektedir. Yumurtalık Tabiatı 

                                                
239 Ibid sayfa 102/ 4. 
240 Ibid sayfa 102/ 5. 
241 1997. Yumurtalık (Adana) Lagünü Tabiatı Koruma Alanı Uzun Devreli Gelişme Planı Analitik Etüt Raporu, 
Orman Bakanlığı Milli Parklar ve av Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü. 
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koruma alanı çevresinde bulunan Haylazlı, Deveciuşağı, Zeynepli ve Kaldırım köylerinin 
başlıca geçim kaynağı tarımdır.  
 
Kaldırım Beldesinde toplam 64.365 da tarım arazisi bulunmaktadır. Beldede 421 aile (%90) 
tarımdan geçimini sağlamaktadır. Üretilen ana tarım ürünleri buğday, yerfıstığı, mısır, pamuk 
ve sebzedir. Tarım topraklarının 12.800 dekarı yöre halkı tarafından açılan kanallarla sağlanan 
sularla sulanmaktadır242.  
 
Deveciuşağı Köyünde 17.354 da alanda tarımsal üretim yapılmakta ve 119 aile (%46) gelirini 
tarımdan sağlamaktadır. En fazla buğday, yerfıstığı, pamuk, mısır ve sebze üretilmektedir. 
Toplam 6.500 da alanda (%37.4) sulu tarım yapılmaktadır243.  
 
Barajların yapılmasıyla alanı çevreleyen tuzcul bataklıkların bir bölümü tarım alanına 
dönüştürülmüştür ve bölgedeki tarım alanı yoğunluğu artmıştır. Alanda buğdayla pamuk 
üretimi zaman içinde azalmış ve yerini yerfıstığı, mısır, karpuz ve sebzeye bırakmıştır. Son 
yıllarda özellikle örtü altında karpuz ekimi çok yaygınlaşmıştır. Bunun nedeni erkenci 
karpuzun iyi para etmesi ve aşağı havzada ve kumullara yakın kesimlerdeki kumlu hafif 
toprakların karpuz üretimine çok uygun oluşudur244.  
 
Değişmeyen ve halen mevcut olan buğday alanları, toprakların kısmen fakir, su tutma 
olanakları bulunmayan özellikle Kışlak yolu çevresindeki kesimlerde, pamuk ise tuzluluk 
oranı fazla, sulama olanakları bulunan ve kısmen de drenaj isteyen topraklarda özellikle 
Ceyhan Nehri aşağı kesimlerinde üretilmektedir245. 
 
Sebze tarımı daha çok köye yakın çevrelerde, ancak çok sınırlı alanlarda yapılmakta, ancak 
özellikle örtü altında Kabak ve Domates üretimi de giderek artmaktadır. Mısır genellikle 
buğday ile ekim nöbetine girmekte ve aynı alanlara 2. ürün olarak ekilmektedir246. 
 
Hayvancılık 
Son yıllarda halkın tarımdan istenilen verim ve gelirin elde edilmemesi hayvancılığa olan 
eğilimi artırmıştır. Geçmişte büyükbaş hayvancılığı daha yoğun iken günümüzde küçükbaş 
hayvancılığının ağırlık kazandığı gözlemlenmiştir. Yörede yapılan hane halkı araştırmasına 
göre halkın %6’sı birinci dereceden, %48,6’sı ikinci dereceden gelir kaynağının hayvancılık 
olduğu tespit edilmiştir. Birinci dereden hayvancılık yaptığını belirtenlerin %42,9’u 9 ay 
süreyle koruma alanı içerisindeki kışlaklarda kaldıklarını belirtilmektedirler. Ancak yıl 
boyunca kışlaklarda kalan aileler de bulunmaktadır247.  

 
Geçmişte büyükbaş hayvancılık daha yoğunken günümüzde küçükbaş hayvancılık daha 
büyük önem kazanmıştır. Buna ek olarak lagün içerisindeki doğal alanlar da mera olarak 
kullanılmaktadır. Bölgenin batı bölümünde büyükbaş hayvanların otladığı geniş ıslak çayırlar 
vardır. Koruma alanı ve etrafında yapılan otlatma faaliyetleri sonucunda alandaki kumullar 
erozyona uğramaktadır.  
 

                                                
242 Ibid sayfa 101/1. 
243 Ibid sayfa 101/1. 
244 Ibid sayfa 101/1. 
245 Ibid sayfa 101/1. 
246 2005. Yumurtalık Lagünleri Bitki Örtüsü, Habitatı, Arazi Kullanımı ve Kıyı Çizgisinde Meydana Gelen 
Değişikliklerin Belirlenmesi Araştırma Raporu. BTC Çevresel yatırım Programı. 
247 Ibid sayfa 103/3.  
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Balıkçılık 
Tarım ile birlikte alanda en önemli geçim kaynağı balıkçılıktır. Yelkoma Lagünü’nün 
ağzında, eski Ceyhan ağzında ve Çamlık Lagünü’nün Yumurtalık Körfezi’ne açıldığı yerde 
dalyanlar (Çamlık ve Yelkoma dalyanları) bulunmaktadır. Alanda Haylazlı, Sadiye 
Kırmızıdam, Deveciuşağı ve Kaldırım Su Ürünleri Kooperatifi olmak üzere 4 kooperatife 
mensup 489 üye vardır. Dalyanlar bu kooperatifler tarafından işletilmektedir. Ayrıca, 
herhangi bir kooperatife üye olmayan 115 civarında balıkçı mevcuttur248. Balıkçılık 
faaliyetleri eski Ceyhan Nehir yatağının Yumurtalık Körfezine yakın noktaları, Hurma 
Boğazı, Çamlık Mevki çevresi ile tüm dalyanlarda yapılmaktadır249  
 
Yörede kooperatiflerce avlanan belli başlı balık türleri; levrek, kefal, çupra yoğunlukta olmak 
üzere lüfer ve muskardır. Bölgede yavru balık da toplanmış fakat artık bu yasaklanmıştır. 
Balıkçı kooperatifleri göllerde 1998 yılında kooperatiflerce avlanan balık miktarı 110 ton 
olarak rapor edilmiştir. Avlanan balık miktarının son 10 yılda %30- 40 oranında azaldığı 
balıkçılar tarafından belirtilmiştir. En çok gelir havyardan sağlanmaktadır. Bölgedeki 
balıkçıların gözlemlerine göre havyar miktarı son yıllarda azalmaktadır. Daha önceleri yengeç 
satışı da yapılırken 15- 16 yıldır yapılamamaktadır.   
 
Endüstriyel Kullanım 
Çukurova Deltasında yerleşik endüstri bulunmamaktadır. Ancak Đskenderun ve Yumurtalık 
körfezlerinde Đskenderun Demir Çelik, Botaş tesisleri, Termik Santral ve Bakü-Tiflis-Ceyhan 
boru hattı gibi birçok tesisle birlikte yoğun bir endüstrileşme süreci başlamıştır. Tersane ve 
petrol rafineleri gibi daha pek çok tesis yapım veya hazırlık aşamasındadır. Bütün bu 
tesislerin işletmeye alınmasıyla körfezdeki kirliliğin çok daha üst seviyelere çıkması 
beklenmektedir250. 
 
Evsel Kullanım 
Kuyular mevcuttur ancak suyu içilemeyecek durumda olduğundan tarım amaçlı 
kullanılmaktadır. Evsel ihtiyaçlar barajlardan gelen sularla karşılanmaktadır. 
 
Sulak Alanı Doğrudan/Dolaylı Etkileyen Su Altyapı Projeleri 
Ceyhan Havzasının büyük bir bölümü 1940’lı yılların sonlarına değin doğal alanlardan (tatlı 
ve tuzlu su bataklıkları, çayırlar, kumullar ve lagünler) oluşmaktaydı. Ancak bu durum 
Ceyhan Nehri üzerine barajların yapılması ile değişmiştir. Tarımsal alanların sulanması ve 
drenajı için DSĐ tarafından çok ayıda sulama ve drenaj kanalları yapılmıştır. Ayrıca alan 
içinde yöre halkının yeraltı suyu seviyesinin düşürülmesi ve arazinin kurutulması amacı ile 
tarla kenarlarına çepeçevre açtığı birçok drenaj kanalı mevcuttur. Barajlar yapılmadan önce 
koruma alanı olan bölgede tarım yapılamazken şu anda koruma alanının %7,9’unda (1294.5 
ha) tarım yapılmaktadır. 
 
Ceyhan Nehri’nin taşkın düzeni 1971 yılında yapılan Kesikkuyu, 1972 yılında Kozan ve 
Kartalkaya, 1984’te Aslantaş Barajı, 1985’te Kalecik Barajı, 1991’de sır, 1992’de Menzelet, 
1994’te Kılavuzlu Barajları ve son olarak 2003’de işletmeye açılan Berke Barajları ile insan 
kontrolüne geçmiştir. Barajlar yardımıyla nehrin rejimi değiştirilmi ş, doğal taşkınlar 
engellenmiş ve deltadaki yatak değişimlerine müdahale edilmiştir.  En son 1935’de yatağını 
değiştiren Ceyhan Nehri günümüzde koruma alanının batı sınırını oluşturmakta ve Akdeniz’e 
boşalmaktadır. Eski nehir yatağı ise halen şeklini korumakta ve günümüzdeki yatakla arasında 

                                                
248 Ibid sayfa 103/3. 
249 Ibid sayfa 101/1. 
250 Ibid sayfa 103/3. 
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kalan bir kapaktan bu yatağa su verilmektedir. Bu su yatak çevresindeki tarım alanlarının 
sulanmasında kullanılmaktadır. Yatak Avcıali hizasında balık geçişini önlemek için balıkçılar 
tarafından toprak bir setle kapatılmaktadır. Büyük taşkınların olmaması durumunda eski 
Ceyhan Nehri ve eski Ceyhan yatağından göllere tatlı su girişi yoktur251.  
 
Alandaki Başlıca Sorunlar 
 
1. Barajlar nedeniyle bölgeye su girişinin azalması: 
Yumurtalık Lagünlerinin esas su kaynağı olan Ceyhan Nehri üzerinde 1971 yılından itibaren 
kurulan barajlar nedeniyle lagünleri besleyen su miktarında azalmalar yaşanmaya başlamıştır. 
Bu da lagünlerin zamanla daha tuzlu bir hal almasına sebep olmaktadır. Tuzluluk 
oranlarındaki artış bölgedeki balıkçılar tarafından da gözlenmektedir. Alanda yumurta 
bırakmak için denizden lagüne giren bazı balık türleri bu tuzlanmanın yarattığı olumsuz 
koşullardan dolayı sayıca azalmaktadır. 
 
2. Termik santral: 
Alana çok yakın mesafedeki Bakü-Ceyhan-Tiflis Boru Hattı Termik Santrali deniz suyunun 
ısınmasına neden olmaktadır. Isınan deniz suyu lagün ve çevresi gibi sığ bölgelerde daha da 
ısınarak çok hızlı bir biçimde buharlaşmaktadır. Bu da bölgeye zaten az miktarda giriş yapan 
tatlı suyun buharlaşarak ortamdan uzaklaşmasına neden olmaktadır. Sonuç olarak bölgedeki 
tuzlanma hızla artmaktadır. 
 
3. Alandan doğrudan su çekimi 
Bölgedeki bazı kuyularla tarım amaçlı su çekimi yapılmaktadır. Bu su yeraltı kaynaklarının da 
kullanılmasına ve ortamdaki tatlı suyun azalmasına neden olmaktadır. 
 
4. Kontrolsüz ilaç kullanımı ve tarımsal girdilerin yarattığı kirlenme: 
Tarım alanlarına giriş yapan tatlısuyun fazlası drenaj kanalları vasıtasıyla lagünlere 
gönderilmektedir. Bu sistem sayesinde tarım alanlarında kullanılan pestisit ve gübreler 
lagünlere taşınmaktadır. Bu tür kimyasallar ve lagünlere taşınan ekstra organik malzeme 
nedeniyle hem kirlilik yaşanmakta hem de lagünler ötrofik hale gelmektedir. 
 
5. Bilinçsiz avlanma: 
Lagünün karşılaştığı bilinçsiz avlanmalardan en önemlisi yakın geçmişte yoğun bir biçimde 
gerçekleştirmiş olan yavru balık toplanmasıdır. Bilinçsizce gerçekleştirilen ve balık 
sayılarının gelecekteki durumu öngörülmeden yapılan bu faaliyet lagünlerdeki balık 
popülasyonlarında dramatik değişikliklere neden olmuştur. Özellikle lagün girişlerine yakın 
bölgelerdeki denizlerde gerçekleştirilen trolle balık avlanması da balık popülasyonlarındaki 
kaybın artmasını sağlamış ve ekosistemin dengesini bozmuştur.  
 
6. Kontrolsüz otlatma ve erozyon  
Yumurtalık Lagünleri gibi deltaların ağızlarında bulunan bölgeler devamlı kumul 
hareketleriyle doğal olarak değişime uğrarlar. Ceyhan Nehri üzerindeki barajlar nedeniyle 
bölgeye doğal olarak taşınan alüvyonlar barajlarda tutulmaya başlamıştır. Alüvyonlar 
deltalardaki kumulların oluşumunu etkileyen yapıtaşlarıdır. Kumulların bu yapıtaşlarından 
mahrum kalmasına ek olarak kumullar üzerinde yoğun otlatılan hayvanların etkisiyle de 
kumullar tahrip olmaktadır. Özellikle kumullara özgü bitkiler büyük zarar görmektedirler.  
 

                                                
251 Ibid sayfa 103/3.. 
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7. Kum çekimi: 
Bölgede gerçekleştirilen tarım faaliyetleri yoğun bir biçimde kumullardan alınan verimli 
alüvyal topraklarla desteklenmektedir. Kum çekimi, barajların etkisi ve otlatma sonucunda 
kumulların doğal yapısı bozulmaktadır. 
 
8. Anız yakma: 
Her yıl tarladaki ekinler toplandıktan ve tarla sürüldükten sonra tarlada kalan bitki artıkları bir 
sonraki ürün için tarlanın temizlenmesi amacıyla yakılmaktadır. Fakat bu yakılma işlemi 
oradaki toprağın kimyasal yapısının değişmesine ve doğal bitki örtüsünden kalan çok küçük 
bir kısmın da yok olmasına sebep olmaktadır. 
 
Sulak Alandaki Koruma Çalışmaları 
Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler özellikle Ramsar, Bern ve Rio de Janerio 
Sözleşmeleri, Barselona Konvansiyonu, Akdeniz’in Kara Kökenli Kaynaklardan Kirlenmeye 
Karşı Korunması Protokolü, Akdeniz’de Özel Koruma Alanlarına ilişkin protokol hükümleri 
koruma alanında yapılacak her türlü uygulamayı bağlamaktadır.  1998 yılında Milli Parklar ve 
Av Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü tarafından Yumurtalık Lagünü Tabiatı Koruma Alanı 
Uzun Devreli Gelişem Planı hazırlanmıştır. 2007 itibariyle Çevre ve Orman Bakanlığı 
koordinasyoununda Kuş Araştırmaları Derneği tarafından alanın yönetim planı hazırlanmıştır.  
 
Kaynaklar: 
 
Kuş Araştırmaları Derneği, 2007. Yumurtalık Lagünleri Yönetim Planı Taslağı. 
 
1997. Yumurtalık (Adana) Lagünü Tabiatı Koruma Alanı Uzun Devreli Gelişme Planı 
Analitik Etüt Raporu, Orman Bakanlığı Milli Parklar ve av Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü. 
 
1998. Yumurtalık (Adana) Lagünü Tabiatı koruma alanı Uzun Devreli Gelişme Planı, Orman 
Bakanlığı Milli Parklar ve Av Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü. 
 
2005. Yumurtalık Lagünleri Bitki Örtüsü, Habitatı, Arazi Kullanımı ve Kıyı Çizgisinde 
Meydana Gelen Değişikliklerin Belirlenmesi Araştırma Raporu. BTC Çevresel yatırım 
Programı. 
 
2007. Yumurtalık (Adana) Lagünleri Alan Tanımı  
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MEKE MAARI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ramsar alanın Adı: Meke Maarı 
 
Ramsar Alanı Đlan Edilme Tarihi ve Ramsar Alanı Büyüklüğü: 21/07/05, 202 ha 
Coğrafi Koordinatları : (Enlem-Boylam)N: 37 º 41’ 06.24” E: 33 º 38’ 09.41” 
Deniz seviyesinden yükseklik: 1000 m 
 
Cografi ve idari konum: 

Meke Maarı Konya il sınırlarında 55734 nüfuslu Karapınar ilçesine bağlıdır. Volkanik bir 
patlama çukurudur ve suların birikmesiyle göl haline gelmiştir. 1. Derece Doğal Sit Alanıdır. 
260 hektarlık kısmı Tabiat Anıtı Statüsündedir. 2005 yılında 202 ha’lık kısmı Ramsar Alanı 
ilan edilmiştir252.  
 
Alan Hakkında Genel Bilgi  
Çok geniş ve düz olan 19 km2’lik Karapınar Ovası Konya'nın doğusunda uzanır. Ovada; 
Çıralı, Meyil, Meke ve Acıgöl bulunmaktadır. Meke Maarı’nın derinliği 1.2 m’yi 
geçmemektedir. Yüzölçümü 0.5 km2 dir. Volkanik aktiviteler sonucunda oluştuğundan acı 

                                                
252 2006.  Konya Đl Çevre Durum Raporu, Çevre Ve Orman Bakanlığı, Konya Đl Çevre Ve Orman Müdürlüğü, 
Çed Ve Planlama Şubesi. 
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niteliğindeki suyu magnezyum ve sodyum sülfat içerir. Bu da biyoçeşitlili ğin düşük olmasını 
sağlar.  
Alanın Ekolojik Karakteristi ği 
Bölgede step vejetasyonu hâkimdir; geven, sığır kuyruğu, üzerlik otu, papatya, şebboy, 
gelincik, yonca bitkileri bulunmaktadır. Göl kıyılarında seyrek sazlar ve tuzcul su bitkileri 
vardır. Volkanik küllerin ışığı fazla emmesinden dolayı göller ve çevresindeki mikro-klima 
etkisiyle bölgeden daha sıcaktır. Bu yüzden göl çevresinde daha sıcak bölgelerde yaygın 
sürüngenlerden Bozkır keleri, dikenli keler ve tıknaz kertenkele bulunur. Karapınar 
Belediyesi'nin bölgeden volkanik kül taşıması çevrenin doğal yapısını etkilemektedir. Bölge 
ornitolojik olarak fazla tür barındırmasa da ilginç kuş türlerinin varlığı belirlenmiştir. 
Örneğin; Bozkaz, angıt, suna, Mısır akbabası, kızılşahin, kaya kartalı, uludoğan, uzunbacak, 
puhu gibi kuş türleri belirlenmiştir253. Yerel halktan alınan bilgiye göre 2003 yılına kadar 100 
kadar kuş türüne ev sahipliği yaptığı söylenen alan son yıllarda pek iyi durumda değildir. 
Kuşların çoğu artık göl çevresine uğramamaktadır.  

 
Alanın Hidrolojik Yapısı 
Konya Đlinde yıllık yağış toplamının 294.9 mm (Karapınar) ile 764.0 mm (Seydişehir) 
arasında büyük bir değişim gösterdiği anlaşılır. Đl genelinde yağışların büyük bir kısmı 
sonbahar ve özellikle kış aylarında düşmektedir. Bitki büyüme ve gelişimi açısından büyük 
öneme sahip olan, Nisan-Mayıs- Haziran aylarındaki yağışın toplam yağışa oranı il geneli 
ortalaması olarak ancak % 27,3 tür. Bu değerler il genelinde nadaslı tarım sisteminin hâkim 
olmasının nedenini ve sulamanın önemini net olarak ortaya koymaktadır. Đlde meteorolojik 
verilerin alındığı ilçelerin ortalaması olarak, nispi nem % 61,2, sıcaklık ortalaması 10,9 °C ve 
ortalama sıcaklığın 10 °C yi geçtiği gün sayısı 198,4 gün olmuştur254. 
 
Maarın 10 km2 çevresinde sayıları 10’a ulaşmayan kuyular bulunmaktadır. Fakat maara su 
girişi güneyden olduğu için bu kuyuların yalnızca maarın güneyinde bulunanları Meke’nin su 
seviyesini etkilemektedir.  
 
Sulak Alandaki Su Kalitesi Hakkında Genel Bilgi 
Göl çok sığ olup (En derin yeri 1.5 metreyi geçmez) sularının tuz oranı çok yüksektir (suyun 
yoğunlğu 1.225 cm3/gr'dır, tuz oranı ise %32 'dir. Bir litresinde 10.4 gr. Na, 3.9 gr. K, 0.3 gr. 
Ca, 120 gr. Mg, 200 gr. SO, 188 gr CI bulunur)255. Su sülfatlı olduğu için 
kullanılamamaktadır. Yeraltı suyunun tarımsal faaliyetler nedeniyle kirlenebileceği 
düşünülmektedir. Fakat bu konuda yapılmış bir çalışma mevcut değildir.  

 
Sulak Alanın Kullanım Şekilleri 
 
Tarımsal Kullanım 
 Sulamada kullanılan suyun iletkenliği maksimum 2250 ec olması gerekirken gölün elektrik 
iletkenliği 65000 ec’dir. Dolayısıyla tarım amaçlı kullanılmamaktadır. Fakat 10 km2 
çevresinde sayıları 10’a ulaşmayan kuyulardan tarım amaçlı su çekimi yapılmaktadır.  
 
Hayvancılık 
Herhangi bir hayvancılık faaliyeti yapılmamaktadır.  
 

                                                
253 Ibid sayfa 108/1. 
254 2007. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı TR 5 batı Anadolu Bölgesi Tarım Master 
Planı. 
255 Ibid Sayfa 108/1. 
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Endüstriyel Kullanım 
Meke Gölü etrafındaki piroklastik malzemenin briket yapımında kullanılmak üzere uzun 
yıllar boyunca alınması nedeniyle etrafındaki tepeler büyük ölçüde tahrip olmuştur. Bu 
nedenle erozyon gölü tehdit etmektedir.   
 
Evsel Kullanım 
Evsel kullanım mevcut değildir.  
 
Alandaki Başlıca Sorunlar 
1. Erozyon: 
Meke Gölü etrafındaki piroklastik malzemenin briket yapımında kullanılmak üzere uzun 
yıllar boyunca alınması nedeniyle etrafındaki tepeler büyük ölçüde tahrip olmuştur. Bu 
nedenle erozyon gölü tehdit etmektedir. 
 
2. Yeraltı suyunun aşırı kullanımı: 
10 km2 çevresinde sayıları 10’a ulaşmayan kuyular bulunmaktadır, fakat maara su girişi 
güneyden olduğu için bu kuyuların yalnızca maarın güneyinde bulunanları Meke’nin su 
seviyesini etkilemektedir.  
 
Sulak Alandaki Koruma Çalışmaları 
Bölgede devam eden bir koruma çalışması yoktur.  2003 yılında Bölgede yeni kuyu açılması 
yasaktır.  
 
Kaynaklar  
 
2006. Konya Đl Çevre Durum Raporu, Çevre Ve Orman Bakanlığı, Konya Đl Çevre Ve Orman 
Müdürlüğü, Çed Ve Planlama Şubesi. 
 
2007. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı TR 5 batı Anadolu Bölgesi 
Tarım Master Planı 
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KIZÖREN OBRU ĞU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ramsar alanın Adı: Kızören Obruğu 
Ramsar Alanı Đlan Edilme Tarihi ve Ramsar Alanı Büyüklüğü: 02/05/06, 127 ha 
Coğrafi Koordinatları (eylem/boylam): N: 38 º 10’ 28.97” E: 33 º 11’ 09.85” 

Deniz seviyesinden yükseklik: 998 m 
Coğrafi ve Đdari konum: 

Konya’nın kuzeydoğusundaki 186.552 nüfuslu Karatay Đlçesine bağlı Obruk kasabasında 
bulunan Kızören Obruğu ve Tuz Gölü’nün güneyinde bulunan Obruk Platosu’nda yer alır256.  
 
Diğer Koruma Statüleri: 
Ramsar Alanı dışında bir koruma statüsümevcut değildir.  
 
 
 
 

                                                
256 2006.  Konya Đl Çevre Durum Raporu, Çevre Ve Orman Bakanlığı, Konya Đl Çevre Ve Orman Müdürlüğü, 
Çed Ve Planlama Şubesi.  
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Alan Hakkında Genel Bilgi 
Yatay veya yataya yakın tabakalı kireç taşlarında bulunan yeraltı nehirlerinin veya aktif 
mağara tavanlarının çökmesi sonucu oluşmuş baca veya kuyu görüntüsü veren derin çukurlara 
obruk denir. Obruk platosu üzerinde kireç taşı tabakaları üzerinde gelişmiş karstik şekillerden 
olan obruklara rastlandığından bu isim verilmiştir. Yirmiden fazla olan obrukların en büyüğü 
Kızören Obruğudur. Konya’nın kuzeydoğusunda yer alan bu obruk kireç taşlarının çözülmesi 
ile oluşmuş yaklaşık 170 m çapında 145 m derinliğindedir. Obruktaki suyun düzeyi yüzeyden 
20 m aşağıdadır257. 
 
Alanın Ekolojik Karakteristi ği 
Kızören Obruğu’nda yaşadığı belirlenmiş herhangi bir canlı organizma yoktur. Suların 
mikroorganizmalar açısından araştırıldığına dair de bir kayda rastlanmamıştır. Obruk, doğal 
yapısı step olan fakat zaman içinde tarım alanına dönüştürülen düzlüklerle çevrelenmiştir.  
 
Alanın Hidrolojik Yapısı 
Konya ilinde yıllık yağış toplamının 294.9 mm (Karapınar) ile 764.0 mm (Seydişehir) 
arasında büyük bir değişim gösterdiği anlaşılır. Đl genelinde yağışların büyük bir kısmı 
sonbahar ve özellikle kış aylarında düşmektedir. Bitki büyüme ve gelişimi açısından büyük 
öneme sahip olan, Nisan-Mayıs- Haziran aylarındaki yağışın toplam yağışa oranı il geneli 
ortalaması olarak ancak % 27,3 tür. Bu değerler il genelinde nadaslı tarım sisteminin hâkim 
olmasının nedenini ve sulamanın önemini net olarak ortaya koymaktadır. Đl de meteorolojik 
verilerin alındığı ilçelerin ortalaması olarak, nispi nem % 61,2 , sıcaklık ortalaması 10,9 °C , 
ve ortalama sıcaklığın 10 °C yi geçtiği gün sayısı 198,4 gün olmuştur258. 
 
Obruklar oluşumlarından dolayı yeraltı suyu ile aynı seviyede suya sahiptirler. Bu nedenle 
Kızören Obruğu da etraftaki kuyularla aynı seviyede su içerir. Eski tarihlerde su seviyesi daha 
yüksekken obruktan pompayla su çekilebilirken pompanın su seviyesinin üstünde kalmasıyla 
su çekiminin yapılamadığı bölgeye giden herkes tarafından gözlenebilmektedir. Çok 
yakınındaki kuyulardan birinden alınan bilgiye göre 1996’dan 2006’ya kadarki dönemde su 
seviyesi 10 metre kadar daha düşmüştüğü DSĐ’de görevli yerel kaynaklar tarafından 
belirtilmektedir. 
 
Sulak Alandaki Su Kalitesi Hakkında Genel Bilgi 
Yöre halkı suyun kullanılabilir olduğunu fakat uzun yıllardır kullanılamadığını belirtmişlerdir. 
Bunun dışında yapılan literatür çalışmasında su kalitesine ilişkin resmi ya da akademik bilgi 
bulunamamıştır. 
 
Sulak Alanın Kullanım Şekilleri 
Tarımsal Kullanım 
Alanda en yoğun tarım etkinliği pancar ekimidir. Fakat son dönemde devlet tarafından daha 
az suya ihtiyaç duyan ayçiçeği ekimi desteklenmiştir. Yerelden alınan bilgilere göre yapılan 
desteğe rağmen Pancar Kooperatifi devlettin ayçiçeğine yaptığından daha fazla destek 
verdiğinden çiftçi pancar tarımına devam etmektedir. 
 
Obruk suyunun seviyesi önceleri pompayla çekilebilecek seviyede bulunmaktaydı. Konya 
Kapalı Havzası’nda gerçekleştirilen yoğun tarım faaliyetlerine bağlı olarak azalan yeraltısuyu 
obruk suyunun da seviyesinin düşmesini sağlayarak obruktaki pompaj gerçekleştirilemez hale 
getirmiştir. 
                                                
257 2007. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Batı Anadolu Bölgesi Tarım Master Planı. 
258 Ibid sayfa 112/1. 
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Evsel Kullanım 
Alandan direk olarak su çekilmemektedir. Fakat, etrafta yeraltı kaynağını kullanmaya yönelik 
kuyular var. Bu da obruktaki su seviyesini etkiliyor. Köylünün su çekmek için kullandığı bu 
kuyuların obruğa 4.5 km yakınlıktakileri kapatılacak diye bildirilmiş fakat 
gerçekleştirilmemiştir. 
 
Alandaki Başlıca Sorunlar 
1.Aşırı ve plansız tarımsal sulama ve yeraltı suyu çekimi: Konya havzasında gittikçe artan 
tarım faaliyetleri ve son yıllarda yaşanan kuraklığın etkisiyle bölgedeki su ihtiyacı 
artmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak için halk yer altı kaynaklarına yönelmiştir. 
 
Sulak Alandaki Koruma Çalışmaları 
Herhangi bir koruma çalışması mevcut değildir. 
 
Kaynaklar 
 
2007. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Tr 5 batı Anadolu Bölgesi 
Tarım Master Planı. 
 
2006.  Konya Đl Çevre Durum Raporu, Çevre Ve Orman Bakanlığı, Konya Đl Çevre Ve Orman 
Müdürlüğü, Çed Ve Planlama Şubesi. 
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GENEL DEĞERLENDĐRME VE YORUMLAR 
 
Türkiye’deki Ramsar Alanları Özet Değerlendirme 
 
Seyfe Gölü 
Kırşehir ili sınırları içerisinde yer alan Seyfe Gölü 152.200 ha’lık Seyfe kapalı havzasının 
güney ucunda yer alır. Göl alanı su seviyesine bağlı olarak 1500 ha ile 7000 ha arasında 
değişir. Ortalama alanı 3400 hektar, maksimum su derinliği 165 santimdir. Seyfe Gölü’nün 
23585 ha’lık bir kesimi 1989 yılında “Birinci Derece Doğal Sit Alanı”, 10700 ha’lık alanı ise 
1990 yılında “Tabiatı Koruma Alanı” statüsü kazanmıştır. 1994 yılında ise “Ramsar Alanı” 
olarak sözleşme listesine dâhil edilmiştir.  Bölgedeki temel sorun göle giriş yapan su 
miktarının son yıllarda yaşanan kuraklığa, tarım amaçlı su çekilmesine ve temel olarak daha 
önceki yıllarda alanda tarım arazisi açma ve taşkınlara engel olmak amacıyla yürütülen 
çalışmalar neticesinde azalmasıdır. Alan için geliştirilmi ş bir yönetim planı mevcut değildir. 
 
Meke Maarı 
Meke Maarı Konya il sınırlarında yer alır. Volkanik bir patlama çukurudur ve suların 
birikmesiyle göl haline gelmiştir. Oluşumundan dolayı magnezyum ve sodyum sülfat içerir. 1. 
Derece Doğal Sit Alanıdır. 260 ha’lık kısmı Tabiat Anıtı Statüsündedir. 2005 yılında 493 
ha’lık kısmı Ramsar Alanı ilan edilmiştir. Gölün derinliği 12 m’yi geçmemektedir. 10 km2 
çevresinde açılmış 10 kadar ruhsatlı kuyu tarım amaçlı kullanılmaktadır. Maarın temel 
sorunları maarı besleyen yeraltı kaynaklarının özellikle son yıllarda gözlenen kuraklığa da 
bağlı olarak aşırı kullanımı sonucu su seviyesindeki hızlı düşüş ve erozyondur. 2003 yılında 
bölgede yeni kuyu açılması yasaklanmıştır. Fakat maarı besleyen yeraltı suları tarım amacıyla 
maarın uzağındaki bölgelerden yoğun olarak çekilmektedir. Erozyonun sebebi Meke Maarı 
etrafındaki piroklastik malzemenin briket yapımında kullanılmak üzere uzun yıllar boyunca 
alınmasıdır. Alan için geliştirilmi ş bir yönetim planı mevcut değildir. 
 
Kızören Obruğu 
Kızören Obruğu Konya’nın kuzeydoğusundaki Karatay Đlçesine bağlıdır. Tuz Gölü’nün 
güneyinde bulunan Obruk Platosu’nda yer alır. Obruk platosu adını üzerinde kireç taşı 
tabakalar üzerinde gelişmiş karstik şekillerden olan obruklardan alır. Yirmiden fazla olan 
obrukların en büyüğü 170 metre çapında 145 metre derinliğindeki Kızören Obruğudur. Obruk 
ve etrafındaki 127 ha’lık bölge 2005 yılında “Ramsar Alanı” olarak sözleşme listesine dâhil 
edilmiştir. Son yıllarda su düzeyinin düşmesi etkisiyle de obruktaki suyun düzeyi yüzeyden 
20 metre aşağıdadır. Obruğun karşılaştığı en önemli sorun yeraltı su kaynaklarının tarım 
amacıyla aşırı kullanımı yoluyla azalmasıdır. Alan için geliştirilmi ş bir yönetim planı mevcut 
değildir. 
 
Kızılırmak Deltası 
Samsun ilinde Kızılırmak Nehri’nin denize döküldüğü yerde Bafra, Alaçam, 19 Mayıs ve 
Yakakent ilçeleri sınırları içinde kalan kısım Kızılırmak Deltası’dır. Deltanın alanı 56000 
hektar olup içerdiği sulak alanın toplamı 16110 hektardır. Deltada yer alan Cernek Gölü ve 
çevresini kapsayan 4000 hektarlık alan 1979 yılında Orman Bakanlığınca "Yaban Hayatı 
Koruma Sahası" ilan edilmiştir. Ayrıca, 1994 yılında deltanın doğu bölümünde yer alan sulak 
alanların tamamı Kültür Bakanlığınca 1. Derece Doğal Sit Alanı ilan  edilerek koruma altına 
alınmıştır. 1996 yılında Bayındırlık ve Đskan Bakanlığı ve Çevre Bakanlığının işbirliğiyle 
deltadaki tüm doğal alanları kapsayacak şekilde hazırlanan çevre düzeni planında, sulak alan 
ekosistemi ve sistemle ilişkili habitatlar dikkate alınarak, mutlak koruma, ekolojik etkilenme 
ve tampon bölgeler belirlenmiş; her bir bölge için koruma ve kullanım esaslarını düzenleyen 
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özel plan kararlar geliştirilmi ştir. Delta 1997 yılında Ramsar Alanı ilan edilmiştir. Alandaki 
temel sorunlar su kirliliği ve araştırma yapılmadan gerçekleştirilen su faaliyetleridir. Alana 
giren su hâlihazırda kirli gelirken özellikle tarım faaliyetleriyle göllere giriş yapan su 
kirlenmektedir. Ayrıca göllerin yeraltı suyu sistemleri araştırılmadan ve su giriş çıkış bilgileri 
mevcut değilken yapılan sulama projeleri ve drenaj sistemleri alandaki su miktarını olumsuz 
etkilemektedir. Ayrıca alan içinde yapılaşma da çok düzensiz ve kontrolsüzdür. Alanda 
uygulanan ilk yönetim planı 1992 -1997 yılları arasında Kızılırmak Deltası Koruma Projesi 
adıyla gerçekleştirilmi ştir. 2007 yılı itibarıyla ise yeni bir yönetim planı hazırlanmıştır ve 
uygulanması öngörülmektedir. 
  
Göksu Deltası 
Göksu deltası, Đçel il merkezinin yaklaşık 80 km. batısında, Akdeniz’e  dökülen Göksu 
ırmağının taşıdığı alüvyonların oluşturduğu bir kıyı ovasıdır. Đçel ili Silifke ve Taşucu ilçeleri 
sınırları içerisinde yer almaktadır. Göksu deltası, Göksu nehir havzasından taşınan tortular 
tarafından oluşmuştur. Deltaya tek deniz suyu girişi rüzgarlı zamanlarda kıyı şeridinin taşkına 
uğraması sonucu meydana gelmektedir. Göksu Nehri’nin denize döküldüğü yerin batısında iki 
büyük göl yer almaktadır. Bunlardan  biri denizle irtibatlı ve kum seddiyle denizden ayrılan, 
400 ha’lık Paradeniz Lagünüdür. Bu lagünün günümüzdeki en derin yeri 1,5 m’dir. Diğeri ise 
daha çok tatlı su gölü karakteri taşıyan 1.200 ha’lık alana sahip Akgöl’dür.  1990 tarihinde 
236 km2’lik bir bölümü “Özel Çevre Koruma Bölgesi” olarak ilan edilmiş ve deltada yer alan 
Akgöl ve Paradeniz lagünlerini için alan 4350 hektarlık saha ise “Yaban Hayatı Koruma 
Sahası” olarak kaçak ve usulsüz avcılık kontrol altına alınmıştır. Ayrıca, alanın 6.850 
hektarlık bölümü 17.5.1994 tarihinde yürürlüğe giren Ramsar listesine dâhil edilmiştir. 1996 
tarihinde de delta 1. Derece Doğal Sit Alanı haline getirilmiştir. Alandaki temel sorunlar 
kirlilik, sığlaşma, yapılaşma ve erozyondur. Kirliliğin sebepleri tarımsal, endüstriyel ve evsel 
faaliyetlerle kirletilerek alana giren sulardır.  
 
Akyatan Lagünü 
Akyatan Lagünü idari olarak Adana ilinin Karataş ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. 
Akyatan Lagünü, Türkiye’nin en büyük lagün gölüdür. Uzunluğu 17 km, en geniş yeri 4 
km.dir. Ortalama su seviyesindeki alanı 4.900 hektardır. Göl ile deniz arasında yer yer 
genişliği birkaç km’yi, yüksekliği ise 20 m’yi bulan Türkiye’nin en büyük kumulları yer 
almaktadır. Akyatan Yaban Hayatı Koruma Sahası Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce 1987 
yılında Yaban Hayatı Koruma ve Üretme sahası olarak ilan edilmiştir. Deniz kaplumbağası 
yuvalama alanı, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından alınan 
1997’de Birinci Derecede Doğal Sit Alanı ve 1998 yılında da Ramsar Alanı olarak ilan 
edilmiştir. 1996 yılında ise 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına “Ekolojik Etkilenme 
Bölgesi” olarak işlenmiştir. 2005 yılında Lagün, Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ilan 
edilmiştir. Alandaki temel problemlerden biri tarım alanlarından toplanan suyun drenaj 
kanallarıyla lagüne tarım ilacı, gübre ve alüvyon taşıması nedeni ile lagünün kirlenmesi ve 
sığlaşmasıdır. Đkincisi drenaj kanallarından yoğun su verildiği dönemlerde lagüne taşınan tatlı 
suyun lagünün tuzluluk oranını normal düzeyinin altına düşürmesi de ekosisteme olumsuz 
etkisidir. Diğer bir sorun ise lagün etrafındaki kumulların tarım amaçlı tahrip edilmesidir. 
Alan için geliştirilmi ş bir yönetim planı mevcut değildir, Kuş Araştırmaları Derneği Çevre ve 
Orman Bakanlığı koordinasyonunda yönetim planı çalışmalara başlamıştır.. 
 
Yumurtalık Lagünü 
Seyhan, Ceyhan ve Tarsus (Beran) Irmaklarının taşıdığı alüvyonların deniz ağzında birikmesi 
sonucu oluşan Çukurova Deltası üzerinde oluşmuş bu alan Adana ilinin Yumurtalık ilçesine 
bağlıdır. Yumurtalık Lagünleri denizle ve birbirleriyle bağlantılı olarak çok sayıda lagünler 
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tatlı ve tuzlu su bataklıları, sazlıklar ve geniz kıyı kumullarından oluşmuştur. Ceyhan ağzı ve 
Yumurtalık Körfezi arasında kalan ve lagünler, tuzcul bataklıkları, çamur düzlükleri, 
sazlıklar, ıslak çayırlar, kumullar ve bir çam ormanından oluşan dev bir sulak alan sistemidir.  
Yumurtalık Lagünleri Adana Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunun 1993 tarihinde 1. 
Derece Doğa Sit alanı ilan edilmiş ve 1994 tarihinde 16430 ha’lık bir bölümü Tabiatı Koruma 
Alanı statüsünü kazanmıştır. Ayrıca 21.07.2005 tarihinde ise alanın 19853ha’lık bir bölümü 
Ramsar Sözleşmesi listesine dâhil edilmiştir. Alandaki temel problem barajlar nedeniyle 
bölgeye su girişinin azalması ve tarım faaliyetleri için su çekilmesidir. Bir diğer sorun ise 
termik santralin varlığından dolayı ısınan sular ile buharlaşmanın artmasıdır. Ayrıca koruma 
alanı ve etrafında yapılan otlatma faaliyetleri sonucunda alanın önemli ekolojik yapıları olan 
kumullar erozyona uğramaktadır. 1998 yılında Milli Parklar ve Av Yaban Hayatı Genel 
Müdürlüğü tarafından Yumurtalık Lagünü Tabiatı Koruma Alanı Uzun Devreli Gelişme Planı 
hazırlanmıştır. 2007 itibariyle de alanın yönetim planı hazırlanmıştır. Bu plan henüz 
uygulanmaya başlamamıştır; bu yıl başlanması öngörülmektedir.  
 
Sultansazlığı 
Sultansazlığı, Kayseri il sınırları içerisindedir. Develi Ovasının 21.000 ha'lık kısmını 
oluşturmaktadır. Alanda beş değişik habitat vardır. Bunlar; kuzey ve güney sazlıkları, tuz 
gölleri (Yay Gölü ve Tuzla Gölü), çayırlıklar, tuzcul bozkırlar ve tatlısu gölleri (Eğri Göl, 
Bağınaltı Gölü, Sarp Gölü, Kanlı Göl ve Soysallı Pınarı). 1971 yılında 45000 ha’lık alan 
Sultansazlığı Yaban Hayatı Koruma Sahası olarak korumaya alınmıştır. 1984 yılında Bern 
Sözleşmesi uyarınca Sultansazlığı Yaban Hayatı Koruma Sahası Doğal Yaşam Ortamı 
olmuştur. 1988 yılında 17200 ha’lık alan Tabiatı Koruma Alanı ilan edilmiştir. 1993 yılında 
17200 ha’lık Tabiatı Koruma Alanı sınırları temel alınarak 1. Derece Doğal Sit Alanı ilan 
edilmiştir, 1994 yılında ise bu alan Ramsar Sözleşmesine dâhil edilmiştir. 2003 yılında 
Tabiatı Koruma Alanı’nın sınırları yeniden düzenlenmiş ve 24523 hektara çıkarılmıştır. 2006 
yılında 24523 ha’lık Tabiatı Koruma Alanı statüsü Milli Park olarak değiştirilmi ş ve 
Sultansazlığı Milli Parkı olarak ilan edilmiştir. Alandaki temel sorunlar su kaynaklarının 
yoğun kullanımı sonucunda göllerin su seviyesinin aşırı azalması ve sazcılıktan para kazanan 
halkın yasaklara tepki olarak geniş alanlardaki saz yakımı ve aşırı avlanması. Bölgenin 
yönetim planı 2007 yılının sonuna doğru hazırlanmıştır. 2008 yılında uygulanmaya 
başlanacaktır. 
 
Burdur Gölü 
Đdari olarak Burdur ve Isparta illeri sınırları içerisinde yer almaktadır. Türkiye’nin en derin 
göllerinden biri olup (maksimum 110 m), ortalama derinliği 40 m civarındadır. 848 m su 
kotuna göre Isparta-Burdur sınırları içerisindeki toplam göl alanı ~184,2 km2. Burdur Gölü ve 
çevresinde 38.125 ha’lık alan 1993 yılında " Yaban Hayatı Koruma Sahası " olarak ilan 
edilmiştir. 1994 yılında ise gölün yaklaşık % 50 'sini kapsayan (12.600 ha) bölümü Ramsar 
Sözleşmesi listesine dâhil edilmiştir. Alanın temel sorunu arıtması yetersiz olan organize 
sanayi, fabrikalar ve şehir kanalizasyonudur. Ayrıca, gölün su seviyesi giderek düşmektedir. 
Gölün su seviyesi son 27 yılda 10 metre düşmüş ve hacminde %27’lik bir azalma olmuştur. 
Burdur Gölü Yönetim Planı Çalışması, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından koordine 
edilmiş ve 2008 yılında tamamlanmıştır.   
  
Gediz Deltası 
Gediz Deltası Đzmir'in 25 km kuzeybatısında, Gediz Nehri'nin eskiden Ege Denizi'ne 
döküldüğü yerdedir. Gediz Deltası, Kütahya Gediz’den doğarak Uşak, Manisa ve Đzmir 
illerini kat eden ve Đzmir kenti kuzeyinden Ege Denizi’ne dökülen Gediz Nehri’nin binlerce 
yıl boyunca taşıdığı alüvyal malzemeyi biriktirerek oluşturduğu bir ekosistemdir. Delta, 
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20400 hektarı sulak alan olmak üzere 40000 hektarlık bir alanı kaplamaktadır. Boyutları 
bakımından ülkemizin 4. büyük deltasıdır. Gediz Deltası sulak alan ekosistemi temel olarak 
kuzeyden güneye doğru Kırdeniz Lagünü, Homa Lagünü, Çamaltı Tuzlası, Çilazmak Lagünü, 
Ragıppaşa Dalyanı ve kuzeydeki Gediz Deltası’nı meydana getiren tatlısu – tuzlu su 
çayırlıklarından oluşmaktadır. Alanın 8.000 hektarlık bölümü 1982 yılında Yaban Hayatı 
Koruma Sahası ilan edilmiş olup, kuş sayısının çokluğu ve çeşitlili ği nedeni ile 1991 yılından 
itibaren Đzmir Kuş Cenneti olarak anılmaya başlanmıştır. Bu statü 2007’de kaldırılmış ve 
yerine Sulak Alan statüsü getirilmiştir. Ayrıca, deltanın 20400 ha’ı Ramsar Sözleşmesi 
listesine dâhil edilmiştir. Alanın tamamı Kültür Bakanlığı'nca 1999 yılında 1. Derece Doğal 
Sit Alanı ilan edilmiş, 2002 yılında ise 1. Derece Doğal Sit alanının deniz sınırları 
belirlenmiştir. Alandaki Üçtepeler mevkii ise 2400 yıl önce kurulmuş Leukai antik kenti 
nedeni ile Arkeolojik Sit Alanı'dır. Alanı tehdit eden en önemli sorunlardan biri sanayi 
kaynaklı atık su kirliliği ve alanda katı atık (atık çamuru ve moloz) depolanmasıdır. Gediz 
Deltası Yönetim Planı Projesi 2004 yılında başlamış ve 2005 yılı sonunda tamamlanmıştır. 
Proje ile yaklaşık 40000 hektarlık bir alanı kapsayan deltanın koruma – kullanım dengesinin 
tahsisi hedeflenmiştir. 2007 yılında bu yönetim planı uygulanmaya başlanmıştır. 
 
Manyas Gölü 
Manyas Gölü Balıkesir Đlinin Bandırma ve Manyas ilçeleri sınırları içinde yer alır. Doğu batı 
doğrultusunda uzanan gölün uzunluğu 20 km., genişliği ise 14 km.'dir. Mevsimlere göre su 
seviyesi değişmekte olup, gölün 15 metre kotunda kapladığı alan 16400 hektardır. Suları 
tatlıdır ve kolloidal kil ihtiva ettiği için devamlı bulanıktır.  Sığırcı Deresi’nin oluşturduğu 64 
hektarlık delta 1959 yılında Milli Park ilan edilmiştir. Manyas Gölü ve yakın çevresini içine 
alan 25000 hektarlık alan ise 1996 yılında Yaban Hayatı Koruma Sahası ilan edilmiştir. Göl 
ve yakın çevresi 1981 yılında I. Derece Doğal Sit Alanı statüsüne kavuşturulmuştur. 1994 
yılında gölün doğusunda kalan 10200 hektarlık bölümü, 1998 yılında ise Gölün tamamı 
(20400 ha) Ramsar Listesine dâhil edilmiştir. Alandaki temel problem ise etraftaki endüstriyel 
faaliyetler sonucunda göl sularının kirlenmesidir. Ayrıca tarım alanı açmak için çıkartılan saz 
yangınları da engellenmeye çalışmasına rağmen alanı tehdit eden sorunlar arasındadır. 
Bunlara ek olarak dışardan yabancı balık türlerinin getirilmesi de ekosistemi kötü 
etkilemektedir. Ayrıca su giriş çıkışının insan kontrolü altına olması ise göldeki ekosistemin 
doğal yapısını bozmaktadır. 2001 yılında Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından yönetim 
planı yapılmış ve bu plan 2006 yılında tamamlanmıştır. 2008 yılı itibariyle plan revize 
edilmektedir. 
 
Uluabat Gölü 
Uluabat Gölü, Bursa, Kütahya, Balıkesir ve Bilecik ili sınırları içerisinde yer alır ve yaklaşık 
10500 km2 alan kaplar. Göl alanı için bugüne kadar verilmiş en yüksek değer 24.000 hektar,  
en düşük değer 13500 hektardır. Gölün güney-batı kıyıları 1993 yılında yapılan seddelerle 
çevrilmiş ve gölün bu kesimi tarıma açılarak geçmişte olduğu gibi geniş alanlara yayılması 
engellenmiştir. Bu derinlik yaz aylarında 0,8–1 m’ye kadar geriler. Sulak alan ekosisteminin 
tamamı ile sistemle ilişkili doğal karakteri korunmuş habitatları da kapsayan sınırlar 
dâhilindeki 19900 ha bölge, 1998 yılında Ramsar Sözleşmesi listesine dâhil edilmiştir. Bursa 
iline bağlı Eskikaraağaç ve Gölyazı köyleri Ramsar alanı içerisinde kalır. Göl aynı zamanda 
ve 2001 yılı itibariyle Yaşayan Göller Ağı’na (“Living Lakes”) dahil edilmiştir. Gölü tehdit 
eden temel sorun göl suyunun etrafındaki endüstriyel faaliyetlerle kirletilmesidir. Ayrıca 
alanda gözlemlenebilen en önemli tehdit gölde hiçbir alanda rastlanılmadığı kadar yoğun kuş 
avcılığı yapılmasıdır. Suyun yoğun tarım alanı açmak için ortamdan uzaklaştırılması ve 
yabancı tür balık salımı gibi ekosistemi etkileyen sorunlar olmasına rağmen bunlar alanı bu 
iki temel sorun kadar etkilememektedir. Gölün yönetim planı 2002 yılında sonuçlandırılarak 
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ve Ulusal Sulak Alan Komisyonu’nca onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetim Planı 2007 
yılında revize edilmiştir. 
 

Brief Information on 12 Ramsar Sites 
 
Lake Seyfe, Ramsar Site No: 659 
Within the border of Kırşehir, Seyfe Lake is at the far southern end of the 152200 hectares 
Seyfe Closed Water Basin. The area of the lake fluctuates between 1500 ha and 7000 ha 
depending on the water level, covering an average of 3400 ha. Its maximum water depth is 
165 cm. In 1989, 23585 hectare of the lake has been declared as 1st Degree Natural/ Historic 
Site. In 1990, 10700 hectares of the lake is declared as Nature Conservation Area. In 1994 the 
Nature Conservation Area is included to the Ramsar List of Wetlands of International 
Importance. The decrease in the amount of fresh water income to the lake is the most 
noticeable problem through the area. This decrease is created by human facilities. These 
facilities initiated for creating new agricultural areas especially by controlling the water 
regime through the area, then influenced by the extensive use of the water supplies for 
irrigation. At the moment drought is escalating this problem. The fact that there isn’t any 
available sustainable wetland management plan for the lake causes disagreements while 
decision making, especially in such an environment.  
 
Meke Maar, Ramsar Site No: 1618 
 Meke Maar is placed within the border of Konya situated in the Inner Anatolia. It is a 
volcanic explosion pit that turned into a pond once the water filled it. Consistent with its 
formation its’ waters contains magnesium and sodium sulfate, so the water supplies of the 
pond are not useable. It is 1st Degree Natural/ Historic Site. And a 260 hectare area including 
the lake is declared to be Nature Monument Status. In 2005 493 hectare part of the region is 
included to the Ramsar list of Wetlands of International Importance.  The deepest water level 
record from the lake is 12m. There are more than 10 wells as far as 10 km2 around the lake 
which are still being used for agricultural activities. These wells are used to exploit the water 
resources seriously adding up to the effects of climate warming faced through the last decade 
causing a rapid decrease of the water resources. This over exploitation of the water resources 
and the erosion are the most significant problems of this Ramsar site. Even though opening 
new wells around the maar has been forbidden since 2003, the water resources are still being 
exploited by the wells far away from the maar for agricultural activities.  The pyroclastic 
materials used for bricked production had been taken all around the maar for long periods of 
time causing erosion. There is no wetland management plan for the maar at the moment.  
 
Kızören Obrouk, Ramsar Site No: 1620 
Kızören Obrouk is in the borders of Karatay at the north east of Konya. It is a part of the 
Obrouk Plato situated at the south of the Salt Lake. There are more than 20 obrouks out of 
which Kızören is the biggest with 170 m radius and 145 m depth. An area of 127 hectare 
including the obrouk is included to the Ramsar list of Wetlands of International Importance in 
2005. Intensified by the effects of the drought faced through the last decade the water level of 
the obrouk is decreased 20 m from the earth level. The decrease is mainly caused by the 
intensive consumption of the underground water resources feeding the obrouk for agricultural 
facilities. It should be noted that there is no available wetland management plan for the 
obrouk and around at the moment. 
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Kızılırmak Delta, Ramsar Site No: 942 
Within Bafra, Alaçam, 19 Mayıs and Yakakent of the Samsun, Kızılırmak Delta is the corner 
where the Kızılırmak River meets the sea. Delta covers 56000 hectares while the wetland 
covers 16110 hectares of it. 4000 hectares including Cernek Pond has been announced to be 
Wildlife Conservation Area in 1979. Moreover, in 1994, the same area has been declared as 
1st Degree Natural/ Historic Site. In 1996, an environment arrangement plan covering all of 
the natural sites of the delta has been prepared. The plan especially evaluated the ecosystems 
and habitats and determined zones of different conservation status and future applications 
depending on these zones. Delta is articulated to the Ramsar list of Wetlands of International 
Importance in 1997. Two of the most important problems that the delta is facing today can be 
put forward as the water pollution and water plans applied with insufficient research. The 
water carried by the Kızılırmak River Samsun is already polluted by the human activities and 
the level of pollution increases as this water passes by the agricultural fields close to the delta 
reaching to the lakes with the highest rate of pollution. Also, the water system plans and 
drainage systems are planned without any knowledge about the natural water systems through 
the area. As a result no one can foresee about the results of the water plan applications. All of 
these applications are negatively affecting the amount of freshwater. Moreover, unsytematic 
construction is threating the ecosystem as well. The first Management Plan called Kızılırmak 
Delta Conservation Project prepared and applied through the period between 1992-1997. In 
2007, a new management plan that is initiated in 2008 has prepared. However, local people 
disagree with most of the conservation applications.  
 
Göksu Delta, Ramsar Site No: 657 
Göksu Delta is nearly 80 km west of Đçel between Silifke and Taşucu. It is a shore meadow 
formed at the corner where the Göksu River falls into the Mediterranean Sea. Delta is shaped 
by the alluvions carried by the river which is an ongoing process.. Sea water enters to the area 
when it is stormy that waves pass the shore line. There are two big lakes at the west of where 
the river falls into the sea. One of these lakes is the 400 hectare Paradeniz Lagoon where the 
sea water can pass the sea shore once in a while. The deepest part of the lake is 1.5 m.  
Second lake is the 1,200 hectare lake Akgöl. In 1990, 236 km2 of the delta is declared to be 
“Special Nature Conservation Area” and 4,350 hectare including Paradeniz and Akgöl Lakes 
has been announced to be Wildlife Conservation Area. Moreover, 6.850 hectare is included to 
the Ramsar Llist of Wetlands of International Importance in 17.5.1994. In 1996, the same area 
has been declared as 1st Degree Natural/ Historic Site. The main problems of the wetland can 
be stated as pollution, decrease in water level, construction and erosion. The water that enters 
to the wetland is polluted by the agricultural, industrial and sewage activities.  
 
Akyatan Lagoon, Ramsar Site No: 943 
Akyatan Lagoon, the biggest Lagoon of Turkey, is within the borders of Adana Karataş. Its 
length is 17 km while its widest part is 4 km. When it reaches average water level the lake 
covers 4,900 hectare. In between the lagoon and the sea lays the widest sand dunes of the 
Turkey reaching to 20 m height and couple of km width. In 1987, Akyatan has been declared 
to be Wildlife Protection and Reproduction Area, Marine Turtle Nesting Site, in 1997 1st 
Degree Natural/ Historic Site and  in 1998 it is included to the Ramsar list of Wetlands of 
International Importance. In 1996 it is added to the 1/25.000 scaled Environment Ordering 
Plan as Ecological Affection Zone. In 2005, the lagoon is declared as Wildlife Conservation 
and Development Area (Wildlife Refuge). The main problems that the wetland is facing today 
can be put forward as pollution and decrease of water level due to the agricultural activities. 
The water carried to the agricultural lands is polluted by the pesticides. This water is later 
carried to the lakes by the drainage channels also carrying aluvion and diminish the amount of 
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water that feeds the wetland as well as pollution. The other problem is the decrease of the 
salty under the normal salt levels of the lagoon. This is especially observed through the 
periods of extensive water drainage from the agricultural lands. This can cause serious 
negative effects on the ecosystem. Another problem is the deformation of the  sand dunes for 
the agricultural activities. It should be noted that there is no available management plan 
prepared for the area at the moment.  
 
Yumurtalık Lagoons, Ramsar Site No: 1619 
Seyhan, Ceyhan and Tarsus (Beran) Rivers carries aluvion to the sea forms the Çukurova 
Delta. The far end of this delta where the water falls into the sea is called the Yumurtalık 
Lagoons. It is within the borders of Adana Yumurtalık. Yumurtalık Lagoons in between the 
mouth of Ceyhan and Yumurtalık Körfezi is a huge wetland system. It is a wide arrangement 
of several lakes and salt marshes connected to the sea and to one another, reed beds and sand 
dunes. This system is composed of salt marshes, mudplains, reed beds, wet meadows, sand 
dunes and a pine forest. It can be summarized by two main lagoon systems. One of them is 
called Yelkoma Lagoon (1,150 hectare). The other one is made up of a number of lakes 
connected to each other and to the sea by small channels which are called Yapı Lake (300 ha), 
Ömer Lake (350 ha), Darboğaz Lake (380 ha) and Çamlık Körfezi. In 1993, Yumurtalık 
Lagoons has been declared to be 1st Degree Natural/ Historic Site and in 1994, 16430 hectares 
of the area is announced to be Nature Conservation Area. Also in 2005, 19853 hectares are 
included to the Ramsar list of Wetlands of International Importance. Two of the most 
important problem of the area are decline of the fresh water resources due to dam 
constructions over the rivers feeding the wetland and extensive water usage for agricultural 
purposes. Another problem is the thermal station. Moreover the sand dunes are used for 
grazing causing erosion and disturbing an important and rare ecosystem such as sand dunes. 
In 1998, National Parks and Hunting Wildlife General Office prepared a Long Term 
Improvement Plan for the area. By 2007 a management plan was prepared for the area which 
will is initiated in 2008.  
 
Sultan Marshes, Ramsar Site No: 661 
Sultan Marshes within Kayseri Develi Plain covers 21,000 hectares. There are five different 
habitats through the area. These are north and south reed beds, salt lakes (Yay Lake and Tuzla 
Lake), meadows, halophytic steppe and fresh water lakes (Eğri Lake, Bağınaltı Lake, Sarp 
Lake, Kanlı Lake and Soysallı Fountain). In 1971, 45,000 hectare is declared to be Wildlife 
Conservation Area. In 1984, the Wildlife Conservation Area is included to the Bern 
Convention as Nature Biosphere. In 1988, 17,200 hectares is declared to be Nature 
Conservation Area. In 1993, the area is announced to be 1st Degree Natural/ Historic Site and 
in 1994 it is included to the Ramsar list of Wetlands of International Importance. By 2003, the 
borders of the Nature Conservation Area is revised and widen to be 24,523 hectare.  In 2006, 
the status is transformed into National Park. One of the main problems of the area is the 
decreasing water resources due human exploitation falling water levels of the wetland. 
Another one is the reed bed fires started by the locals used to earn their money by reed 
harvesting. Locals who used to earn their money by reed harvesting were not able to profit 
from all of the area as the reed harvesting was limited only to a part of the wetland. This small 
area was not as big as locals were expecting and to earn enough money by a lot of them so 
they started to argue and set on fires all through the area as a reaction. The management plan 
of the area is finished at the end of 2007 and will be applied in 2008. 
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Lake Burdur, Ramsar Site No: 658 
Burdur Lake is within the borders of Isparta and Burdur. It is one of the biggest lakes of 
Turkey with a maximum depth of 110m and an average depth of 40 meters. At 848 meters of 
altitude water surface covers nearly 184,2 km2. An area of 38,125 hectares is announced to be 
Wildlife Conservation Area in 1993. In 1994 a 12,600 hectares covering nearly half of the 
lake is included to the Ramsar List of Wetlands of International Importance. The area faces 
water pollution problems due to industrial pollution. Meanwhile, water level of the lake is 
decreasing year by year. Within the last 27 years, water level has decreased 10 meters and 
25% of the lake volume has been lost. Burdur Lake Managament Plan has been prepared by 
the Ministry and approved by the National Wetlands Commission in 2008. 
 
Gediz Delta, Ramsar Site No: 945 
Gediz Delta 25 km northwest of Đzmir is at the corner where the old Gediz River used to fall 
into the sea. The river of Gediz stems from Kütahya following the way through Uşak and 
Manisa reaching to an end at the north of Đzmir in Aegean Sea for thousands of years carrying 
aluvyon that forms Gediz Delta. The 4th biggest delta of Turkey Gediz Delta covers 40,000 
hectares out of which 20.400 is wetland. From north to south, the delta  is mainly composed 
of  Kırdeniz Lagoon, Homa Lagoon, Çamaltı Saltworks, Çilazmak Lagoon, Ragıppaşa 
Fishery and fresh water and salty water meadows. 8.000 hectares of the delta is announced to 
be Wildlife Conservation Area in 1982, and in 1991 it is named to be Đzmir Bird Paradise due 
to the high number and biodiversity of birds living in the area. The status of the area has 
changed to wetland in 2007. In 1998, 20400 hectare of the delta is included to the Ramsar List 
of Wetlands of International Importance. The following year, Ministry of Culture declared the 
area as 1st Degree Natural/ Historic Site status setting the borders of the area situated in the 
sea in 2002. Due to the 2400 years old Leukai Antique City, Üçtepeler is announced to be 
Archeological Site. Industrial depositions are polluting the fresh water resources are carried 
by the drainage systems adding extra pollution to the solid waste deposits. Studies for 
preparing the management plan of the 40,000 hectares is initiated in 2004 finished in 2005. 
The management is being implemented since 2007. 
 
Lake Kus (Manyas), Ramsar Site No: 660 
Manyas Lake is within the borders of Bandırma and Manyas connected to Balıkesir. Laying 
from east to west the lake is 20 km long and 14 km width. The water level changes according 
to the seasons, the lake covers a 16,400 hectare area at 15 m altitude. It is a fresh water lake 
containing colloidal clay therefore blurred. 64 hectares of delta formed by the Sığırcı Stream 
is announced to be National Park in 1959. 25,000 hectares, covering the lake as well is 
declared to be Wildlife Conservation Area in 1996. In 1981, the lake and its surrounding 
gained 1st Degree Natural/ Historic Site status. In 1994, 10200 hectares of the lake and in 
1998 all of the lake (20,400 hectare) is included to the Ramsar List of Wetlands of 
International Importance. The lakes water supplies are polluted by the industrial studies 
around. Moreover, the local people are setting the reed beds to fire to open new agricultural 
areas. Additionally, introduction of new fish species for fishing is treating the ecosystem. The 
intake and out-flow of the water of the lake is controlled by the human which is changing the 
natural ecosystem. In 2001, General Directorate of  Nature Conservation and National Parks 
prepared a management plan which is finalized in 2006 and revised by 2008.  
 
Lake Uluabat, Ramsar Site No: 944 
Uluabat Lake within the borders of Bursa, Kütahya, Balıkesir and Bilecik, covers 10,500 km2. 
The lake maximum coverage is recorded as 24,000 hectares while the minimum is 13,500 
hectares. In 1993, south west of the lake is blocked by sets so that the area can be used for 
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agricultural activities. The depth of the lake decreases to 0.8-1 meter in summer. In 1998, 
19900 hectares including the lake and habitats around it and also Eskikaraağaç ve Gölyazı 
villages is included to the RAMSAR list of Wetlands of International Importance. In 2001 the 
lake is added to the list of “Living Lakes” which is an international project. The main problem 
threading the lake is the pollution due to industrial activities. The lake has the most intensive 
hunting pressure observed within all of the RAMSAR sites as there are no limitations. Also 
there are fish introductions and decline in water inflow due to human activities but these don’t 
affect the area as bad as these two negative effects.  In 2002 the management plan of the lake 
is prepared and determined applications initiated according to it. 

 
 
TÜRK ĐYE’DEK Đ SULAK  ALANLARIN KORUNMASI VE ETK ĐN BĐR 
SU YÖNETĐMĐ ĐÇĐN ATILMASI GEREKEN ADIMLAR  
 
Türkiye’deki 135 uluslar arası öneme sahip sulak alandan 12 tanesi Ramsar Sözleşmesi’nce 
koruma altına alınıp, “Ramsar Alanı” olarak belirlenmiştir. Ancak Sözleşme gereğince 
korunması taahhüt edilen toplam 179.482 hektarlık bu alanların hepsi bugün başta yanlış su 
kullanımı nedeniyle su seviyesinin düşmesi ve kirlilik olmak üzere birçok sorun ve tehditle 
karşı karşıyadır. Koruma-kullanma dengesi gözetmeksizin yapılan insan müdaheleleri bu 
alanların varlığını tehdit etmekte ve sunduları ekosistem hizmetleri gün geçtikçe azalmaktadır.   
 
Mevcut alanların tahribinin önlenmesi, restorasyon ve rehabilitasyon programlarının 
oluşturulması ve finansal kaynakların ayrılması sulak alanların korunmasında hayati önem 
taşımaktadır. Koruma-kullanım dengesini korumak için sulak alandan faydalanan tüm 
paydaşların yaşadığı ve ekonomik faaliyetlerini sürdürdüğü alanı benimsemeleri, suya alan 
bakış açılarını değiştirmeleri ve sürdürülebilirliğin gelecekte yapılacak ekonomik, sosyal ve 
ekolojik çıktılarını kapsayan bir kavram olduğunun bilincinde hareket etmeleri gerekmektedir.  
 
Su kaynaklarının akılcı kullanımı perspektifinden sulak alanlar konusunda atılması gereken 
somut adımlardan birincil öncelik taşıyanları başta tarımsal kullanımda suyun sürdürülebilir 
olmayan yöntemlerle kullanımı olmak üzere; sulak alanların evsel ve endüstriyel atıklarla 
kirletilmesinin, sulak alanlarda yaşayan balık türlerinin biyolojisi incelenmeden yabancı balık 
türlerinin aşılanmasının ve üreme döneminde yapılan aşırı avlanmanın önüne geçilmesidir. Su 
kaynaklarının büyük bir yüzdeyle tarımsal kullanım amacıyla aşırı şekilde kullanıldığı göz 
önünde bulundurulduğunda; sulak alandaki ekonomik faaliyetler koruma-kullanım dengesini 
göz önünde bulundurmalı, tarımsal nüfusu kapsayacak şekilde başlatılmalı, özendirilmeli ve 
ivmelendirilmelidir.  
 
Sulak alanların korunmasında akılcı kullanım prensibinin benimsenmesi ve alanların yönetim 
planlarının hazırlanması büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda Taraf Ülkeler sınırları 
içerisinde kalan Ramsar alanlarının ekolojik karakterini korumaya yönelik yönetim planları 
hazırlamalı ve planların uygulanmasını sağlamalıdır; zira Ramsar alanlarında sürdürülebilir 
gelişmeler bölgede yaşayan tüm paydaşların katılımı ile oluşturulacak yönetim planlarının 
denetleme mekanizması iyi işleyecek şekilde kurgulanmış olmasına bağlıdır. 
Unutulmamalıdır ki sulak alanların Ramsar Alanı statüsünde koruma alanı altına alınması 
başarı ölçütü, belirli ekolojik ve zoolojik karakteristiklerinin yanı sıra yönetim planının yapılış 
ve denetleniş süreçlerine göredir. Yönetim Planı bu anlamda sulak alan içerisinde 
gerçekleştirilecek tüm koruma ve kullanım faaliyetlerini organize eden temel yasalar olarak 
anlaşılmalıdır.  



 118 

2006 yılında Isparta’da; Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 
Müdürlüğü işbirliği ile WWF Türkiye tarafından 10-11 Nisan 2006 tarihlerinde “Türkiye’de 
Sulak Alan Yönetim Planlaması Deneyimlerinin Paylaşımı” Toplantısı gerçekleştirilmi ştir.   
 
Ramsar Alanları başta olmak üzere, ülkemizdeki önemli sulak alanlarımızda, günümüze kadar 
yapılmış olan veya hazırlanma süreci devam eden yönetim planlarının uzmanlarca tartışılması 
ve edinilen deneyimlerin paylaşılması amacıyla düzenlenen toplantıya; Çevre ve Orman 
Bakanlığının ilgili Genel Müdürlükleri; Adana, Afyon, Aksaray, Burdur, Balıkesir, Samsun, 
Konya, Đzmir, Isparta, Kayseri Đl Çevre ve Orman Müdürlükleri; DSĐ Genel Müdürlüğü, 
Tarım ve Köy Đşleri Bakanlığı’nın ilgili birimleri ile ulusal ve yerel sivil toplum örgütlerinden 
60 kişilik katılım gerçekleşmiştir. Toplantı kapsamında, Göksu Deltası, Manyas Gölü, 
Sultansazlığı, Tuz Gölü, Uluabat Gölü, Yumurtalık Lagünü, Gediz ve Kızılırmak Deltalarında 
yürütülen çalışmalar ve çıktıları paylaşılmıştır.  Đki gün süren toplantı sonucunda, tüm 
katılımcıların görüş ve yorumları doğrultusunda “Türkiye’de Sulak Alan Yönetim 
Planlaması ve Uygulaması Süreçlerinden Alınan Dersler Bildirisi”  hazırlanmıştır. 
Aşağıda sunulan 9 maddelik bildirinin ülkemizdeki sulak alan yönetim planlaması süreçlerine 
ışık tutması ve ilgili taraflarca dikkate alınması önemlidir. 
 
1. Sulak alanların yönetim planlarının hazırlanması ve uygulanmasının her  aşamasında  ilgi 

sahipleri/grupları (kurum ve kuruluşlar, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları vb)  
arası  etkili iletişim ve işbirliği ile anlaşmazlıklar çözümlenerek uzlaşma ve eşgüdümün 
sağlanmalıdır. 

2. Aynı alanda birden fazla koruma statüsünün olduğu durumlarda ortaya çıkan yetki 
karmaşasına ilişkin sorunlar giderilmelidir. 

3. Yönetim planları; gerçekçi, uygulanabilir ve somut çıktıları olan ‘yaşayan/dinamik 
planlar’ olmalıdır. Yönetim planlarının başarısı uygulanma oranına ve hedeflerine 
ulaşılma düzeyine göre belirlenmelidir. 

4. Yönetim planları; aynı havza içerisinde hazırlanmış diğer planlarla uyumlu ve birbirini 
destekleyici nitelikte olmalıdır.  

5. Yönetim planları hazırlanırken, yöre halkının sosyo-ekonomik yapısı dikkate alınmalı, 
yerel koşullar, kısıtlar ve fırsatlar değerlendirilmelidir.  

6. Yönetim planı kararlarının uygulamada başarıya ulaşabilmesi için bağlayıcı nitelik 
kazanması sağlanmalı (yasal yaptırımlar), Yönetim planında faaliyetleri üstlenen  
kurum/kuruluşlar bu faaliyetleri bütçelendirerek zamanında gerçekleştirmelidir. Yerel 
mali kaynakların ve sahipliliğin yaratılabilmesi için (Birlik/Platform/Yürütme Kurulu vs. 
gibi) örgütlenme yapıları teşvik edilmeli ve kendi mali kaynağını oluşturabilen bir yapı 
oluşturulmalıdır. (Đzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği örneği gibi) 

7. Yönetim planlarında alınan kararlar, ilgili tüm kurumlara basılı halde gönderilmeli, alınan 
kararların uygulama süreci ‘alan yönetim birimleri’ tarafından düzenli olarak izlenmeli, 
ilgili birimler bilgilendirilmelidir.  

8. Yönetim planlarının sürdürülebilir olabilmesi için, yerel halkın ve sivil toplum 
kuruluşlarının planlama ve uygulama sürecinde devamlı ve etkin katılımı ve sahiplenmesi 
ile “birlikte” planlama ve uygulama sağlanmalıdır. 

9. Yerinden yönetim anlayışı ile, yereldeki ilgili teknik personelin kapasitelerinin artırılması 
(hizmetiçi eğitimler) için gerekli yatırımlar yapılmalı, merkezi idarenin yönlendirme ve 
kontrolü ile, planlama süreçlerinde ilgili yerel teşkilatlar yetkilendirilmelidir.  
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Sulak alanların yönetimi konusundaki bu önemli hususların yanısıra, WWF-Türkiye (Doğal 
Hayatı Koruma Vakfı) Türkiye’de daha etkin bir su yönetimi için aşağıdaki konuların 
öncelikli ve acil olarak ele alınmasını talep etmektedir:  
 
- Suya olan bakış değiştirilmelidir. Tamamen ikame edilemeyen su kaynakları; kısıtlı bir 

sosyal ve ekonomik kaynaktır. Toplumun tüm kesimlerine bu anlayış yerleşmelidir. 
 

- Kapsamlı bir Ulusal Su Yasası’nın hazırlanmalıdır. Katılımcı, yenilikçi ve “talep 
yönetimi” odaklı bir anlayış geliştirilmelidir. Ülkemizde su yönetimi konusunda yetki ve 
sorumluluğa sahip bütün kurumların etkinliği gözden geçirilmeli ve Ulusal Su Yasası 
kapsamında yeni bir kurumsal yapılanma gerçekleştirilmelidir.  

 
- Su kaynaklarının yönetiminde havza ölçeğinde ve entegre bir bakış açısı geliştirilmeli ve 

tüm dünyadan kabul gören “Entegre Havza Yönetimi” yaklaşımı benimsenmelidir. 
Havza bazında sektörel su kullanımları ve verimliliğin artırılması, sulak alanların 
korunması, yer altı suyu kullanımının kontrol altına alınması, su kalitesinin iyileştirilmesi, 
etkin ve düzenli izleme ve denetleme mekanizmalarının kurulması gerekmektedir. Bu 
kapsamda, ülkemizin 25 akarsu havzasının su bütçesi çıkarılmalı, Havza Komisyonları 
oluşturulmalı ve havza planları katılımcı bir yaklaşımla hazırlanmalıdır. 

 
- Su kaynakları ile ilgili geçmiş ve güncel bütün bilgilerin/verilerin toplandığı Ulusal Su 

Veri Bankası oluşturulmalı ve bu konuda çalışan bütün kamu, özel, akademik birimlerin 
ve sivil toplum örgütlerinin kullanımına açık olmalıdır.  

 
- Sulak alanlarımız korunmalıdır; mevcut alanların daha fazla tahrip olması 

önlenmelidir. Ekolojik yapısı bozulmuş alanlar için mutlaka restorasyon ve 
rehabilitasyon programları oluşturulmalı; finansal kaynak ayrılmalıdır. Nehirlerin 
ekolojik kalitelerinin korunması ve iyileştirilmesi konusundaki önlemler gelecek için su 
kaynaklarının kalite ve kantitelerinin korunmasında kilit öneme sahiptir. Dolayısıyla, su 
kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi için ekosistemin korunması, artık bir “arka plan” 
konusu değil başlı başlına bir hedef ve öncelik olarak ele alınmalı ve bütün yatırımlar 
“ekosistem ihtiyaçları” göz önüne alınarak planlanmalıdır. Nehirlerin ve sulak alanların 
ekosistem fonksiyonlarını sürdürebilmeleri için gereken en az su miktarı ve çevresel akış 
dikkate alınmalıdır. Bu kapsamda, Çevresel Akışlar (Environmental Flows); Çevresel Etki 
Değerlendirmesi (Environmental Impact Assessment); Kapsamlı Seçenek 
Değerlendirmesi(Comprehensive Options Assessment), Maliyet-Fayda Analizi (Cost-
Benefit Analysis) gibi yöntemler bütün planlama süreçlerinde etkin olarak kullanılmalıdır. 
Diğer taraftan, ekolojik açıdan hassas durumda olan alanlar mutlaka koruma statülerine 
kavuşturulmalı ve tehditlerin azaltılması için gereken önlemler planlar dahilinde biran 
evvel alınmalıdır.  Avrupa ve Orta Doğu’da sulak alanlar açısından oldukça önemli bir 
konumda olan ve 135 adet Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alan’a sahip olan ülkemizde 
hala 12 tane Ramsar Alanı bulunması düşündürücüdür. Korunan alanların sayısı 
mutlaka artırılmalıdır.  
 

- Su altyapılarının geliştirilmesi : 10-20 yıl önce planlanan su altyapı projeleri mutlaka 
günün koşullarına göre gözden geçirilmeli ve güncellenmelidir. Yeni su altyapılarının 
geliştirilmesi ve inşasından önce; sadece su ekosistemlerinin doğal kapasite ve değerleri 
değil verimlilik artırımı yoluyla potansiyel su tasarrufu hesapları da tutarlı bir şekilde 
yapılmalıdır. Su altyapı projeleri, talep yönetimi hesapları üzerine kurulmalıdır. Tüm 
planlanan projeler; olası iklim değişikli ği etkileri ve değişik kalkınma seçeneklerini de 
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dikkate alan kapsamlı Çevresel Etki Değerlendirmesi kapsamında gerçekçi fayda-maliyet 
analizleri yapılmalıdır. 

 
- Tuzlusu artımı ve havzalararası su transferi yaşanan sorunların çözümü için “sihirli 

formüller” olarak sunulmamalı; kamuoyu bilinci, politikaları ve kamu kaynakları su 
kaynaklarımızın akılcı yönetimi yerine bu gibi pahalı, çevresel ve sosyal etkileri olan 
ikincil yöntemlere doğru yöneltilmemelidir.  Her havzanın su sorunu öncelikle kendi 
içinde çözülmeli ve mevcut kaynakların en efektif şekilde kullanımı sağlanmalıdır.  

 
- Tüm sektörlerde kaçak su kullanımının önüne geçmek ve özellikle sanayinin kullandığı 

suyu geri dönüştürerek yeniden kullanımını sağlamak için gerekli adımlar bir an önce 
atılmalıdır. 

 
- Yeraltı suları;  çevresel ve nükleer etkilerden en az kirlenen su kaynağı olması nedeniyle 

bir ülkede en az kullanılması gereken kaynaklardır. Yeraltı su rezervlerini eksiltmemek 
ulusal politika haline getirilmeli, kaçak kuyularla ilgili yaptırımlar artırılmalı, bu konudaki 
izleme ve denetim mekanizmaları güçlendirilmelidir. Kuyulara takılacak sayaçlar 
vasıtasıyla su tüketimi izlenmeli ve kontrol altına alınmalıdır. 

 
- Tarım politikaları  ve uygulamalarında köklü değişimler olmalı; tarım-su-çevre 

politikaları birbiriyle uyumlu ve tamamlayıcı nitelikte olmalıdır:  
- Ulusal ve bölgesel tarımsal üretim planlaması yapılmalı, çiftçi kayıt sistemi ve 

tarımsal veriler güncellenmelidir. 
- Ürün bazlı destekleme sistemi yerine iklim, toprak ve su yapısı, biyoçeşitlilik gibi 

kriterleri göz önüne alan bölgesel destekleme sistemi oluşturulmalıdır. 
- Üreticilerin çevreye uyumlu alternatif ürünlere geçişinde yeni ürüne geçişin yol 

açtığı gelir kaybının devlet tarafından tazmini garanti edilmeli ve alternatif ürün 
önerileri daha az su kullanımı üzerinden geliştirilmelidir.  

- Yağmurlama ve damla sulama sistemleri yaygınlaştırılmalıdır. Finansal 
desteklerin yanında mutlaka sulama mühendisi desteği sağlanmalı, bu konuda 
yetişmiş uzman sayısı artırılmalıdır. Su kayıplarını daha da azaltmak için ilave 
iklim, toprak ve bitki verileri  sağlayan yenilikçi, sürdürülebilir sulama 
teknolojileri kurulmalıdır. 

- Sulama birlikleri ve kooperatifleri “suyun akılcı kullanımı” prensibi etrafında 
yeniden yapılandırılmalıdır. 

- Su kullanımının ve tarımsal üretim verimimin artırılmasında arazi büyüklüğü 
önemlidir. Miras hukukundan kaynaklı, çok parçalı arazi yapısı doğal kaynakların 
efektif kullanımını azaltmaktadır. Bu nedenle, sulamaya yatırımları yapılmadan 
önce mutlaka “arazi toplula ştırması”  yapılmalıdır. 

- “Doğa” ve potansiyel verici havzalar dahil tüm su kullanıcıları açısından 
dengelenmiş, sulama verimliliğine ilişkin tüm tedbirler alınmış ve ilgili nehir 
havzasındaki su varlığı kesinlikle belirlenmiş olmadığı sürece daha fazla su 
gerektiren ürünlerin ekimi ya da sulanacak alanların daha fazla genişletilmesi 
talepleri dikkate alınmamalıdır. 

 
Towards a Sustainable and Effective Water Management in Turkey  
 
12 wetlands of Turkey out of 200 internationally considered as important, are considered as 
Ramsar Site. The commonality amongst the status of the Ramsar Sites which covers 179.482 
hectares can be summarized as unsustainable usage of water resources without utilization-



 121 

conservation manner. In order to achieve this balance, stakeholders shall embrace and act 
upon the basis of sustainable utilization of the wetland with economic, social and ecological 
purposes on a holistic understanding.  Industrial and residential pollution, unsustainable 
fishery must be eliminated together with unsustainable way of agricultural usage of water, 
which constitutes of 72% of water usage in Turkey without modern irrigation techniques. 
Bearing in mind that the major consumption of water resources is held by agriculture sector, 
utilization-conservation balance must be initiated targeting, encouraging and accelerating 
rural population dynamics. Wise use of natural resources principle must be appropriated while 
preparing wetland management plans. Therefore, contracting parties should develop and 
implement management plans for the conservation of Ramsar Sites. The sustainable 
development of Ramsar Sites are depended on the effective monitoring mechanism which can 
only be implemented by the full involvement of regional stakeholders. It is essential to keep 
in mind that the succession of wetland conservation under Ramsar Site status, depends not 
only on significant ecological and zoological speciality of the area but also depend on the 
process of implementation and monitoring of the management plans. Therefore, management 
plan should be considered as fundamental regulations to organize conservation and utilization 
activities. Bearing in mind that several institutions have investing and monitoring 
responsabilities together with lack of coordination amongst the institutions, unwise 
agricultural irrigation techniques, water loss in urban areas and industrial pollution’s pressure 
water resources are facing with pollution and dessication threats. Water resources 
management shall be planned and restructured by a National Water and Climate Change 
Strategy in accordance with Water Framework Directive.  
 
WWF-Turkey is proposing the following solutions to preserve and sustain our country’s 
limited water resources; 
 
1-We need to change our attitude towards water.  Water resources which have no substitute 
are limited social and economical sources. This attitude should be accepted by all social 
fractions. 

2-It is essential to develop a comprehensive National Water Law through active participation.  
“Demand management” rather than “meeting the demand” should be adopted for management 
of limited resources. 

3- Integrated River Basin management (IRBM) which incorporates an integrated and basin-
scale attitude towards the management of water resources should be adopted. Water budget 
and basin management plans for the 25 river basins of our country should be prepared 
accordingly. 

4- Our wetlands should be conserved and further deterioration should be prevented.  Financial 
support should be provided for restoration and rehabilitation of the ecologically damaged 
areas. 

5- Planned water infrastructure projects should be reconsidered and updated according to the 
realities of present. All planned projects should have cost-benefit analysis taking into account 
the ecosystems, climate change issues, and they should have a comprehensive Environmental 
Impact Assessment.  

6- It is essential to take urgent steps to prevent illegal water use in all sectors and to re-use 
water through recycling, especially in industry. 
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7- As the groundwater resources are the least contaminated water source protected from 
nuclear or environmental accidents, they are the resources that should be used with very 
careful planning.  Preserving the present levels of the groundwater reserves should become 
the national policy; sanctions for illegal wells should be strengthened, and the mechanisms for 
monitoring and control of illegal activities should be strengthened. 

8- Desalination and inter-basin water transfer should not be considered as a panacea for all 
water related issues; public conscious, policies and funds should not be directed towards these 
secondary, high-cost methods which have negative social and environmental impacts rather 
than sustainable and wise management tools. The problems of each basin should be solved 
within itself and the priority must be given to the efficient and effective use of the available 
resources. 

9- Agricultural policies and practice should be radically changed; agricultural, water and 
environmental policies must be harmonious and supplementary.  Sprinkler and drip irrigation 
practices should expand.  Thirsty crops should be replaced by less water-intensive crops 
capable of surviving in higher temperatures and regional crop patterns must be based upon 
considerations of food security and drought.  

 
WWF-TÜRK ĐYE SU KAYNAKLARIMIZ ĐÇĐN NELER YAPIYOR?  
 
WWF-Türkiye, ülkemizin su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımının 
sağlanması için çalışmaktadır. WWF-Türkiye, su kaynaklarının yönetiminde Entegre Havza 
Yönetimi yaklaşımının benimsenmesi ve yasal mevzuatımızın da bu yapıyı destekleyecek 
şekilde yeniden düzenlenmesi için politika oluşturma ve proje uygulamaları düzeyinde 
çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca, alan çalışmalarıyla, havza bazında somut uygulamalar ve  
eğitim çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Halihazırda, başta Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğa 
Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Sulak Alanlar Şubesi olmak üzere; ilgili kamu 
kurumları, yerel yönetimler, özel sektör, üniversiteler ve yerel STKlar ile sürekli iletişim ve 
işbirliği içinde; Konya Kapalı Havzası (Tuz Gölü, Ereğli Sazlıkları), Antalya Havzası (Eğirdir 
Gölü), Doğu Karadeniz Havzası (Fırtına Vadisi), Susurluk Havzası (Uluabat Gölü), Büyük 
Menderes Havzası(Bafa Gölü)’nde çalışmalar sürmektedir.  
 
WWF-Türkiye’nin su kaynakları konusunda ülkemizde gerçekleştirdiği çalışmalardan 
bazıları;  
 
Türkiye’nin biyolojik çe şitlilik de ğerlerini ortaya koyduk. 
Uzun yıllar süren bilimsel araştırmalar ve arazi çalışmaları sonucunda, ülkemizin biyolojik 
çeşitlilik açısından öncelikli alanlarını Önemli Kuş Alanları, Önemli Bitki Alanları ve Önemli 
Orman Alanları çalışmaları kapsamında hazırladık.  
 
Kampanyalarla Suyumuza Sahip Çıktık, suyu ülke gündemine taşıdık.  
Suyumuza Sahip Çıkalım-2007 ve Conta Hareketi-2008 Kampanyaları  ile kamuoyunu su 
tasarrufu konusunda harekete geçirdik. Ülke çapında başlattığımız kampanyalar ile su 
seferberliği  ve şehirsuyu kayıpları konusunda kamuoyunu su kaynaklarımız konusunda 
bilinçlendirip, her sektörde su tasarrufu için çağrı yaptık. 
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Tarımda suyun “akılcı” kullanımını örnek sulama pro jeleri ile gösterdik; su-tarım-çevre 
ili şkisinde damla sulama uygulamalarına öncü olduk. 
Suyun %75’inin tarımsal sulama için, çoğunlukla salma sulama yöntemiyle kullanıldığı 
ülkemizde tarımsal su kullanımında sağlanabilecek tasarrufu göstermek amacıyla Konya, 
Aksaray, Isparta, Aydın, Muğla illerinde 20 farklı tarlada toplam 270 dekar alanda örnek 
damla sulama projeleri gerçekleştirdik, 2000’den fazla çiftçiye eğitim verdik. Uygulamalar ile 
şekerpancarı, pamuk, buğday, mısır, elma, kiraz üretiminde salma sulamaya kıyasla ortalama 
%50, yağmurlama sulama sistemine kıyasla %35 civarında su tasarrufu sağladık. 2008 
yılında, bu örnek uygulamalar ÖÇKKB ve Altınekin Kaymakamlığı ile birlikte çiftçilerin de 
maddi katılımıyla 5.700 dekara ulaştı; yayılmaya devam ediyor. Suyun akılcı kullanımı için 
damla sulamaya hibe ve faizsiz kredi uygulamasına önayak olduk.  

 
Ulusal Sulak Alan Komisyonu’nun kurulmasında etkin rol aldık 
Ülkemizdeki sulak alanların korunması için ulusal bazda çalışan ve politikalar üreten Ulusal 
Sulak Alan Komisyonu’nun kurulmasında, Çevre ve Orman Bakanlığı ile birlikte çalıştık. 
Halen, USAK çalışmalarına katkı koymaktayız.  
 
Uluslararası Ramsar Sözleşmesi’nin Türkiye’de etkin uygulanması için çalıştık.  
Uluslararası Ramsar Sözleşmesi’nin STK Odak Noktası olarak;  Çevre ve Orman Bakanlığı, 
DKMP Genel Müdürlüğü, Sulak Alanlar Şubesi ile birlikte; ülkemizdeki  mevcut ve 
potansiyel Ramsar sulak alanlarını koruma çalışmalarına katkı sağladık; 
Ramsar Sulak Alan Yönetim Planı yaklaşımının ve akılcı kullanım ilkelerinin benimsenmesi 
ve yaygınlaşması için eğitim, bilinçlendirme ve öncelikli alanlarda yönetim planı çalışmaları 
gerçekleştirdik. 

 
Türkiye’nin öncelikli sulak alanlarında Çevre ve Orman Bakanlığı ile birlikte sulak alan 
yönetim planları hazırladık. 
Ülkemizde ilk katılımcı sulak alan Yönetim Planı çalışmasını Uluabat Gölü’nde Çevre ve 
Orman Bakanlığı, DKMP Genel Müdürlüğü, Sulak Alanlar Şubesi ile birlikte başlattık. 
Halihazırda, Tuz Gölü, Ereğli Sazlıkları, Fırtına Vadisi, Eğirdir Gölü, Bafa Gölü ve Uluabat 
Gölü’nde suyu yönetenler ve kullananlarla birlikte çalışmaya ve Yönetim Planı 
çerçevesindeki etkinliklerimiz devam ediyor.  

  
Sulak alan koruma çalışmalarını havza ölçeğine çıkaran ilk projeyi başlattık. 
Bütün dünyada su kaynaklarının yönetimi için yeni bir yaklaşım olarak benimsenen Entegre 
Havza Yönetimi yaklaşımını ilgili tarafların gündemine taşıdak. Bu amaçla, Konya 
Havzası’nda, katılımcı ve farklı sektörel kullanımların bir arada ele alındığı bir “su yönetim 
modelinin”  hayata geçirilmesi için ilk adımları attık. 

 
Türkiye’de ilk defa doğa koruma konusunda on-line bir öğrenme ortamında Su 
Yönetimi kursunu hazırladık.  
Türkiye’de ilk defa, su kaynakları yönetimi konusunda on-line (çevrimiçi) bir eğitim 
hazırladık. Đnternet üzerinden verilen eğitimler kapsamında; su kaynaklarının ve sulak 
alanların yönetiminde karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri, Entegre Havza Yönetimi, Su 
Çerçeve Direktifi ve Avrupa Birliği’nin ilgili direktifleri hakkında bilgiler veriliyor. Şuana 
kadar bu eğitim yaklaşık 200 kişi başarıyla tamamladı. (http://www.wwfegitim.org)  
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Karar vericiler ve yatırımcılar için Baraj Gerçe ği Rehberi’ni hazırladık. 
Su altyapı projelerinin negatif etkilerini en aza indirmek ve sürdürülebilir yatırımlar 
yapılmasını yaygınlaştırmak için karar vericiler ve yatırımcılar için “Baraj Gerçeği” rehberini 
hazırladık.  
 
Su yönetimi konusunda yeni yaklaşımların tanıtılmasında öncü olduk. 
Su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir yönetimi konularında bütün dünyada giderek ön 
plana çıkan Çevresel Akışklar Yönetimi, Ekosistem Hizmetleri için Ödeme Mekanizmaları, 
Entegre Havza Yönetimi gibi yaklaşımları düzenlediğimi eğitimler ve hazırladığımız 
broşürlerle ilgili tarafların gündemine getirdik.  
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WWF’nin misyonu dünyanın doğal çevresinin bozulmasını durdurmak, doğal 
kaynakların sürdürülebilir kullanımını sa ğlamak ve bugün yaşam seviyesini 
yükseltirken doğayla uyum içinde yaşanacak bir gelecek kurmaktır. Bu amaçla; 

- dünyanın biyoçeşitlili ğini korumak 
- yenilenebilir doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını garanti a ltına 

almak 
- kirlili ğin önlenmesi ve aşırı tüketimin azaltılmasının teşvik edilmesi  

...için çalışmaktadır. 
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