Yönetici Özeti
Daha kaliteli bir yaşam ortamı ve sürdürülebilir bir çevrenin şekilendirilmesine yönelik ekolojik yaklaşımları
içeren “doğa bazlı çözümler” kavramı önümüzdeki yıllarda en çok konuşulup tartışılacak çevresel
konseptlerden biri olma yolundadır. İnsan kaynaklı çevre sorunları ile sürdürülebilir şekilde başa çıkmak
için doğanın sağladığı ve ona uyumlu çözümler geliştirmek, daha doğrusu doğayla uyum içinde yaşamak,
gelişmek ve kalkınmak zorundayız. Akarsu koridorları ve dere kıyısı ekosistemleri bize bu konuda sayısız
olanak sunmaktadır.
Akarsu koridorları ve onları çevreleyen kıyı ekosistemleri “sulak alanlar”dır. Zira 4 Nisan 2014 tarih ve
28962 sayılı Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğine göre sulak alan tanımı;
Tabii veya suni, devamlı veya geçici, suları durgun veya akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu, denizlerin gelgit
hareketlerinin çekilme devresinde altı metreyi geçmeyen derinlikleri kapsayan, başta su kuşları olmak
üzere canlıların yaşama ortamı olarak önem taşıyan bütün sular, bataklık, sazlık ve turbiyeler ile bu
alanların kıyı kenar çizgisinden itibaren kara tarafına doğru ekolojik açıdan sulak alan kalan yerlerdir.
Fakat birçok ülkede olduğu gibi sulak alan koruma yasaları akarsu kıyı ekosistemlerini koruma kapsamına
almamaktadır. Dolayısıyla başta akarsu olmak üzere karasal suları çevreleyen kıyı ekosistemlerinin
korunması ve yönetimi ile ilgili hem yasal ve kurumsal hem de operasyonel bir çereçeve çizilmesi
gerekmektedir. Rapor bu çerçeveyi teknik bir perspektifle ele almayı amaçlamaktadır.
Akarsu, göl ve sulak alan kıyı ekosistemlerinin yönetimi hem yasal hem de yönetsel olarak acilen ele
alınmalıdır zira milyarlarca liralık ekonomik potansiyele sahip bu doğal kaynak atıl vaziyette
beklemektedir. Kıyı ekosistemleri doğru yönetilip topluma yüksek düzeyde hizmet ürettiğinde;
▪

▪
▪
▪
▪

▪

Ülkemizde potansiyelinin çok azının kullanıldığı iç su balık avcılığı sektörü gelişecektir. Başta ABD
olmak üzere birçok ülkede iç sularda olta balıkçılığı milyonlarca dolarlık dev sektörler haline
gelmiştir. Ülkemizde bu sektörün ekonomik hacmi olması gereken seviyenin çok altındadır.
Estetik değer arttığında kıyı ekosistemlerinin yakınlarındaki arsa ve mülkler değerlenecektir.
Taşkın, erozyon ve sedimentasyonun azaltılması ile çok önemli ekonomik kayıpların önüne
geçilecektir.
Özellikle yeni kurulacak yerleşimlerde yağmur suyu drenaj kanalları inşa edilmesi yerine sağlıklı ve
doğal dereler altyapı masraflarını büyük ölçüde azaltacaktır.
Yüzeysel ve yüzeyaltı su kaynaklarının daha iyi beslenmesi ve temiz olması sayesinde içme suyu
arıtma masrafları düşecek, su dağıtım şebekelerinde ve altyapıda ortaya çıkacak korozyon ve
sediment birikim sorunları önlenecektir.
Akarsu kıyı ekosistemlerini diğer ekosistemlerden ayıran en önemli özelliği canlılar için habitat
koridoru oluşturmalarıdır. Birçok canlı özellikle yerleşimlerin yakınında bu koridorlar sayesinde
hareket edebilirler ve günlük yaşam döngülerini gerçekleştirebilirler.

Kıyı ekosistemleri akarsu, sulak alan veya göl kenarında yer alan ve çevresine göre daha nemli koşulların
hüküm sürdüğü, kapladığı alana oranla çok önemli fonksiyonları olan hassas ekolojik sistemlerdir. Bu
sistemlerin sürdürülebilir biçimde yönetilmesi sistem bileşenlerinin ve işleyişinin iyi anlaşılmasına bağlıdır.

Ülkemizde akarsu kıyı ekosistemleri birçok stres faktörünün etkisi altında bazı yerlerde bozulmuş veya yok
olmuştur. Örneğin; baraj yapımı, saptırma kanalları, taban suyu çekilmesi, yöreye özgü olmayan türlerin
ve istilacı türlerin ortaya çıkışı, kanallaştırma (kazma, derinleştirme, betona alma vb.), tarımsal kullanıma
dönüştürme, kentleşme, yol yapımı, rekreasyonel kullanım, yangın, madencilik, yakacak odun toplama,
ormansızlaşma, kontrolsüz ve kaçak kesim, hatalı ormancılık ve tarım uygulamaları, hatalı ve aşırı otlatma.
Akarsu koridorlarının ve içerisinde yer alan dere kıyısı ekosistemlerinin yönetiminden sorumlu olan teknik
grubun kim olduğu sorusu genellikle tüm ülkelerde tartışılmaktadır. Genel kanaatin, balık ve sucul
yaşamdan sorumlu ekoloji-hidroloji temelli meslek grubunun olduğu söylenebilir. Öte yandan akarsular ve
akarsu kıyı ekosistemleri her arazi kullanma tipinde olabileceği için bir taraftan da çapraz kesen bir
konudur. Dolayısıyla, Havza Yönetiminin başlıca konularından birisi olmasının yanında ormancılık, ziraat
ve biyoloji bilim dallarının kapsamına belli ölçüde girmektedir.
Bu raporun spesifik amacı dere kıyısı ekosistemlerinin yönetimiyle ilgili başta orman mühendisleri olmak
üzere uygulayıcılara kılavuzluk etmektir. İçeriğinde; dere kıyısı ekosistemlerini, daha geniş perspektifte
akarsu koridorlarının bileşenlerini tanıtmak ve bu önemli ekosistemlerin orta ve uzun vadede stabilite ve
fonksiyonelliğini koruyucu uygulamaları tartışmaktır.
Dere kıyısı ekosistem yönetiminde başarılı ülkelerde bu konuda yasal düzenlemelerin de detaylı biçimde
gelişmiş olduğunu görmekteyiz. Örneğin Kanada ve ABD’de ormancılıkla ilgili yasalarda bu ekosistemlerin
yönetimi ile ilgili kısımlar, stratejiler 1 ve uygulama kılavuzları2 çok uzun yıllardan beri mevcuttur.
Ülkemizde de konunun öneminin anlaşılması ve sorumlu kişi ve kurumların sayesinde daha temiz ve
sürdürülebilir bir çevreye sahip olmak için gerekli adımların hızla atılması gerektiği düşüncesindeyiz.
Ülkemizde dere kıyısı ekosistemleri ve ilişkili sucul ekosistemlerin sağlığı ve devamlılığı garanti altına
alınmak isteniyorsa bu konuda bir eylem planı hazırlanmalı ve uygulanmalıdır. Bu eylem planı sonucu
yapılacak yatırımın yüzlerce katı fayda birkaç yıl içerisinde sağlanacaktır. Planın kapsamı aşağıdaki
maddeleri kapsayabilir;
I.

Kıyı ekosistemlerinin (akarsu, sulak alan ve göl) yönetiminde sorumlu kurumsal yapı
oluşturulmalıdır. Bu yapı farklı disiplin ve kurumları kapsamalıdır.
II.
Bir envanter, izleme ve değerlendirme sistemi oluşturulmalıdır.
III. Hedefler belirlenmeli ve performans değerlendirmesi yapılmalıdır.
IV. İlgili kurum personeline yönelik kapasite geliştirme çalışmaları yapılmalıdır.
V.
Halk ve karar vericilerde farkındalık oluşturulmalıdır.
VI. Bilimsel ve teknik çalışmalara destek verilmelidir.
VII. Tatlı su ortamlarında olta balıkçılığı ile ilgili düzenlemeler yapılmalıdır.
VIII. Belediyelerin sorumluluk sahalarında kalan dere, sulak alan ve göllerle ilgili envanter, izleme ve
değerlendirme çalışmaları yapmaları sağlanmalıdır.

1

ABD Ormancılık Servisi Güneybatı Bölgesi Dere Kıyısı ve Sucul Ekosistem Stratejisi.
https://www.fs.usda.gov/Internet/FSE_DOCUMENTS/fseprd602126.pdf
2
British Columbia Ormancılık Uygulamaları Yasası. Balıklı Dere Belirleme Kılavuzu.
https://www.for.gov.bc.ca/hfd/library/FFIP/BCMoF1998.pdf

IX.

Son olarak fakat en önemlisi; kedi köpek gibi doğal yaşama (sincap, kuş, sürüngen vb.) zarar
verme potansiyeline sahip evcil hayvanların göl, dere kıyısı ve sulak alanlardan kesinlikle uzak
tutulması gerekmektedir.

Burada özellikle sekizinci madde çok kritiktir. Her belediyenin su ve kanalizasyon idaresi, Devlet Su İşleri
ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) taşra teşkilatı ile işbirliği içinde sınırları
içerisindeki su ortamlarını belirlemeleri, 2 yılda bir hidro-ekolojik olarak değerlendirmeleri ve DKMP Genel
Müdürlüğü merkez birimleri içinde mevcut veya kurulacak bir birime raporlamalarını önermekteyiz. Daha
sonra restorasyon veya rehabilitasyon gerektiren dere kesimleri ile yatırımlar İller Bankası aracılığı ile
gerçekleştirilebilir. Bu süreç için yasal altyapı biran önce hazırlanmalı ve yürürlüğe koyulmalıdır.
Rapor ormancılık sektöründe kıyı ekosistemlerinin daha hassas ve detaylı ele alınmasını öneren bazı
projelerin bulgularına dayanmaktadır. TÜBİTAK 107Y149 numaralı (2007-2010) “Kentsel Havzalar İçin GIS
Tabanlı Basit Bir Kanal Duyarlılığı Tahmin Modelinin Geliştirilmesi” başlıklı projede akarsu koridoru etüt ve
değerlendirme algoritmaları geliştirilmiştir. Ek-3’de bu projede kullanılan vejetasyon örneklemesine örnek
verilmiştir. 116Y446 numaralı (2018-2021) “Bütünleşik Havza Yönetim Planlarına Hidro-Ekolojik Katkı
Sağlayacak, Ülkemize Özgü Bir Akarsu Koridoru Etüt Metodunun Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması”
başlıklı projede ise akarsu koridor ve kıyı ekosistemlerinin etüdüne yönelik Susurluk havzası özelinde arge çalışmaları yürütülmektedir. Projede amaç akarsu kıyı ekosistemlerinin Havza Koruma Planlarına ve
Havza Yönetim Planlarına entegre edilmesidir. Hâlihazırda adı geçen planlarda kıyı ekosistemleri ile ilgili
herhangi bir bileşen yer almamaktadır. Son olarak OGM destekli 10.6601/2013-2016/2018 numaralı
(2013-2019) “Ormanların Su ve Toprak Koruma Fonksiyonlarının Planlamaya Yönelik Değerlendirmesi:
Marmara Bölgesi Örnek Çalışması” başlıklı projede son derece önemli bir öneriye yer verilmiştir;
Planlama öncesi havza hidrolojik değerlendirme raporu (HDR) ve dere kıyısı ekosistemleri yönetim planları
(DKYP) hazırlanmalı, hidrolojik fonksiyon planlaması bu dokümanları baz almalı ve bir de izleme bileşenine
sahip olmalıdır. Planlamaya konu olan ünitede yer alan hassas ekolojik zonlar her planlama döneminde
değerlendirilmeli ve kötüye gitme durumunda önlem alınmalıdır.
Dolayısıyla dere kıyısı ekosistemlerinin belirlenmesi ve etüt edilerek izlenmesi süreci amenajman planları
hazırlanmadan HDR raporu ile entegre biçimde başlatılmalıdır. Zira akarsular ve onları çevreleyen kıyı
ekosistemleri çevrelerindeki havzadan kopuk biçimde değerlendirilemezler. Havzadaki doğru veya yanlış
uygulamalar kıyı ekosistemlerini de doğrudan etkileyecektir. Doğru bir arazi planlama için hem fonksiyonel
ve sağlıklı havzalar hem de aynı şekilde akarsuların varlığı gereklidir. HDR rapor içerik önerisi Ek-4’de
verilmiştir.
Bu önerinin gerçekleştirilebilmesi için akarsu koridorları ve kıyı ekosistemlerinden sorumlu merkezi bir
birim oluşturulmalıdır. Bu birime ilgili kurumların gerektiğinde raporlama yapması sağlanmalıdır. Daha
detaylı açıklamak gerekirse;
•

Akarsu koridorları ve kıyı ekosistemlerinin envanteri, izlemesi ve iyileştirilmesi ile ilgili spesifik bir
birim kurulmalıdır. Sulak alanlarla ilgili DKMP bünyesindeki birimler bu amaçla da kullanılabilir.

•

•
•

•

Bu birime ilgili ormancılık başta olmak üzere kamu kuruluşları ve belediyeler raporlama
yapmalıdır. Her kurum çalışma alanında yer alan akarsu koridorları ve kıyı ekosistemlerinin
durumunu DKMP Genel Müdürlüğündeki merkezi birime bildirmelidir.
Özellikle belediyeler acilen bu envanteri yapıp gerekli bütçe planlamasını gerçekleştirmelidir.
OGM ise yukarıda belirtilen öneri çerçevesinde amenajman planlamasına hidrolojik fonksiyonu
gerçek anlamda dâhil etmeli bunun içinde hem Hidrolojik Değerlendirme Raporu (HDR) hem de
Dere Kıyısı Yönetim Planı (DKYP) hazırlama süreçlerini başlatmalıdır. Bu planlamalar kapsamında
ormancılık teknik personeli planlamaya konu ünitenin yer aldığı havzada akarsu, göl ve sulak alan
kıyı ekosistemlerinin “Hızlı Arazi Etüdü”nü yapmalı ve sorunlu ve riskli bulunan kıyı ekosistemleri
HDR raporuna işlemelidir. OGM birimleri de bu kayıtlardan iyileştirmeye gerek duyulan dere
segmentlerini DKMP Genel Müdürlüğündeki birime bildirmeli, gerekli iyileştirme çalışmalarını bu
birimler işbirliği içinde ve paydaşlarla çalışarak yürütmeli ve izleme çalışmalarını
gerçekleştirmelidir. Bir “Hızlı Etüt Föyü” önerisi bu raporun Ek-2’sinde verilmiştir. Bu föy sayesinde
çok az teknik bilgi ile bir akarsu koridoru ve kıyı ekosisteminin sağlık ve fonksiyonellik durumu
belirlenebilir.
Aynı şekilde Tarım teşkilatı da DKMP Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak benzer bir çalışmayı
hayata geçirmelidir.

Topluma en üst seviyede ekosistem hizmetlerini sunabilmesi için kıyı ekosistemlerinin sağlıklı ve
fonksiyonel durumda olması gerekmektedir. Bu sağlandığından çok daha temiz ve güzel bir çevrede
yaşama şansımız olacaktır.
Bu raporun hitap ettiği kitle Tarım ve Orman ve Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarının ilgili birimleri,
Belediyeler ve benzeri yerel yönetimler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve konuyu merak eden
öğrenci ve yurttaşlardır. Zira kıyı ekosistemleri pek sahiplenilmese de tüm ülke vatandaşlarının doğal
kaynağıdır.

Raporda kullanılan tüm fotoğraflar Yusuf Serengil’e aittir. Şekiller ise aksi belirtilmemişse Yusuf Serengil ve
Melis Su Serengil’e aittir.

Kaynak göstermek için;
Serengil, Y., 2020. Akarsu Kıyı Ekosistemlerinde İyi Yönetim Uygulamaları Kılavuzu Raporu. Akarsu Kıyı
Ekosistemlerinin İklim Değişikliği ile Mücadele ve Sürdürülebilir Arazi Kullanımı Kapsamında Etkin
Yönetimi Projesi. 58 sayfa, İstanbul.
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Temel Kavramlar
Akarsu Koridoru (Stream Corridor): Akarsu, yatağı, şevleri ve dere kıyı zonu ile içerdiği fauna ve flora
elemanlarının oluşturduğu kendine özgü ekosistem.
Dalyan (Lagoon): Deniz veya okyanustan bir bariyerle (kum veya kayalık) ayrılmış, genellikle sığ, hidrolojik
koşullara bağlı olarak mevsimsel olarak tuzlu veya tatlı su barındırabilen hidro-ekolojik sistem.
Debi (Discharge): Hidrolojide birim sürede akış (m3/sn veya Lt/sn).
Dere Kıyısı Ekosistemi (Riparian Ecosystem): Sucul ve karasal ekosistemler arasında geçişi ifade eden,
çevresinden farklı olarak kendine özgü nemli koşullara, toprak ve buna uyum sağlamış bitki örtüsüne sahip
ekosistemler.
Direnç (Resistance): Ekolojik anlamında; bir ekosistemin dış ortamdan gelen etkileri absorbe etme ve
işlemeye devam etme kapasitesi, bu arada yaşamını devam ettirebilmek için etkinin sonuçlarına uyum
gösterme, reorganize olma ve evrilme yeteneği olarak tanımlanabilir.
Doğa Bazlı Çözümler (Nature Based Solutions): Doğadan esinlenilerek ve destek alınarak geliştirilen,
çevresel, sosyal ve ekonomik faydaları sürdürülebilir ve fayda-maliyet yönünden etkin biçimde sağlayan,
aynı zamanda zararlı dış etkenlere karşı dayanıklılığı artırıcı çözümler olarak tanımlanabilir. Özellikle
kentsel alanlar gibi yapay ortamlara yönelik ekolojik bir bakış açısı olup düşük karbonlu kalkınma, yeşil iş
sahaları açılması gibi ekonomik faydalar yanında biyoçeşitlilik ve ekosistem hizmetelerinin geliştirilmesini
hedefler.
Dolu Kanal Seviyesi (Bankful Discharge): Stabil alüvyal bir dere yatağının dışarı taşmadan tümüyle
dolduğu akış seviyesidir. Bu akış seviyesinden sonra suyun taşkın ovasına yayılacağı varsayılır. Arazide ve
hidrograf üzerinde tespit edilmesi mümkündür.
Ekosistem Hizmetleri (Ecosystem Services): Ekosistemlerin insanlara sağladığı çeşitli faydalar. İnsan odaklı
bir yaklaşımdır dolayısıyla insanın olmadığı koşullarda hizmetten de bahsedilmez. Dolayısıyla
sayısallaştırılması ve değerlenmesi de insan odaklı olarak yapılır. Örneğin Uludağ’da taban suyunun
beslenmesini sağlayan dağlık ekosistemin oluşturacağı hizmet değeri insan yoğunluğunun çok az olduğu
başka bir yöredekinden çok daha fazladır.
Erozyon (Erosion): Toprağın insan faaliyetleri nedeniyle yüzeysel akış, rüzgâr, dalga gibi kuvvetlerin
etkisiyle taşınması. Taşınan malzemeye (organik, inorganik) sediment, hareketin başlaması ve bitişi
sürecinin tamamına sedimentasyon adı verilir.
Haliç (Estuary): Bir veya daha fazla akarsuyun denizle birleştiği sahil kesimidir. Tatlı su ekosisteminden
tuzlu su ekosistemine geçiş bölgesidir. Norveç’te fiyord adı verilen dik glasiyer haliçler olabildiği gibi
İstanbul’un tarihi bölgelerinden Haliç gibi geniş düzlükler şeklinde de olabilir.

Havza (Watershed): Bir su ortamına (dere, göl, vb.) yağış sularını toplayan çevresindeki alana havza adı
verilmektedir. Havza teriminin ingilizcede birden çok karşılığı vardır. Genellikle küçük su toplama alanları
için catchment, orta ölçekli havzalar için “watershed”, büyük havzalar için “river basin” terimleri
kullanılmaktadır.
Havza Yönetimi (Watershed Management): Bir akarsu havzasını eko-hidrolojik, ekonomik ve sosyal
anlamda bulunduğu düzeyden daha üst bir seviyeye sürdürülebilirlik prensibi ve sürdürülebilir kalkınma
hedefleri doğrultusunda taşımak üzere gerçekleştirilen yönetim faaliyetleri. Öte yandan havza yönetimi
disiplininde, ormancılık kapsamında ormanlık alanlar, dolayısıyla yukarı havza kesimlerine ağırlık
verilmektedir.
Heyelan (Landslide): Kütlesel bir toprak hareketidir. Bir yamaçta kaya veya toprak kütlesinin
hareketlenmesi ve aşağı yönlü hareketidir. Genellikle bir kayma yüzeyinin varlığı bu harekete yol açar.
Yağışla ıslanan toprak kütlesi ağırlaşır ve kayma yüzeyine de sızarak hareketi başlatır.
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Hidrograf (Hydrograph): Akış süreklilik eğrisi. Akışın zamana bağlı değişimini gösteren grafiktir. Aşağıda
örnek hidrograflar verilmiştir.
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İklim Dostu Ormancılık (Climate Smart Forestry): Orman ekosistemlerinin iklim değişikliğine uyum ve
azaltım kapasitesini artırıcı, aynı zamanda eksosistem hizmetleri üretimini geliştirmeye yönelik ormancılık
konsepti.
Kırılganlık (Vulnerability): Ekolojik sistemler açısından, zarar görmeye veya etkilenmeye açık olma
durumu.
Makroomurgasız (Macroinvertebrates): 500 µm aralıklı ağ ile yakalanabilen omurgasız canlılar. Bu gruba
eklem bacaklılar (örn. böcekler, kerevit), yumuşakçalar (örn. salyangoz), halkalı, yuvarlak ve düz solucanlar
girmektedir.
Odunsu Moloz (Woody Debris): Akarsu yatağı veya şevlerinde yer alan kök, gövde ve dal gibi ölü odunlara
verilen isimdir. Bazı ülkelerde boyutları da tanımlanmıştır. Örneğin ABD’de 10 cm çap ve 2 metreden uzun
olanlara büyük odunsu moloz adı verilmektedir. Akarsularda odunsu moloz özellikle büyük odunsu moloz
birikimi erozyonu önlemek, dere yatağında havuzcuk gibi ekolojik habitat ortamları yaratmak açısından
önemlidir. Önceleri, hatta günümüzde de özellikle taşkın riskine karşı büyük odunsu moloz birikintilerinin
uzaklaştırılması yoluna gidilmektedir.

Rehabilitasyon: (Rehabilitation): Bozulmuş bir ekosistemin ekosistem fonksiyonlarını tekrar yerine
getirecek şekilde iyileştirilmesi. Amaç; ekosistemin bozulma öncesi duruma geri dönüştürülmesi değil
hidro-ekolojik olarak stabil, fonksiyonel ve sağlıklı duruma kavuşturulması.
Reklamasyon (Reclamation): Çeşitli faaliyetlerle ekosistemin biyofiziksel kapasitesinin farklı bir
ekosisteme dönüştürülmesi. Örneğin doğal bir halicin limana dönüştürülmesi veya Terkos dalyanının içme
suyu barajına dönüştürülmesi gibi.
Restorasyon (Restoration): Ekosistemin bozulma öncesi durumuna en yakın duruma geri döndürülmesi
çalışmaları.
Sediment (Sediment): Erozyonla taşınan toprak partikülleri.
Sedimentasyon (Sedimentation): Erozyon tanımı altında açıklanmıştır.
Sel (Torrent): Genellikle akarsuların dik yukarı havza kesiminde gerçekleşen yağış sonrası ani ve şiddetli
akış durumudur. Akarsu havzasının yukarı kesimleri aşağı kesimlere nazaran diktir ve aşırı yağışlar sırasında
suyla beraber arazide birikmiş taş, kaya, odun vb. gibi malzeme de hareketlenir.
Sucul Bitki (Aquatic Plant): Tatlı veya tuzlu su ortamlarında yaşamaya uyum sağlamış bitkilerdir. Makrofit
veya hidrofit olarak da adlandırılırlar.
Sucul Ekosistem (Aquatic Ecosystem): Su ortamı içerisinde yer alan ve yaşamını sürdüren ekosistemlerdir.
Bu ekosistemlerdeki organizmalar veya organizma gruplarının yaşamı suyun varlığına bağlıdır. Genellikle
tuzlu ve tatlı su ortamlarından söz edilebilir.
Su İçindeki Bitki (Submerged Plant): Tamamen su içinde yaşayan, kökleri ile tabana tutunan bitkiler (Örn.
Ceratophyllum demersum, Myriophyllum spicatum)
Sulak Alan (Wetland): Tabii veya suni, devamlı veya geçici, suları durgun veya akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu,
denizlerin gelgit hareketlerinin çekilme devresinde altı metreyi geçmeyen derinlikleri kapsayan, başta su
kuşları olmak üzere canlıların yaşama ortamı olarak önem taşıyan bütün sular, bataklık, sazlık ve turbiyeler
ile bu alanların kıyı kenar çizgisinden itibaren kara tarafına doğru ekolojik açıdan sulak alan kalan yerler
(Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği, Sayı:28962, 2004).
Sulak alan yönetim planı (Wetland Management Plan): Sulak alanların akılcı kullanımını sağlamak üzere
koruma, kullanma, araştırma, izleme ve denetim gibi etkinliklerin ve tedbirlerin tümünü bütüncül bir
yaklaşımla tanımlayan planları (Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği, Sayı:28962, 2004).
Su Üstünde Yüzen Bitki (Floating Plant): Yaprakları veya kendisi su üzerinde serbestçe yüzen bitkilerdir
(Örn. Hydrocharis morsusranae, Nymphaea alba)
Su Yüzüne Çıkan Bitki (Emergent Plant): Sağlam köklerle dere şevlerine tutunan, zaman zaman su üstünde
zaman zamansa altında yaşayan türler (Örn. Carex pseudocyperus, Ranunculus lingua)
Uyum (Adaptation): Canlıların veya ekolojik bir sistemin değişen koşullara uyma yönünde yapısal,
fonksiyonel veya davranışsal durumlarını değiştirmesi.

Taşkın (Flood): Akarsu veya benzer su ortamlarından fazla suyun taşarak etraftaki taşkın ovasına yayılması.
Belirli periyotlarla her akarsu taşkın oluşturur. Doğal bir oluşumdur. Su basar ormanları yılın belli
döneminde taşan derelerden kaynaklanan sularla oluşur.
Taşkın Ovası (Floodplain): Akarsuların birikme zonu içerisinde yani alt havza kesiminde dere şevlerinden
vadi tabanına kadar uzanan, taşkın dönemlerinde su altında kalan arazi kesimi. Genellikle verimli alüvyal
topraklara sahip ovalardır.
Yaprak Yüzey İndeksi (Leaf Area Index): Tepe çatısını oluşturan yaprakların tek taraflı yaprak yüzey alanı
toplamının birim alana oranı (m2/m2). Pratik ölçümü aşağıda gösterilen balıkgözü kamera ile tepe çatısının
görüntüsünde koyu alanların beyaz alana oranı ile hesaplama yapan dolaylı ölçe cihazları (LAImetre) ile
yapılmaktadır.

1.Giriş
Kıyı ekosistemleri akarsu koridorlarının en temel öğelerinden biri olup sucul ve karasal ekosistemler
arasında geçişi ifade eden, çevresinden farklı olarak kendine özgü nemli koşullara, toprak ve buna uyum
sağlamış bitki örtüsüne sahip ekosistemlerdir. Arazi üzerinde çok geniş alanlar kaplamazlar. Buna karşın
oluşturdukları değer ve sağladıkları hizmetler bakımından kritik bir öneme sahiptirler. Örneğin sağlıklı bir
akarsu kıyı ekosistemi noktasal olmayan kaynaklardan (non point pollution sources) oluşan kirliliği ve
erozyonu önleme, karbon tutma, fauna ve flora elemanları için habitat oluşturma, insanlara rekreasyon
ortamı oluşturma ve görsel yani estetik katkılar yapma gibi birçok fayda sağlayabilir. Ülkemizde en az önem
verilen fayda belki de dere ve dere kıyısı ekosistemlerinin sunduğu estetik değerdir. Özellikle yerleşim
yerleri yakınlarında derelere kanalizasyon muamelesi yapılmakta ve bu önemli peyzaj değerinin farkına
varılmamaktadır.

Fotoğraf 1. Rekreasyona sıkça konu olan bir akarsu kıyı kesitinde tipik atıklar.
Akarsu kıyı ekosistemlerinin izlenmesi, bakımı ve gerekirse restorasyonu ABD, Kanada ve ormancılıkta ileri
tüm ülkelerde ormancılık kurumlarınca yapılmaktadır. Kaynaklar ve faydalı linkler kısımlarında bazı
ülkelerin yasal düzenlemeleri, kılavuzları ve uygulamalarına yer verilmiştir.
Öte yandan dere kıyısı ekosistemlerinin yönetimi süreçleri “havza” ve “havza yönetimi” kavramları
anlaşılmadığı sürece sağlam bir zemine oturtulamaz zira akarsular onları besleyen su toplama alanından
(havza) ayrı olarak düşünülemez. Akarsularca taşınan tüm su ve sediment yukarı havzadaki arazilerden
gelmekte, taşınmakta ve alt havza veya mansap dediğimiz kısma ulaşmaktadır. Burada ya bir tatlı su ya da
tuzlu su ortamını beslemektedir. Örneğin Karadeniz’e dökülen dereler hem su sağlamakta hem de denizde
yaşayan başta balıklar ve planktonlar olmak üzere tüm canlılara besin kaynağı olmaktadır.
Bir su ortamını besleyen çevresindeki alana havza adı verilmektedir. Yağış suları havza üst kesiminde arazi
üzerinde yüzeysel akışa geçmekte veya toprağa sızarak (infiltrasyon) yüzey altı akış (subsurface runoff) ve
taban suyu akışını (baseflow) oluşturmaktadır. Suyun üretildiği alana havza adı verilirken havza yönetimi
sadece su ile sınırlı kalmamaktadır. Su yönetiminden ziyade bir doğal kaynak yönetim konseptidir. Zira su

temel bir doğal kaynak olmanın yanında tüm diğer kaynaklarla ve sorunlarla yakından ilişkilidir. Havza
Yönetimini tek cümleyle tanımlamak gerekirse “bir havzadaki başta su ve toprak olmak üzere doğal
kaynakların ekolojik, ekonomik ve sosyal seviyeyi yükseltmek üzere yönetilmesidir” denilebilir. Fakat bu
tanım belirli periyotlarda güncellenmelidir zira arazi planlama ve yönetim yaklaşımları sürekli değişim
göstermekte yeni konseptler ortaya atılmaktadır. Örneğin son yıllarda “İklim Dostu Ormancılık” ve “Doğa
Temelli Çözümler (DTÇ)” konseptlerinde olduğu gibi.
İklim Dostu Ormancılık (Climate Smart Forestry); ormanları iklim değişikliği ile mücadele sürecinde en
yüksek net karbon tutumu sağlayacak ve değişen klimatolojik faktörlere uyum sağlayıp, zararlı dış
etkenlere (yangın, fırtına, böcek, hastalık vb.) karşı direnci artırıcı ve ekosistem hizmetlerini en üst
seviyede sağlayacak şekilde planlama ve yönetim anlayışıdır. 2020 yılında tamamlanması planlanan İklim
Dostu Ormancılık başlıklı Avrupa Birliği COST aksiyonundaki bilim insanları tarafından hazırlanmakta olan
kitapta bu konuda detaylı veri ve bilgiler paylaşılacaktır.
Son yıllarda öne çıkan ve iklim değişikliği ile mücadeleyi daha ekolojik bir zemine oturtmayı hedefleyen
diğer bir kavram da Doğa Temelli Çözümler (Nature Based Solutions) dir. Bu konsept sorunların (iklim
değişikliği, su kirliliği, su kıtlığı vb.) çözümünde doğanın ve doğaya yakın çözümlerin sürdürülebilirlik
prensipleri çerçevesinde kullanılmasını ifade etmektedir. DTÇ’lerin temel özelliği doğadan esinlenilmesi ve
doğayla uyumlu olunmasıdır. Aynı zamanda fayda maliyet bakımından avantajlı ve ek faydalar üretme
potansiyeli de diğer özellikleridir. Buna örnek olarak bozuk bir akarsu koridorunun doğaya yakın biçimde
restore edilmesi verilebilir. Kalite sorunu yaşayan bir su ortamının bitkisel yöntemlerle iyileştirilmesi de
yine bir DTÇ’dir.
Havza yönetimi tüm bu yaklaşımları bünyesinde geliştirme ve diğer disiplinlerle entegre etme avantajı
sağlamaktadır. Doğru bir arazi planlama kaliteli su ortamları anlamına o da kaliteli içme ve kullanma suyu
anlamına gelmektedir. Buna ek biyoçeşitliliğin korunması, daha dirençli ekosistemler oluşturma ve karbon
tutma gibi birçok fayda da sağlanmaktadır. Dolayısıyla havza yönetimi bir bakıma DTÇ’lerin baz alındığı
hidro-ekolojik bir arazi planlama konseptidir.
Bir havzada çok çeşitli arazi kullanımları olabilir (Şekil 1). Bu kullanımların her birinin akış miktarı, rejimi ve
kalitesine etkisi olduğu bilinmektedir. Örneğin tarım arazilerinin önemli bir noktasal olmayan kirlilik
kaynağı olduğu yani su kalitesini düşürdüğü, yerleşimlerin ise hem noktasal hem noktasal olmayan bir
kirlilik kaynağı olduğu, buna karşın ormanların bir havzada hidrolojik dengeyi iyileştirdiği, havzayı iklim
değişikliği ve benzeri etkilere karşı dirençli hale getirdiği bilinmektedir.

Şekil 1. Tipik bir havza ve fluvial sistem (dere sistemi).
Bir akarsuyun akış karakteristikleri havza özellikleri ile yakından ilişkilidir. Akışı gösteren grafiğe Hidrograf
adı verilmektedir. Hidrograf, akarsuyun belirli bir kesitinden geçen su miktarının (debisinin) zaman
içerisindeki değişimini gösteren bir grafik olarak tanımlanır (Özhan, 2004).
Yağışla yeryüzüne düşen sular akarsulara 4 farklı şekilde ulaşırlar (Özhan, 2004);
I.
II.
III.
IV.

Dere üzerine doğrudan düşen yağış (DÜY).
Yüzeysel akış (YA). Herhangi bir sebeple infiltre olmayıp toprak yüzeyinde eğim yönünde akarak
dere yatağına ulaşan akış.
Yüzey altı akış (YAA). Toprağa infiltre olan suyun bir kısmı toprağın üst horizonlarında yüzeysel
akışa göre yavaş bir hızda toprak içerisinde eğim yönünde hareket ederek dere kanalına ulaşır.
Taban suyu akışı (TSA) : Toprak içerisine girip derinlere doğru sızan yağış suyu yavaş yavaş taban
suyuna ulaşır ve ana kaya üzerinde yavaş hareket ederek dere akışını besler. Bu akış dere
akımlarının sürekli olmasını ve kurak dönemi de kapsamasını sağlayan bir akıştır. En çok tercih
edilen akış türü budur zira akarsuyun akış rejimini dengeli hale getirir ve dere yatağında her
mevsim su olmasını sağlar.

Bu akışların her birisi miktar ve süreç bakımından çok farklılıklar gösterir. Dereden akan suyu bu dört
bileşenin oluşturması durumunda dere akışı aşağıdaki eşitlikle ifade edilebilir.
Q = DÜY + YA + YAA + TSA

Ancak dere akışları her zaman bu dört bileşenden oluşmayıp yağış ve toprak nemi durumuna göre bu
bileşenlerin biri, ikisi veya üçünün katkısıyla oluşabilir. Örneğin, yağışsız ve toprak nemi eksikliği
durumunda sadece taban suyu, yağışlı ve toprak nemi eksikliği durumunda dere üstü yağış ve taban suyu
akışından veya dere üstü yağış, yüzeysel akış ve taban suyu akışı dere akışını oluşturur. Şekil 2’de yağış
sonrası akışı gösteren tipik bir hidrograf ve bileşenleri gösterilmiştir. Grafikte de görüleceği gibi yağış
öncesi akarsuda belli bir akış zaten görülmektedir. Bu akış taban suyu katkısı ile gerçekleşmektedir. Yağışı
gösteren grafiğe Hiyetograf adı verilmektedir. Hidrografın sol üst tarafında verilen hiyetografa göre yağış
3 farklı şiddette gerçekleşmiştir. Yağışın başlamasından belli bir süre sonra akış yükselmeye başlamıştır.
Bu yükselmede ilk etapta dere üzerine düşen yağışın ve yüzeysel akışın etkili olması beklenir. İlerleyen
saatlerde yüzey altı akış ve daha sonraki saat ve günlerde ise taban suyu akışı devreye girecektir. Havzanın
en uzak noktasına düşen yağışların da dereye ulaşması ile akış en üst seviyeye ulaşmış, gece 04:00
civarında pik yapmıştır. Yağışın en şiddetli olduğu (max yağış) bölümün orta noktası ile pik akış zamanı
arasında geçen süreye havza geçiş zamanı (Lt: Lag time) adı verilmektedir. Bu süre havzanın yağışa tepkisini
göstermek adına oldukça önemlidir. Havzanın büyüklüğü, şekli, eğimi, arazi kullanımı vb. gibi özellikleri bu
süre üzerine etkilidir. Havza geçiş zamanının çok kısa olması yani yağıştan çok kısa süre sonra akışın hızla
artması havzada yüzey altı ve taban suyu akışın iyi beslenemiyor olabileceğini, havzanın çok eğimli
olabileceğini ve taşkına karşı dirençli olmadığını ortaya koyar.

Şekil 2. Bir yağış sonrası akışı gösteren tipik bir hidrograf ve bileşenleri.
Dereleri besleyen yeraltı suyu ve akifer yapısı Şekil 3’de verilmiştir (Özhan, 2004).

Beslenme bölgesi
Serbest akifer
Piyezometre yüzeyi kuyusu

Fışkıran artezyen

Su tablası
(Taban suyu)
S
Geçirimsiz tabaka
Artezyen akifer

Geçirimsiz tabaka
Ana kaya

Şekil 3. Yeraltı su kaynaklarının beslenme mekanizması (Özhan, 2004).
Akarsuları veya gölleri besleyen havzalar farklı boyutlarda olabilir. Hatta iç içe geçmiş olabilir. Havza alt
sınırı (memba) akarsuyun göle veya denize ulaştığı noktadan, eğer bir göl söz konusu ise gölün alt
noktasından, baraj veya bent söz konusu ise bentin olduğu noktadan başlar. Şekil 4’de Belgrad
Ormanındaki bir bentin havza alt kesimi verilmiştir. Bent havzasında şekilde de görüleceği gibi birçok yan
dere havzası yer almaktadır.

Şekil 4. Belgrad Ormanındaki bir bentin havza alt kesimi ve içerisinde yer alan bir yan dere havzası.
Yan derelerin veya başka deyişle kolların sağlıklı bir bitki örtüsü ile kaplı olması ana derenin su kalitesini
de olumlu etkileyecektir. Eğer yan derelerde bitki örtüsü zayıf, yüzeysel akış yaygın ve toprak yapısı alüvyal
ise bu durumda ana dereye çok büyük oranda sediment ulaşması mümkündür. Bu tip durumlarda taşıntı
barajı (check dam) veya benzer yapılarla ilk etapta bu sediment verimi önlenmelidir. Daha sonra da
havzada arazi kullanmayı iyileştirecek kalıcı önlemler (ağaçlandırma, bitkilendirme, mera ıslahı vb.)
alınmalıdır.

Fotoğraf 2. Aluvyal yan dereler eğer bitki örtüsü ile korunmuyorsa önemli sediment kaynağı olabilmekte.
Vietnam.
Buraya kadar anlatılanlar kısaca özetlenecek olursa; kıyı ekosistemleri bir akarsu koridoru veya sulak alan
sisteminin önemli bir bileşenidir. Karasal ekosistemlerle sucul ekosistemleri birleştirme rolleri vardır.
Akarsular beslendikleri havzaların karakteristiklerini yansıtırlar. Eğer havzada doğru bir arazi kullanımı söz
konusu ise yani arazi kabiliyet sınıflarına göre ve gerekli durumlarda önlemler alınarak araziler
kullanılmakta ise bu durumda su kalitesi ve verimi de üst düzeyde olacaktır. Bunun tersi durumlarda ise
su kalitesi başta sediment verimi olmak üzere problemli olacaktır. Kıyı ekosistemleri bu tip durumlarda
bile yüzeysel akışı azaltma ve su kalitesini iyileştirme kapasitesine sahiptir.
Sağlıklı ve fonksiyonel bir kıyı ekosistemi; şevlerin otsu ve odunsu türlerle kaplanmış olduğu, bitkilerin
kökleri ile şev stabilitesini sağladığı, odunsu türlerin suyu gölgeleyerek su sıcaklığının yükselmesini
önlediği, zaman zaman odunsu molozlar sağlayarak habitat oluşumuna katkı sağladığı bir ortamdır.
Sürdürülebilir olması için ise doğru ve iyi uygulamalarla yönetilmeleri gerekmektedir.

Fotoğraf 3. Sağlıklı ve fonksiyonel bir dere kıyı ekosistemi. Şevler otsu türlerle tamamen kaplanmış
durumda. Doğal olarak da su kalitesi üst seviyededir. İstanbul.
Akarsu kıyı ekosistemlerinin doğru yönetimi akarsuyun kaynağını yani havzayı iyi bilmek ile mümkündür.
Dolayısı ile yukarı havzadaki arazi kullanımı ve uygulamalarının takip edilmesi ve bunların belli prensipler
dâhilinde yürütülmesi yerinde olacaktır. İyi ormancılık uygulamaları da bunlardan birisidir.

2.Akarsu Kıyı Ekosistemi Stratejisi
Akarsu kıyı ekosistemleri dünyanın birçok yöresinde olduğu gibi ülkemizde de iklim değişikliği, fırtına, sel
ve taşkın zararı, baraj yapımı, saptırma kanalları, taban suyu çekilmesi, yöreye özgü olmayan türlerin ve
istilacı türlerin ortaya çıkışı, kanallaştırma (kazma, derinleştirme, betona alma vb.), tarımsal kullanıma
dönüştürme, kentleşme, yol yapımı, rekreasyonel kullanım, yangın, madencilik, yakacak odun toplama,
ormansızlaşma, kontrolsüz ve kaçak kesim, hatalı ormancılık ve tarım uygulamaları, hatalı ve aşırı otlatma
gibi birçok etki ve tehdite maruzdur. Bu ekosistemlere yönelik riskler azaltılabilir ve sundukları ekosistem
hizmetleri doğru yönetim karar ve uygulamaları sayesinde geliştirilip sürdürülebilir bir çerçeveye
oturtulabilir. Bunun için bir ulusal yönetim stratejisi geliştirilmelidir.
Bu bölümde AKE konusunda gelişmiş ülkelerin stratejileri ülkemize adapte edilmiş, vizyon ve hedefler
önerilmiştir.
Her şeyden önce ormanlarımızın tamamına yakını kamuya ait olduğu ve kamu denetiminde olduğu için
ormancılıkla görevli kamu kurumlarının görev sahalarına giren yani yukarı havzalarda yer alan kıyı ve sucul
ekosistemleri aşağıdaki vizyonu ve hedefleri gerçekleştirmek üzere tanımalı, izlemeli ve korumalıdır.
Akarsular genellikle 3 zonda değerlendirilmektedir. Yukarı havza kesimi suyun ve sedimentin toplandığı
eğimin yüksek olduğu, genellikle birinci, ikinci ve üçüncü derece derelerin yer aldığı üst havza zonudur.
Geçiş zonunda daha yüksek debili üst derece kollar yer almaktadır. Bu zonda su ve sediment yukarı zondan

aşağıdaki birikme zonuna taşındığı için trasfer zonu olarak adlandırılmaktadır. En alt zon ise eğimin ve su
hızının düştüğü, derelerin zaman zaman mendereseler yaptığı birikme zonu veya taşkın ovası zonudur.
Akarsuların bu sayılan zonları orman arazisine girmekteyse orman teşkilatı, tarım arazilerine giriyorsa
tarım teşkilatı, kentsel alanlara giriyorsa belediyeler sorumludur.

Fotoğraf 4. Balıkesir ili sınırları içinde oldukça sağlıklı bir dere kıyı ekosistemi.
Vizyon
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Dere kıyısı ekosistemleri yukarı aşağı havza yönünde, taşkın ovası boyunca yatay ve toprak profile
boyunca düşey düzlemde kesintiye uğramamaktadır yani bağlantılıdır (connectivity).
Dere kıyısı ekosistemleri, dere yatağı, sucul ortam ve taşkın ovaları dinamik yapıda olmalarına
karşın dış etkilere ve iklimdeki değişim ve dalgalanmalara karşı dirençlidir.
Periyodik taşkınlar doğal oluşumlardır ve dere kıyısı ekosisteminin ve taşkın ovasını oluşturan
ekosistemlerin varlığı ve devamlılığı için gereklidir.
İnsan kaynaklı yangınlar bu ekosistemlerin devamlılığı açısından risk teşkil etmektedir, dolayısıyla
çok düşük seviyededir.
Dere kıyısı ekosistemleri ekolojik ve hidrolojik fonksiyonlarını (erozyonu önleme, şev
stabilizasyonu, habitat oluşturma vb.) tam olarak yerine getirmektedir.
Tüm akarsularda dere kıyısı ve sucul ekosisteminin adapte olduğu ve ihtiyaç duyduğu doğal akış
seviyesi ve koşulları sağlanmaktadır.
Akarsu kıyı ekosistemi ve koridoru yörede yer alan doğal fauna ve flora türlerinin ve varsa nesli
tükenmekte olan türlerin korunmasına ve gelişimine katkı sağlamaktadır.
Kıyı ekosistemleri ister akarsu ister göl ve sulak alan olsun, su ve hava sıcaklığı yanında nem
koşularını düzenleyerek sucul habitat ve özellikle sucul popülasyon dinamikleri ve çeşitliliğini
korumaktadır.
Su kalitesi, rejim ve miktarı sucul ekosistemin oluşum, yaşam ve göç, üreme gibi diğer faaliyetlerini
sürdürecek seviyede korunmaktadır.
Dere kıyısı toprak ve arazi koşulları dere kıyısı ekosisteminin yaşamasını ve gelişimini
destekleyecek düzeyde ortam yaratmaktadır.
Dere yatağında sucul ve yarı karasal türlere saklanma ve barınak oluşturacak seviyede doğal
odunsu moloz oluşumu görülmektedir.
Akarsu, göl ve sulak alanlar içerdikleri canlılar ve döngüler bakımından değişmesi olası iklim
koşullarına dayanıklı yapıdadır.

▪
▪
▪

▪
▪

Kıyı ve sucul ekosistem istilacı türlerin olumsuz etkilerinden uzak olup olta balıkçılığı dengeli
biçimde gerçekleştirilmektedir.
Akarsu ve durgun su ortamlarının su kalitesi, rejimi ve miktarı iyi durumdadır ve kalite seviyesi
gerek kıyı gerekse üst havza kesimindeki pozitif uygulamalarla korunmaktadır.
Taban suyundan beslenen sulak alan, göl, akarsu ve benzeri su ortamları taban suyu seviyesinde
yaşanabilecek değişimlerden etkilenmemektedir. Bu değişimler kıyı eksosistemi ve sucul
ekosistemin tolere edebileceği seviyenin üzerine çıkmamaktadır.
Sucul ekosistemde ortam sağlığının göstergesi olan doğal makroomurgasızlar, balık ve kurbağa
popülasyonları mevcuttur ve dışardan gelebilecek doğal olmayan türlerin etkisinden uzaktır.
Kıyı ekosistemi erozyonu önleme, sediment tutma, taşkın ovasının gelişimini ve taban suyunun
beslenmesini sağlama, su kalitesini koruma, karasal ve sucul habitat oluşturma, yaban hayatı ve
rekreasyona olanak sağlama ve benzeri ekosistem hizmetlerini sürdürülebilir biçimde
sağlamaktadır.

Kıyı ekosistemlerinin sağlık ve fonksiyonellik yönünde geliştirilmesi ülkemizde potansiyelinin çok azının
kullanıldığı iç su balık avcılığı sektörü gelişmesine büyük katkı yapacaktır. Başta ABD olmak üzere birçok
ülkede iç sularda olta balıkçılığı milyonlarca dolarlık dev sektörler haline gelmiştir. Ülkemizde bu sektörün
ekonomik hacmi olması gereken seviyenin çok altındadır.
Öte yandan özellikle kentsel alanlarda kıyı ekosistemlerinin estetik değeri artırıldığında kıyı
ekosistemlerinin yakınlarındaki arsa ve mülkler değerlenecektir. Küçük yatırım karşılığında yüzlerce
mülkün değeri artacak ve bölgede yaşayanların yaşam kalitesi önemli derecede iyileşecektir.
Fonksiyonel bir kıyı zonu sayesinde taşkın, erozyon ve sedimentasyonun azaltılması ile çok önemli
ekonomik kayıpların önüne geçilecektir. Akarsuyun yapısı ve hidrolojik davranışları bilinirse ona uyumlu
yerleşim ve yaşam düzeni oluşturulabilir. Halkın akarsuyun hangi kısmında yaşadığını ve bunun sonuçlarını
biliyor olması gerekmektedir. Örneğin taşkının normal bir hidrolojik olay olduğunu, aslında yanlış olanın
taşkın ovasını yerleşime açmak olduğunu anladığı takdirde halkın daha bilinçli bir kentleşme şablonunu
destekleyeceği ortadadır.
Halen birçok kentte yüzeysel akış sularının uzaklaştırılması için drenaj yapıları bulunmaktadır. Bu yapılar
özellikle taşkın sırasında gündeme gelmekte ve tıkandıkları ile ilgili birçok haber yapılmaktadır. Bu tip
durumların önüne geçmek üzere drenaj sistemleri mevcut dere sistemi ile entegre biçimde
tasarlanmalıdır. Özellikle yeni kurulacak yerleşimlerde yağmur suyu drenaj kanalları inşa edilmesi yerine
sağlıklı ve doğal dereler altyapı masraflarını büyük ölçüde azaltacaktır.
Dere kıyı ekosistemleri taban suyunu besleme konusunda da önemli bir işleve sahiptir. Özellikle geçirimsiz
yüzeylerin çok olduğu veya taban suyu kullanımının yüksek olduğu bölgelerde taban suyu akifer
sistemlerinin beslenmesi çok önemlidir. Yüzeysel ve yüzey altı su kaynaklarının daha iyi beslenmesi ve
temiz olması sayesinde içme suyu arıtma masrafları düşebilir, su dağıtım şebekelerinde ve altyapıda ortaya
çıkacak korozyon ve sediment birikim sorunları önlenebilir.
Günümüzde doğal yaşam ve canlılar insan ve evcil hayvan baskısından uzak habitat koşulları bulmakta
zorlanmaktadır. Özellikle birçok kuş ve sürüngen türü ve hatta memeliler başta kediler olmak üzere evcil

hayvanların baskısı altındadır. Avusturalya hükümeti 2015 de başlatılan bir eylem planı çerçevesinde
geçen 5 yıl içinde 2 milyon sahipsiz kediyi öldürmüştür zira Avusturalya’ya yerleşen batılı göçmenlerle
kıtaya gelen kediler 28 tanesi Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN)’nin kırmızı listesinde olan 400
omurgalı türü avlamakta ve nesillerini tüketmektedir. Avustralya’da 100 civarı memeli türünün nesli
kediler yüzünden tehlike altında olup her 10 yılda 1 ila 2 türün nesli kediler tarafından tüketilmektedir.
Ülkemizde de başta sincap, tavşan ve kuş türleri olmak üzere birçok hayvan türü kedilerin kısmen de
köpeklerin tehdidi altındadır. Akarsu kıyı ekosistemleri bu ve benzeri birçok tür için barınak görevi
görmektedir. Akarsu kıyı ekosistemlerini diğer ekosistemlerden ayıran en önemli özelliği canlılar için
habitat koridoru oluşturmalarıdır. Birçok canlı özellikle yerleşimlerin yakınında bu koridorlar sayesinde
görünmeden hareket edebilirler ve günlük yaşam döngülerini gerçekleştirebilirler.

3.Akarsu Kıyı Ekosistemi Tipleri ve Bileşenleri
Dere sistemleri, hidroloji terminolojisiyle fluviyal sistemler, onları sarmalayan dere kıyı ekosistemleri
(riparian ecosystems) sayesinde kentsel, yarı-kentsel ve kırsal çevrenin en önemli peyzaj öğesini
oluştururlar. Bir akarsu sistemi; karasal, geçiş ve su ekosistemlerini içerisinde barındırdığı için biyolojik
çeşitlilik yönünden önemli bir ortam yaratmak yanında bu ekosistemleri bütünleştirerek entegre bir
biyokütleyi doğal çevreye kazandırmaktadır. Dere kenarı ekosistemleri yılın belli dönemlerinde su altında
kaldıklarından aynı zamanda sulak alan olarak da kabul edilmektedir. Bir akarsu kesitinde yer alan öğeler
(Şekil 5):
▪ Akarsuyun yatağında değişik hızlarda akan su ve içerdiği sucul ortam
▪ Tabanında yer alan ve makroomurgasız canlı türlerine yaşam ortamı sağlayan yatak malzemesi
yani sediment tabakası
▪ Dolu kanal seviyesine kadar uzanan ve genellikle tek yıllık otsu türlerin yer aldığı ve sıkça su altında
kalan şevler
▪ Dolu kanal seviyesinden başlayarak arazi kullanımına bağlı olarak genişleyen ve hem otsu hem
odunsu bitki türlerini içeren dere kıyısı ekosistemi
▪ Balık, kurbağa ve benzeri su ve yarı karasal canlılara habitat sağlayan kayalar ve odunsu moloz
birikintileri
▪ Dere suyu ile taban suyu arasında geçişi sağlayan ve makroomurgasız türlerin yaşam döngülerinde
büyük öneme sahip hiporeik zon

Fotoğraf 5. Belgrad Ormanında sağlıklı bir dere kesiti. Dere şevleri kökler, ölü örtü ve otsu türler sayesinde
stabil, dere içerisinde bulunan odunsu moloz ve sedimentler makroomurgasızlar (balıkların besini) için
uygun habitat özellikleri sağlamakta, kıyı vejetasyonu ise güçlü bir gölgeleme etkisi oluşturmuş durumda.

Fotoğraf 6. Asellus aquaticus (solda) ve Gammarus pulex (ortada) Belgrad Ormanı yöresinin tipik
makroomurgasız türleri. Sağdaki resimde ise süzülmüş bir dere suyunda tespit edilen makroomurasız
türler ve bir balık yavrusu3.
Kıyı ekosistemi sucul ve karasal ekosistemler arasında geçişi ifade eden, çevresinden farklı olarak kendine
özgü nemli koşullara, toprak ve buna uyum sağlamış bitki örtüsüne sahip ekosistemlerdir. Göl, haliç,
dalyan ve sulak alan etrafında veya dere çevresinde oluşabilir. Ormancılıkta daha çok yukarı havzalara
ağırlık verildiği için bu raporda daha çok akarsu kıyı ekosistemlerine odaklanılmıştır.
Kıyı ekosistemleri sucul ekosistemlerle yakından bağlantılı ve etkileşimdedir. Sucul ekosistemler dere, göl,
sulak alan gibi suyun domine ettiği sistemlerdir. Yazın bazı dönemlerde kuruyor olması veya kışın donması
bu durumu değiştirmez.
Tipik bir akarsu koridorunun enkesiti Şekil 5’de verilmiştir. Yatay düzlemde bileşenler dere, dere kıyısı
ekosistemi (d) ve yukarı arazi kesimim (e) olarak tanımlanabilir. Düşey düzlemde ise doymamış zon
(vadose zone), ve taban suyu bölgesi (baseflow zone) yer almaktadır. Dere yatağının hemen altında dere
ile etkileşim içerisinde olan hiporeik zon (hyporeic zone) bulunmaktadır.
Sucul bitki toplumları; (a) su içindeki bitkiler (b) su üstünde yüzen bitkiler ve (c) su yüzüne çıkan bitkiler
olarak sınıflandırılabilir.
Derenin kanalını tamamen doldurduğu ve bu noktadan sonra taşmaya başlayacağı akış seviyesine dolu
kanal akışı adı verilmektedir. Normal şartlarda derelerin 1-2 yılda en az bir kez dolu kanal akışı
gerçekleştirdiği varsayılabilir. Dolu kanal seviyesinin üzerine çıktığında akış taşkın arazisine veya ovasına
yayılacaktır. Taşkın ovasına akışın yayılmasını ifade eden seviye taşkın seviyesidir. Teorik olarak dolu kanal
seviyesinin iki katı yüksekliğin taşkın seviyesini belirlediği söylenebilir.
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Şekil 5. Tipik bir akarsu koridorunun enkesiti.
Akarsu koridorlarında odunsu moloz birikiminin ekolojik anlamda birçok faydası vardır. Genellikle 10 cm
den büyük çaplı ve 2 metreden uzun dal, gövde vb. ağaç kısımları büyük odunsu moloz olarak
sınıflandırılmaktadır. Ülkemizde ise aynı ölü odunda olduğu gibi çap sınırını 10 cm yerine 8 cm kabul etmek
amenajman çalışmalarına uygunluk bakımından yerinde olacaktır. Geçmişte ekolojik olarak önemli bu
akarsu bileşeni ile ilgili olumsuz bir algı vardı. Büyük odunsu moloz birikintilerinin dere yatağını doldurarak,
drenaj noktalarını tıkayarak ve su hızını azaltarak taşkına neden olma veya taşkını güçlendirme endişesi
vardı. Bu oldukça geçerli bir düşüncedir çünkü taşkına karşı alınması gereken en önemli önlemlerden ikisi
dere yatağı kapasitesini korumak ve suyun hemen tahliyesini sağlamak üzere hızını artırmaktır. Hatta su
hızını artırmak üzere günümüzde birçok dere yatağı kanallaştırılmış ve kanallaştırılmaktadır (dere yatağını
betonla kaplamak). Dere yataklarındaki odunsu molozun istenmememe sebeplerinden biri de estetik
kaygılardı. Odunsu malzemeden uzak bir dere yatağı görsel olarak daha cazip bulunmaktaydı ve hatta
günümüzde de aynı şekilde düşünülmektedir.
Oysaki büyük odunsu moloz birikintileri yukarı havza kesimlerinde yararlı oluşumlardır ve önemli
fonksiyonları vardır. Yukarı havza kesiminde odunsu moloz mevcudiyeti suyun yatak dışına taşmasına ve
yayılmasına yol açmakta, hızını yavaşlatarak pik akışı geciktirmekte, yukarı kesimlerde dereden akan su ve
sedimentin yamaçlara ve düzlüklere yani yukarı havza taşkın ovalarına yayılmasını sağlamaktadır. Böylece
taşkın ve erozyonu azaltmak yanında dere ile etrafındaki taşkın arazisi arasındaki etkileşimi sağlamaktadır.
Besin ve suyun dağılımında rol oynamaktadır. Diğer faydaları sıralanacak olursa;
▪
▪
▪

Kuş, balık ve sürüngenler için yuva oluşturmakta
Yukarı havza kesimlerinde su hızını azaltarak iri sedimentin birikimini sağlamakta böylece bazı
balık türleri için yumurtlama ortamı sağlamaktadır
Zaman zaman küçük havuzcuklar oluşturarak başta alabalık olmak üzere sucul canlılar için
dinlenme bölgesi yaratmaktadır

▪

Odunsu moloz algler için bir ortam oluşturmakta, yaprak, dal gibi küçük malzemeyi tutarak
makroomurgasızların beslenme olanaklarını artırmaktadır. Dolayısıyla hem fitoplankton hem
makroomurgasız populasyonlarının gelişmesi ve bollaşması için kritik bir role sahiptir. Böylece
başta balıklar olmak üzere tüm sucul yaşamı desteklemektedir

Akarsularda odunsu moloz o kadar önemlidir ki 2015 yılında ABD İçişleri Bakanlığı İyileştirme Bürosu (US
Department of the Interior, Bureau of Reclamation) ve Ordu Mühendisleri (US Army Corps of Engineers)
Büyük Odun Ulusal Kılavuzunu4 yayınlamıştır. Kılavuzda büyük odunsu molozun akarsu sistemlerinde
restorasyon amacıyla kullanım, planlama ve uygulama esasları anlatılmıştır. Dolayısıyla büyük odunsu
moloz ABD’de akarsular için temel bir bileşen olarak görülmekte, restorasyon veya rehabilitasyon
çalışmaları için ise kullanılması önerilmektedir.

Fotoğraf 7. Akarsu yatağında odunsu moloz birikimi.
Akarsularda ve şevlerde yer alan büyük odunsu moloz yani 8 cm çaptan ve 2 metre boydan daha uzun dal
ve gövdeler ölü odun tabir edilen orman içi ölü gövdelerle aynı boyutlardadır. Aslında bir başka ifadeyle
derelerdeki ölü odun birikintilerine büyük odunsu moloz birikintisi adı verilmektedir. Daha küçük çaplı ve
kısa malzemeler ise sadece odunsı moloz olarak tanımlanmaktadır.

Fotoğraf 8. Ölü odun tıpkı karasal ekosistemlerde olduğu gibi akarsu koridorları için de önemli
bileşenlerdendir.
Bir akarsuyun sıcaklığı doğal olarak sudaki ısı enerjisinin bir göstergesidir. Öte yandan akarsu segmenti
boyunca çevresiyle olan ısı alışverişi su sıcaklığını etkileyecektir. Suya giren ısı enerjisi çıkandan fazla olursa
4

https://www.engr.colostate.edu/~pierre/ce_old/classes/ce717/Manuals/Large%20Wood%20National%20Manual/
Large_Wood_National_Manual_final.pdf

dere suyu ısınacak, az olursa soğuyacaktır. Eğer bu akarsu segmentine yan kollardan su girişi olursa veya
çıkış varsa bu da kütle transferi kanunları çerçevesinde dere sıcaklığını etkileyecektir. Derenin beslenme
mekanizması da burada önemlidir zira taban suyundan beslenme oranı arttıkça suyun daha soğuk olacağı
söylenebilir. Dere üzerindeki yapraklar suya ulaşacak güneş kaynaklı enerjiyi ciddi oranda azaltabilir. Dere
sıcaklığını etkileme potansiyeline sahip olan parametreler (Cristea ve Janisch, 2007);
▪
▪
▪

Dere kıyısı ekosistemi – Kanal stabilitesi, mikroiklim ve gölgeleme ile
Kanal morfolojisi – derinlik-genişlik oranı, kanal sinuositesi, eğimi, yatak malzemesi ve taşkın
ovası bağlantısı ile
Hidroloji – Akış hacmi ve hızı, taban suyu katılım oranı, noktasal kirlilik ve deşarj kaynakları, su
çekilme oranı (örn. Sulama için) ile gösterilebilir.

Bunlar içinde dere kıyısı ekosistemi ile ilgili olan parametreler doğru bir yönetim stratejisi ile
düzenlenebilir.

Fotoğraf 9. Odunsu türler suyu gölgeleme bakımından idealdir.

3.1.Dere Sınıfları: Rosgen Sınıflama Sistemi
Rosgen (1994) ve Rosgen ve Silvey (1996) tarafından geliştirilmiş dere sınıflama sistemi bugün kullanılan
en yaygın sistemdir. Dört aşamada gerçekleştirilir;
Dereler jeomorfik (kanal enkesit, boyuna profil, plan-form yapısı) özelliklerine göre A ile G arasındaki
harflerle kabaca ayrılır.
Dereler jeomorfik (kanal enkesit, boyuna profil, plan-form yapısı) özelliklerine göre harf sınıflamasına ek
1-6 arasındaki rakamlarla detaylı biçimde ayrılır.
▪
▪

Enkesit özelliklerinden; oyulma oranı (entrenchment ratio), genişlik-derinlik oranı, yatak
malzemesi
Boyuna profil ve plan-form yapısı özelliklerinden; eğim, yatak özellikleri, siuosite (sinuosity),
menderes genişlik oranı (meander width ratio)

dikkate alınır.
Üçüncü aşamada kanal stabilitesi, sediment potansiyeli ve akış rejimi gibi stabilite, fonksiyon ve tepki
potansiyeli ile ilgili parametreler dikkate alınır.

Arazi veri doğrulaması dördüncü aşamadır. Bu aşamada ilk üç aşama değerlendirmeleri test edilir ve
doğrulanır. Bu aşamada Manning pürüzlülük katsayısı gibi parametreler hesaplanabilir.
Rosgen dere sınıflaması Şekil 6’da şematik olarak açıklanmıştır. Detaylı bilgi için ABD Tarım Departmanı
web sayfasından ulaşılabilir5.

Şekil 6. Rosgen sınıflamasına göre dere tipleri (USDA National Engineering Handbook’dan değiştirilerek
çizilmiştir).
Rosgen sınıflaması hâlihazırda kullanılan uygun bir sınıflama sistemidir. Dereler ayrıca farklı birçok
yönteme göre numaralandırılabilir (Şekil 7). Bu numaralandırmalarda genellikle en uçtaki ve üstteki
dereler bir numara ile gösterilmekte, aşağıda ana dereye doğru numara artmaktadır. Dolayısıyla birinci
veya ikinci derece dereler Rosgen sınıflamasında Aa+ veya A sınıfı dere tipine denk gelmektedir.
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Şekil 7. Farklı dere sınıflama yöntemleri (Özhan, 2004).
Öte yandan British Columbia Ormancılık Uygulamaları Yasasında 6 dereler genişliklerine göre 6 sınıfa
ayrılmakta. Bunlardan S1-S4 arasındakiler balık içermekte, S5 ve S6 içermemektedir.
S1 – 20 metreden geniş
S2 – 5 ile 20 metre arası genişlikte
S3 – 1.5 ile 5 metre arası genişlikte
S4 – 1.5 metreden dar
S5 – 3 metreden geniş
S6 – 3 metreden dar

4.Akarsu Kıyı Ekosistemi Etüt Yöntemleri
Bir akarsu koridoru etüdünden saptanan tipik özellikler şunlardır;
6
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▪
▪
▪
▪
▪
▪

Hidrolik özellikler (dere eğimi, kesiti, su hızı, kanal tipi, oyulma oranı, siniosite, dolu kanal ve taşkın
yükseklik ve genişlikleri, vb.)
Su kalitesi özellikleri (pH, elektriksel iletkenlik, sıcaklık, çözünmüş oksijen, sertlik, vb.)
Kıyı ekosistemi özellikleri (Genişlik, kompozisyon, baskın türler, biyoçeşitlilik indeksleri, örtme
yüzdeleri, vb.)
Doğala yakınlık ve insan etkileri (yola uzaklık, havuz-sığlık ve odunsu moloz birikinti durumları,
yerleşime uzaklık, vb.)
Erozyon - sedimentasyon (Kök oyulması, çiğnenme, kanal erozyonu, alt oyulması, taşkın
bölgesinde erozyon durumu, vb.)
Habitat koşulları (sediment birikimi, kanallaşma, makroomurgasız populasyon dinamikleri,
kurbağa ve balık durumu, vb.)

Bu özellikler su kalitesi hariç genellikle 3 ana grup altında değerlendirilmektedir (Serengil ve ark., 2012);
I- Sucul Habitat Potansiyeli – Sucul ekosistemin yaşam koşullarını etkileyen parametreler
▪

Kıyı ekosisteminin gölge etkisi (düşük, orta, yüksek şeklinde veya dere yüzeyinin yüzdesi olarak)

▪

Kanalda modifikasyon (kanallaştırma, derinleştirme vb.)

▪

Suda biyolojik aktivite (makroomurgasız, balık, kurbağa, sürüngen vb.)

▪

50 metre üst ve alt dere kesiminde havuz (pool) sayısı

▪

50 metre üst ve alt dere kesiminde sığlık (riffle) sayısı

▪

50 metre üst ve alt dere kesiminde büyük odunsu moloz (Large woody debris) birikintisi sayısı

▪

Gömülmüşlük (embeddedness). Taş ve çakılların kum içinde gömülmüş olup olmaması.

▪

D50. Sediment boyutu medyan değeri. Bir başka deyişle baskın sediment boyutu (kum, taş, çakıl
vb.)

▪

Dolu kanal genişliği (bankful width)

▪

Dolu kanal genişlik-derinlik oranı (bankful width/depth)

II- Kıyı Ekosistem Fonksiyonelliği – Ekosistemin ne ölçüde fonksiyonel olduğunu ortaya koyan parametreler
▪

Her iki tarafta arazi kullanımı

▪

Kıyı ekosistemi genişliği, kompozisyonu ve sıklığı

▪

Kıyı ekosisteminin gölge etkisi (düşük, orta, yüksek şeklinde veya dere yüzeyinin yüzdesi olarak)

▪

Otsu türlerin sıklığı ve dip örtü yüzeyi

▪

Otsu ve odunsu tür çeşitliliği

▪

Toprak geçirgenliği (permeability)

▪

Toprak erodibilitesi (erodibility)

▪

Toprak sıkışması ve hacim ağırlığı (compaction and bulk density)

III- Kıyı Ekosistem Doğallığı (Integrity) – Ekosistemin ne ölçüde doğallıktan uzaklaşmış olduğunun bir
ölçüsüdür
▪

Dere yatağı ve şevler üzerinde insan etkileri (köprü, yol, rekreasyon, otlatma vb.)

▪

Kıyı ekosistemi genişliği, kompozisyonu ve sıklığı

▪

Dere yatağına doğrudan etkiler (kanallaştırma, genişletme, derinleştirme vb.)

▪

Yol, tarım arazileri ve yerleşimlere olan mesafe

▪

Suda biyolojik aktivite (makroomurgasız, balık, kurbağa, sürüngen vb.)

▪

Otsu ve odunsu tür çeşitliliği

4.1.Hidrolojik etütler
Enine Kesit Çıkarma ve Akış ölçümleri
Akarsuyun enine kesiti akışı hesaplamak, kanalın zaman içinde değişimini izlemek ve taşkınla ilgili bazı
hesaplamalar yapmak için gereklidir.
Akış hesaplanması için gerekli iki parametreden birisi su hızı, diğer de akış profilidir.
Q=AxV
Formülü ile akış hesaplanır.
Dere enine kesitinin çıkarılması için nivelman, çelik metre ve jalon yeterlidir. Dere profilinin değişiklik
gösterdiği noktalarda yükseklik okumaları yapılarak dere profili çıkarılabilir.

Fotoğraf 10. Dere profili çıkarılma çalışması.
Hız ölçülmesi için birçok alternatif söz konusudur. Bunlar içinde en pratik yöntem mulinelerle ölçümdür.
Ölçümlerin dere yatağı boyunca farklı yatay ve düşey kesitlerde ölçülmesi ve ortalama alınması yararlı
olacaktır zira su hızı dere tabanına ve kıyılarına doğru iletildikçe sürtünmeden dolayı azalacaktır.

Fotoğraf 11. Akarsularda mulinelerle su hızı ölçümü birkaç farklı noktadan yapılmaktadır.

Su kalitesi etütleri
Yüzeysel sularda (akarsu, göl, vb.) su kalitesi ölçümleri ve analizleri arazide veya su örneği alınarak
laboratuvarda gerçekleştirilebilir. Arazide ölçülmesi pratik olan parametreler; sıcaklık, pH, elektriksel
iletkenlik, oksijen konsantrasyonu, bulanıklıktır, alınan su örneğinde de geriye kalan parametreler
laboratuvarda tayin edilir. Yalnız alınan su örneklerinin buzdolabında muhafaza edilmesi ve tercihen 6 saat
içerisinde analiz edilmesi gerekmektedir.
Yukarı havza akarsularında tüm parametrelerin ölçülmesi ve izlenmesi gerekmeyebilir. Eğer fabrika veya
noktasal kirliliğe yol açacak bir kaynak veya geniş alanları kaplayan tarım alanları yoksa arazi ölçmeleri su
kalitesi hakkında bir fikir verebilir. Periyodik ölçümlerde tuzlulukta önemli bir artış veya yüksek bir değer
söz konusu olursa su örneği alınarak diğer analizlerin de yapılması yararlı olacaktır.
pH
Akarsuların pH’ı havzasının üzerindeki arazi kullanımı, toprak ve ana kaya özellikleri ile kirletici kaynakları
hakkında bilgi vermektedir. Doğal yeraltı sularının pH’ı 6,0–8,5 arasında değişir, fakat termal sularda düşük
pH değerleri de görülebilir. Kirlenmemiş suların pH’ı 6,5–8,5 arasındadır. Demir bakterilerinin üremesi
pH’a bağlıdır ve bu bakteriler pH 5,5 – 8,2 arasında ürerler. Demir bakterilerinin çok hızlı üremesi “kırmızı
su” oluşumuna yol açar. Kükürt kirliliğine uğramış sularda “çürük yumurta” kokusu oluşturan hidrojen
sülfür gazının oluşumu pH 7.0’nin altında ise termodinamik olarak hızlanır.
Su ortamlarının korunması için pH’ı 6.5 – 9.0 aralığında olmalıdır. Çeşitli asitler ve de Al 3+ ve Fe2+ iyonları
suya asitlik kazandırır. pH, suyun hidrojen iyonu (H+) aktivitesinin bir ölçüsüdür. Hidrojen iyonunun çokluğu
suyu asidik, azlığıysa bazik yapar. Bazik suda hidroksit iyonu (OH-), hidrojen iyonundan fazladır. Nötral suda
[H+]=[OH-] dır. Böyle bir su ne asidik ne de bazik özellik gösterir. Bu iyonların derişimleri litrede mol olarak
verilir ve çarpımları sabittir.
[H+][OH-] = Ksu = 10-14

Ksu ya suyun iyon derişimleri çarpımı denir. Bir suyun H+ iyonu derişimi 10-4 ise, OH- derişimi 10-10 dur.
İyonu derişimi, su için son derece önemlidir. Çoğu zaman hidrojen iyonu derişimi litrede mol olarak değil
de pH ölçeğine göre verilir. Örneğin nötral bir çözeltinin pH’sı 7dir. Sucul organizmalar su pH'ına karşı son
derecede hassastır. Suyun pH', korozyon yaratması bakımından da önemlidir. Maden drenajlarında
genellikle sülfürik, asit bulunur. Sülfürik asit akuatik hayat için çok şiddetli bir zehirdir. Ölçümlerde arazi
pH metresi kullanılması oldukça hızlı ve pratik sonuçlar vermektedir.
Elektriksel İletkenlik (Eİ)
Suların iletkenliği sulardaki iyon miktarı hakkında bilgi verir. İyonik yapıdaki çözeltiler elektriği iletirler.
Çeşme suyunda iletkenlik yaklaşık 150 µS, saf suda ise 2,5 µS, ultra saf suda ise 0,055 µS civarındadır.
Doğal haldeki yüzey sularının elektriksel iletkenliği 50 - 1500 S/cm arasında değişir. Yeraltı sularının
elektriksel iletkenliği yüzey sularına oranla daha geniş aralıkta değişir. Yeraltı sularının iletkenliği bazı
bölgelerde deniz suyunun yaklaşık iletkenliği olan 50000 S/cm’ye ulaşabilmektedir. Sanayideki kirliliğin
yüksek olduğu dere ve akarsularda 4500-5000 S/cm civarlarında okunabilmekte buna bağlı olarak da
tuzluluk ve diğer kimyasal parametrelerde artış göstermektedir. Atık suların iletkenliği, atık suları üreten
kaynağın özelliklerine bağlıdır. Bazı endüstriyel atık sularda 10000 S/cm’nin üzerinde iletkenlik değerleri
gözlenmektedir.
Suda çözünen iyon ne kadar fazla ise iletkenlik o kadar fazla olur. İletkenlik portatif veya sabit pH
metrelerle entegre Eİ ölçme probu ile ölçülür.
İletkenliğin fazla olması bitki gelişimi üzerine olumsuz etki yapar. TS 7739 sulama suyu kriterlerine göre
sulama suları dört sınıfta değerlendirilir. Bu sınıflama önemlidir çünkü akarsu ortamlarından en yaygın
yararlanma şekli tarla sulamasıdır.
1.Sınıf - Düşük Tuzlu Sular (T1) Elektriksel İletkenlik Değeri 0-250 S/cm
Bu sınıf sulama suyu her toprak ve bitki için uygundur. Tuzluluk sorunu doğurmadan sulamada
kullanılabilir. Geçirgenliği çok düşük topraklar hariç normal sulama şartlarında yıkama kendiliğinden
meydana geleceğinden bir sorun meydana getirmez.
2.Sınıf - Orta Tuzlu Sular (T2) Elektriksel İletkenlik Değeri 250-750 S/cm
Bu sınıf sulama suyu içerisinde orta derecede tuz bulunur. Tuza orta derecede dayanıklı bitkiler için
kullanılabilir. Tuza hassas bitkilerde yıkamaya önem verilmelidir.
3.Sınıf - Yüksek Tuzlu Sular (T3) Elektriksel İletkenlik Değeri 750-2250 S/cm
Bu sınıf sulama suyu içerisinde fazla miktarda tuz bulunur. Tuzluluk probleminin oluşmaması için düzenli
yıkama yapılmalıdır. Drenajı uygun bulunmayan topraklarda kullanılmamalıdır. Yetiştirilecek bitkiler tuza
dayanıklı olmalıdır.
4.Sınıf - Çok Yüksek Tuzlu Sular (T4) Elektriksel İletkenlik Değeri 2250 S/cm'den fazla
Bu sınıf sulama suyunda çok fazla miktarda tuz bulunur. Normal şartlarda sulamaya uygun değildirler.
Toprakların fazla geçirgen olması, uygun drenajın sağlanması, yıkamanın fazlaca uygulanması ve tuza çok
dayanıklı bitkilerin yetiştirilmesi gibi özel tedbirlerle kullanılabilir.

Susurluk havzasında yürütülmekte olan 116Y446 nolu TÜBİTAK projesi7 kapsamında gerçekleştirilen
akarsu etütlerinde ağırlıklı olarak 3.tuzluluk sınıfına giren sulara rastlanmıştır. Dolayısıyla bölgede
yapılmakta olan sulamalar zaman içerinde topraklarda tuzluluk yaratma potansiyeline sahiptir.
Çözünmüş Oksijen (DO)
Su kalitesi için en önemli ölçütlerden birisi suda çözünmüş oksijen konsantrasyonudur. İçinde belli
seviyede çözünmüş oksijen olmayan bir akarsu veya gölde sucul yaşam mümkün değildir. Bu oksijen
çözünürlüğü sıcaklık artışıyla azalır. Sudaki çözünmüş oksijen konsantrasyonu en hızlı şekilde Oksijen
probu ile ölçülür. Elektrodun aslı bir galvanik hücredir. Hücrenin elektrotlarından biri kurşun (anot), öteki
gümüştür (katot). Elektrotlarda
Pb + 2OH- → PbO + H2O + 2é
2é + 1/2 O2 + H2O → 2OH-

(Anot) (Pb)
(Katot) (Ag)

reaksiyonları gerçekleşir. Reaksiyonlar çözünmüş oksijen olmadığı zaman durur. Burada önemli olan
husus, probun veya galvanik hücrenin ayarlanmasıdır.
Oksijen suda orta derecede çözünebilen bir gazdır. Suyun deniz seviyesinde ve 1 atm. basınç altında,
oksijene doygunluk derişimleri 0C de 14.6 mg/L, 25C 'de 8.4 mg/L'dir.
Sudaki çözünmüş oksijen atmosferden ve suda yaşayan canlıların fotosentez yapmaları ile sağlanır.
Çözünmüş oksijenin suda varlığı, sucul hayatın devamı ve suyun kalitesi açısından temel öneme sahiptir.
Bundan dolayı, oksijen en çok kullanılan su kalitesi parametresidir. Doğal sulardaki çözünmüş oksijen
miktarı, sıcaklık, tuzluluk, suyun karışımı (türbülans), ve atmosferik basınç gibi fiziksel şartlara bağlı olarak
değişir. Sıcaklık, tuzluluk arttıkça suda çözünen oksijen azalır. Sudaki çözünmüş oksijen miktarı yaklaşık
0.5-1 mg/L’nin altına düştüğünde sulardaki tüm aerobik yaşam durur, anaerobik çürüme başlar ve
ortamda kötü kokulu hidrojen sülfür, metan gibi gazlar oluşur. Minimum kabul edilebilir oksijen miktarları
belirtmek uygun olmamakla birlikte, 4 mg/L'den düşük konsantrasyonlarda sudaki çoğu canlı üzerinde
tahripkâr etki yaptığı gözlenmiştir.
Genellikle arazi pH metrelerinde oksijen probları kullanılabilmektedir.
Bulanıklık (Turbidity)
Sularının her türlü kullanım yönünden bulanık olmaması istenir. Bulanık su her şeyden önce estetik
değildir. İkinci olarak da patojenik olabilir (hastalık yapan bakteriler ihtiva edebilir). Patojenik bakteriler
bulanıklığı meydana getiren taneciklere tutunabilir.
Bulanıklık tayini türbidimetrik veya nefelometrik yöntemle yapılır. Türbidimetrik analizde geçen ışın,
nefelometrik analizde ise 90° saçılan ışık kullanılır. Nefelometrik yöntem seyreltik süspansiyonlar için
duyarlı iken, Türbidimetrik yöntem, daha büyük tanecikler içeren derişik süspansiyonlar için kullanılır.
Türbidimetride uzun dalga boylu kırmızı ışınlar, nefelometride ise kısa dalga boylu mavi ışınlar kullanılır.
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Bunun nedeni uzun dalga boylu ışınların çözeltiden kolayca geçmesine karşın kısa dalga boylu ışınların
saçılmasıdır.
Böyle bir cihazla bulanıklılık ölçmede bir standart kullanılır. Bu standart litresinde 1 mg SiO 2 ihtiva eden bir
süspansiyondur. Böyle bir sistemin bulanıklılığına bir birim denir (NTB).
Bulanıklık sularda asılı (süspanse) halde bulunan maddelerin miktarını belirten bir ölçüdür. Bulanıklığı
oluşturan asılı maddeler doğal erozyon, sel, alg patlaması ve atıkların sulara boşaltılması gibi nedenlerle
sularda toplanır. Asılı maddelerin derişimi ve tane boyu ölçülen bulanıklık değerlerinde önemli
değişikliklere neden olmaktadır. Yüksek bulanıklık su altı bitkilerinde ve alglerde fotosentezi azaltır; bu da
bitki büyümesini yavaşlatarak balık üretimini önler.
Bulanıklık sediment taşınması veya alg patlaması (göllerde) belirtisi olup bununla birlikte AKM
değerlerinde yükselme görülmesi gereklidir. Taşkın, sel gibi durumlarda yağmurlardan sonra ya da çeşitli
kaçak deşarjlarda birlikte değerlendirilerek bazı sonuçlara varılabilir. Bulanıklık pratik olarak arazide
Türbidimetre ile ölçülmektedir.
Renk
Renk, içme suyu için çok önemli bir özeliktir. Renk her şeyden önce suyun estetiği yönünden önemlidir.
Renkli su halk sağlığı bakımından zararlı olmasa bile halk tarafından kullanılmaz veya çekinilerek kullanılır.
Renk, genellikle organik maddelerden gelir. Bunlar başlıca algler ve humuslardır. Öte yandan Ergene,
Sakarya ve Susurluk gibi içerisinde akarsuya doğrudan atık su deşarjı yapılan havzalarda rengin kaynağı
boya veya benzeri kimyasal madde de olabilir. Örneğin Ergene nehri; Çorlu, Çerkezköy, Marmara Ereğlisini
birleştiren Ergene kirlilik üçgeni içerisinde yer alan fabrikalar tarafından ciddi anlamda kirletilmektedir.
Nehir o gün kullanılan boyaya göre zaman zaman farklı renklerde akmaktadır.
Suyun rengi, bir standarda karşı ölçülür. Standart olarak potasyum kloroplatinat ve kobalt klorür çözeltileri
karışımı kullanılır. Bu karışımın rengi, birçok doğal suların rengine benzer. Suda çok sayıda renkli atıklar
varsa, böyle bir ölçmenin anlamı yoktur. Genellikle laboratuvar ortamında Orbeco-Hellige 611-A veya
benzer cihazlarla renk tayini yapılabilmektedir.
Toplam Katı Madde
Atık sularda suyun dışındaki diğer maddelere katı maddeler denir. Katı maddeler genel olarak atık suların
103°C da buharlaştırılarak kalıntının (bakiyenin) sabit tartıma getirilmesiyle bulunur. Bu şekilde bulunan
katı maddeye toplam katı madde denir. Katı maddeler başlıca iki gruba ayrılır.
1) Suda çözünmüş olan katı maddeler
2) Suda süspansiyon halinde bulunan katı maddeler
Yüzeysel sular kirlilik kaynağı ve seviyesine göre mutfak tuzundan şekerlere, şekerlerden ince kum
tanelerine kadar çok çeşitli katı maddeler ihtiva eder. Bunlardan mutfak tuzu çözünmüş maddelere, ince
kum taneleriyse, süspansiyon halindeki katı maddelere örnek verilebilir. Bunları ihtiva eden atık sular bir
Gooch krozesinden süzülürse mutfak tuzu, şeker gibi maddeler süzgeçten geçtiği halde, ince kum taneleri
geçmez ve süzgeçte toplanır. Süzgeçten süzülen atık suyun hacmi, Gooch krozesinin süzme yapmadan
önceki ve süzme yaptıktan sonraki kütleleri belliyse, atık suda süspansiyon halindeki katı madde bulunur.
Bu şekilde bulunan katı madde litrede mg olarak verilir (mg/L).

Gooch krozesi esas olarak dibi ince delikli bir kroze olup bu delikler üzerine cam parçalarının veya cam
liflerinin sinterleştirilmesiyle elde edilen bir disk yerleştirilmiştir. Katı maddeler suda çözünenler,
çözünmeyenler diye ikiye ayrıldığı gibi uçucu olanlar, olmayanlar diye de ikiye ayrılır. Yaklaşık 600°C'de
uçan katı maddelere uçucu, uçmayanlara da uçucu olmayan (sabit) katı maddeler denir. Uçucu olan katı
maddeler genel olarak organik, uçucu olmayanlar da inorganik maddelerdir. Organik maddelerin büyük
bir kısmı 600°C'ye varmadan önce buharlaşır, çok az kısmı da bu sıcaklıklarda yanar. Bu arada şunu da
söylemekte yarar vardır. İnorganik maddelerden pek az bir kısmı da söz konusu sıcaklıklarda parçalanabilir.
Ancak, bu kadar bir parçalanma önemli bir hata meydana getirmez.
Sulardaki toplam çözünmüş katılar doğal kaynaklardan, evsel ve endüstriyel atık sulardan ve tarımsal
alanlardan kaynaklanır. Endüstriyel kullanımlar için toplam çözünmüş katı miktarı 1000 mg/L’den az olan
sular genelde yeterlidir. Bununla birlikte limit değerler endüstri cinsine göre farklılıklar gösterir. Standart
Methods for the Water and Wastewater 2540-B yöntemine göre analizde 103°C'de sabit tartıma getirilen
cam buharlaştırma kaplarını kullanılabilir. Çift örnekleme ile 100 ml örnek 103 °C'de bir gece bekletilip
buharlaştırılır. Sonuç mg/L olarak verilir.
Fosfat (PO4-P)
Canlılar için fosfor çok önemlidir. Birçok yüksek enerjili organik molekül içinde fosfor bulunur ve
metabolizmada çok önemli rol oynar. Fosfor sularda sadece fosfat halinde bulunur. Sulardaki fosfat atık
sulardan geldiği gibi, topraktan da gelebilir. Bu nedenle fosforu da organik ve inorganik diye ikiye ayırmak
adet haline gelmiştir. İnorganik fosfor bitki tarafından yüksek enerjili organik fosfor bileşikleri haline,
organik fosfor bileşikleri de aerobik bakteriler tarafından inorganik fosfora dönüştürülür.
Fosfatlar su ortamlarının, özellikle göllerin kirlenmesinden sorumlu tutulurlar. Fosfatların, azot bileşikleri
ile beraber artışı ötrifikasyona yol açabilir. Ötrifikasyon su ortamının bitki besin maddesince normalin
üzerinde zenginleşmesidir. Sürecin sonunda su ortamı oksijen ve sucul yaşam bakımından fakirleşir. Aşırı
miktardaki fosfor içeren arıtılmamış atık sular ve sulamadan dönen sular yüzeysel sulara verildiğinde
ötrofikasyona neden olmakta, algler aşırı miktarda üreyerek "alg patlaması" oluşturmaktadır. Bundan
dolayı toplam fosfat tayini önemlidir ve söz konusu su için önemli bir kriterdir.
Sularda fosfor çeşitli fosfat türleri şeklinde bulunur. Fosfor, magmatik kayaçlarda oldukça yaygın olarak
bulunan bir elementtir. Sedimentler içinde de oldukça yaygın olarak bulunmasına rağmen, doğal sulardaki
derişimi 1 mg/L’nin altındadır. Fosfatlar sentetik gübrelerde, temizliği kolaylaştırıcı madde olarak
deterjanlarda, kabuklanma ve korozyonu önleyici olarak arıtılmış içme ve kullanma sularında kullanılır.
Yüzey ve yer altı sularındaki fosfat, kayaçlardan ve topraktan, bozunan bitkisel ve hayvansal atıklardan,
evsel ve endüstriyel atıklardan, arıtma tesisi atık sularından, katı atık depolama alanlarından, tarımda
kullanılan gübrelerden, sulamadan dönen atık sulardan kaynaklanır.
Su örneklerinde spektrofotmetre ile Standart Methods for the Water ve Wastewater 4500P CVanadamolibdat yöntemine göre serbest ortofosfat tayin edilir.
Kjeldahl Azotu
Azot canlı tabiat için çok önemli bir elementtir. Çünkü, canlı yapısında bulunan bütün amino asitler ve
aminler azotlu organik bileşiklerdir. Ayrıca biyolojik metabolizma esnasında da bir ara ürünü olarak

amonyak açığa çıkar. Bundan dolayı bir suda organik azot ve amonyak bulunması, o suyun kısa bir zaman
önce atık sularla kirlenmiş olduğu anlamına gelir. Organik azot olsun, amonyak olsun Kjeldahl metoduyla
tayin edilir. Bu metotta numune bağlı azotu amonyuma dönüştürmek için, sıcak derişik sülfürik asitle
parçalanır. Oluşan çözelti soğutulur, seyreltilir ve bazik yapılır. Açığa çıkan amonyak ayarlı bir asitle tayin
edilir.
Bir suda bulunan organik azot aerobik bakteriler vasıtasıyla önce nitrite (NO2-) daha sonra da, nitrata (N03)
yükseltgenir. Kirlenme uzunca bir zaman önce olmuşsa, organik azot bütünüyle nitrata yükseltgenmiştir.
Buna göre, bir su örneğinde yüksek oranda nitrat ve düşük oranda amonyum bulunması kirlenmenin çok
önceden olduğuna bir işaret sayılır. Nitrat ve amonyum ayrı ayrı tayin edilebilir. Azot, canlıların yapısında
bulunan temel elementlerden biridir. Bu nedenle azot, canlı besin maddelerinin de vazgeçilmez bir
bileşenidir. Yüzey ve yeraltı sularına karışan azot bileşikleri doğal veya insan kökenli olabilir.
Doğal azot yükleri su ortamlarında bulunan mikroorganizmalardan, yağışlardan ve yüzey altından sulara
karışan azot bileşiklerinden oluşur. İnsan kökenli azot yükleri evsel atık sular, evsel katı atık depolama
alanları, endüstriyel atık sular ve tarımsal çalışmalardan (tarım alanlarının drenajı ve gübre kullanımı)
kaynaklanır.
Kjeldahl azotu Standart Methods for the Water and Wastewater 4500 N org C semi mikro Kjeldahl
yöntemine göre tayin edilebilir.
Nitrat (NO3) ve Amonyum (NH4)
Amonyak sularda çözünmüş amonyak (NH3) olan amonyum iyonlarından (NH4+) oluşur. Doğal sulardaki
amonyak konsantrasyonu genellikle 0,1 mg/L’den azdır. Atık sularda ise 30 mg/L’den yüksek değerlere
rastlanabilir. Yer altı sularındaki amonyak konsantrasyonu genellikle daha düşüktür.
Nitrat sularda bulunan bağlı azot bileşiklerinin en önemlisidir. Yüzey sularında en kararlı azot bileşiği olan
nitrat iyonunun yüksek çözünürlüğü, azot bileşiklerinin tamamen oksitlenmiş olmasının sonucudur. Yüzey
ve yeraltı sularındaki nitrat çoğunlukla organik veya insan kaynaklıdır. Bozunan bitkisel ve hayvansal
atıklar, katı atıkların yıkanması, evsel atıklar, endüstriyel atık sular (azotlu gübre, nitrit asit vb. endüstriler),
tarımda kullanılan gübreler, sulamadan dönen sular, atmosferik azotun yağışlarla yıkanması, atık su arıtma
tesislerinin çıkış suları yüzey ve yer altı sularındaki nitratı sağlayan başlıca kaynaklardır
Yüzey sularında 5 mg/L'den fazla nitrat içeriği kirlenme göstergesi olabilir. Yer altı sularında nitrat miktarı
450 mg/L'ye kadar çıkabilir. Azotlu gübrelerin kullanıldığı tarım alanlarında yer altı sularında nitrat
konsantrasyonu 1000 mg/L'yi aşabilir.
Analizler sırasıyla Amonyum için Standart Methods for the Water and Wastewater 4500 NH3 D Amonyum
selektif elektrot metodu ile ve nitrat için Standart Methods for the Water and Wastewater 4500 NO 3 D
Nitrat elektrodu metoduyla gerçekleştirilebilir.
Toplam Sertlik (TS)
Sularda Mg+2 ve Ca+2 iyonları sertliğe neden olur. Geçici Sertlik; suyun içerdiği kalsiyum ve magnezyum
bikarbonat tuzlarının miktarını belirler. Su ısıtıldığı zaman geçici sertlik veren maddeler karbondioksit
vererek ayrışır. Kalsiyum karbonat ve magnezyum hidroksit çökerek ayrılır. (Bunların çözünürlükleri
sıcaklıkla ters orantılıdır). Bu şekilde ısıtılarak giderilen sertliğe geçici sertlik denir.

Ca(HCO3)2+ısı--->CaCO3+H2O+CO2 (g)
Mg(HCO3)2+ısı--->Mg(OH)2+2CO2(g)
Kalıcı Sertlik; Magnezyum ve kalsiyum sülfat, klorür ve nitrat tuzlarından oluşan sertliğe ise kalıcı sertlik
denir. Kalıcı sertlik veren maddeler ısı ile ayrışmaz. Bu tuzlar nötr olup, alkalinite oluşturmaz ve ısı aktarım
yüzeylerinde sert birikinti oluştururlar.
Geçici sertlik ile kalıcı sertliğin toplamına, toplam sertlik (TS) denir. Sertlik magnezyum ve kalsiyum
tuzlarından oluştuğundan bazen magnezyum ve kalsiyum sertliği diye de ikiye ayrılarak tanımlanabilirler.
Sulardaki sertlik toplam Ca ve Mg iyonları cinsinden verilir. pH=10 tamponlu ortamda, Erio Krom Siyahı
indikatörlüğünde EDTA ile titrasyonla bulunur.
1 Fransız Sertlik Derecesi = 10 mg/lt CaCO3
1 Alman Sertlik Derecesi = 17.8 mg/lt CaCO3
1 İngiliz Sertlik Derecesi = 14.3 mg/lt CaCO3
Ayrıca Eriokrom Black R ya da Müreksit indikatörlüğünde kalsiyum sertliği de hesaplanabilir ve buradan
hesap yoluyla magnezyumda belirlenebilir.
Analizler toplam sertlik için Standart Methods for the Water and Wastewater 2340 -C Hardness Edta
titrasyon yöntemi ile kalsiyum sertliği için ise Standart Methods for the Water and Wastewater 3500 CaB Edta titrasyon yöntemi ile gerçekleştirilebilir.
Toplam Alkalinite
Alkalinite, asit nötralleştirebilen bileşiklerin toplamıdır. Çoğunlukla suyun içerdiği hidroksit, karbonat ve
bikarbonat suyun alkalinitesini (bazlığını) oluşturur. Alkalinite, P (fenol ftalein), M (metil oranj)
alkaliniteleri ile belirlenir. P ve M değerlerinden çıkılarak suyun içerdiği hidroksit, karbonat, bikarbonat
miktarları ayrı ayrı bulunur.
P ( Fenol Alkalinite ) değeri = Hidroksit ( OH- ) + 1/2 Karbonat ( CO32-)
M ( Metil Alkalinite ) değeri = Bikarbonat ( HCO3- ) + Hidroksit ( OH- ) + Karbonat ( CO32-) olarak belirtilir.
Ayrıca, H3SiO4-, HPO42-, HS- ve bazı organik maddeler toplam alkaliniteye katkıda bulunurlar.
Toplam alkalinite; mg/L CaCO3 birimiyle ifade edilir.
Alkalinite suyun asit nötralize etme kapasitesi olarak tanımlanır. Titre edilebilen bütün bazların toplamıdır.
Yüzey sularında alkalinite öncelikle karbonat (CO3ˉ²), bikarbonat (HCO3ˉ) ve hidroksit (OHˉ) miktarlarıyla
belirlenir. Borat (BO3ˉ³), fosfatlar (PO4ˉ³ , HPO4ˉ² gibi) ve silikatlar (SiO4ˉ4) gibi zayıf asitlerin tuzları da
alkaliniteye katkıda bulunurlar. Bazı biyolojik olarak okside olmayan organik asitlerin (örneğin humik
asitler) tuzları da alkaliniteyi etkiler.
Kirli ve oksijen bakımından fakir sularda asetik (CH 3COOH), propiyonik (CH4CH2COOH) ve hidrosülfürik
(H2S) asitler oluşabilir. Bu asitlerin tuzları da alkaliniteyi arttırabilir. Bazı durumlarda da amonyak, suyun
alkalinitesine katkıda bulunabilir. Bazı şartlarda doğal sularda karbonat ve hidroksit alkalinitesi oldukça
yüksek olabilir. Bu duruma fotosentez yoluyla sudan önemli miktarlarda karbondioksit uzaklaştıran
yosunlar yol açarlar, pH 9 veya 10 lara kadar yükselebilir.
Suların alkalinitesi yukarıda da açıklandığı gibi zayıf asitlerin tuzları ve kuvvetli bazlar tarafından
oluşturulur. Bu maddeler tampon (buffer) görevi yaparak asit eklenmesinde pH’ ın düşmesine bir engel
oluştururlar. Böylece alkalinite suyun tamponlama kapasitesinin de bir göstergesi olup alkalinite ölçümleri
atık su arıtımında önemli ölçüde kullanım alanı bulur.

Alkalinite varılan pH noktasına göre iki bölüme ayrılabilir. Eğer pH değeri 10’un üzerinde ise nötralizasyon
(bir asit çözeltisi eklenmesi ile) sırasında önce hidroksit iyonları nötralize edilir. pH 10 değerinde hemen
hemen bütün hidroksit alkalinitesi ortadan kalkmış durumdadır. Bundan sonra pH 8.3’e kadar, eğer suda
karbonat varsa, bunlar bikarbonata çevrilir.
CO3ˉ² + H+ ↔ HCO3ˉ
Alkaliniteyi belirlemek için yapılan titrasyonlarda 8.3 pH değerine ulaşıldığını belirlemek için belirteç olarak
genellikle fenolftalein kullanılır. Bu yüzden 8.3 pH değerine kadar olan alkalinite yani hidroksit + karbonat
alkalinitesi fenolftalein alkalinitesi olarak da adlandırılır.
Eğer titrasyon devam ettirilirse çözeltiye eklenecek olan hidrojen iyonları, bikarbonatı karbonata
çevirecektir.
HCO3ˉ + H+ ↔H2CO3
Tepkime yaklaşık pH 4.5’e indirildiğinde sona erer. Hidroksit, karbonat ve bikarbonat ile tepkimeye giren
asit miktarı toplam alkaliniteye karşılık gelir. Burada kullanılan belirteç genelde bromkresol yeşilidir.
Analizler yukarıda da belirtildiği şekilde Standart Methods for the Water and Wastewater 2320-B titrasyon
metodu ile gerçekleştirilir.
Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOD)
Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOD) veya Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) sudaki organik maddelerin, sudaki
mikroorganizmalar tarafından parçalanması için gerekli oksijen miktarının ifadesidir. Yüksek BOD değeri,
yüksek kirliliği ifade eder. Sadece kimyasal olarak oksitlenebilen organik madde miktarını ifade eden
parametre kimyasal oksijen ihtiyacıdır (COD).
Analizinde standart uygulama BOD5 testidir. Bu testte su örnekleri 5 gün süreyle karanlık ortam ve oda
sıcaklığında tutularak oksijen tükenimi izlenir. Temiz sularda 1 mg/L’ nin altında değerler görülürken orta
kirlilikte akarsularda 2-8 mg/L, kirli su ortamlarında ise 8 mg/L üzeri değerler söz konusu olabilir.

4.2.Kıyı ekosistemi vejetasyon etütleri
Dere kıyısı vejetasyonu örneklemesinde ilk olarak dere veya akarsuyun her iki kıyısında akarsu veya dereyi
dikine kesecek şekilde 20 metre uzunluğunda transekt hatları oluşturulur. Transekt hatları oluşturulurken
çok yıllık bitkilerin ilk görüldüğü ve dolu kanal genişliğinin bittiği kesim transekt hattının başlangıç noktası
olarak alınır. Bu başlangıç noktasından itibaren dere veya akarsuyun her iki yakasında 20 metre
uzunluğunda oluşturulan transekt hatları boyunca her 4 metrede bir olmak üzere 5 adet 50 X 50 cm
boyutlarındaki kuadratlar toprak üzerine yerleştirilir. Yerleştirilen her bir kuadrat ip veya tel yardımı ile
daha küçük boyutlardaki örnekleme birimlerine ayrılır ve bu örnekleme birimleri de dikkate alınarak
kuadrat (Fotoğraf 12) içerisindeki bitki örtüsünün toprağı kaplama oranı % olarak vejetasyon örnekleme
çizelgesine kaydedilir (Ek-3). Bu işlemin ardından kuadrat içerisinde kalan her bir bitki türü teşhisi yapılarak
ayrı ayrı olmak üzere vejetasyon örnekleme çizelgesine yazılarak bu türlerin kuadrat içerisindeki sayıları
tespit edilir. Teşhisi yapılamayan bitkiler ise usulüne uygun olarak toplanır ve daha sonra teşhisi yapılmak
üzere herbiyelerde uygun şekilde muhafaza edilir.
Örnek bir Kuadrat çalışması föyü Ek-3 de verilmiştir.

Fotoğraf 12. 50x50 cm Kuadrat.
Arazi çalışmaları kısmında bahsedilen işlemlerin gerçekleştirilmesinin ardından büroda vejetasyon kayıt
çizelgeleri ayrı ayrı incelenerek örnekleme noktalarının ortalama bitki ile kaplı alan oranları % olarak
hesaplanır. Bu işlem ise aşağıdaki formül yardımıyla gerçekleştirilir;
Ortalama bitki ile kaplı alan (%) =

Kuadratlar içerisindeki bitki ile kaplı alan toplamları
Ölçüm yapılan toplam kuadrat sayısı

Ek-1 de örnek bir hesap yapılmıştır.
Kıyı ekosisteminin vejetasyon çeşitliliğini saptamak için türlerin ve birey sayılarının tespiti gerekmektedir.
Vejetasyon çeşitliliği veya bitki çeşitliliğinden kasıt “belirli bir alanda bulunan bitki zenginliği veya bitki
sayısı ve bu alanda yer alan bireylerin bitki türleri içerisindeki düzenli olarak dağılımıdır” (Gökbulak, 2008).
Vejetasyon çeşitliliğini karşılaştırmak amacıyla değişik yöntemler kullanılmakta olup bunlar; Shannon’un
çeşitlilik indeksi, Spearman’ın sıralama korelasyon katsayısı, Sorenson’un benzerlik indeksi vb. dir. Bunlar
arasında Shannon’un çeşitlilik indeksi (H') en yaygın kullanılan yöntemlerden bir tanesi olup aşağıdaki
formülle hesaplanır (Gökbulak, 2008).
k

H =

n log n −  f i log f i
i =1

n

bu eşitlikte;

H'= Shannon çeşitlilik indeksini,
fi = Ölçülen bitkisel özellikleri,
n = Ölçülen bitkisel özelliklerin toplamını göstermektedir.
Dere kıyısı vejetasyonları içerisinde yer alan bitki türleri dağılımının homejen olup olmadığı aşağıdaki
formül yardımıyla hesaplanabilir.

J=

H
bu eşitlikte
ln s

J= Homojenlik indeksi
H'= Shannon çeşitlilik indeksini
s = Örnek alandaki bitki türü sayısını göstermektedir.
Bu hesaplamaya göre yüksek J değerine sahip alanlar küçük J değerine sahip olan alanlara göre daha
düzenli (homojen) bir vejetasyon dağılımına sahip olmaktadır. Aşağıda bir dere kıyısı vejetasyon
örneklemsinde Shannon çeşitlilik indeksinin hesaplanmasına ilişkin bir örnek verilmiştir (Tablo 1).
Tablo 1. Shannon çeşitlilik indeksinin hesaplanmasına ilişkin bir örnek (TUBITAK 107Y149 nolu projeden).
Ortalama sıklık 0,25 m2

Ortalama sıklık m2

(50cm x 50 cm)

(0,25 m2 x4) (fi)

A

2,6

10,4

1,017

10,577

B

1,7

6,8

0,833

5,661

C

1,5

6

0,778

4,669

D

2,4

9,6

0,982

9,430

E

1,3

5,2

0,716

3,723

F

1,2

4,8

0,681

3,270

G

1,7

6,8

0,833

5,661

H

1,5

6

0,778

4,669

I

0,4

1,6

0,204

0,327

J

0,6

2,4

0,380

0,913

K

0,3

1,2

0,079

0,095

L

0,4

1,6

0,204

0,327

M

0,5

2

0,301

0,602

N

0,4

1,6

0,204

0,327

Bitki türü

Toplam

Log fi

66

fi X Logfi

50,249

k

H =

n log n −  f i log f i
i =1

n

=

66 x log 66 − 50,249
= 1,058 olarak hesaplanmıştır.
66

Homojenlik indeksi ise;

J=

H  1,058 1,058
=
=
= 0,40 olarak hesaplanmıştır.
ln s ln 14 2,639

4.3.Doğallık ve insan etkileri etütleri
4.4.Erozyon – sedimentasyon etütleri
4.5.Habitat özellikleri etütleri
Makroomurgasız etütleri
Makroomurgasızlar akarsu (lotik) ve durgunsu (lentik) ekosistemlerdeki herhangi bir değişime (kötüye
veya iyiye doğru) geniş bir spektrumda tepki verebilirler. Örnek olarak insan faaliyetlerinin neden olduğu
noktasal kirlenmede yada ekstrem doğa koşullarında (sel, kuraklık vb.) akarsu ekosisteminin tepkisi en hızlı
ve etkili biçimde bu organizmaların birey sayısı, baskın tür, çeşitlilik gibi popülasyon dinamiklerinde
görülebilmektedir. Böylece ideal bir akarsu sağlığı izlenimlerinde kimyasal ölçümlerin yanında
makroomurgasızların da değerlendirilmesi önerilmektedir. Farklı habitat koşullarında yaşayan
makroomurgasız türleri farklı kirlilik toleransı değerlerine sahiptirler.
Makroomurgasız örnek toplanması EPA (ABD Çevre Koruma Ajansı)’nın geliştirdiği bir makroomurgasız
toplama metodu ile yapılabilir. Bu basit toplama metodundaki temel kriter dere tabanındaki
makroomurgasız habitatının çizme vs. gibi ekipmanla rahatsız edilerek (makroomurgasızların yaşam
alanlarından çıkmasını sağlayarak için) biraz aşağıda, derenin mansap tarafına bakan kısmında, tutulan
dereceli su örnekleme kabından makroomurgasızlar ve beraberinde gelen substratın alınmasıdır. Bu
örnekleme Ekman-Birge grabı ile veya basit bir kepçeyle yapılabilir. Gözle görünen makroomurgasız
örnekleri yıkanır, süzülür ve bir kaba alınır. Diğer gözle görülemeyen ve gözden kaçan makroomurgasızlar
için ise substrat ayrıca laboratuar ortamına getirilerek ikinci bir yıkama ve süzme işlemine tabi tutulur.
Makroomurgasızlar, teşhis zamanına kadar %70’lik alkol ile muhafaza edilir. Laboratuvarda sayılır ve
teşhisleri yapılır. Popülasyon özellikleri yani sayıları belirlenir. Çeşitliliklerinin belirlenmesi yukarıda
açıklandığı gibi Shannon indeksi ile yapılabilir.

Fotoğraf 13. Bir kent içi dere etüdü.

5.Akarsu Kıyı Ekosistemi İyi Yönetim Uygulamaları
Dere kıyısı zonu işlevlerine nazaran arazide oldukça küçük bir alanı kaplamaktadır. Buna rağmen doğrusal
ve uzun mesafelerde uzandığı için insan faaliyetleri bu ekosistemlerle sıkça kesişmektedir. Ormancılık

sektörü faaliyetleri de dere kıyısı zonları ile çok sık biçimde kesişmektedir. Dolayısıyla ana amaç bu
kesişmelerde dereye ve kıyı ekosistemine verilecek zararın en az düzeye indirilmesidir. İyi yönetim
uygulamaları bu amaçla geliştirilmiştir. Tüm ormancılık uygulamalarında dere ve kıyı ekosistemi gündeme
geldiğinde başvurulacak bir kılavuzdur. Burada genel hatları ile açıklanacak, Ek-1’de ise daha detaylı olarak
Türkiye koşullarına yönelik doğrudan öneriler sunulacaktır.

5.1.Kıyı Ekosistem Zonu
Genellikle tüm yönetim kılavuzları bir dere kıyısı zonu oluşturmayı temel almaktadır. Zira yönetime konu
olacak objenin sınırlarının belirlenmesi bu konuda ilk adım olarak görülebilir. Dere kıyı zon genişliklerinin
belirlenmesinde çok farklı öneriler ortaya atılmıştır ve farklı uygulamalar söz konusudur. İlk olarak
ülkemizdeki duruma göz atarsak Türkiye Orman Amenajman Tebliğinde8 bu dere kenarı koruma alanları
şu şekilde tanımlanmıştır;
Su kenarı koruma alanları: (01.06.2017 tarih, 1110411 sayılı olur ile değişik) Suyu emen, su taşkınlarının
etkisini azaltan, yer altı su kaynaklarını besleyen, erozyon, sediment ve diğer kirleticileri azaltan, yaban
hayatı için barınak ve besin sağlayan, biyolojik çeşitliliğin etrafındaki meşcerelere kıyasla zengin olduğu
alanlardır. Su kenarı ormanları; yaban hayatını, bitki çeşitliliğini ve su kalitesini önemli oranda olumlu
yönde etkilemektedir. Bu alanlar arazinin topoğrafik yapısı, biyolojik ve edafik yapısındaki farklılıklar
dikkate alınarak %80 eğimin üzerindeki alanlarda ayrılır. Bu alanlardaki vejetasyonun korunması için,
küçük ve dar tabanlı sulu derelerin her iki yanında 25–50 m, büyük ve geniş tabanlı sulu derelerin her iki
yanında ise 50–100 m koruma kuşaklarının ayrılması ve korunması için planda bilgi verilir.”
Kısaca tebliğe göre eğimin %80 in üzerinde olduğu arazilerde sulu derelerin etrafında koruma kuşakları
oluşturulmaktadır.
Öte yandan tebliğde yer alan “kuru dere”, “sulu dere”, “küçük ve dar tabanlı sulu dere”, “büyük ve geniş
tabanlı sulu dere” dere sınıflamasının açıklaması yer almamaktadır. Teknik bir kılavuzda doğal olarak
“küçük, büyük, geniş, dar, sulu, kuru” ifadelerinin tanımlanmış olması beklenir. Fakat burada net olan
sadece sulu derelerin – ki burada suludan kasıt muhtemelen sürekli akan dereler- etrafında koruma
kuşaklarına yer verilecek olmasıdır. Oysaki ülkemizin güney kesimlerinde yüksek buharlaşma ve yağışsız
dönem nedeniyle derelerin büyük çoğunluğu yazın veya yaz sonu kurumuş olur. Bu dereler kuru dere
değildir genellikle mevsimsel derelerdir.
British Columbia Orman Yasası yukarıda da bahsedildiği gibi dereleri altı sınıfa ayırmıştır. Bu sınıflarda yer
alan dereler için dere kıyısı rezerv zonu (RZ) ve yönetim zonu (YZ) genişlikleri belirlemiştir. Rezerv zonda
hiçbir uygulamaya izin verilmemekte, doğal haline bırakılmakta, yönetim zonundaysa ormancılık
uygulamaları bazı esaslara uygun şekilde yürütülmektedir. Uygulanan zon genişlikleri Tablo 2’de
verilmiştir.
Tablo 2. Kanada BC Orman Yasası dere kıyı zon genişlikleri.
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Tebliğ No:299. 2017. EKOSİSTEM TABANLI FONKSİYONEL ORMAN AMENAJMAN PLANLARININ DÜZENLENMESİNE
AİT USUL VE ESASLAR

Dere sınıfı
S1 büyük nehirler
S1
S2
S3
S4
S5
S6

Ortalama kanal
genişliği (m)
>100
>20
5-20
1.5-5
<1.5
>3
<3

Rezerv zon genişliği
(m)
0
50
30
20
0
0
0

Yönetim zonu
genişliği (m)
100
20
20
20
30
30
20

Toplam dere zonu
genişliği (m)
100
70
50
40
30
30
20

Kıyı tampon zonu veya RZ veya YZ genişlikleri belirlenirken temel yaklaşım en geniş zon en etkin zondur
mantığı geçerlidir fakat ekonomik gerekçelerin de dikkate alınması gerekmektedir. Dolayısıyla hidroekolojik kaygılarla ekonomik kaygıların ortasını bulmaya yönelik bir optimizasyon gerçekleştirilmelidir. Bu
optimizasyonun tüm akarsu ve sulak alan tipleri için aynı sonuçlanması olası olmadığı için farklı durumlar
için çözüm üretilmelidir.
Bu konuda 2 temel yaklaşım söz konusu olabilir;
a- Sadece eğim ve su ortamının tipini (akarsu, göl, sulak alan) dikkate alan sabit genişlik önerisi,
b- Tüm parametrelerin (yetişme ortamı, havza karakteristikleri, bitki örtüsü, arazi kullanımı vb.)
dikkate alındığı değişken zon genişliği.
Sabit zon genişliği uygulama bakımından kolaylıklar sağlar ve uygulayıcıda ekoloji bilgisi olmasını
gerektirmez. Öte yandan bazı durumlarda kıyı ekosisteminin korunmasını garanti edemez ama asgaride
bir koruma sağlayacaktır. Burada önemli olan dere sistemlerinin değişkenliğidir. İklim ve topoğrafik
koşulların çok değişmediği ülkelerde veya bölgelerde temel bazı kriterlere (eğim, arazi kullanma, dere tipi
vb.) dayalı sabit genişlik yaklaşımı yeterli olabilir. Bu yaklaşımın ülkemizde geçerli olabilmesi için
topoğrafya ve iklime dayalı bir alt bölge yaklaşımı geliştirilmelidir zira örneğin Ege bölgesi iklim koşulları
ve topoğrafyası, sosyo-ekonomik ve kültürel yapısı, orman tipleri ile arazi kullanma özellikleri Karadeniz
ve Doğu Anadolu’dan çok farklıdır.
Sonuç olarak alt bölge bazında dere tipine bağlı koruma ve yönetim zonlamasını kapsayacak bir yaklaşımın
ülkemiz koşullarına uygun olacağı düşüncesindeyiz. Bu konudaki öneri Ek-2 de teknik olarak açıklanmıştır.

5.2.Ormancılık Uygulamaları
Kıyı zonunda gerçekleştirilen her türlü ormancılık/tarım ve benzeri uygulamanın dere kıyısı ve sucul
ekosistemi etkileme potansiyeli vardır. Ormancılıkla ilgili olanlar her türlü kesim ve üretim, yol inşaatı ve
bakımı, böcek ve hastalık kontrolüne yönelik ilaç kullanımı, bazı durumlarda kireçleme, gübreleme, dikim
öncesi arazi hazırlığı kapsamında toprak işleme, rekreasyonel kullanım veya ona dönük bazı konsrüksiyon
çalışmaları olabilir.
Bu uygulamalarda başlıca sorun erozyon oluşturma, artırma ve sediment üretimidir. Ormanlar da özellikle
hatalı uygulamalar nedeniyle noktasal olmayan kirliliğe yol açan bir arazi kullanım şeklidir. Genel olarak
bakıldığında ulusal bazda noktasal olmayan kirliliğe katkısı %10’u bulmaz fakat bir havza içinde küçük

etkiler birleştiğinde topluca yüksek seviyede sediment taşınması ve bununla ilişkili su kirliliği ortaya
çıkabilir. Bu olguya kümülatif etki diyoruz. Su kirliliğinin noktasal olmayan kaynaklar söz konusu olduğunda
ana mekanizması sediment taşınımıdır. Ormancılık faaliyetlerinin etkileri değerlendirilirken de erozyon ve
sedimentasyon üzerine odaklanılması doğru olacaktır. Kirletici maddelerin %80 oranında sedimentlerce
taşındığı bilinmektedir (Serengil ve ark., 2007).
Genellikle yol ve tomruk sürütme yollarının en büyük erozyon ve sedimentasyon nedeni olduğu
düşünülmektedir (Philips ve ark., 2003). Özellikle yolların dereleri kestiği noktalar dereye doğrudan
sediment iletimi bakımından ciddi bir sorundur. Ülkemizde orman yolları veya benzeri toprak yollar sık sık
dereleri hemzemin geçmektedir ki bu çok daha önemli bir problemdir. Sadece erozyon sedimentasyon ve
kirlilik bakımından değil aynı zamanda sel-taşkın oluşumu yanından birçok negatif etki ortaya
çıkabilmektedir. Yol nedeniyle dereyi geçen başta traktörler olmak üzere araçlar dere morfolojisini ve
sucul ortama da zarar vermektedirler. Aşağıda Susurluk havzası içerisinde yer alan bir dereyi hemzemin
olarak kesen toprak bir yolun getirdiği sediment görülmektedir. Bu hemzemin geçişler o kadar yaygındır
ki neredeyse derelerin her kilometresinde birden çok toprak yol dereyi kesmektedir. Böylece yol boyunca
taşınan sediment doğrudan dereye, oradan da baraj, göl gibi durgun su ortamlarına taşınmakta ve
birikmektedir. Yolla dere arasında bir dere kıyısı zonu olsaydı bu sedimentin çok büyük bir kesimi dereye
ulaşmadan tutulmuş olacak ve toprak verimini artırmak üzere kıyı zonunda depolanacaktı.

Fotoğraf 14. Hemzemin toprak yollar akarsulara sedimentin doğrudan ulaşmasını sağlayan en zararlı
uygulamalardandır.
Ormancılık uygulamalarının toprak ve su ortamlarına etkileri uygulamada kullanılan teknikler, yer, zaman
ve uygulamanın kapsamı ile yakından ilişkilidir fakat potansiyel etkiler Tablo 3’de verilmiştir.
Tablo 3. Başlıca ormancılık uygulamaları ve potansiyel etkileri (Philips ve ark., 2003).
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Yaygın ve yanlış bir uygulama da dere geçişlerindeki köprü veya beton şev gibi hidrolik yapıların
bakımlarının yapılmıyor olmasıdır. Bu kritik kesitlerde çok ciddi oranda sediment taşınması söz konusu
olabilmektedir. Aşağıdaki fotoğrafta (Fotoğraf 15) eski bir köprü yerine yenisi inşa edilmekte, inşaat süresi
çok uzun tutulduğu için yağışın yüksek olduğu kış sezonu boyunca dere şevinde deformasyonlar oluştuğu
gözlenmektedir.

Fotoğraf 15. Bakımsız köprüler ve hidrolik yapılar kıyı ekosistemlerine ciddi oranda zarar vermektedir.

6.Sonuç ve Değerlendirme
Tarih boyunca yerleşim yerlerinin dere kıyılarına kurulmasının başlıca gerekçesi içme ve kullanma suyu
sağlamaktır. Fakat aslında bu ekolojik sistemlerin insanlara ve beraberindeki canlılara sağladığı faydalar
bunun çok daha ötesindedir. Akarsuların biriktirdiği alüvyal topraklar verimli tarım arazilerini
oluşturmakta, kenarlarında yer alan otsu ve odunsu bitkilerse oluşturdukları gölge etkisiyle suyun
sıcaklığını düşürüp balıklar için ortam oluşturmaktan, yüzeysel ve yüzey altı akış sularını filtreleyerek ve
erozyon- sedimentasyonu azaltarak dere su kalitesini iyileştirmek gibi birçok fayda yaratmaktadır. Dere
kenarı ekosistemleri adı verilen bu bitki örtüsü formu vahşi yaşam için de büyük önem arz etmektedir. Zira
dere kenarı ekosistemleri, kentlerde koruluk tarzı ağaç gruplarının gittikçe azalması ve sokakta yaşamakta

olan kedi ve köpeklerin aşırı çoğalması sonucunda sincap, kuş, sürüngen ve küçük memeliler için kalan tek
sığınma ortamlarıdır. Bir başka deyişle vahşi yaşamın kentlere sokulmasının en etkin aracı konumdadır.

Fotoğraf 16. Dere şevinde tarım arazisi.
Dere kıyısı ekosistem yönetiminde başarılı ülkelerde bu konuda yasal düzenlemelerin de detaylı biçimde
gelişmiş olduğunu görmekteyiz. Bazı ülkelerde kıyı ekosistemlerinin yönetimi ile ilgili kısımlar, stratejiler
ve uygulama kılavuzları çok uzun yıllardan beri mevcuttur. Ülkemizde de konunun öneminin anlaşılması
ve sorumlu kişi ve kurumların çabaları ile daha temiz ve sürdürülebilir bir çevreye sahip olmak için gerekli
adımların hızla atılması gerektiği düşüncesindeyiz.
Dere kıyı ekosistemleri sulak alan koruma mevzuatına dâhil değildir ve maalesef hiçbir koruma ve yönetim
aracı tanımlanmamıştır. Zaten arazideki durum da bunun bir göstergesidir. Genellikle hiçbir kurum bu
ekosistemlerin korunması, yönetimi ve geliştirilmesi ile ilgili sorumluluk almamştır.
Ülkemizde dere kıyısı ekosistemleri ve ilişkili sucul ekosistemlerin sağlığı ve devamlılığı garanti altına
alınmak isteniyorsa bu konuda bir eylem planı hazırlanmalı ve uygulanmalıdır. Bu eylem planı sonucu
yapılacak yatırımın yüzlerce katı fayda birkaç yıl içerisinde sağlanacaktır. Planın kapsamı aşağıdaki
maddeleri kapsayabilir;
I.

Kıyı ekosistemlerinin (akarsu, sulak alan ve göl) yönetiminde sorumlu kurumsal yapı
oluşturulmalıdır. Bu yapı farklı disiplin ve kurumları kapsamalıdır.

II.

Bir envanter, izleme ve değerlendirme sistemi oluşturulmalıdır.

III.

Hedefler belirlenmeli ve performans değerlendirmesi yapılmalıdır.

IV. İlgili kurum personeline yönelik kapasite geliştirme çalışmaları yapılmalıdır.
V.

Halk ve karar vericilerde farkındalık oluşturulmalıdır.

VI. Bilimsel ve teknik çalışmalara destek verilmelidir.

VII. İç sular olta balıkçılığı ile ilgili yasal düzenlemeler gözden geçirilmeli, koruyucu ama aynı zamanda
teşvik edici adımlar (örneğin özel balık avlama bentleri vb.) atılarak iç su olta balıkçılığı
geliştirilmelidir.
VIII. Belediyelerin sorumluluk sahalarında kalan dere, sulak alan ve göllerle ilgili envanter, izleme ve
değerlendirme çalışmaları yapmaları sağlanmalıdır.
IX.

Son olarak fakat en önemlisi; kedi köpek gibi doğal yaşama (sincap, kuş, sürüngen vb.) zarar verme
potansiyeline sahip evcil hayvanların göl, dere kıyısı ve sulak alanlardan kesinlikle uzak tutulması
gerekmektedir.

Son yıllarda ülkemizde kıyı ekosistemlerinin yönetimi ile ilgili birçok proje yürütülmüştür. OGM destekli
10.6601/2013-2016/2018 numaralı (2013-2019) “Ormanların Su ve Toprak Koruma Fonksiyonlarının
Planlamaya Yönelik Değerlendirmesi: Marmara Bölgesi Örnek Çalışması” başlıklı projede son derece
önemli bir öneriye yer verilmiştir;
Planlama öncesi havza hidrolojik değerlendirme raporu (HDR) ve dere kıyısı ekosistemleri yönetim planları
(DKYP) hazırlanmalı, hidrolojik fonksiyon planlaması bu dokümanları baz almalı ve bir de izleme bileşenine
sahip olmalıdıdır. Planlamaya konu olan ünitede yer alan hassas ekolojik zonlar her planlama döneminde
değerlendirilmeli ve kötüye gitme durumunda önlem alınmalıdır.
Bu önerinin gerçekleştirilebilmesi için akarsu koridorları ve kıyı ekosistemlerinden sorumlu merkezi bir
birim oluşturulmalı. Bu birime ilgili kurumların gerektiğinde raporlama yapması sağlanmalıdır. Daha
detaylı açıklamak gerekirse;
Akarsu koridorları ve kıyı ekosistemlerinin envanteri, izlemesi ve iyileştirilmesi ile ilgili spesifik bir birim
kurulmalıdır. Sulak alanlarla ilgili DKMP bünyesindeki birimler bu amaçla da kullanılabilir.
Bu birime ilgili kamu kuruluşları ve belediyeler raporlama yapmalı. Her kurum çalışma alanında yer alan
akarsu koridorları ve kıyı ekosistemlerinin durumunu DKMP’deki merkezi birime bildirmeli.
Özellikle belediyeler acilen bu envanteri yapıp gerekli bütçe planlamasını gerçekleştirmelidir.
OGM ise yukarıda belirtilen öneri çerçevesinde amenajman planlamasına hidrolojik fonksiyonu gerçek
anlamda dâhil etmeli bunun içinde hem HDR hem de DKYP hazırlama süreçlerini başlatmalıdır. Bu
planlamalar kapsamında her işletme şefi, sınırlarına giren akarsu, göl ve sulak alan kıyı ekosistemlerinin
“Hızlı Arazi Etüdü” nü yapmalı ve sorunlu ve riskli bulunan kıyı ekosistemleri yine DKMP’deki birime
bildirmeli, gerekli iyileştirme çalışmalarını bu birimler işbirliği içinde ve paydaşlarla çalışarak yürütmeli ve
izleme çalışmalarını gerçekleştirmelidir. Bir “Hızlı Etüt Föyü” önerisi bu raporun Ek-2’sinde verilmiştir. Bu
föy sayesinde çok az teknik bilgi ile bir akarsu koridoru ve kıyı ekosisteminin sağlık ve fonksiyonellik
durumu belirlenebilir. Bu konuda adım atılmak üzere Amenajman tebliğine dere kıyısı zonlarının
yönetimine özel bir kısım eklenmelidir.
Aynı şekilde tarım teşkilatı da DKMP ile koordineli olarak benzer bir çalışmayı hayata geçirmelidir.

Topluma en üst seviyede ekosistem hizmetlerini sunabilmesi için kıyı ekosistemlerinin sağlıklı ve
fonksiyonel durumda olması gerekmektedir. Bu sağlandığından çok daha temiz ve güzel bir çevrede
yaşama şansımız olacaktır.

Fotoğraf 17. Tarımsal faaliyetler için su çekme oldukça yaygın bir uygulamadır.
Belediyelerin kıyı ekosistemlerini korumak ve böylece dereleri önemli bir peyzaj öğesi olarak halkın
kullanımına kazandırma rolü çok önemlidir. Her belediyenin su ve kanalizasyon idaresi, Devlet Su İşleri ve
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) taşra teşkilatı ile işbirliği içinde sınırları
içerisindeki su ortamlarını belirlemeleri, 2 yılda bir hidro-ekolojik olarak değerlendirmeleri ve DKMP
Genel Müdürlüğü merkez birimleri içinde mevcut veya kurulacak bir birime raporlamalarını
önermekteyiz. Daha sonra restorasyon veya rehabilitasyon gerektiren dere kesimleri ile yatırımlar İller
Bankası aracılığı ile gerçekleştirilebilir. Bu süreç için yasal altyapı biran önce hazırlanmalı ve yürürlüğe
koyulmalıdır.
Belediyelerin dere kıyılarının yönetimi ile ilgili 4 temel konuya ağırlık vermesi yerinde olacaktır;
▪
▪
▪
▪

Kıyı ve sucul ekosistemlerin belirlenmesi ve izlenmesi
Bu ekosistemlerin mümkün olduğunca doğal şeklinde korunması
Buralardaki su ortamlarının kalite ve miktarının korunması
Kıyı ve sucul ekosistemlerin sağladığı doğal yaşam koridorlarının kesilmesinin ve zarar
görmesinin önlenmesi

Kıyı ekosistemleri koruma ve yönetimi sadece ormancılık kurumlarının görevi değildir. Kıyı
ekosistemlerinin korunması ve yönetimi ile ilgili ve ondan etkilenen herkesin katılımı sağlanarak bir genel
tebliğ oluşturulmalı ve prensipler belirlenmelidir. Daha sonra her bölge için iklim, topoğrafya, arazi
kullanma ve sosyo-ekonomik koşullar dikkate alınarak daha detaylı yerel uygulamalar düzenlenmelidir.
Topluma en üst seviyede ekosistem hizmetlerini sunabilmesi için kıyı ekosistemlerinin sağlıklı ve
fonksiyonel durumda olması gerekmektedir. Bu sağlandığından çok daha temiz ve güzel bir çevrede
yaşama şansımız olacaktır.

Fotoğraf 18. Dereler çevremizin en güzel peyzaj öğelerinden birisi olabilecekken birçok yerleşim
biriminde kanalizasyon çukuru muamelesi görmektedir.
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Ek-1 İyi Yönetim Uygulamaları
Kıyı ekosistemlerinin yönetim hedefi;
Kıyı ekosistemlerinin belirlenmesi, izlenmesi, korunması ve gerektiğinde restorasyonu, rehabilitasyonu
veya reklamasyonudur. Bu çerçevede ormancılığın görevi görev sahasındaki başta akarsu kıyı ekosistemleri
olmak üzere belirleme, izleme ve koruma, eğer ihtiyaç olduğu görülürse ilgili paydaş ve kurumlarla
koordineli olarak iyileştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesini sağlamaktır.
Akarsular doğal peyzajın bir parçasıdır ve çevresindeki arazi kullanımı ile bağlantılıdır. Dolayısıyla çevredeki
arazi kullanımı akarsu koridoru ve kıyı ekosisteminin yönetimi ile ilgili sorumluluk ve yetkileri
belirlemelidir. Ormanlık bir alandan geçen bir derenin ve çevresindeki kıyı ekosisteminin yönetim
sorumlulukları bölgede sorumlu orman işletme şefliğinde olmalıdır. Sorumlu işletme şefi bölgesindeki
özellikle HDR’nda sorunlu olduğu belirtilen derelere belirli periyotlarda arazi etütleri gerçekleştirmeli, su
kalitesinin bozuk olmasından şüphelendiği durumlarda (örneğin renk, bulanıklık, balık ölümleri, aşırı
süspanse sediment vb.) bunun incelenmesi için çalışma başlatmalı, dere kıyısı ekosisteminde gözlemlediği
bozulmalar ve sorunlar için ise çözüm üretme yönünde planlama yapmalıdır. Örneğin fırtına devriği söz
konusu olduğunda, aşırı otlatma, rekreasyon veya bakımsız bir yol geçişi tespit ettiğinde bunu müdürlüğe
bildirip bakım çalışması önermelidir.
Kısaca ormanlık bölgelerde akarsulardan orman işletmesi sorumlu olmalı ve başta DKMP Genel Müdürlüğü
teşkilat ve diğer paydaşlarla koordineli olarak geliştirme ve iyileştirme çalışmalarını belli bir program
dâhilinde gerçekleştirmelidir.
Akarsu Kıyı Ekosistemlerinin Yönetimi OGM destekli 10.6601/2013-2016/2018 numaralı (2013-2019)
“Ormanların Su ve Toprak Koruma Fonksiyonlarının Planlamaya Yönelik Değerlendirmesi: Marmara
Bölgesi Örnek Çalışması” başlıklı Marmara Araştırma Müdürlüğü tarafından tamamlanan proje sonuç
raporunda da belirtilidiği gibi havza hidrolojik değerlendirme raporuna (HDR) dâhil edilerek amenajman
planlaması öncesi başlatılmalı ve plan uygulama döneminde de devam ettirilmeli.
Kıyı ekosistemleri iyi yönetim uygulamaları üç ana başlık altında sınıflandırılabilir;
i.
ii.
iii.

Ormancılık uygulamalarını sınırlayıcı tedbirler,
Akarsuya sediment ve kirletici girişini önleyici tedbirler ve
Dere geçişleri (yol, köprü vs.) ile ilgili düzenlemeler.

Fakat öncelikle kıyı ekosisteminin sınırları çizilmelidir yani bir zonlama yaklaşımı uygulanmalıdır.
Zonlama
Bu kısımda zonlama için bir yaklaşım önerisi sunulmuştur. Yaklaşım doğrudan veya bazı değişikliklerle,
Orman Amenajman Tebliğine uyarlanabilir. Zonlamada temel prensip akarsuyun ve çevresinin doğru
tanımlanmasıdır. Aşağıdaki hiyerarşi uygulanabilir;
Aşama 1 – Tüm iç sular (akarsu, göl ve diğer sulak alanlar) için birbirine komşu ve paralel iki kıyı zonu
tanımlanabilir; a) Koruma zonu, b) Yönetim zonu. Koruma zonu daha detaylı bölgesel bir değerlendirme

yapılana kadar ülke genelinde tüm iklim ve jeomorfolojik koşukkar için standart 10 metre kabul edilebilir.
Bu 10 metrelik mesafe dolu kanal sınırından başlar. Koruma zonunun bitiminde ona komşu yönetim zonu
başlar ve su ortamının özelliklerine göre genişliği değişiklik gösterir.
Aşama 2 - Kıyı zonları iki kategoriye ayrılır; a) Akarsular, b) Göl ve benzeri durgun su ortamları.
Aşama 3 – Ülkemizde bazı sulak alanlar “28962 sayılı Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği” kapsamıda
koruma altındadır. Bu amaçla “Mutlak Koruma”, “Hassas Koruma” ve “Sürdürülebilir Kullanım” bölgeleri
tanımlanmıştır. Bu kapsama girmeyen sulak alan, göl ve benzeri durgun su ortamları için 10 metrelik
koruma zonuna komşu 1000 metre hassas yönetim zonu olarak ayrılabilir. Bu zonda yapılacak ormancılık
uygulamaları hassas zon ormancılık uygulamaları olarak adlandırılır. Hassas yönetim zonunun bittiği
noktadan havza sınırına kadarki alanlar ise yukarı havza yönetim zonu olarak adlandırılır. Bu zonda da su
üretimini düzenleyici ormancılık uygulamaları dikkati biçimde uygulanmalıdır.
Aşama 4 – Baraj ve bent gibi özel yasal düzenlemelerle korunan reservuarlar için mevcut yasal
düzenlemeler uygulanmaya devam edilir.
Aşama 5- Akarsular için ise 10 metrelik koruma zonuna komşu yönetim zonu oluşturulur. Bu zondaki
ormancılık uygulamaları göl ve benzeri su ortamları için düzenlenen hassas zon ormancılık uygulamaları
ile aynıdır. Zonun genişliği şu şekilde tanımlanır;
▪
▪
▪

Küçük yukarı havza dereleri için 100 metre veya havza sınırı
Orta kesim dereler için 100 metre veya havza sınırı
Aşağı havza kesiminde ise 100 metre ve buna ek taşkın ovası kesimidir.

Dolayısıyla akarsularda 10 metrelik koruma zonu dışında kalan ve hassas zon olarak ayrılan ilk 100
metrede, göl ve sulak alanlarda ise ilk 1000 metrede hassas ormancılık faaliyetleri yürütülebilir. Bu hassas
zonda iyi yönetim uygulamaları dikkate alınır. Ayrıca göl ve sulak alanlarda hassas zonla havza sınırı
arasında kalan yukarı havza zonunda da ormancılık faaliyetleri hassas zondaki kadar olmasa da özenli
yürütülmelidir. Akarsu ve göllerde zonlama ile ilgili şema aşağıda verilmiştir (Şekil 8).

Şekil 8. Akarsu ve göllerde koruma, hassas yönetim ve yukarı havza yönetim zonları önerisi.

Koruma zonunda;
▪
▪

▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Kesim ve bölmeden çıkarmaya izin verilmez.
Olağanüstü bir sebepten dolayı kesim yapılması gerekiyorsa dere yönüne eğik ağaçlardan ziyade
diğer yöne yatık bireyler çıkarılmalıdır çünkü dereye doğru eğik olanlar devrildiğinde veya
öldüğünde derede odunsu moloz oluşturma potansiyelleri bulunmaktadır.
Tüm yol ve köprülerin bakımı yıllık olarak yapılır ve kontrol edilir.
Otlatma ve rekreasyona toprak kompaktlaşmayacak şekilde izin verilebilir. Kompaktlaşma
gözlenirse söz konusu dere bölümü en az iki yıl süresince restorasyon için rekreasyon ve otlatmaya
kapatılır.
Olta balıkçılığına belli mevsimlerde ve koşullarda izin verilir. Hatta kontrollü olta balıkçılığı teşvik
edilir.
Kedi ve köpek girişine ve yuvalanmasına izin verilmez.
Ölü odun ve odunsu moloz toplanmasına izin verilmez.
Şevleri koruyan otsu ve odunsu bitkilere kesinlikle zarar verilmez.
Şevlere inşaat molozu veya çöp dökülmesine izin verilmez.
Traktörler veya benzeri araçların dere yatağına girmesine izin verilmez.
Hemzemin yollar köprü haline getirilmek üzere planlama ve yatırım programı yapılır.
Bu zonda tarım arazisine ve mera kullanımına hiçbir şekilde izin verilmez.

Hassas Yönetim Zonunda Ormancılık Uygulamaları
Kesim ve Bölmeden Çıkarma
Bu zonda kesim ve bölmedem çıkarma uygulanacaksa aşağıdaki temel prensipler dikkate alınmalıdır;
Tıraşlama kesimden hangi boyutta olursa olsun kaçınılmalıdır. Tıraşlama kesim sadece toprak ve bitki
örtüsü üzerinde sert bir müdahale olarak değil aynı zamanda dere kıyısı ve yakınlarında yaşayan canlılar
için de ani ve sert bir etki yapabilir. Kıyı zonundaki her türlü ormancılık uygulamasında, zonda yaşayan
canlıların habitatlarına yönelik etkiler dikkate alınmalıdır. Zira yukarıda da açıklandığı gibi akarsu
koridorlarının bu zonda yaşayan canlılar için bir yaşam koridoru oluşturmaktadır. Bu canlıların arazide
hareket etmelerinde bu zonun farklı yaşam ortamları ve peyzajlar arazında bağlantıyı sağladığı
unutulmamalıdır.
Aralama ve benzeri kesim çalışmalarında kalan ağaçların homojen dağılmasına veya koruma zonuna yakın
gövdelerin daha çok bırakılmasına özen gösterilmelidir.
Aralama kesim sonrası kalan gövdelerin rüzgâr, kar ve taşkın devriğine karşı bireysel ve topluca dirençli
olması garanti altına alınmalıdır. Zira kıyı ekosisteminin sağladığı hizmetler (toprak koruma, şev stabilitesi,
gölgeleme ve mikro iklim, habitat vb.) dereye yaklaştıkça artmaktadır, uzaklaştıkça azalır. Dolayısıyla
yönetim zonunun dış kısımları karasal canlılar için habitat oluşturma ve iç kısımları ve koruma zonunu
destekleme görevi görmelidir. Ormancılık uygulamaları entansitesi dışa doğru artırılabilir (Şekil 9).

ormancılık uygulama
entansitesi

dere ve
kıyı koruma zonu

hassas yönetim zonu

Şekil 9. Dere zonlaması ve ormancılık uygulama entansitesi.
Hassas yönetim zonu tüm taşkın ovasını kapsıyorsa, taşkın ovasının karakteristiğine göre yönetim
stratejileri düzenlenir. Örneğin bir su basar ormanı veya haliç söz konusu ise eğim ve su ortamına olan
mesafe dikkate alınarak üretim çalışmaları gerçekleştirilir. Eğer bir sulak alan etrafı taşkın ovası ise sulak
alanın çevresinde de koruma zonu oluşturulmalıdır.
Biyoçeşitlilik bakımından ideal meşcere yapısı hem koruma zonunda hem de yönetim zonunda çok tabakalı
karışık bir yapı olduğu için kesim ve bakım çalışmaları bu optimal yapıya yönelik olmalıdır.
Koruma zonunda ve ona komşu yönetim zonu kısımlarında bitki örtüsünün seyreltilmesi dere ve kenarında
yazın sıcaklığın artmasını kışın da tam tersi normalin altına düşmesini sağlayabilir. Bu da sucul yaşam için
problem oluşturabilir. Dolayısıyla kesim ve bakım çalışmalarında yalnız erozyonu önleme, ölü örtüyü
koruma değil aynı zamanda mikro iklim koşullarını etkileme potansiyeli olan sert müdahalelerden
kaçınılması gerekmektedir.
Kıyı yönetim zonunda aralamaların toprak nemini artırması beklenebilir. Hatta toprak nem artışının belli
oranda akışı artırması da olasıdır (Swank ve ark., 1988).

Kirlilik Kontrol Önlemleri
Kirlilik kontrolü ile ilgili tedbirlerin çoğu sediment kontrolü ile ilgilidir. Bunlar erozyonun önlenmesi ve
dereye ulaşmasının engellenmesi ağırlıklıdır. Kısaca özetlenecek olursa;
▪

▪
▪

Özellikle dik yamaçlarda infiltrasyonu düşürücü, çiğneme ve bunun sonucunda toprakta
kompaktlaşmayı artırıcı rekreasyon, otlatma ve ağır vasıtaların neden olacağı faaliyetler
sınırlandırılmalıdır.
Ölü örtünün zarar göreceği faaliyetlerden kaçınılmalıdır. Mutlaka en az 5cm kalınlığında bir ölü
örtü tabakasının devamlılığı sağlanmalıdır.
Dereye sedimentin ulaşmasını engelleyici doğal tedbirler, bu mümkün değilse yapay teknikler
uygulanmalıdır.

▪
▪

▪
▪
▪

Araç ve makinaların bakımı kirletici kimyasal madde taşınma riski nedeniyle dere koruma ve
yönetim zonunda yapılmamalıdır.
Yine araç ve makinelerden kaynaklanabilecek yakıt ve sıvı atık sızıntıları önlenmelidir. Bu konuda
traktör, iş makinesi ve kesim ve bölmeden çıkarma ile ilgili makine techizata dikkat edilmeli. Bakımı
yapılmamış ve sızıntı yapanlar kullanılmamalıdır.
Tarım ilaçları ve gübre kullanımı yönetim zonunda kısıtlanmalıdır.
Ülkemizde önemli bir sorun olan inşaat molozu dökümü önlenmelidir.
Yine ülkemize özgü bir sorun olan piknikçilerin atıkları ve çöpleri, gerekli önlemler alınarak ortadan
kaldırılmalı veya caydırıcı bir yasal düzenleme ile önlenmelidir. Yağ, sabun, deterjan ve plastik
atıklar yağış suları ile taşınıp derelere ulaşabilir.

Dere Geçişleri, Yol İnşaatı ve Bakımı
Öncelikle dere geçişleri ile ilgili önlemler mevcut geçişler ve yapılacak geçişler şeklinde ayrılmalıdır.
Yapılması planlanan geçişler için en doğru geçiş güzergâhı ve şekli tanımlanmalıdır. Akarsu koridoru ve
dere kıyı ekosistemine en az zararı verecek ve stabil kesitten geçiş gerçekleştirilmelidir. Bu seçilirken
akarsuyun yüksek akış seviyesi de dikkate alınmalıdır. Yüksek akışta en düşük seviyede direnç ve
pürüzlülüğe neden olacak tasarım ve kesit belirlenmelidir.
Hemzemin (akarsu ile aynı seviyede) ve gelişigüzel dere geçişleri önlenmelidir. Özellikle çiftçiler, daha kısa
mesafe ve yakıt kullanımını tercih ettiklerinden dere üzerinde birçok geçişin olmasını istemeyebilir, su
seviyesinin müsaade ettiği her dere kesitinden traktörleri ile gelişigüzel şekilde geçmek isteyebilirler. Bu
tip keyfi geçişler hem dere şevlerinde hem de sucul yaşam üzerinde son derece zararlı etkiler oluşturabilir.
Akarsuyu hemzemin veya bir köprü ile kesen yollar sadece sediment kaynağı değil aynı zamanda taşkın
akışı için risk oluşturacak durumlara neden olabilir. Yol drenaj hendekleri ile akarsuya ani ve yüksek oranda
akış ulaşabilir.
Dere şevlerine ve sucul ekosisteme en az seviyede köprü ile geçiş esastır. Bu köprülerin yolla entegrasyonu
ve drenaj hendekleri de doğru boyutlandırılmalıdır. Özellikle yukarı havza ve geçiş zonundaki köprülerin
üzerinden belirli periyotlarda taşkın suyu geçmektedir. Köprülerin bu durumu da dikkate alarak
projelendirilmesi gerekir.
Yol drenajından gelen yüzeysel suların dereye doğrudan ulaşmasını engelleyici tedbirler alınmalıdır. Gelen
suyun araziye yayılarak infiltre olması esastır.
Ormanlık alanlarda yollar ya sırt ya dere kenarı ya da ikisinin ortası olan yamaçlardan geçebilir. Yolların
sırtlardan geçmesi sediment ve akarsu koridorlarının korunması bakımından en idealidir. Kazı ve dolgu
alanlarının az olması ve dereye mesafenin uzak olması bu bakımdan avantajlıdır. Yamaç yollarında kayma
ve kütlesel toprak hareketi riski ve yüksek kazı dolgu olasılığı vardır. Dere kenarı yolları ise zaman zaman
su altında kalabilir ve kayarak dere yatağını kapatabilir. Dolayısıyla en az tercih edilen yollar dere
kenarından geçenler olmalıdır.

Ek-2 Arazi Etüt Föyü (116Y446 nolu TÜBİTAK Projesinden değiştirilerek)
Bu kısımda Orman İşletme Şeflerinin veya arazide benzer görev yapan teknik personelin hızlı ve pratik
olarak uygulayabileceği bir etüt föyü taslağı geliştirilmiştir. Föy yardımı ile her işletme şefinin görev alanına
giren bölgedeki akarsuları basitçe etüt etmesi mümkündür.
Akarsu etütlerinin ideal zamanı akışın düşük olduğu fakat devam ettiği, dere yatağının görünür olduğu
vejetasyon periyodu içindeki herhangi bir zaman olabilir. Türkiye koşullarında bu dönem genellikle yaz
veya yaz sonuna denk gelir. Derenin veya gölün donmuş olduğu dönemler veya bulanık yüksek akış
dönemleri etüt yapmaya uygun değildir.
Etüt sırasında kanal dere kanal genişliğinin 30 katının ve en az 100 metrelik dere segmentinin etüt edilmesi
gerekmektedir. Örneğin 2 metre genişliğinde bir dere için 100 metre etüt edilirken, 10 metre genişliğinde
bir dere etüdünde 300 metrenin değerlendirilmesi yerinde olur.
BÖLÜM 1 TANIMLAYICI ÖZELLİKLER
Etüt tarihi ve saati
Coğrafi koordinat
Dere adı ve tanımlayıcı yer bilgileri
Eğim (%)
Yükseklik (m)
Havza ve ana akarsu ismi
Dere konumu (yukarı havza, geçiş zonu, aşağı
havza)
Yatak malzemesi (kum, çakıl, taş, kaya)

BÖLÜM 2 AKARSU TİPİ
Dere tipi
Devamlı
Rosgen
aa+

a

Mevsimsel
b
c

BÖLÜM 3 EROZYON ve SEDİMENTASYON
Var/yok
Kanal erozyonu
Kök oyulması
Taşkın bölgesinde tabaka
erozyonu
Taşkın bölgesinde oyuntu
oluşumu

Kuru
d

da

e

f

Açıklama
Dere kanalında erozyon ve kanal bozulması
gözleniyorsa
Dere kanalında kök oyulması orta veya yüksek
seviyede ise
Kanal çevresindeki arazide tabaka erozyonu
belirgin olarak gözlenmekte ise
Kanal çevresindeki arazide oyuntu erozyonu
belirgin olarak gözlenmekte ise

g

Düşük, orta veya yüksek yoğunluklu olarak
Şevlerde rekreasyon
belirtilmelidir
Otlatma izleri şiddetli ve kontrolsüz bir otlatmayı
Şevlerde otlatma
işaret ediyorsa bu durum da açıklanmalı
Çıplak alanın boyutunun tüm şevin boyutuna
Şevlerde çıplak alan (tüm şev
oranıdır. Alanın çıplak kalmış olma nedeni de
alanının %20 den fazlası)
açıklanmalı
Toprak sıkışması
Çıplak alanlarda toprak sıkışmış mı? Nedeni
Şevlere moloz dökümü
Varsa ne boyutta ve ne tip moloz
Hemzemin yol
Varsa bakım durumu
Yakında yol
Varsa bakım durumu
Değerlendirme: Yukarıdaki kutucukların en az 3 tanesi “var” olarak işaretlenmişse söz konusu
akarsu koridoru ve kıyı ekosisteminde erozyon sorunu olabilir. “Erozyon riski” olduğu etüt
sonucunda belirtilmelidir. Sayı 5 in üzerindeyse dere kesiti önlem alınacaklar listesine
eklenmelidir. Açıklama kısmı her satır için eğer “var” işaretlenmemişse doldurulmalıdır.

BÖLÜM 4 SU KALİTESİ
Evet
Su bulanık mı?
Suda bir renklenme var mı?
Suda köpürme var mı?
Suda koku var mı?
Su genel olarak temiz görüntü
veriyor mu?
MOBİL ÖLÇÜM CİHAZI VARSA
Elektriksel iletkenlik (Eİ)

Hayır

Açıklama
Olası sebeplerini açıklayınız
Rengi ve olası sebeplerini
açıklayınız
Olası sebeplerini açıklayınız
Çürüme kokusu mu, kükürt
kokusu mu? Açıklayınız.
Açıklayınız

Ölçülen değer
500 µS üzeri değerler varsa “riskli” olarak değerlendirilmeli,
750 µS üzeri değerler söz konusu ise dere önlem alınacaklar
listesine eklenmelidir.
pH
6-8 arası olmalıdır. Bunun dışında değerler varsa “riskli” olarak
değerlendirilmelidir.
Bulanıklık
Bulanıklık değeri 5 NTU üzerindeyse riskli, 10 NTU üzerindeyse
dere önlem alınacaklar listesine eklenmelidir.
Çözünmüş oksijen
Öğle saatlerinde 3 mg/Lt değerinin altında ölçülürse riskli
olarak değerlendirilmeli ve bir gün sonra ikinci bir ölçüm
yapılmalıdır. Yine altında değer okunursa dere önlem
alınacaklar listesine eklenmelidir.
Değerlendirme: Elde ölçme aleti (portatif pH metre) varsa en doğru yaklaşım belirtilen bu 4 su
kalitesi parametresi ölçüm değerlerinden yola çıkmak olacaktır. Bunlardan herhangi biri riskli

olarak tanımlanmışsa suyun kalite durumu riskli olarak not edilmeli ve tekrar 1 gün sonra ölçüm
yapılmalıdır. Eğer parametre değeri daha ciddi bir sorunu işaret ediyorsa yani önlem alınmasını
öngörüyorsa durum etüt raporunda ifade edilmeli, açıklanmalı ve üst mercilere bildirilmelidir.
Üstteki indikatör parametreler ise elde cihaz yoksa değerlendirilmelidir. Örneğin suda renklenme
görülüyorsa bu renklenmeye yol açabilecek durum da açıklanmalıdır. Renklenme kirletici
kaynaklardan olabileceği gibi sudaki planktonlardan da kaynaklı olabilir. Akarsuyun yukarı
kesiminde bir fabrika, atölye, çiftlik, mandıra vb. kaynaklar kirlilik yaratıyor olabilir. Gerekirse bu
durum incelenmeli ve etüt raporunda açıklanmalıdır.

BÖLÜM 5 KIYI VE SUCUL EKOSİSTEM DURUMU
Evet
Kıyı ekosistemi genişliği 10 metreden dar
mı?
Kıyı ekosistemi herhangi bir tahrip
görmüş mü?
Şevlerde toprağı örtme ile ilgili bir sorun
göze çarpıyor mu?
Kıyı ekosistemi akarsuda gölge yaratacak
düzeyde sık ve boylu mu?
Şevlerde traktör veya iş makinesi
çalışması yapılmış mı?
Akarsu yatağında odunsu moloz
birikintisine rastlanmakta mı?
Kıyı ekosisteminde ölü oduna
rastlanmakta mı?
Akarsuda balık veya kurbağaya
rastlanmakta mı?
Akarsudan sulama amaçlı su çekilmekte
mi?
Balık geçişini engelleyecek oluşumlar var
mı?
Memeli veya sürüngen geçişini
engelleyici yapılar var mı?
Kıyı ekosisteminde yer alan ağaçlar veya
dallarında kırılma veya eğilme var mı?
Akarsu kesitinde suyla taşınıp birikmiş
taş veya kayalar var mı?

Açıklama
Her iki şevde de en az 10 metre olmalı. Eğer
darsa her iki tarafta genişlikler ölçülüp
kaydedilmeli.
Vejetasyonun kısmen veya tümüyle ortadan
kalkmasına neden olabilecek durum
açıklanmalıdır
Şevlerde açıklılar var ise evet işaretlenmeli
ve açıklanmalıdır
Durum açıklanmalı
Olduğuna ilişkin bulgular varsa amacı ve
etkileri konusunda açıklama yapınız
Rastlanmıyorsa olası nedeni hakkında
açıklama yapınız.
Rastlanmıyorsa olası nedeni hakkında
açıklama yapınız.
Rastlanmıyorsa olası nedeni hakkında
açıklama yapınız.

Bent veya balık geçişini engelleyici bir yapı
varsa açıklayınız
Bent, tel örtü, beton yapı, yol vb. Varsa
açıklayınız.
Varsa olası nedenleri açıklanmalı.
Varsa boyutları kaydedilmeli.

Rüzgâr devriği var mı? Varsa yüzdesi.

% Rüzgâr Devriği = 100 x (Devrilmiş gövde
sayısı)/(Devrilmemiş gövde sayısı
+Devrilmiş gövde sayısı)
Değerlendirme: Bu bölüm değerlendirmesi kritik öneme sahiptir. Şeve ve kıyı ekosisteminin
fonksiyonelliği ve sağlık durumu ortaya konulmaktadır. Sorulara verilen cevapların tümü
açıklanmalı ve sonuçta dere kıyı ve sucul ekosistemin genel bir değerlendirmesi rapora
kaydedilmelidir.

Ek-3 Örnek Kuadrat Çalışması Föyü (107Y146 nolu TUBITAK Projesinden)
Tarih: 26.05.2010
Örnekleme noktası: 1
Yükseltisi: 120 m
Bakısı: Güney
Kuadrat No

I

II

III

IV

V

VI

......

X

Toplam

Bitki ile kaplı

45

30

54

72

81

35

.......

55

542

alan (%)
Bitki Türleri
A

Bitki türlerinin kuadrat içerisindeki sayıları
2

B

3
2

7

C

3

2

4

D

12

3

1

5

1

G

2

2

2

4

5

I

1

1

1

24
2

2

1

12
1

17

4

2

15

1

4
1

2
1

13

3

1

K

17
15

7

2

L

5

5

H

J

26

5

E
F

7

1

6
3
4

Yukarıdaki işlemde 10 adet kuadrat içerisinde yapılan ölçümler sonucunda bitki ile kaplı alan yüzdeleri
toplamı 542 olarak bulunmuştur. Örnekleme noktasının ortalama bitki ile kaplı oranı;
542
Ortalama bitki ile kaplı alan (%) =

= 54,2 olarak hesaplanır.
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Ek-4 Hidrolojik Değerlendirme Raporu İçeriği (10.6601/2013-2016/2018
numaralı OGM projesinden)
Bu yaklaşıma göre birinci aşamada (planlama çalışması öncesi 6 aylık süreç):
A.

Ana havza adı ve özelliği belirlenir (Örneğin; Van Kapalı havzası, Doğu Akdeniz havzası vb.)

B.

Alt havzalar CBS altlıkları ile belirlenir ve havzalar kategorize edilir. Bu kategoriler:

-

Baraj havzası (içme, elektrik, sulama vb farketmez),

-

Doğal su ortamı (lagün, haliç vb.) havzası ve

-

Sel taşkın üretme riski taşıyan havzalar.

C.

Havza durum sınıflaması yapılır. ABD Ormancılık Teşkilatı yaklaşımı (Potyondy ve Geier, 2011)
önerilmektedir.

Havza Durum Sınıflaması
Planlamaya konu bölgedeki alt havzalar ABD Ormancılık Teşkilatı tarafından önerilen 4 ana grupta 11
kritere göre değerlendirilir. Bu kriterler ve ağırlıkları:
1. Sucul fiziksel (% 30)
-

Su kalitesi

-

Su miktarı

-

Sucul habitat

2. Sucul biyolojik (% 30)
-

Sucul biyota

-

Dere kıyısı ve sulak alan vejetasyonu

3. Karasal fiziksel (% 30)
-

Orman yolları ve yürüyüş yolları

-

Toprak

4. Karasal biyolojik (% 10)
-

Yangın rejimi

-

Orman örtüsü

-

Mera vejetasyonu

-

Orman sağlığı

Bu 11 kriterden her biri 1) iyi, 2) risk altında ve 3) kötü şeklinde değerlendirilir. Bu kriterler aşağıdaki
Tabloda açıklanmıştır.

Kriter
No

Kriter

Açıklama
Bu kriter su kalitesinin fiziksel, kimyasal ve biyolojik bileşenlerini ifade
etmektedir. Hem yüzeysel hem de yüzey altı su kaynakları dikkate
alınmalıdır.

1

İyi

Planlamaya konu alt havzalardan herhangi birinde su kalitesi
sorunu görülmemekte veya önemsiz seviyede görülmekte. Aşırı
sediment ve bitki besin maddesi yükü veya kimyasal kirlilik
kaynağı görülmemekte, geçmiş veya aktif maden sahalarından
kaynaklı herhangi bir kirlilik riski bulunmamakta. Herhangi bir
asitleşme, toksik kirlilik veya ötrifikasyon riski veya durumu söz
konusu değil.

Risk
altında

Planlamaya konu alt havzalardaki akarsuların % 10’unda kirlilik
sorunu görülmekte ve havza genelinde orta düzeyde kirlilik riski
söz konusu. Sediment ve bitki besin maddesi yükünde artış
gözlenen akarsular mevcut. Zaman zaman kimyasal kirlilik
kaynağı görülmemekte ve içme suyu kaynaklarına bulaşma riski
taşımakta. Geçmiş veya aktif maden sahalarından kaynaklı kirlilik
riski bulunmamakta. Orta seviyede asitleşme, toksik kirlilik veya
ötrifikasyon riski veya durumu söz konusu.

Kötü

Planlamaya konu alt havzalardaki akarsuların % 10’undan
fazlasında kirlilik sorunu görülmekte ve havza genelinde yüksek
düzeyde kirlilik riski söz konusu.

Su kalitesi

Bu kriter akarsuların doğal akış süreçlerinden miktar, zamanlama ve süre
bakımından değişimleri ifade etmektedir.

2

Su miktarı

İyi

Doğal akış koşulları geçerlidir. Çok etkisiz bir değişim olabilir ama
ciddi bir değişim söz konusu değildir. Havzada önemli baraj veya
hidrolojik yapı bulunmamakta genellikle akarsular doğal
yataklarında akmakta, göller doğal olup düşük seviyede taban
suyu kullanımı gerçekleşmekte. Akarsu hidrografları doğal akış
düzenini takip etmekte.

Risk
altında

Akarsu hidrografları ve göl seviyeleri doğal seyrinden belli
ölçüde ve yılın belli dönemlerinde bilinen sebeplerle sapmıştır.
Aşırı olaylar dışında (taşkın akışı veya düşük akışlar) hidrograflar
genellikle doğal seyrini korumaktadır. Pik akış veya minimum

akış seviyeleri değişmemiştir; fakat zamanlamaları veya süreleri
değişebilir.

Kötü

Aşırı akış olaylarının (en yüksek ve en düşük) boyutu,
zamanlaması ve süresi büyük ölçüde değişmiştir. Baraj ve
benzeri hidrolojik yapılar nedeniyle doğal akış süreçleri
tamamen değişmiştir. Akış değerleri doğal akış değerleri ile
korelasyon göstermemektedir.

Bu kriter sucul habitat durumunu akarsularda habitat fragmantasyonu,
odunsu moloz ve kanal fonksiyonelliği ile tanımlamaya yöneliktir.

3

4

Sucul habitat
durumu

Sucul biyota

İyi

Sucul habitatlar ve akarsu kanalları büyük ölçüde
korunmaktadır. Fragmantasyon bir sorun teşkil etmemekte zira
habitatlar arası bağlantı sorunu görülmemekte. Odunsu moloz
miktarı doğal seviyelerine yakın. Akarsu yatakları doğal derinlik
ve genişlikte. En fazla % 5’inde insan etkisiyle kanal yapısı
değişmiş olabilir. Genellikle doğal taşınma ve birikme süreçleri
devam etmekte.

Risk
altında

Bir miktar iyi durumda sucul habitatlar mevcut fakat havza
genelinde akarsu kanallarında bozulma eğilimi var. Akarsu
habitatlarının % 25’e kadarki kesiminde fragmantasyon ciddi
boyutta. Odunsu moloz normalin çok altında seviyede. Akarsu
ağının % 25’e yakın kesiminde akarsu yatağına müdahale edilmiş
(genişletme, derinleştirme ve betonlaştırma)

Kötü

Havza genelinde birbiriyle bağlantılı yüksek kalitede sucul
habitat koşulları kaybolmuş. Çoğu kanal kesitinde akarsuya
müdahale edilmiş. Havzanın % 75’inde fragmantasyon söz
konusu ve habitatlar arası devamlılık büyük oranda kaybolmuş.
Odunsu moloz birikintileri yok denece kadar az. Akarsu
çevrelerinde erozyon ciddi bir seviyeye ulaşmış. Artış gösteren
sediment yükü nedeniyle birçok akarsu alt kesimi çatallanmış ve
insan etkisiyle taşkın ovasından izole olmuş.

Bu kriter sucul faunanın dağılış, yapı ve yoğunluğunu ifade etmektedir.
Değerlendirmede tek tür yerine topluluklara odaklanılması daha doğrudur.
Ayrıca yerel türlerle istilacı türler arasındaki etkileşim yerine toplulukların
değişimine bakılması yararlı olacaktır. Örneğin, bir alabalık türüne ait
populasyonda azalma buna karşın suyun antropojenik olarak ısınmasına
yol açılması ile dışardan bir türün populasyonunun artması doğru bir
indikatördür.
İyi

Diğer komşu havzalarla karşılaştırıldığında bulunması beklenen
sucul fauna öğeleri % 90 oranında korunmuştur. Yerel öğeler ile
dışardan gelenler arasında çok az karışım söz konusudur.

Dışarıdan gelen (egzotik) ve istilacı türler bulunmakta fakat
doğal türleri etkileyecek boyutta değildir.

Risk
altında

Diğer komşu havzalarla karşılaştırıldığında % 70-90 arası oranda
önemli sucul fauna öğelerinin ve topluluklarının korunduğu
görülmekte. Yabancı ve istilacı türler görülmekle ve yerel türleri
etkilemekle beraber yerel tür ve toplulukların hala
üretkenliklerini devamlılıklarını korudukları görülmekte.

Kötü

Havzadaki su ortamlarında dış kaynaklı istilacı tür ve topluluklar
ağırlık kazanmış durumda. Yerel tür ve topluluklar yer yer ve çok
dağınık biçimde bulunmakta. Oranları % 70’in altına düşmüş
vaziyette. Sucul yaşam ortamlarının bağlantıları bariyerler ile
kesilmiş. Kirlilik nedeniyle sucul fauna yaşamının geçmişi ve
değişimi anlaşılamamakta.

Bu kriter havzada yer alan doğal dere kıyısı ve sulak alan vejetasyonlarının
durumu ve fonksiyonelliğini ifade etmektedir. Değerlendirme yapılırken
mevcut bitki örtüsü olması gereken doğal bitki örtüsü ile karşılaştırılır. Bitki
topluluklarının klimaks veya klimaksa yakın bir süksesyon evresinde olması
pozitif bir durum, bunun tersi yani süksesyonun başındaki toplulukların
bulunması ise ekolojik faktörlerde yakın zamanda değişim olduğunu
göstermesi bakımından negatiftir. Doğal türlerden oluşan dere kıyısı tür ve
yaş kompozisyonunun çeşitlilik göstermesi ve dere şevlerini
koruyucu/taşkına dayanıklı bir örtüden oluşuyor olması önemli bir
değerlendirme kriteridir. Diğer önemli bir nokta da taban suyu seviyesidir.
Seviyenin düştüğünü veya düşmekte olduğunu gösterir indikatörler kötüye
gidişin de göstergesidir.
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İyi

Doğal vejetasyon havzada yer alan tüm su ortamlarında
korunmuştur ve fonksiyonlarını (gölge etkisi, filtrasyon, habitat
vb.) yerine getirmektedir. Bitki örtüsü doğal türlerden oluşmakta
ve süksesyon evresinin ortalarında veya klimaks duruma yakın.
Havzadaki dere kıyısı ve sulak ekosistemelerde doğal bitki
örtüsünün en az % 80’i sağlıklı, kapalılık, yaş ve yapı bakımından
çeşitlilik göstermekte. Doğal türler ekosistemin devamlılığını
sağlayacak şekilde üretkenliklerini sürdürmekte. Tüm akarsu
koridoru ve kıyı ekosistemi bileşenleri dinamik bir denge içinde.

Risk
altında

Dere kıyısı ekosistemleri ve sulak alanlarda kısmen insan etkisi
söz konusu. Doğal bitki örtüsü insan etkisinin olduğu yerlerde
kompozisyon, üretkenlik, ve fonksiyonellik yönünden orta
düzeyde negatif yönde etkilenmiş. Akarsu kıyı ekosistemleri ve
sulak alan vejetasyonunun % 25-80 arası bir kısmı hafif ve orta
seviyede zarar görmüş. Genellikle orta ve klimaks seviyede
olmasına rağmen % 25’e yakın oranda erken süksesyon

Dere kıyısı ve
sulak alan
vejetasyonu

evresinde bitki örtüsü mevcut. Su rejiminin değiştiği bazı lokal
alanlarda kurakçıl otsu vejetasyon gelişmiş fakat henüz yaygın
değil.

Kötü

Havzadaki dere kıyısı ekosistemleri ve sulak alanların genelinde
doğal bitki örtüsü fonksiyonelliğini yitirmiş durumda. Doğal bitki
örtüsünün en fazla % 25’i sağlıklı, üretken ve çeşitliliğe sahip.
İnsan etkisinin olduğu alanlarda doğal bitki örtüsü zarar görmüş
vaziyette ve yer yer erken süksesyon evresinde özellikle kurakçıl
topluluklar gözlenmekte. Bazı durumlarda taban suyu seviyesi
suya bağımlı yaşayan dere kıyısı ekosistemini desteklemekten
uzak şekilde azalmış durumda.

Bu indikatör orman yol yoğunluğu, yeri ve durumunun hidrolojik ve
sediment verimine etkilerini ortaya koymaya yöneliktir.
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Orman
yolları ve
yürüyüş
yollarının
durumu

İyi

Yollar ve yürüyüş patikaları gibi yapıların yoğunluk, durum ve
dağılımı hidrolojik rejime etki edecek seviyede değildir. Mevcut
yol ve patika yoğunluğu 1 km/km2 den düşüktür. Havzada yer
alan yol, drenaj yapısı ve yol geçişlerinden % 75’i bakımlı ve iyi
durumdadır. Yolların % 10 undan azı derelere 100 metreden
daha yakındır veya kesişmektedir. Yolların çok azı stabil olmayan
toprak ve anakaya yapısı üzerinde olup yol kaynaklı kütlesel
toprak hareketi gözlenmemektedir.

Risk
altında

Yol durum, dağılım ve yoğunluğu havza su ortamlarının orta
seviyede risk altında olduğunu göstermektedir. Yol ve yürüyüş
patikası yoğunluğu 1-2.4 km/km2 arası. Havzada yer alan yol,
drenaj yapısı ve yol geçişlerinden % 50-75 arası bakımlı ve iyi
durumdadır. Yolların % 10-25 arası derelere 100 metreden daha
yakındır veya kesişmektedir. Yolların birkaçı stabil olmayan
toprak ve anakaya yapısı üzerinde olup yol kaynaklı kütlesel
toprak hareketi riski orta seviyede gözlenmemektedir.

Kötü

Yollar ve yürüyüş patikaları gibi yapıların yoğunluk, durum ve
dağılımı hidrolojik rejime ciddi seviyede etki edecek seviyede
olup akışın zamanlaması, miktarı ve sediment yükü olumsuz
etkilenmektedir. Yol ve yürüyüş patikası yoğunluğu 2.4 km/km2
nin üzerindedir. Havzada yer alan yol, drenaj yapısı ve yol
geçişlerinden % 50’den azı bakımlı ve iyi durumdadır. Yolların %
25’den fazlası derelere 100 metreden daha yakındır veya
kesişmektedir. Yolların birçoğu stabil olmayan toprak ve
anakaya yapısı üzerinde olup yol kaynaklı kütlesel toprak
hareketi riski ciddi bir sorun olarak görülmektedir.

Bu gösterge toprak yapısının doğal yapısından erozyon, üretkenlik ve
kirlilik bakımından ne ölçüde saptığını ortaya koymaya yöneliktir. Burada

erozyon ve toprak özellikleri başlıca değerlendirme kriterleridir. Erozyonun
varlığı hem bitki örtüsü hem de hızlanmış sedimentasyonla anlaşılabilir.
Yakında akut atmosferik kirlilik kaynaklarının varlığı (termik santral, açık
maden sahası vb.) veya uzun mesafe kronik kirlilik durumu (sanayi
merkezleri kaynaklı vb.) dikkate alınır.

İyi

Toprak yapısında doğal durumundan erozyon, üretkenlik ve
kirlilik bakımından herhangi bir farklılaşma yoktur. Havza
genelinde bitki besin maddesi ve hidrokimyasal döngü
bakımından bir sorun gözlenmemektedir. Havza genelinde
erozyon görülmemektedir. Atmosferik birikim dahil herhangi bir
kirlilik kaynağına rastlanmamaktadır.

Risk
altında

Doğal toprak özellikleri orta seviyede değişime uğramıştır. Genel
anlamda toprak yapısında orta seviyede etki ve değişim söz
konusudur. Havzanın % 25 ine kadar olan kesiminde toprak
üretkenliği ve bitki besin maddesi döngüsü bileşenleri zarar
görmüştür. Havzanın % 10’undan daha az bir kısmında tabaka,
oluk veya oyuntu erozyonu gözlenmekte fakat oyuntular çok
yaygın ve derin değil. Düşük seviyede de olsa toprakta kirlilik söz
konusu. Atmosferik birikim henüz zarar verici seviyenin altında.

Kötü

Doğal toprak ve arazi koşullarından ciddi sapmalar var. Havza
genelinde toprak yapısı zarar görmüş. Havzanın % 25 inden fazla
kesiminde toprak üretkenliği ve bitki besin maddesi döngüsü
bileşenleri zarar görmüştür. Havzanın % 10’undan fazlasında
tabaka, oluk veya oyuntu erozyonu gözlenmekte ve oyuntular
çok yaygın, genişlemekte ve derin. Havza genelinde topraklarda
kirlilik söz konusu. Atmosferik birikim ise zarar verici seviyenin
üzerinde.

Toprak
durumu

Geçmişteki bitki örtüsü, yakıt bileşenleri, yangın frekansı, şiddeti ve
desenindeki değişimlerin havza hidrolojik sistemine etkilerini
değerlendirmeye yönelik bir göstergedir.
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Yangın rejimi

İyi

Geçmişteki yangın frekansında bir değişim söz konusu değil.
Bitki örtüsü yangına dayanıklı ve uyumlu. Toprak ve su
kaynaklarını koruyucu işlevlerini yerine getiriyorlar. Büyük ve
şiddetli bir yangın sonrası bitki örtüsü 1-2 yıl içerisinde
toparlanabilmekte.

Risk
altında

Yangın özelliklerindeki değişimler bitki örtüsü ve hidrolojik
sistem üzerinde orta seviyede risk yaratmakta. Bitki örtüsü
değişen koşullar nedeniyle su ve toprak koruma işlevlerini
sağlamakta zorlanıyor. Büyük ve şiddetli bir yangın sonrası

erozyon gerçekleşmekte ve su kaynakları zarar görmekte fakat
uzun vadede (2-5 yıl) havza sistemi toparlanabilmekte.

Kötü

Yangın özelliklerindeki değişimler bitki örtüsü ve hidrolojik
sistem üzerinde ciddi risk yaratmakta. Havzanın büyük
kesiminde değişen yangın koşulları nedeniyle yer yer ölü organik
madde birikimi veya ortadan kalkması durumları söz konusu.
Toprak ve su kaynakları risk altında ve çok zayıf ölçüde
korunmakta. Büyük ve şiddetli bir yangın sonrası çok ciddi
oranda erozyon gerçekleşmekte, sel taşkın riski artmakta, su
kaynakları zarar görmekte ve 5 yıldan kısa bir sürede havza
sistemi toparlanamamakta.

Bu gösterge ormansızlaşma veya orman alanlarındaki değişim nedeniyle
hidrolojik sistemde veya sediment rejiminde meydana gelen değişimleri
esas almaktadır.
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Orman
örtüsü
durumu

İyi

Havzada yer alan ormanların % 5’inden azı son 10 yılda ortadan
kalkmış veya zarar görmüştür.

Risk
altında

Havzada yer alan orman örtüsünün % 5-15 lik kısmı ortadan
kaldırılmış veya zarar görmüş durumda. Havza hidrolojik
sistemini orta seviyede negatif etkileme riski söz konusu.

Kötü

Havzada yer alan orman örtüsünün % 15 üzerinde bir kısmı
ortadan kaldırılmış veya zarar görmüş durumda. Havza hidrolojik
sistemini ciddi biçimde negatif etkileme riski söz konusu.

Havza içindeki meraların durumunun su ve toprak kaynaklarına etkilerini
ifade eden bir göstergedir.
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İyi

Havzadaki meralar doğal ve arzu edilen bir tür kompozisyonuna
sahip olup toprağı örtme kapasiteleri yüksektir. Bitki örtüsü
kompozisyonu hem besin maddesi döngüsü hem de hidrolojik
fonksiyonları yerine getirme yönünde yeterlidir. Oldukça sağlıklı
ve üretken bir mera durumu söz konusudur.

Risk
altında

Mera örtüsünde doğal yapıdan hafifle orta seviye arası
farklılaşmalar söz konusudur. Doğal tür ve gruplardan bazıları
ortadan kalmış ve besin maddesi döngüsü etkilenmiştir. Bazı çok
yıllık türlerde azalma ve bozulmalar söz konusudur. Yer yer
erozyon oluşumları göze çarpmakta. Bozuk yapıda meralara
rastlanmaktadır.

Kötü

Doğal yapıya göre mevcut örtü önemli bir değişim göstermiştir.
Mera durumu havza genelinde bozuk veya çok bozuktur. Doğal
türler azalmış, otlatmaya dayanıklı dikensi ve kurakçıl türler

Mera
vejetasyonu

ortaya çıkmıştır. Meralarda erozyon indikatörleri yaygın biçimde
görülmektedir.
Hava kirliliği, iklim değişikliği, hastalık ve böcek zararı nedeniyle
ormanlarda meydana gelen zararların toprak ve su kaynaklarına etkilerini
temel alan bir göstergedir.
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Orman
sağlığı

İyi

Havzada yer alan ormanların % 20 sinden az bir kısmı hastalık,
böcek veya ozon gibi etkiler nedeniyle risk altındadır.

Risk
altında

Havzada yer alan ormanların % 20-40 arası bir kısmı hastalık,
böcek veya ozon gibi etkiler nedeniyle risk altındadır.

Kötü

Havzada yer alan ormanların % 40’dan fazla bir kısmı hastalık,
böcek veya ozon gibi etkiler nedeniyle risk altındadır.

D. Planlamaya konu olacak havzada dere sınıflaması yapılır. Strahler yöntemi
önerilmektedir.
E. CBS altlığında dere kıyı zonu katmanı çizilir.
F. Planlamaya konu havzada dere segmentleri incelenerek kritik segmentler işaretlenir.

