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ÖZET 

 

Yüksek Lisans Tezi 

 

SULTAN SAZLIĞININ SULAK ALAN RESTORASYONU UYGULAMALARI 

AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Zerrin KARAARSLAN 

 

Ankara Üniversitesi  

Fen Bilimleri Enstitüsü  

Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı 

 

Danışman: Prof. Dr. Nilgül KARADENİZ 

 

Çalışma, Develi Havzası’nda gerçekleştirilen suyla ilgili faaliyetlerin Sultan Sazlığı Milli Parkı 

ekosistemine etkilerinin değerlendirilmesi ve sulak alan restorasyonu stratejisinin belirlenmesi 

amacıyla yürütülmüştür. Bu kapsamda Sultan Sazlığı sulak alan ekosisteminde meydana gelen 

değişim zamansal olarak incelenmiş,  meydana gelen bozulmayla birlikte alınan önlemler ve 

etkileri sulak alan restorasyonu yaklaşımıyla değerlendirilmiştir. Çalışmanın ilk aşamasında 

literatür araştırmasıyla alanın bozulmadan önceki ideal koşulları belirlenmiştir. İkinci aşamada 

ise arazi çalışmaları ve literatür araştırmalarıyla alanın güncel koşulları tanımlanmıştır. Daha 

sonra alanın ideal koşulları ile güncel koşulları karşılaştırılmıştır. Bu kapsamda belirlenen temel 

sorun; havzalar arası su transferiyle Zamantı Nehri’nden Sultan Sazlığı’na verilmeye başlanan 

suyun, sulak alan ekosistemine etkilerinin tespit edilmemiş olmasıdır. Bu çerçevede alanda 

meydana gelen değişim Zamantı Nehri’nden su verilmeye başlandığı dönemi de kapsayacak 

şekilde fiziksel, kimyasal ve ekolojik açıdan incelenmiştir. İçme suyu standartlarına uygun 

nitelikteki Zamantı Nehri suyunun verilmesiyle birlikte Sultan Sazlığı’ndaki göllerin su 

kalitesinin değiştiği, özellikle tuzlu olan Yay Gölü’nün elektriksel iletkenliğinde kayda değer 

bir düşüş olduğu tespit edilmiştir. Su kalitesiyle birlikte topraktaki mineral maddelerin 

miktarında da değişimler ortaya çıkmış ve bu değişimlere bağlı olarak Yay Gölü florasında 

değişimler gözlenmiştir. Tatlı su göllerinin kenarından görülen sazlık alanların Yay Gölü 

etrafında da oluşmaya başladığı tespit edilmiştir. Bu durumda Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda 

ekolojik süreçlerin tehdit altında olduğu görülmektedir. Söz konusu tehditlere bağlı olarak 

ortaya çıkacak değişimleri önlenmesi, sulak alan yapı ve fonksiyonunun tekrar kazanılmasına 

yönelik sulak alan restorasyon stratejisi belirlenmiş ve bu stratejinin uygulanması için öneriler 

geliştirilmiştir.    

 

Temmuz 2015, 118 sayfa   

Anahtar Kelimeler: Sulak Alan Politikası, Peyzaj Değişimi, Ekosistem Restorasyonu 
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EVALUATION OF SULTAN MARSHES IN TERMS OF WETLAND 

RESTORATION IMPLEMENTATIONS 

 

Zerrin KARAARSLAN 
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In this research, it is aimed to evaluate effects of hydrological operations carried out at 

Develi Basin on Sultan Marshes National Park and to specify the wetland restoration 

strategy. The changes on site ecosystem searched temporally. Preventive operations and 

their effects evaluated according to wetland restoration approach. At the first step, the 

ideal conditions of the area were determined by literature researches. At the second step 

the current conditions of the site were determined according to field works and literature 

researches. At next step ideal conditions of the area compared with current conditions. 

The main problem detected in this research is lack of evaluation for effects on wetland 

ecosystem of water which started to given from Zamantı River, by inter-basin water 

transfer. Site searched physically, chemically and ecologically as periodically which 

contain the time after water given from Zamantı River. Water quality of the lakes at site 

has been changed with the water inflow. It was determined considerably decrease at 

electrical conductivity of Yay Lake. There has been also changes amount of mineral 

matter at soil. Some changes at Yay Lake flora also monitored depending on these 

changes. Marshes which generally seen at freshwater lakes have been seen at around 

salty Yay Lake. It has seen that ecological processes at Sultan Marshes National Park 

are threatened. In this research wetland restoration strategy and suggestions for 

implementation specified for preventing changes connected to these threats and gain the 

wetland function and values back.   

 

July 2015, 118 pages 

Key Words: Wetland Policy, Landscape Change, Ecosystem Restoration 
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1. GİRİŞ 

İnsanoğlu tarih boyunca hayatını devam ettirebilmek için, yaşadığı ekolojik sistemle 

sürekli bir alışveriş halinde olmuştur. Ancak özellikle içinde yaşadığımız yüzyılda;  

artan teknolojik gelişmeler, hızlı nüfus artışı ve kentleşme gibi etkenlere bağlı olarak 

insanın doğa ile ilişkisi de şekil değiştirmiştir.  İlkel toplumlardaki hayatın devamı için 

doğadan faydalanma şeklindeki insan doğa iletişiminin yerini mevcut ekolojik sistemi 

bütünüyle değiştiren hatta yeniden şekillendiren yaklaşımlar almıştır. 

Odum ve Barrett’e (2008) göre topluma fayda sağlayan mal ve hizmetlerden sadece 

insanlar tarafından yapılmış olanlara parasal değer biçilmekte ve insan hayatını 

etkileyen bir sorun ortaya çıkmadıkça doğanın bedelsiz olarak sunduklarının değeri 

bilinmemektedir. Bu anlayışa bağlı olarak hava, su ve toprak gibi doğal kaynakların 

yerini alabilecek başka bir madde bulunamayacağı ve bu kaynakların sadece doğal 

sistem içinde yenilenebileceği biliniyor olmasına rağmen, gelecek endişesi 

duyulmaksızın ölçüsüzce kullanılmıştır.  

İnsan hayatının devamı için gerekli olan yararlanma düzeyinin aşılması ile birlikte doğal 

kaynaklar üzerindeki baskı sömürü düzeyine erişmiştir. Bu yaklaşımın sonucu olarak, 

sahip olduğu değerler göz ardı edilerek yoğun bir kullanıma maruz kalan ekosistemler 

zaman içinde bozulmaya başlamıştır (Özerkmen 2002). 

İnsanların suya ve Antarktika hariç tüm kıtalarda, toplam kara yüzölçümünün % 4 – 

6’sını kapladığı tahmin edilen sulak alanlara bakışı da diğer doğal ekosistemlerle 

benzerlik göstermektedir (Beklioğlu ve Özen 2007).  

 

Dünya’nın en önemli genetik rezervleri arasında olan sulak alanlar; dünyadaki tüm 

türlerin % 40’ını, tüm hayvan türlerinin ise % 12’sini barındırmaktadırlar (Anonim 

2008a). Bunun yanı sıra bulundukları bölgenin su rejimini dengelemek, kıyılarda 

erozyon ve fırtına etkisini kontrol etmek, iklimi düzenlemek, su kalitesini artırmak, 

bitkisel ve hayvansal üretim ile rekreasyonel kullanım açısından önemli işlevlere 
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sahiptir (Anonymous 1995). Sulak alanlar aynı zamanda, yaban hayatı ve tehlike 

altındaki türler için de önemli habitatlardır (Boyraz 2005). 

 

Tarihsel sürece bakıldığında ilk insan yerleşimlerinin deltalar, taşkın ovaları, göl ve 

akarsu kıyıları gibi sulak alan olarak tanımlanan yerlerde yoğunlaştığı görülmektedir.  

Verimli taşkın ovalarında yapılan bitkisel ve hayvansal üretim ile sazcılık ve avcılık 

gibi faaliyetlerin bu medeniyetlerin gelişmesinde büyük etkiye sahip olduğu 

söylenebilir. Bununla birlikte suya saygılı bir kullanım tarzı benimsendiği için su 

kaynaklarına zarar verilmemiştir (Anonim 2008a).  

 

Daha sonraki süreçte özellikle Sanayi Devrimi ile birlikte hava, toprak ve biyolojik 

çeşitlilikte olduğu gibi sulak alanlar üzerinde de insan kaynaklı baskılar artmıştır. Artan 

baskılara bağlı olarak su kaynaklarının yeryüzündeki kapladıkları alanla birlikte 

kalitesinde de düşüşler gözlenmiştir (Erdoğan 2007).  

 

Su rejiminin değişimi, su kalitesinin farklılaşması, sulak alan ürünlerinin aşırı tüketimi, 

alanlara yabancı türlerin getirilmesi ve yönetsel problemlere bağlı olarak Dünya 

üzerindeki sulak alanların % 50’sinden fazlası yitirilmiştir.  Avrupa’da ise bu oranın 

%90’dan fazla olduğu tahmin edilmektedir (Karakılçık ve Özcan 2009). 

 

Türkiye; bulunduğu coğrafya ve iklim koşullarına bağlı olarak önemli bir sulak alan 

varlığına sahiptir. Bununla birlikte son 50 yıl içinde yaklaşık 1.300.000 hektarlık sulak 

alan; kurutma, doldurma ve su sistemlerine müdahaleler nedeniyle ekolojik ve 

ekonomik özelliğini yitirmiştir. Türkiye’deki toplam sulak alan yüzölçümünün 2,5 

milyon hektar olduğu göz önünde bulundurulduğunda mevcut sulak alanların yarısının 

kaybedildiği görülmektedir (Anonim 2008a). 

 

Sulak alanlarda meydana gelen kayıpların etkilerinin hissedilmeye başlamasıyla birlikte 

konuya ilişkin bilimsel araştırmalar ve Sivil Toplum Kuruluşları’nın (STK) 

faaliyetlerinde de artış kaydedilmiştir.  Artan bilimsel araştırmalarla yüksek 

üretkenlikleri ve sahip oldukları biyolojik çeşitlilik değerlerinin anlaşılması sulak 

alanlara olan ilgiyi de artırmıştır (Boyraz 2005). Tüm bu gelişmelere bağlı olarak sulak 
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alanlara yapılan baskıların azaltılması yönünde önlemler alınmasının yanı sıra tahrip 

veya yok edilen sulak alanların iyileştirilmesi veya yeniden kazanılmasına yönelik 

politikalar da geliştirilmeye başlanmıştır. Bu aşamada diğer doğal kaynaklarda olduğu 

gibi sulak alanlarda da “ekosistem yaklaşımı” ve “restorasyon kavramı” ülke politikaları 

ve uygulamalara girmeye başlamıştır (Erdoğan 2007). 

 

Bradshow’a (1996) göre restorasyon, bozulan bir şeyin eski haline dönüştürülerek kalite 

ve değerinin artırılmasıdır.  

 

İnsan müdahalesi ile bozulup değiştirilmiş alanlardaki peyzajın, daha önceki heterojen 

yapısına tekrar dönüştürülecek şekilde yeniden düzenlenmesini (yenilenmesini) konu 

alan restorasyon ekolojisi kavramı ile gündeme gelen ekolojik restorasyon faaliyetleri 

Endüstri Devrimi’nden bu güne doğal ekosistemler üzerindeki insan kaynaklı baskıları 

azaltmak, durdurmak veya tersine çevirmek için temel araç haline gelmiştir (Odum ve 

Barrett 2008). 

 

Uluslararası Ekolojik Restorasyon Örgütü (Society for Ecological Restoration 

International-SER International)  tarafından sunulan ve Dünya Doğayı Koruma Birliği 

(International Union for the Conservation of Nature-IUCN), tarafından kabul edilen 

tanıma göre ekolojik restorasyon; bozulmuş, etkilenmiş, zarar görmüş ekosistemlerin 

iyileştirilmesidir (Harris ve Diggelen 2006, Anonymous 2012). 

 

Ekolojik restorasyon çalışmalarının başlangıcı 1930’lu yıllara dayanmaktadır. Bununla 

birlikte 1980 yılında Cairn’in ekolojik restorasyona ilişkin sistematik bir araştırmayı 

kapsayan “Bozulmuş Ekosistemlerde Geri Dönüşüm Süreci” adlı çalışması ile 

Restorasyon Ekolojisi, ekolojinin bir dalı haline gelmiş ve sonrasında ekolojik 

restorasyon ile ilgili çalışmalar hızlı bir gelişme göstermiştir. Bu süreçte, Birleşmiş 

Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization-UNESCO) tarafından 1970 yılında uygulamaya konulan İnsan ve 

Biyosfer Programı’nın (MAB) ana çalışma konusunun ekolojik ilkeler doğrultusunda 

doğa ile insan arasındaki ilişki ve özellikle insan faaliyetlerinin ekosistem üzerindeki 

etkisi olarak belirlenmesinin payı büyüktür. Daha sonra Amerikan Sürdürülebilir 
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Biyosfer Girişimi, restorasyon ekolojisini ana çalışma konusu olarak belirlemiştir. 

Ayrıca Uluslararası Jeosfer – Biyosfer Programı ve Küresel Çevre İzleme Sistemi gibi 

önemli uluslararası programlar dahilinde restorasyon ekolojisi ile ilgili çalışmalar 

yürütülmektedir (Jianheng vd. 2011). 

 

Ekosistem temelli bir yaklaşım olan ekolojik restorasyon faaliyetleri orman ve step gibi 

karasal ekosistem tiplerinin yanı sıra karasal ve sucul ekosistemler arasında geçiş 

ekosistemi olma özelliğine sahip olan sulak alanlarda da uygulanmaktadır (Jianheng vd. 

2011).  

 

Sulak alan restorasyonu zarar görmüş ya da tahrip edilmiş sulak alan ekosistemlerinin 

bozulmadan önceki koşullara uygun olarak kısmen veya tamamen iyileştirilmesi, 

kaybolan koşulların geçmiştekinin aynısı olmasa da benzer şekilde yeniden yaratılması 

sayesinde kaybolan sulak alan değerlerinin yeniden kazanılması olarak 

tanımlanmaktadır (Anonymous 2002a). 

 

Ekolojik restorasyon yaklaşımıyla gerçekleştirilen sulak alan restorasyonunda başarı 

oranı; yapay sulak alan oluşturma ya da mevcut bir sulak alanın fonksiyonlarının 

iyileştirilmesine göre çok daha yüksektir (Kusler 2003). 

 

Kadlec ve Knight’a (1996) göre yaşamın sürdürülebilirliği açısından en önemli 

ekosistemler arasında yer alan sulak alanlarda meydana gelen bozulmalar ve buna bağlı 

olarak oluşan kayıplarla gündeme gelen sulak alan restorasyonu çalışmalarına 

Avrupa’da 1950 yılında, Amerika’da ise 1960’lı yılların sonlarında başlanmıştır.  

 

Sulak alan restorasyonu ile ilgili çalışmalarda genellikle, alanda bozulmadan önce var 

olan türlerin geri getirilmesi ve kaybolan ya da zarar gören tür kompozisyonlarının 

yeniden oluşturulması gibi sulak alan topluluklarının yapısına yönelik konulara 

yoğunlaşıldığı görülmektedir. Sulak alanların fonksiyonel değeri bilinmesine rağmen 

nadiren değerlendirilmektedir (Anonymous 1992). 
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Türkiye’de sulak alan restorasyonu hakkında yapılan ilk çalışmalara ilişkin kesin bir 

kayıt bulunmamakla birlikte Ürgen’e (1998) göre 1717 ve 1739 tarihli fermanlarda, 

Osmanlı İmparatorluğu devrinden Fatih Sultan Mehmet zamanında Haliç’in dolmasını 

önlemek için Haliç sırtlarında ağaçlandırmalar yapıldığı, Lale Devri’nde ise Kâğıthane 

ve Göksu Dere’lerinin kıyılarını güzelleştirmek amaçlı dikimler yapıldığı ifadeleri yer 

almaktadır (Kuşak 2006).  

 

Günümüzde Dünya genelinde pek çok sahada farklı ölçeklerde sulak alan restorasyonu 

faaliyeti yürütülmektedir. Ramsar Sözleşmesi kapsamında Türkiye için hazırlanan 

2011-2015 Ulusal Sulak Alan Stratejisi’nde yer alan konu başlıklarından biri “sulak 

alanların restorasyonu ve rehabilitasyonu”dur.  Bu çerçevede ülkemizde de kaybedilen 

sulak alan değerlerini yeniden kazanmaya yönelik faaliyetler yürütülmeye başlanmıştır 

(Anonim 2012c, Anonim 2013d). 

 

Sulak alan restorasyonu olarak adlandırılmasa da Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda da 

bozulan sulak alan ekosisteminin iyileştirilmesine yönelik faaliyetler yürütülmüştür.  

 

Sultan Sazlığı Milli Parkı’nın çalışma alanı olarak seçilmesinde; 

 Tatlı ve tuzlu ekosistemlerinin yanı sıra İç Anadolu step ekosisteminin zengin 

biyolojik çeşitliliğini de bünyesinde barındırması sayesinde Türkiye’nin en önemli 

sulak alanlarından biri olması, 

 Alanın bir korunan alan olması sayesinde, sulak alan restorasyonuna yönelik 

faaliyetleri uygulayacak bir yönetim yapısının bulunması, 

 Alana yönelik araştırmaların çokluğu sayesinde sulak alan restorasyonu için önemli 

olan; bozulmadan önceki ve bozulma sürecini açıklayan bilimsel araştırmaların fazla 

olması gerekçeleri etkili olmuştur.  

 

Kuşlar için önemli bir barınma, kuluçka ve göç sırasında konaklama noktası olması 

sebebiyle Avrupa’nın önemli kuş cennetlerinden biri sayılan Sultan Sazlığı’nın önemi 

1960’lı yıllarda fark edilmeye başlamıştır.  1970’li yıllardan itibaren de sahip olduğu 

özellikler sebebiyle alana Milli Park, Kültürel Sit ve Ramsar Alanı gibi koruma statüleri 

verilmiştir. Ancak sahip olduğu tüm bu statüler Sultan Sazlığı’nın korunmasında yeterli 
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olamamıştır (Karasaba 2006). Sulama projeleri ve diğer insan faaliyetlerine bağlı 

baskılar sonucu sulak alan ekosistemi büyük oranda zarar görmüştür (Özesmi vd 1993). 

 

Sultan Sazlığı’nda sulak alan ekosistemini etkileyen en önemli müdahale olan Develi 

Havzası Sulama Projesi 1988 yılında faaliyete geçmiştir. Sultan Sazlığı’nın bu döneme 

kadar batı ve güneyden gelen önemli akarsular, doğu ve kuzeydeki kaynaklar (Soysallı 

ve Çayırözü Pınarları), Erciyes Dağı’ndan gelen yüzey suları ile yağmur ve kar 

şeklindeki yağışlarla beslendiği görülmektedir (Karasaba 2006). 

 

Doğal su rejiminde, ilkbahar döneminde yağışların artmasıyla birlikte Sultan Sazlığı 

yüzey alanının genişlediği, kuzeyindeki ”Yırtnak” mevkiinden Yay Gölü’ne boşaldığı 

ve düzenli akış rejimine sahip Soysallı ve Çayırözü Pınarları’nın Yay Gölü’ne doğru 

yayılarak Kepir Sazlığı’nı oluşturduğu bilinmektedir (Kasparek 1986, Karadeniz 1995).  

Sazlıktaki suların yükselerek Yay Gölü’ne doğru geçişi sonrasında fazla üretken 

olmayan Yay Gölü ekosistemi organik madde yönünden zenginleşerek çok sayıda 

kuşun beslenmesine olanak sağlamaktadır (Karasaba 2006).  

 

Develi Havzası’nda 1970’li yıllardan itibaren yapılan faaliyetlerin Sultan Sazlığı’na 

etkileri zaman içinde ortaya çıkmıştır. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü 

tarafından Develi Havzası’nda uygulanmaya başlanan tarımsal sulama projeleri 

kapsamında, sazlığı besleyen kaynaklardan Yeşilhisar Çayı üzerine Akköy Barajı, 

Yahyalı Deresi üzerine ise Ağcaşar Barajı kurulmuştur. Güneyden gelerek sazlığa 

karışan Dündarlı Deresi de Kovalı Barajı ile kesilerek sulamaya yönlendirilmiştir 

(Uygun 2005).   

 

Barajların faaliyete geçmesine bağlı olarak özellikle Yay Gölü ekosisteminin 

devamlılığı açısından önem taşıyan ekolojik işleyiş sekteye uğramıştır.  Alanın 

hidrolojik sistemine yapılan müdahaleler ile birlikte sazlığı besleyen su kaynaklarında 

ciddi ölçüde azalma görülmüştür. Aynı zamanda drenaj ve sulama amaçlı açılan 

kanalların topoğrafik yapıda meydana getirdiği değişime bağlı olarak yüzey suyunun 

doğal akışı da gerçekleşememektedir. Sulamadan dönen suların Dündarlı Boşaltım 

Kanalı, Ufaktepe Boşaltım Kanalı ve Camız Pompası ile tatlı su sazlıklarına ve Yay 
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Gölü’ne verilmesi sonucu kimyevi gübre atıkları ve tarım ilaçları taşıyan sular, tatlı su 

ve tuzlu su ekosistemlerini tehdit eder hale gelmiştir (Özesmi vd. 1993).  

 

Sulak alanlar sediment, su kaynağı, hidrolojik rejim ve buna bağlı olarak su dengesinde 

meydana gelen değişimlere duyarlı ekosistemlerdir (Koç 2008). Sultan Sazlığı’nda da 

hidrolojik yapıdaki bozulmaya bağlı olarak sulak alan ekosisteminde bozulmalar ortaya 

çıkmıştır (Anonim 2007a). Develi Havzası Sulama Projesi’nin ilk aşamasının 

tamamlanmasını takip eden birkaç yıl içinde Sazlık tamamen kuruma tehlikesiyle karşı 

karşıya kalmıştır. Yay Gölü ve sazlık alanlarda 1990-1991 yıllarındaki su seviyesi ile 

2000-2002 yıllarındaki su seviyesi karşılaştırıldığında 1 metrelik bir düşüş olduğu 

gözlenmiştir (Anonim 2008a).  Su seviyesindeki düşüş sulak alan habitatlarının yanı 

sıra alandaki flora ve faunayı da etkilemiştir. Alandaki kontrolsüz otlatma faaliyetlerinin 

de etkisiyle bitki örtüsü tahrip olmuş, kuş popülasyonu ve kuş türlerinin sayısında 

azalma görülmüştür (Özesmi vd 1993).  

 

Yürütülen projelerin Sultan Sazlığı Milli Parkı’na olumsuz etkilerinin görülmeye 

başlanması ile birlikte Sazlığın kurtarılmasına yönelik kararlar alınmaya başlanmıştır. 

Alınan bu kararların ortak noktası ise Sazlığın su ihtiyacını karşılamaya yönelik su 

verilmesidir (Dadaser-Çelik vd. 2009)  

 

Bu kapsamda Sultan Sazlığı’nı etkileyen en önemli gelişme Sazlığın hidrolojik 

yapısının düzeltilmesine için önemli bir araç olarak nitelendirilen Zamantı Derivasyon 

Tüneli’nin 2010 yılında tamamlanmış olmasıdır (Anonim 2013a).  

 

Bu bağlamda Sultan Sazlığı Milli Parkı ve Ramsar Alanı Uzun Devreli Gelişme Planı 

ve Yönetim Planı’nda, Zamantı Derivasyon Tüneli ile havzaya getirilecek Zamantı 

Nehri suyunun tarımsal sulamada kullanılması ile Sultan Sazlığı’na doğal su 

kaynaklarından yeterli miktar ve nitelikte su girişi sağlanarak sulak alan ekosistemin 

doğal yapısına kavuşturulması öngörülmüştür (Anonim 2008b).  

 

Tünelin tamamlanarak Develi Havzası’na su verilmeye başlanması sonrasında ortaya 

çıkan durum ise öngörülenden farklılık göstermektedir. Mevcut durumda farklı bir 
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havzadan getirilen su nitelik ve niceliği göz önünde bulundurulmaksızın Sultan Sazlığı 

Milli Parkı’na verilmektedir. Bu duruma bağlı olarak sulak alan ekosisteminde değişim 

yaşanması kaçınılmazdır.  Ancak Zamantı Nehri’nin suyunun verilmesi ile birlikte 

Sazlığın hidrolojik yapısında meydana gelen değişim ve etkilerinin tespitine yönelik 

herhangi bir araştırma bulunmamaktadır. 

 

Bu bağlamda araştırma kapsamında tespit edilen temel boşluk; Sultan Sazlığı 

ekosisteminin yeniden kazanılması için temel araçlardan biri olarak görülen, havzalar 

arası su transferi ile Yukarı Seyhan Havzası’nda bulunan Zamantı Nehri’nden Develi 

Havzası’na, dolayısıyla Sultan Sazlığı’na verilmeye başlanan yüksek miktardaki suyun, 

su dengesine ve sulak alan ekosistemine etkilerinin henüz tespit edilmemiş olmasıdır.  

 

Bu çerçevede araştırmada ele alınan ve cevap aranan araştırma soruları şunlardır: 

 Develi Havzası’nda hidrolojik sistemine yapılan müdahalelerin Sultan Sazlığı 

ekosistemine etkileri nelerdir? 

 Alanda zarar gören ya da kaybedilen sulak yapı ve fonksiyonunun, onarımı ya 

da yeniden kazanılmasına yönelik uygulamalardaki yaklaşım nedir?  

 Mevcut uygulamaların başarı düzeyleri sulak alan restorasyonu yaklaşımı 

açısından değerlendirildiğinde ortaya nasıl bir sonuç çıkmaktadır? 

 

Araştırmanın dayandığı temel hipotezler ise; 

 Hidrolojik sisteme yapılan müdahalelerin sulak alan ekosistemine zarar verdiği 

veya müdahalenin düzeyine bağlı olarak yok olmasına sebep olduğu ve 

 Sulak alan restorasyonu yaklaşımının kaybedilen sulak alan değerlerinin 

kazanılması için temel araçlardan biri olduğudur. 

 

Tez çalışmasının amacı Zamantı Nehri’nden Sultan Sazlığı Milli Parkı’na su girişi de 

dahil olmak üzere Develi Havzası’nda gerçekleştirilen suyla ilgili faaliyetlerin Sazlık 

ekosistemine olan etkilerinin değerlendirilmesi ve sulak alan restorasyonu yaklaşımı 

kullanılarak, bozulmadan önceki koşullarının sağlanmasına yönelik stratejilerin 

belirlenmesidir.  
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Sulak alan restorasyonu yaklaşımına göre çalışmaya kronolojik olarak Sultan Sazlığı’na 

herhangi bir müdahalenin yapılmadığı bozulmadan önceki ideal koşulların tespiti ile 

başlanılmış ve Develi Havzası Sulama Projesi’nin uygulamaya geçen aşamalarının 

etkileri sırasıyla değerlendirilmiştir.  

 

Sultan Sazlığı Milli Parkı’ndaki peyzaj değişiminin değerlendirildiği zaman aralığı olan 

1990-2012 dönemi temin edilebilen en eski ve en güncel sayısal verilerin durumuna 

göre belirlenmiştir. Değişimin değerlendirildiği aralık olan 1990-2012 yılları arası 

dönem alana Zamantı Tüneli ile Develi Havzası dışından getirilen suyun verilmeye 

başlandığı dönem olan 2010 yılı sonrasını da içermektedir. Bu bağlamda tez çalışması 

Zamantı Nehri’nden gelen suyun Sultan Sazlığı ekosistemine etkilerinin 

değerlendirildiği ilk araştırma olması açısından özgün bir değere sahiptir.   

 

Elde edilecek bulgular ve sonuçlar ile tez çalışması; 

 Çevresel koşulların yanı sıra ekonomik ve sosyal unsurların da göz önünde 

bulundurulduğu uzun vadeli değerlendirmeleri içermesi, 

 Gelecek nesillerin sağlıklı bir şekilde yaşamalarına olanak sağlayacak 

sürdürülebilir bir sulak alan restorasyon yaklaşımını tanımlaması,  

 Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda daha sonra yürütülecek olan çalışmalara fayda 

sağlayacak olmasının yanı sıra, az sayıda akademik çalışmanın bulunduğu sulak 

alan restorasyonu konusunda bundan sonra yapılacak çalışmalara referans 

olması açısından önem taşımaktadır. 

 

1.1 Araştırma Alanının Tanımı 

1.1.1 Coğrafi konum 

 

Araştırma alanı olarak belirlenen Sultan Sazlığı Milli Parkı, İç Anadolu bölgesinde 

Kayseri iline bağlı Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçeleri sınırları içinde 38 12’ 14’’N - 

38 25’ 49’’N enlemleri ile 35 09’ 20’’E  - 35 22’ 20’’E boylamları arasında yer 

almaktadır. Kayseri’nin 70 km güneyinde yer alan Sultan Sazlığı; Develi ilçesinden 35 

km, Yahyalı ilçesinden 24 km, Yeşilhisar ilçesinden ise 18 km uzaklıktadır. Konum 
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olarak Çayırözü, Soysallı, Yenihayat, Yeşilova köyleri ve Sindelhöyük kasabası ile 

çevrili durumdadır (Şekil 1.1) (Anonim 2008b). 

 

 

Şekil 1.1 Araştırma alanının coğrafi konumu (Anonim 2008b’den uyarlanmıştır) 
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1.1.2  İklim 

 

Sultan Sazlığı Milli Parkı, karasal iklimin hakim olduğu İç Anadolu Bölgesi’nde yer 

almasına rağmen,  kışların soğuk ve serin, yazların sıcak geçtiği “Yarı - kurak 

Subtropikal Akdeniz Karasal” iklimin özelliklerine sahiptir. Sultan Sazlığı Milli 

Parkı’nın içinde bulunduğu Develi Havzası’nda yıllık ortalama sıcaklık 11,5 
°
C’dir 

(Anonim 2008b).  

 

Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda yıllık ortalama toplam yağış miktarı 364,1 mm’dir. Şekil 

1.2’de aylara göre yağış ve sıcaklık değerleri verilmiştir.  Yağışın en düşük olduğu 

Temmuz-Ağustos aylarında maksimum sıcaklık değerlerinin ölçüldüğü görülmektedir 

(Anonim 2008b). 

 

 

Şekil 1.2 Sultan Sazlığı’nda ortalama sıcaklık ve yağış (Anonim 2008b) 

 

 

Develi Havzası’nda DSİ’ye ait istasyonların yağış ve buharlaşma ölçümleri 

değerlendirildiğinde; Ocak-Şubat-Mart aylarında buharlaşmanın en düşük seviyede 

bulunduğu, Temmuz ayında ise en yüksek seviyeye ulaştığı tespit edilmiştir (Aksoy 

2003 ). 

1.1.3 Topoğrafik yapı  

Sultan Sazlığı Milli Parkı kuzeyde Erciyes Dağı (3917m), doğuda Develi Dağı (2074 

m), güneyde Aladağ (3333 m) ile Elmadağ Tepesi (2235 m) ve batıda Mazıtumba T. 
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(1608 m) ile birlikte Berçene T. (1807 m) yükseltileriyle çevrili Develi Kapalı 

Havzası’nın en alçak kısmında yer almaktadır (Anonim 1998).  

 

Topoğrafik olarak düz bir yapıya sahip olan Develi Havzası’nın eğimi % 2 civarındadır 

(Çelik vd. 2007). Sultan Sazlığı Milli Parkı’nın eğimi ise % 0 – 1 arasında 

değişmektedir (Şekil 1.3). 

  

 

LEJANT 

   EĞİM GRUPLARI                  DİĞER 

 

 

 

Şekil 1.3 Develi Havzası’nın topoğrafyası (Karadeniz 1995’ten uyarlanmıştır)  



 13 

1.1.4 Jeolojik ve jeomorfolojik yapı 

 

Sultan Sazlığı Milli Parkı tektonik bir çöküntü ovası niteliğindeki Develi Ovası’nın orta 

kısmında derinliği 1-1,5 m arasında değişen Yay Gölü ve çevresindeki sazlık ve 

bataklık alanların birleşiminden oluşmaktadır (Anonim 1999).  

 

Develi Ovası’nın oluşumuna ilişkin yapılan çalışmaların tümünün ortak sonucu Ova’nın 

bir çöküntü alanı olduğu yönündedir (Karadeniz 1995). 

 

Erol’a (1993) göre Ova’nın oluşumunun kuzeyde yer alan Erciyes Dağı’nın oluşumu ile 

doğrudan bir ilgisi bulunmaktadır.  Develi Ovası-Kayseri Ovası depresyonunun 

tabanının çökmesi ile birlikte iki ova arasında oluşmaya başlayan Erciyes Dağı’nın 

merkez konisi çöken eski volkanik tabanı üzerinden yükselmeye başlamıştır (Anonim 

1993a).  

 

Erciyes Dağı’nın oluşumu kuzeyde oluşumu devam eden İncesu Vadisi ile Aliboran ve 

Çalbama eşiklerinin gelişimini, bu eşikler ise Develi Ovası’nda oluşan Üst Pleyistosen 

Gölleri’nin yüzey yüksekliğini denetlemiştir (Karadeniz 1995). Erol (1993) önceden 

dışa akışı olan bu göllerin Holosendeki kuraklaşma ve Develi Ovası’nda devam eden 

tektonik çökmelere bağlı olarak zaman içinde dışa akışsız bir yapıya kavuştuğunu 

belirtmektedir (Anonim 1993a).  

 

Göl sahası oluşumu Miyosen Devri’nden başlamış ve sonrasında Pleistosen ve Holosen 

Devirlerinde erozyon malzemeleri ile dolmaya ve kireçtaşı, bazalt, andezit ve tüften 

oluşan tabakalar teşkil etmeye devam etmiştir (Anonim 1998). 

 

Holosen Devrin sonu olan güncel durumda ise Develi Ovası’nda Yeşilhisar, Yahyalı ve 

Develi konileri arasındaki çukurlukta Sultan Sazlığı-Yay Gölü-Çöl Gölü dizisi 

oluşmuştur (Karadeniz 1995). 
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Erol (1993) Sultan Sazlığı’nda kıyı izlerini taşkın seviyesi (1074 m), kış seviyesi (1072 

m) ve yaz seviyesi (1071 m) olmak üzere üç dönemde değerlendirmiştir (Anonim 

1998). 

 

Develi Havzası’nda metamorfik, magmatik, volkanik ve sedimanter kayaçlar 

bulunmaktadır. Jeolojik birimlerin yaş aralığı Paleozoyik Devir’den günümüze kadar 

gelmektedir (Şekil 1.4) (Anonim 2010).  
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Şekil 1.4 Yıldız’a (2007) göre Develi Kapalı Havzası’nın jeolojik yapısı (Anonim 2010)  
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1.1.5 Koruma statüleri 

 

Sultan Sazlığı çok sayıda kanun, yönetmelik ve uluslararası anlaşmayla koruma altına 

alınmıştır.  Çizelge 1.1’de Sultan Sazlığı’nda koruma statülerinin durumu  kanuni 

dayanağı ve gerekçeleri ile birlikte tarihsel sıra içinde verilmiştir.  

 

Çizelge 1.1 Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda korumaya ilişkin tarihsel gelişim  (Yenilmez 

Arpa 2011) 

 

ULUSAL STATÜLER 

İlan 

Yılı 

Statüsü Kanuni dayanağı ve gerekçesi Alansal 

büyüklüğü 

1971 SS Yaban 

Hayatı 

Koruma 

Sahası 

6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 25. Maddesine göre ilan 

edilmiştir.  

45.000 ha. 

1988 Tabiatı 

Koruma 

Alanı 

Sultansazlığı’na yönelik baskı ve tehditlerin artması ve 6831 

Sayılı Orman Kanunu’na göre ilan edilen Yaban Hayatı Koruma 

Sahası’nın orman rejimi dışında olması sebebiyle 2873 Sayılı 

Milli Parklar Kanunu’nun 3. Maddesine göre ilan edilmiştir. 

17.200 ha. 

1993 I. Derece 

Doğal Sit 

Alanı 

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 

kapsamında Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kurulu’nun kararı ilan edilmiştir. 

17.200 ha. 

2003 Tabiatı 

Koruma 

Alanı Sınır 

Revizyonu 

Alanın düz oluşu sebebiyle Tabiatı Koruma Alanı’nın sınırlarının 

algılanamamasına bağlı olarak korunan alan görevlileri  ve 

çevrede yaşayanlar açısından ortaya çıkan hukuksal sorunların 

çözümüne yönelik sınır revizyonu yapılmıştır.  

- 

2003 I. ve II. 

Derece Doğal 

Sit 

Revize edilmiş Tabiatı Koruma Alanı sınırları dikkate alınarak 

Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun kararı ile 

Tabiatı Koruma Alanı sınırları içinde kalan Çayırözü, Soysallı ve 

Ovaçiftlik Köyü yerleşim alanları II. Derece, geri kalan kısım ise 

I. Derece Doğal Sit Alanı olarak ilan edilmiştir. 

- 

2006 Yaban 

Hayatı 

Koruma 

Statüsü iptali 

3167 sayılı mülga Kara Avcılığı kanunu doğrultusunda Yaban 

Hayatı Koruma Sahası olarak ilan edilen alan Milli Park olarak 

ilanın ardından Yaban Hayatı Koruma statüsü  kaldırılmıştır.  

- 

2006 Milli Park Alandaki fiili durumun Milli Parklar Kanunu’ndaki Tabiatı 

Koruma Alanı tanımı ile uyuşmazlığından dolayı, Sultansazlığı 

Tabiatı Koruma Alanı statüsü 2873 sayılı Milli Parklar 

Kanunu’na göre Sultan Sazlığı Milli Parkı olarak değiştirilmiştir. 

24.523 ha. 

ULUSLARARASI STATÜLER 

1984 Doğal Yaşam 

Ortamı 

Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşam Ortamlarının Korunması 

Sözleşmesi (Bern Sözleşmesi) uyarınca Sultansazlığı Yaban 

Hayatı Koruma Sahası, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenmiştir. 

- 

1990  Önemli Kuş 

Alanı  

Doğal Hayatı Koruma Derneği’nin (DHKD) girişimi ile alan 

Önemli Kuş Alanı olarak belirlenmiştir.  

39.000 ha.. 

1994 Uluslararası 

Öneme Sahip 

Sulak Alan 

(RAMSAR 

Alanı 

RAMSAR Sözleşmesi kapsamında Ramsar Alanı olarak ilan 

edilmiştir.  

17.200 ha. 
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Şekil 1.5’te Sultan Sazlığı’nda her biri farklı alanları kapsayan güncel koruma statüleri 

ve sınırları verilmiştir.  

 

 

Şekil 1.5 Sultan Sazlığı’nın ulusal ve uluslararası koruma statülerinin sınırları (Anonim 

2008b’den uyarlanmıştır) 
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1.1.6 Sosyo-ekonomik yapı 

 

Ekosistem doğal, ekonomik ve sosyal unsurları içeren karmaşık bir sistemdir ve bu 

sistem içindeki her bir alt sistemin durumu diğerini etkilemektedir. Dolayısıyla bu 

unsurların tümünün ele alındığı bütünleşik bir ekolojik restorasyon faaliyeti; doğal 

ekolojik restorasyon, ekonomik ekolojik restorasyon ve sosyal ekolojik restorasyon 

faaliyetlerini içermektedir (Jianheng vd. 2011).  

 

 Sultan Sazlığı’nda geliştirilecek sulak alan restorasyonu stratejilerinin başarıya 

ulaşabilmesi için de, doğal unsurların yanı sıra sosyal, ekonomik, yasal ve yönetsel 

durumun da göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 

1.1.6.1 Arazi kullanımı ve mülkiyet durumu  

 

Mevcut arazi kullanımı ve mülkiyet durumu sulak alan restorasyonu uygulamalarını 

etkileyen en önemli kısıtlardandır (Palik vd. 2000, Lagabrielle vd. 2011). Bu sebeple 

çalışma alanının mülkiyet ve kullanım durumu detaylı olarak incelenmiştir. Sultan 

Sazlığı Milli Park alanının büyük bölümünde mülkiyet ve yönetim devlete aittir. 

Bununla birlikte alan sınırları içinde yöre halkının mülkiyetinde olan ya da yöre 

halkının doğal kaynakları üzerinde resmi/gayri resmi kullanım hakkına sahip olduğu 

araziler de mevcuttur. Bu alanlar çizelge 1.2’de gösterilmektedir (Anonim 2008b). 

 

Çizelge 1.2 Sultan Sazlığı Milli parkı ve çevresinde  arazi kullanımı (Anonim 2008b) 

  
Kullanıcı Yeri Alanı Kullanım Amacı 

Tarım arazisi 

sahipleri 

 

  

Ovaçiftlik  302,10 ha - Tarımsal faaliyetler  

Yeşilova  139,90 ha 

Çayırözü  540,00 ha 

Soysallı  540,00 ha 

Sindelhöyük  817,00 ha 

Köyde yaşayanlar 

 

Ovaçiftlik  35,00 ha - Yerleşim 

 Soysallı 60,00 ha 

Çayırözü   63,00 ha 

Mezrada 

yaşayanlar 

Devetepesi Sazdamları  21,60 ha - Genel olarak geçici, nadiren sürekli 

göçebe hayvancılık faaliyetleri  

 
Yağızlı Sazdamları  10,20 ha 

Çarıklı Sazdamları  10,00 ha 

Karapınar Sazdamları  21, 20 ha 

Saz kesenler Güney Sazlıkları  

 

3817,00 ha - Ticari amaçlı saz kesimi 

- Evlerin damlarında kullanmak üzere  

Hayvan Otlatanlar Diğer alanlar  11.762,10 ha - Hayvan otlatma  
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Alandaki kullanımların harita üzerindeki mekânsal dağılımlarının gösterildiği şekil 

1.6’da görüldüğü üzere alanda yoğun bir kullanım mevcuttur.  

 

 

 

Şekil 1.6 Sultan Sazlığı’nda arazi kullanımı (Anonim 2008b’den uyarlanmıştır) 
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1.1.6.2 Demografik yapı ve geçim kaynakları 

 

Sultan Sazlığı Milli Parkı sınırları içinde ve çevresinde yer alan yerleşim birimlerinde 

yaş ortalaması 40.7’dir. Toplam nüfusun % 51’i erkek, % 49’u ise kadın, okuma yazma 

oranı % 96,6’dır (Anonim 2008b).  

 

Milli Park sınırları içinde bilinen tarihi ve arkeolojik öneme sahip yerler ve kalıntılar 

olmasa da alan yıllar boyunca çevresinde yaşayan insanlar tarafından yerleşim, otlatma 

ve zirai faaliyetler için kullanılmıştır (Anonim 2008b). 

 

Alandaki yerleşimlerin idari yönetim biçimleri ve 2012 yılı nüfus sayım değerleri ile bu 

yerleşimlerdeki tarım arazisi varlığı çizelge 1.3’te verilmiştir. Alandaki tarım 

arazilerinin büyük çoğunluğu Ovaçiftlik, Yeşilova, Musahacılı ve Sindelhöyük 

yerleşimlerinde yer almaktadır. Nüfus açısından değerlendirildiğinde en yüksek nüfusa 

sahip yerleşim olan Sindelhöyük yerleşimi alansal olarak % 13 oranında tarım arazisine 

sahipken nüfus olarak en düşük yerleşimlerden biri olan Ovaçiftlik’te bu oran % 73’e 

yükselmektedir  (Anonim 2008b). 

 

Çizelge 1.3 Sultan Sazlığı Milli Parkı ve çevresindeki yerleşim yerleri ve nüfusları 

(Anonim 2007b ve  Anonim 2013b’den uyarlanmıştır). 

 

İlçe Köy Nüfus Toplam alan 

(dekar) 

Ekili ve 

meyvelik 

alan(dekar) 

Ekili alanın 

toplam 

alana oranı 

(%) 

Yeşilhisar Ovaçiftlik 541 13.646 10.000 73 

 Yeşilova 545 16.641 11.900 71 

 Musahacılı 1.916 33.085 11.550 35 

Develi Sindelhöyük 4.684 96.598 12.632 13 

 Soysallı 1.321 14.660 9.868 67 

 Çayırözü 697 37.561 1.899 5 

 Yenihayat 94 26.920 1.360 5 

           Toplam 12.147 239.111 59.209 24 

 

 

Sultan Sazlığı Milli Parkı civarında yaşayanların ana gelir kaynakları Şekil 1.7’de 

verilmiştir.  Alanda özellikle bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetleri yaygın olarak 

yapılmaktadır. %18 gibi büyük bir kesim ise sadece saz kesiminden gelir sağlamaktadır.  
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Şekil 1.7 Sultan Sazlığı Milli Parkı ve çevresindeki ana gelir kaynaklarının dağılımı 

(Anonim 2007a) 

 

 

Yöre halkının %57,7’si tarım topraklarına sahiptir, % 66,1’i ise büyük ve küçükbaş 

hayvancılıkla uğraşmaktadır (Anonim 2007a). Bu duruma bağlı olarak alan yoğun bir 

otlatma baskısına maruz kalmaktadır (Şekil 1.8).  

 

  

(a)  (b)  

Şekil 1.8 Sultan Sazlığı’nda hayvancılık faaliyetleri 

 a. Sindelhöyük Kasabası (DKMPGM Arşivi 2014) b. Yay Gölü çevresi 

 

Sazcılık faaliyetleri ise daha çok Sindelhöyük kasabası ve Ovaçiftlik köyü çevresinde 

gerçekleştirilmektedir (Şekil 1.9).    

 

 

13% 

10% 

21% 
8% 

18% 

9% 
15% 

6% 

Bitkisel ve hayvansal üretim, saz kesimi Hayvansal üretim ve saz kesimi

Bitkisel üretim ve saz kesimi Diğer

Saz kesimi Bitkisel üretim

Bunların dışındaki gelir kaynakları Bitkisel ve hayvansal üretim, diğer
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(a)  (b)  

Şekil 1.9 Sultan Sazlığı’nda sazcılık faaliyetleri 

a. Ovaçiftlik Köyü b. Sindelhöyük Kasabası 

 

 

Doğal kaynakların yönetiminde, koruma ve bilimsel hedeflerin yanı sıra sosyal ve 

ekonomik kaygıların da dikkate alınması gerekmektedir (Yenilmez Arpa 2011). Bu 

açıdan değerlendirildiğinde korunan alan sınırları içinde ve yakın çevresinde yaşayan 

halkın alternatif gelir getirici faaliyetlerle desteklenmesi doğa koruma faaliyetlerine 

katkı sağladığı görülmektedir. Sultan Sazlığı Milli Parkı’na gelen ziyaretçiler de alan 

kılavuzu olarak adlandırılan ve yöre halkından seçilen kişilerin gözetiminde alanı 

tanımakta, ev pansiyonlarında konaklamakta, bu sayede alanda yaşayan halka ekonomik 

bir katkı sağlanmaktadır.  

 

Milli park alanına gelen ziyaretçilerin alan hakkında bilgi alabilecekleri bir İdare ve 

Ziyaretçi Merkezi, kuş gözlemi yapabilmeleri için de 2 adet kuş gözlem kulesi 

bulunmaktadır (Şekil 1.10.a,b).  Alanda ziyaretçilerin korunan alan içerisinde 

dolaşımına yönelik parkur düzenlemesi mevcuttur (Şekil 1.10 c). Su seviyesinin yüksek 

olduğu dönemlerde ise sırıklarla hareket ettirilen kayıklarla kayık turları 

düzenlenmektedir (Şekil 1.10.d).  
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(a) (b) 

  

(c) (d) 

Şekil 1.10 Sultan Sazlığı Milli Parkı ziyaretçi hizmet ve tesisleri 

 a. İdare ve ziyaretçi merkezi b. Kuş gözlem kulesi c. Yürüyüş parkuru d. Kayıkla gezinti  
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2. KAYNAK ÖZETLERİ VE KURAMSAL TEMELLER  

2.1 Kaynak Özetleri  

 

Çalışma sırasında çok sayıda tez, makale ve çalışma raporu incelenmiştir. Bu bölümde 

faydalanılan kaynaklar iki ana başlık altında toplanmıştır. 

2.1.1 Ekolojik restorasyon, sulak alan ve sulak alan restorasyonuna ilişkin   

kaynaklar 

 

Sucul ekosistemlerin restorasyonuna ilişkin Anonymous (1992), her restorasyon 

faaliyetinin bir üst hidrolojik sistemle doğrudan ilgili olduğunun ortaya konulması 

açısından önemlidir. Çalışmada aynı zamanda sucul ekosistemlerde restorasyon 

planlama ve değerlendirme süreçleri ile bütüncül restorasyon yaklaşımı incelenmiştir. 

Akarsu, nehir, göller ve sulak alan ekosistemlerinde gerçekleştirilen örnek restorasyon 

uygulamalarının yer aldığı çalışmada her bir ekosistem tipi için kullanılan yöntem ve 

teknolojilere ilişkin detaylı bilgi verilmiştir.  

 

Açık maden ocaklarının ortaya çıkardığı çevre sorunları, doğa onarımı ve Çevresel Etki 

Değerlendirme (ÇED) süreçlerinin değerlendirildiği Akpınar (1994), doğa onarımı 

konusunda ülkemizdeki ilk çalışmalardan biridir. Çalışmada madencilik faaliyetleri 

sonrasında doğa onarımı çalışmalarına yönelik alan kullanım planlamasının önemi 

üzerine durulmuş tarım, ağaçlandırma ve rekreasyon gibi farklı kullanım tipleri için alan 

kullanım kararları geliştirilmiştir.  

 

Whigham (1999) tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde kayıplarının önüne 

geçmek için uygulanan  “No Net Loss” politikasına rağmen devam eden sulak alan 

kayıpları ele alınmıştır. Sulak alan restorasyonu ve yapay sulak alan oluşturma 

faaliyetleri, kaybedilen doğal sulak alanların değer ve işlevlerini karşılama durumuna 

göre değerlendirilmiştir.  Biyolojik çeşitlilik açısından sulak alan restorasyonunda 

başarı şansının diğer yöntemlere göre daha yüksek olmasına rağmen restore edilen ya da 

yapay sulak alanların doğal sulak alanlardan farklılık gösterdiği vurgulanmıştır. Bu 
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faaliyetlerin yerine her bir sulak alanın içinde bulunduğu peyzajın bir parçası olarak ele 

alındığı sulak alan koruma politikalarına önem verilmesi gerektiği vurgulanmıştır.  

 

Anonymous (2002) Sulak Alan Danışmanlık ve Eğitim Merkezi ile Rijkswaterstaat İçsu 

Yönetimi ve Atıksu Arıtma Enstitüsü tarafından düzenlenen “Uluslararası Sulak Alan 

Restorasyonu Kursu” kapsamında yapılan çalışmaları içermektedir. Katılımcılara bir 

sulak alan restorasyonu projesini yürütecek bilgi ve deneyimi sunmayı amaçlayan 

çalışmada sulak alan tanımı, sınıfları, değerleri ve sulak alanlara yönelik tehditler ortaya 

konulmuştur. Sulak alan restorasyonu sürecinde yer alan tüm aşamalar detaylı olarak 

tanımlanmış bu sürece katkı sağlayacak interaktif ve katılımcı bir planlama yaklaşımı 

hakkında bilgi verilmiştir.   

 

Perrow ve Davy (2002) tarafından restorasyon prensiplerinin tanımlandığı bir ekolojik 

restorasyon rehberi hazırlanmıştır. Ekolojik restorasyonun uygulanmasına yönelik 

bilim, yöntem ve süreçleri sunan çalışmada ekolojik restorasyonun gerekçesi, felsefesi; 

peyzaj ve tür popülasyonlarının ekolojisi incelenmiştir. Karasal ekosistemler ve sulak 

alanlarda (durgun sular ve akarsular) fiziksel düzenlemeler; toprağın kimyasal açıdan 

düzenlenmesi, belirlenen bir referansa uygun olarak göllerde su kalitesi ve sedimentin 

kimyasal açıdan iyileştirilmesine ilişkin süreçler tanımlanmıştır. Karasal alanlarda bitki 

toplulukları ve popülasyonunun kurulumu, sucul ekosistem bitkilerinin ekolojisi ve 

yönetimi, mikroorganizmalar ve karasal omurgasızları içeren biota düzenlemeleri 

detaylı olarak verilmiştir.  

 

Higgs (2003) tarafından “Doğayla Tasarım” yaklaşımından yola çıkılarak insan 

faaliyetleri, doğal süreçler ve ekolojik restorasyon arasındaki ilişkiler incelenmiştir. İki 

farklı örnek üzerinden yabanıllığın tanımının yapıldığı çalışmada ekolojik restorasyonda 

yabanıllık yaklaşımı hakkında bilgi verilmiştir. Ekolojik restorasyonun tanımı ve tarihi 

gelişimi ile birlikte doğada sınır kavramı ve ekolojik restorasyonun sınır aşan niteliğine 

değinilmiştir.  

 

Andel ve Aronson (2006)  tarafından restorasyon ekolojisi bilimi üzerinde durulmuş; 

mevcut ekolojik yaklaşımlar ve teorilerin ekolojik restorasyon sürecine nasıl dahil 
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edilebileceği araştırılmıştır. Farklı ekosistem tiplerinde (orman, sulak alan, bozkır vb) 

gerçekleştirilen ekolojik restorasyon yöntemleri hakkında detaylı bilgi verilmiştir.  

 

Tırıl (2006) sulak alan ekosistemlerini tüm yönleriyle ele alan kapsamlı çalışmalardan 

biridir. Kuramsal olarak sulak alan olgusu, sınıflandırma ve sulak alan türleri ile sulak 

alan işlev ve değerleri üzerinde durulan çalışmada Dünya’da ve Türkiye’de sulak alan 

varlığı ve Sulak alanların karşı karşıya kaldığı sorunlar detaylı olarak incelenmiştir. 

Sulak alanların yönetiminde havza ölçeğinde çalışmanın öneminin vurgulanırken 

teknik, ekonomik, ekolojik, sosyal ve yasal süreçler sulak alanların yönetimi açısından 

irdelenmiştir. 

 

Kuşak (2006) su kıyılarında gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarına yönelik bir 

incelemedir. Ekolojik açıdan önemi ortaya konulan su kıyılarındaki restorasyon 

çalışmaları örnekleri ve planlama ilkelerine değinilmiştir. Sürdürülebilir restorasyon 

çalışmaları için öneriler getirilmiştir.   

 

Beklioğlu ve Özen (2007) tarafından sulak alanlarla ilgili temel bilgiler verilmiştir. 

Sulak alan kavramı, sulak alanlara ilişkin tarihi süreç üzerinde durulmuştur. Sulak alan 

hidrolojisi ve hidrolojik değişimlerin sulak alan canlılarına etkisi ile sulak alan 

ekosisteminin niteliğini belirleyen diğer etkenler; sulak alan bitkileri, sulak alan toprağı 

ve biyojeokimyası tanımlanmıştır.  

 

Erdoğan (2007) tarafından sulak alanlar ve genel hidrolojik davranışları incelenmiştir. 

Bir sulak alanın hidrolojisini oluşturan; su bütçesi, depolama kapasitesi ve yeraltı suyu 

ile etkileşimi üzerinde durulmuştur. Sulak alan ekosistemine giren ve çıkan tüm suların 

net toplamını ifade eden “Su Bütçesi” denklemsel olarak ifade edilmiş ve farklı sulak 

alan tiplerinin hidrolojik davranışlarına değinilmiştir.  

 

Kanber ve Ünlü (2008) tarafından 2000’li yıllarda Türkiye’nin sulama ve drenaj 

problemleri irdelenmiştir. Mevcut su potansiyeli açısından değerlendirildiğinde 

sulanabilir alanların tümünün sulanması için yetersiz olan su kaynaklarının iklim 

değişikliği, su havzalarındaki kirlenme ve artan nüfus ile endüstriyel faaliyetlere bağlı 
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olarak daha da yetersiz kalacağı belirtilmiştir. Su sıkıntısına ek olarak artan tuzluluk 

sorunu üzerinde durulmuş; su ve tuz stresine dayanıklı bitkilerin önemi vurgulanmıştır.  

 

Karakılçık ve Özcan (2009) tarafından sulak alanların korunmasında bütüncül ve planlı 

bir yaklaşımın önemi ve yerel katılımın gerekliliği ortaya konulmuştur. Sulak alan 

varlığı ile sulak alanlara yönelik tehditler ve planlama çalışmalarının bu tehditlerin 

ortadan kaldırılmasındaki işlevi irdelenmiştir. Türkiye’deki sulak alan korunmasına 

yönelik önerilen “Bütünleşik Sulak Alan Yönetim Modeli”nin ilkeleri ve uygulama 

esasları verilmiştir.   

 

Jianbeng vd. (2011) tarafından yapılan çalışma restorasyon ekolojisi ve bütünleşik 

ekolojik restorasyon alanında bir araştırmadır. Bu araştırmada ekolojik restorasyonun 

anlamı bilimsel olarak tanımlanmış ve bir değerlendirme sistemi kurulmuştur. 

Belirlenen çalışma alanı için doğal, ekonomik ve sosyal ekosistem restorasyon planları 

hazırlanmış ve kapsamlı bir değerlendirme yapılmıştır. Bunun yanı sıra alandaki farklı 

bozulmalar için ekolojik restorasyon yöntemleri belirlenip uygulamaya ilişkin projeler 

hazırlanmıştır.  Bu çalışma değerlendirme sistemini daha bilimsel hale getiren ağırlık 

parametreleri ile  “Tam Permütasyon Polygon Çekimli Gösterge Metodu” nu ekolojik 

restorasyona uyarlanmış olması açısından önemlidir.  

  

Klemas (2011) tarafından sulak alanlardaki doğal ve insan kaynaklı değişimin 

izlenmesinde kullanılan uzaktan algılama yöntemleri maliyet ve kullanım kolaylığı 

açısından değerlendirilmiştir. İki örnek alanda uygulanan çalışma sonucunda uydu 

görüntüsü ve hava fotoğraflarının alandaki gözlemlerle birlikte kullanılması durumunda 

uzun vadeli trendler ile sulak alan vejetasyonu ve hidrolojisinde meydana gelen kısa 

vadeli değişimlerin tespitinde etkili bir karar alma mekanizmasına olanak sağladığı 

ortaya konulmuştur.  
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2.1.2 Sultan Sazlığı’na ilişkin daha önce yapılmış olan çalışmalar 

Sahip olduğu değerlerin yanı sıra gerçekleştirilen olumsuz uygulamalara bağlı olarak, 

ülkemizde çevre sorunlarının tartışılmaya başlandığı ilk sulak alanlardan biri olan 

Sultan Sazlığı’nı konu alan çok sayıda bilimsel çalışma yürütülmüştür.  

 

Bu kapsamda DSİ (1970) tarafından yapılan Develi Projesi ve Planlama Raporu, Sultan 

Sazlığı Milli Parkı’nın içinde bulunduğu Develi Havzası’na ilişkin ilk çalışmalardan 

biridir. Çalışma ile alandaki su varlığının sulama amaçlı kullanılmasına yönelik 

araştırmaların yanı sıra Develi Havza’sı dışına deşarjı sağlayacak drenaj kanalları 

projelendirilmiştir.  

 

Matthews (1977) tarafından hazırlanan raporda Sultan Sazlığı ekosisteminin uzun 

vadede sürdürülebilirliği için, bozulan habitatların iyileştirilmesi gerektiği 

vurgulanmıştır (Karadeniz 1995). 

 

Özesmi vd. (1993) tarafından Sultan Sazlığı ekosistemi, sazlığın önemi ve sorunlarına 

değinilip, sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik çözüm önerileri geliştirilmiştir.  

 

Orman Bakanlığı, Milli Parklar, Av ve Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü (Anonim 

1993a)  tarafından “Sultan Sazlığı Tabiatı Koruma Alanı Master Planı” hazırlanmıştır. 

Master plan çalışması kapsamında alanın doğal ve kültürel tüm değerlerinin envanteri 

çıkarılmış, koruma-kullanma dengesinin sağlanması amacıyla zonlama sistemi 

geliştirilmiş, alan içinde yer alabilecek aktiviteler tanımlanmış ve master plan kararları 

geliştirmiştir.  

  

“Sultan Sazlığı Tabiatı Koruma Alanı Master Planı” (Anonim 1993a)  çalışmaları 

sırasında Erol (1993) tarafından Develi Ovası’nın jeomorfolojik yapısı detaylı olarak 

araştırılmıştır. Ovadaki tüm jeomorfolojik oluşumlar ile birbiriyle ilişkileri ortaya 

konulmuş ve bir jeomorfoloji haritası hazırlanmıştır. Bu çalışma aynı zamanda alandaki 

güncel su seviyelerinin değerlendirilmesi açısından önem taşımaktadır.   
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Karadeniz (1995) tarafından sulak alanların doğa koruma açısından önemi Sultan 

Sazlığı özelinde ele alınmıştır. Çalışma kapsamında alanın doğal ve kültürel değerleri 

belirlenmiş, kaynakların mevcut ve potansiyel kullanımlara karşı duyarlılığı ekolojik 

sistem açısından değerlendirilip ortaya konulmuştur. Edinilen veriler Coğrafi Bilgi 

Sistemleri (CBS) üzerine aktarılarak değerlendirilmiş ve tüm CBS katmanları üç 

boyutlu olarak hazırlanmıştır. Söz konusu çalışma, sulak alanlardaki kullanımların 

havza ölçeğinde ele alınması gerekliliğinin ortaya konulması ve sürdürülebilir havza 

yönetimine ilişkin kararlar geliştirilmiş olması açısından önemlidir. 

 

Öztekin (1996) tarafından Sultan Sazlığı'nın florası çalışılmıştır. 1993-1994 yılları 

arasında gerçekleştirilen arazi çalışmalarında toplanan örneklerin değerlendirilmesi 

sonucu alanda “66 familya, 271 cins, 401 tür, 2 alttür ve 1 varyete” saptanmıştır. 

Araştırma sonucunda alanın floristik listesi oluşturulmuş, anahtar türler ve lokaliteleri 

belirlenmiştir. Sultan Sazlığı’ndaki endemizm oranının % 10.08 (37 tür) olarak 

belirlendiği çalışma alanın vejetasyon açısından önemini ortaya koymaktadır.  

 

Yıldız (2007) tarafından Sultan Sazlığı’nda yaşanan su sıkıntısının sebepleri ve alandaki 

yüzey suyu ile yer altı suyu arasındaki ilişki araştırılmıştır. Bu amaçla Sultan Sazlığı’nın 

içinde bulunduğu Develi Kapalı Havzası’nda elektrik özdirenç ölçümleri, izotop ve su 

kimyası analizleri yapılmıştır. Araştırma sonucunda alanda yüzey suyu ile yeraltı suyu 

arasında doğrudan bir ilişki olmadığı, dolayısıyla derin kuyulardan çekilen yeraltı 

suyunun Sazlığın kurumasında bir etken oluşturmadığı belirlenmiştir. 

 

Dadaser-Çelik vd. (2007) tarafından Sultan Sazlığı ekosistemindeki hidrolojik değişim 

analiz edilmiş, Develi Havzası’ndaki  yoğun sulama faaliyetleri ile ilişkisi ortaya 

konulmuştur. Sazlık alanlardaki su seviyesi değişimi, yüzey ve yeraltı suları ile havzaya 

giren ve çıkan sular hesaplanmıştır. 1993 – 2003 yılları arasındaki dönemde su 

seviyesinde mevsimsel olarak değişen, önemli düşüşler olduğu belirlenmiştir. Bu 

düşüşlerin iklimsel olaylara değil yeraltından ve kaynaklardan gelen su miktarındaki 

düşüşe bağlı olduğu tespit edilmiştir. Yeraltı suyu seviyesindeki azalmanın Develi 

Havzası’nın sosyal ve ekonomik koşulları ile ilgili olması sebebiyle çiftçilerin 

sürdürülebilir yeraltı suyu kullanımına teşvik edilmesinin gerekliliği vurgulanmıştır. 
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Yalçın vd. (2007) Sultan Sazlığı ve çevresindeki ağır metal kaynaklarını araştırmıştır. 

Ortalama ağır metal yoğunlukları, belirlenen değerlerin geniş alanda değişimi, insan ve 

doğal faktörlere bağlı kirlilik kaynakları ve Sultan Sazlığı’na etkileri üzerinde 

durulmuştur. Yapılan araştırmalarda Sultan Sazlığı’nda sazlık alanlar ve etrafındaki 

kayaç yapısına bağlı olarak Fe, Pb, Zn, Sb, W, Mo, Co, Cu, Hg, Ni, Cr, Mn ve Cd 

elementlerinin yoğunluğunun doğal; Fe ve Pb/Zn yoğunluğunun ise endüstriyel ve 

tarımsal faaliyetler ile yerleşimler ve karayollarından kaynaklı olduğu saptanmıştır.  

 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen ve 

Global Environmental Facility (Küresel Çevre Fonu-GEF) tarafından finanse edilen 

“Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi Projesi” kapsamında  “Sultan Sazlığı 

Milli Parkı ve Ramsar Alanı Yönetim Planı” hazırlanmıştır (Anonim 2008b).Yönetim 

Planında alanın yasal, çevresel ve ekolojik özellikleri ile sosyo-ekonomik yapısı 

tanımlanmış, korunan alana yönelik tehditler ortaya konulmuştur. Sultan Sazlığı’nın 

başlıca değerleri ile yönetim gerektiren sorunları belirlenmiştir. Alanda  bozulan 

ekolojik dengenin yeniden tesis edilmesi, kaynak değerlerinin sürdürülebilirliğinin 

sağlanması ve tehditlere müdahale edilmesi için, tüm ilgi gruplarının tam katılımı ve 

desteği ile ortaya konulması gereken yaklaşım belirlenmiştir.  Plan kapsamında 

hazırlanan “Su Kaynaklarının Yönetimi Programı”nda, Sultan Sazlığı’nda tahrip edilen 

farklı ekosistem tiplerinin, bu ekosistemlerdeki biyolojik çeşitliliğin ve tüm bunlara 

bağlı olarak sazlığın desteklediği geçim kaynaklarının eski durumuna getirilmesine 

yönelik en önemli eylem olarak “su seviyesinin ve hidrolojik süreçlerin doğal durumuna 

kavuşturulması”  belirlenmiştir. Planda hidrolojik sistemin işleyişinin 

düzenlenmesinden sonra sulak alan ekosisteminin kendi kendini doğal olarak 

iyileştirmesi ve nadir hale gelen veya alanı terk eden fauna ve flora türlerinin geri 

dönmesi öngörülmektedir (Anonim 2008b). 

 

Dadaser-Çelik vd. (2008), Sultan Sazlığı’ndaki değişimi 1980-2003 yılları arasındaki 

döneme ait uydu görüntüleri üzerinden değerlendirmiştir. Belirlenen zaman aralığında 

1980, 1987, 2000 ve 2003 yıllarına ait uydu görüntüleri kullanılarak su yüzeyleri, sazlık 

alanlar, tarım arazileri, kuru göller ve step alanlarındaki alansal değişim analiz 

edilmiştir. Araştırma sonucunda meydana gelen değişimin yüzey suyu derivasyonu, 
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kaynak ve yeraltı sularının kullanımındaki artışa bağlı olarak ortaya çıktığı tespit 

edilmiştir.  

 

Yıldız ve Gürer (2009) tarafından alandaki yüzey ve yeraltı suyunda izotop analizleri, 

su kimyası analizleri ve hidrojeolojik araştırmalar yapılmıştır. 1975 dönemi ve 2005 

dönemi statik su seviyeleri karşılaştırılmış ve bu dönemde Yeşilhisar çevresinde yeraltı 

suyunun yaklaşık 20 m düştüğü, güneye doğru gidildikçe bu farkın azaldığı 

belirlenmiştir. Yeterli beslenememe ve tuzlu drenaj sularının deşarjı sebebiyle tehlike 

altında olan alanın gerekli önlemler alınmazsa kuruma tehlikesiyle karşı karşıya 

kalacağı vurgulanmıştır.  

 

Dadaser-Çelik vd. (2009) tarafından alanda yapılan önceki çalışmaların ortak noktası 

olan ekolojik koşulların restore edilebilmesi için alana daha fazla su getirilmesi 

gerekliliğinden hareket edilmiştir.  Tarıma yönlendirilen suyun tamamının sulak alana 

geri verilmesi durumunda ekonomik olarak nasıl etkilenileceği analiz edilmiştir. 

Yapılan çalışma sonucunda tarıma yönlendirilen suyun Sultan Sazlığı’na aktarılmasının 

ekonomik olarak daha kârlı olduğu ortaya konulmuştur.  

 

Yenilmez Arpa (2011) tarafından Sultan Sazlığı Milli Parkı örneğinde Türkiye’deki 

korunan alanların belirlenmesi, planlanması ve yönetimi sürecinde katılımcılık 

değerlendirilmiştir. Alandaki ilgi gruplarının doğal kaynak yönetimi ve doğa koruma 

faaliyetlerine katılım düzeyi % 60,2 olarak tespit edilmiştir.  

 

İrik (2013) tarafından Develi Havzası’ndan toprak örnekleri alınarak, analiz yapılmış ve 

analiz sonuçlarına göre tuzluluk tipi, derecesi ve dağılımı belirlenmiştir. Elde edilen 

sonuçlar CBS ortamında haritalanmıştır. Zamantı Nehri’nden su verilmeye başlanması 

sonrasında yürütülmüş bir çalışma olması dolayısıyla alanın güncel durumuna ilişkin 

bilgiyi içermektedir.  

 

Sultan Sazlığı’nın öneminin anlaşıldığı 1970’lı yıllardan bu güne kadar yapılan 

çalışmalarla sulak alan ekosistemindeki değişimin takip edilmesi mümkündür. Ancak 

tarihsel süreç açısından değerlendirildiğinde, özellikle havzalar arası su transferi ile 
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alana su verilmesinin etkilerini belirlenmeye yönelik çalışmaların sayısının yetersiz 

olduğu görülmektedir.  

 

2.2 Kuramsal Temeller 

 

Bu bölümde sulak alan ekosistemleri, önemi, işlevleri ve karşılaştığı tehditleri ile 

ülkemizdeki sulak alanların durumu detaylı olarak incelenmiştir. Peyzaj değişimi, 

ekolojik restorasyon ve sulak alan restorasyonu kavramları ile sulak alan restorasyonu 

süreci tanımlanmıştır. 

2.2.1 Sulak alan kavramı  

2.2.1.1 Sulak alan tanımı ve tipleri  

Sulak alanlar dünya üzerinde çok geniş bir alana sahiptir. Kapladıkları alana ilişkin 

hassas bir değerlendirme yapılması zor olmakla birlikte insanlar tarafından ıslah edilen 

sulak alanlar hariç dünya yüzeyinin % 6’sı sulak alanlarla kaplı olduğu hesap 

edilmektedir. Bu oran sulak alan tanımının yapılış şekline bağlı olarak 

değişebilmektedir (Maltby ve Acreman 2012). 

Bu kapsamda çok sayıda sulak alan tanımı yapılmış olmakla birlikte, genel olarak suya 

doygunluğun baskın ve bu durumun toprak gelişimi, bitki türleri ve hayvan toplulukları 

üzerinde etkili olduğu alanlar, “sulak alan ya da ıslak alan” olarak değerlendirilmektedir 

(Tırıl 2006).  

 

Sulak alanların tanımlanmasında göz önünde bulundurulan üç temel özellik mevcuttur.  

Bunlar sulak alan hidrolojisi, fiziksel ve kimyasal çevre ile biyolojik çeşitliliktir 

(Karadeniz 1995, Beklioğlu ve Özen 2007). 

 

Bir alanın sulak alan olmasını belirleyen en önemli özellik, toprak ya da alt tabakanın en 

azından belli zamanlarda suyla kaplı ya da suya doygun olmasıdır (Tırıl 2006). 
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Genel olarak su seviyesinin toprak yüzeyinde ya da yakınında bulunduğu veya toprağın 

sığ sularla kaplandığı yerlerde meydana gelen sulak alanlar suyun çevreyi ve buna eşlik 

eden doğal bitki ve hayvan varlığını birinci derecede etkilediği alanlardır (Anonim 

2000). 

 

Karasal ve sucul ekosistemler arasında geçiş bölgesi niteliğindeki sulak alanlar bu 

özelliği ile tropik ormanlarla birlikte yeryüzünde en fazla organik madde üretiminin 

gerçekleştiği ekosistemlerdir (Anonymous 1992). 

 

Sulak alanlar diğer alanlardan farklılık gösteren hidrolojik yapısı, fiziksel ve kimyasal 

çevresi ile sahip oldukları biyolojik çeşitlilik bakımından ayırt edilebilmektedir. Yılın 

en azından bir döneminde sular altında olmakla birlikte suyun derinliği ve akışının 

değişiklik gösteriyor olması sulak alanların tanımlanmasını güçleştirmektedir 

(Beklioğlu ve Özen 2007). 

 

Sulak alanlar eskiden basit anlamda birer sivrisinek rezervi olarak görülmüş ve hastalık 

kaynağı olduğu bahanesiyle kurutulma yoluna gidilmiştir. Uzun yıllar süren kurutma 

işlemleri sonucunda yeryüzündeki sulak alanlar büyük oranda tahrip hatta bazıları 

bütünüyle kurutulmuşlardır (Anonim 1984).  Bu kayıplar, 1970’lerde gerçekleştirilen 

bilimsel araştırmalar sonucunda sulak alanların aslında hayatın devamı açısından çok 

önemli işlev ve yararları olduğu anlaşılana kadar devam etmiştir. 1971 yılında İran’ın 

Ramsar kentinde imzalanan “Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası 

Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme” ile sulak alanların korunmasına 

yönelik girişimler uluslararası düzeyde ele alınmaya başlanmıştır (Karadeniz 1995, 

Erdoğan 2007).  

 

Ramsar Sözleşmesi’nin imzalanmasıyla birlikte farklı kaynaklarda farklı şekillerde 

tanımlanan sulak alan kavramı yeniden tanımlanmıştır. Hâlâ farklı tanımlar mevcut 

olmakla birlikte özellikle sözleşmeye taraf 168 ülke için dil birliği sağlanmış 

durumdadır  (Anonymous 2015).  Ramsar Sözleşmesi’nin metnindeki tanım uluslararası 

alanda en çok kabul gören tanım olup bu tanımda sulak alanlar “Gelgitin alçak 

seviyesinde altı metreyi aşmayan denizsuyu alanlarını da kapsayan doğal ya da yapay; 
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sürekli ya da geçici; durgun ya da akan, tatlı, acı ya da tuzlu sulu; bataklık, sulak 

çayırlar turbalık ya da bataklık alanlar” şeklinde tanımlanmaktadır  (Anonymous 2014). 

2872 sayılı Çevre Kanunu’nda sulak alanlar; “doğal veya yapay, sürekli 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 yerleri” olarak ifade edilmektedir (Anonim 2014a).  

 

Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği’nde de sulak alanların başta su kuşları olmak 

üzere canlıların yaşam alanı olarak önemine dikkat çekilerek Çevre Kanunu’ndaki 

tanıma benzer şekilde “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 yerleri” olarak 

tanımlanmaktadır (Anonim 2014b).  

 

Karasal ve sucul ekosistemler arasında geçiş bölgesi niteliğindeki sulak alanlar farklı 

akış şekillerine bağlı olarak; kurak ve yarı kurak bölgelerdeki geçici su birikintilerinden 

kıyısal göller ve nehir sel havzalarına, kuzey bataklıklardan tropikal mangrovlara ve sığ 

göller, bataklıklar ve kıta içi deltalara kadar çok sayıda sucul habitat tipini içermektedir  

(Demir 2008), (Şekil 2.1).  Bu durum bir yandan sulak alan ekosistemlerinin 

zenginliğini ortaya koyarken diğer yandan sulak alan ekosistemlerinin kesin ve net bir 

tanımının yapılmasını, dolayısıyla sınıflandırılmasını zorlaştırmaktadır.  

 



 35 

 

Şekil 2.1 Akış tiplerine göre sulak alanlar  (Balkaya ve Çelikoba 2005) 

 

Dünya üzerindeki geniş sulak alan çeşitliliğini tek bir sınıflama sistemi ile tanımlamak 

mümkün değildir. Bu sebeple sulak alanların oluşum şekilleri ve işlevlerine göre farklı 

şekilde sınıflamalar yapılmıştır. Bu konudaki ilk çalışmalar Amerika’da başlamış olup 

çeşitli ayrıntı düzeylerinde çok sayıda sınıflandırma mevcuttur Her bir sınıflamanın 

kendi değer ve uygulama olanakları bulunmaktadır (Tırıl 2006). 

 

Marsh (1991) tarafından gerçekleştirilen sınıflandırmada sulak alanlar hidrolojik 

koşullara ve fizyografik konuma bağlı olarak dört gruba ayrılmıştır. Bunlar; 

- Yüzeysel sulak alanlar, 

- Yeraltı suyu sulak alanları, 

- Nehir ve göl kıyısı sulak alanları, 

- Yukarıdakilerin en az ikisini kapsayan kombine sulak alanlardır (Karadeniz 1995).  

 

Ramsar Sözleşmesi’nde sulak alanlar coğrafi koşullara ya da oluşum şekillerine göre 

denizel ve kıyı sulak alanları ile karasal sulak alanlar olmak üzere iki gruba 

ayrılmaktadır (Erdoğan 2007). 



 36 

Ramsar Sözleşmesi’ne göre karasal sulak alanlar çizelge 2.1’de detaylı olarak 

görülmektedir.   

 

Çizelge 2.1 Ramsar Sözleşmesi’ne göre karasal sulak alanlar (Erdoğan 2007) 

Kodu Sulak Alan Tipi 

L Sürekli Karasal Deltalar 

M Sürekli Dere, Nehir, Irmaklar 

N Mevsimsel / Geçici Akarsular 

O Sürekli Tatlısu Gölleri 

P Mevsimsel / Geçici Tatlısu Gölleri 

Q Sürekli Tuzlu/Acı/Alkalin Göller 

R Mevsimsel (Geçici) Tuzlu/Acı/ Alkalin Göller ve Ovalar 

Sp Sürekli Tuzlu/Acı/Alkalin 

Sazlık ve Gölcükler 

Ss Mevsimsel (Geçici) Tuzlu/ 

Acı/Alkalin Sazlıklar 

Tp Sürekli Tatlısu Sazlıkları – Gölcükleri 

Ts Mevsimsel (Geçici) Tatlısu Sazlıkları 

U Ağaçsız Turbiyeler 

Va Alpin Sulak Alanları 

Vt Tundra Sulak Alanları 

W Fundalık Baskın Sulak Alanları 

Xf Tatlısu Ağaçlı Sulak Alanları 

Xp Ağaçlı Turbiyeler 

Y Tatlısu Kaynakları, Vahalar 

Zg Jeotermal Sulak Alanları 

Zk Yeraltı Karst ve Mağara Hidrolojik Sistemleri 

 

Ülkemizdeki sulak alanların karakterine uygun sınıflamalardan biri de Avrupa 

Topluluğu (European Community) tarafından yapılmıştır. Bu sınıflandırmaya göre, 

sulak alanlar yedi ana grupta toplanmıştır:  

 

- Haliç ve deltalar, 

- Tatlı su bataklıkları, 

- Göller, 

- Nehir ve taşkın ovaları, 

- Turbalıklar, 

- Kıyısal sulak alanlar, 

- İnsan yapısı sulak alanlardır (Karadeniz 1995). 
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2.2.1.2 Sulak alanların önemi ve işlevleri 

 

Erdem’e (2002) göre sulak alanlar sahip oldukları biyolojik çeşitlilik sayesinde 

dünyanın doğal kaynak müzeleri olarak kabul edilmesinin yanı sıra sahip oldukları işlev 

ve ekonomik değerleriyle de en önemli ekosistem tipi olma özelliğini korumaktadır. 

 

Sulak alanlar aynı zamanda kara ve deniz canlılarının yaşamını sürdürebilmeleri için 

doğal ortam sunma, su ihtiyacını karşılama, taşkın ve erozyon kontrolü, bulunduğu 

bölgenin iklimini düzenleme gibi faydalara sahiptir  (Anonim 2008a). 

 

Çizelge 2.2’de sulak alanların sahip olduğu değerler farklı sulak alan tipleri açısından 

ele alınmıştır.  

 

Çizelge 2.2 Dugan’a (1990) göre sulak alanların değerleri (Balkaya ve Çelikoba 2005) 

 

 

1. Yeraltı suyu reşarjı 0 0 0 X X X  +  + 

2. Yeraltı suyu deşarjı  +  +  +  + X  +  + X

3. Taşkın kontrolü  + X 0 X X X  + X

4. Kıyı şeridi stabilizasyonu/ erozyon 

kontrolü
 + X  +  + X 0 0 0

5. Tortu/zehirli madde alıkoyma  + X  + X X X X X

6. Besin alıkoyma  + X  + X X  + X X

7. Biyolojik madde ihracı  + X  + X  +  + 0  + 

8. Fırtına koruma/rüzgar kırıcı  + X  + 0 0 0 0  + 

9. Mikro iklim stabilizastonu 0  + 0  +  +  + 0  + 

10. Su taşımacılığı  +  + 0  + 0  + 0 0

11. Eğlence ve turizm  +  + X  +  +  +  +  + 

1. Orman kaynağı 0 X 0  + 0 0 0 X

2. Doğal hayat kaynağı X  +  + X X  +  +  + 

3. Dalyan X X  + X X X 0  + 

4. Yem kaynağı  +  + 0 X X 0 0 0

5. Tarımsal kaynak 0 0 0 X  +  +  + 0

6. Su Temini 0 0 0  +  + X  +  + 

1. Biyolojik çeşitlilik X  +  + X  + X  +  + 

2. Kültürel önem/miras  +  +  +  +  +  +  +  + 

LEJANT: O=yok veya istisna, +=mevcut fakat ana sebep değil, X=sulak alanların kaybının ortak ve önemli bir sebebi
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Barbier vd. (1997) tarafından sulak alanların sahip oldukları fonksiyonların 

değerlendirildiği Çizelge 2.3’te öncelikle kullanım değeri ile kullanıma bağlı olmayan 

değerler birbirinden ayrılmıştır. Biyolojik çeşitlilik ve kültürel miras gibi kullanıma 

bağlı olmayan değerler varoluş değerini oluştururken; kullanıma bağlı değerler, 

doğrudan kullanım değerleri, dolaylı kullanım değerleri ve tercihe bağlı kullanım 

değerleri olmak üzere üç gruba ayrılmıştır.  

 

Çizelge 2.3 Barbier vd. (1997) göre sulak alanların değerleri 

Kullanım Değeri Kullanıma Bağlı 

Olmayan Değer 

Doğrudan 

Kullanım Değeri 

Dolaylı Kullanım Değeri Tercihe Bağlı 

Kullanım Değeri 

Varoluş Değeri 

Balıkçılık, tarım, 

yakacak odun 

temini, turba, 

rekreasyon, 

taşıma, oyun vb. 

Besin sağlama, sel kontrolü, 

rüzgar koruma, yer altı suyu 

yüklemesi, dışsal ekosistem 

desteği vb. 

Potansiyel 

gelecek kullanım 

(doğrudan ya da 

dolaylı) 

Biyolojik çeşitlilik, 

kültürel miras değeri 

(gelecek nesiller için 

koruma) vb. 

 

Bahsedilen tüm bu değerlerin birbirinden bağımsız olarak düşünülmesi mümkün 

değildir. Nitekim kullanım değerinin kaybedilmesi durumu, diğer kullanım değerleri ya 

da kullanıma bağlı olmayan değerlerin eksilmesine sebep olabilir. Örneğin, bir alanda 

yapılan yoğun tarım faaliyetinin rekreasyon ve avcılığın yanı sıra biyolojik çeşitlilik 

üzerinde de olumsuz etkisi bulunmaktadır.  

 

2.2.1.3 Sulak alanlara yönelik tehditler 

 

Son yüzyıl içindeki sulak alan tahribatlarının en önemli nedenleri hastalıkların 

engellenmesi vearazi kazanma amacıyla kurutmalaradır (Anonim 2008a).   

 

Sulak alanlar hızlı nüfus artışı, plansız kentleşme ve sanayileşme, tarımsal kullanım gibi 

insan faaliyetlerine bağlı olarak bugün hâlâ baskı altındadır. Bunun yanı sıra habitat 
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parçalanması, yerel olmayan türlerin getirilmesi, kirlilik gibi sorunlar da sulak alanların 

bozulmasına sebep olmaktadır (Karakılçık ve Özcan 2009). 

 

 İnsan faaliyetlerinin sulak alanlar üzerindeki etkileri, bazen ciddi tehditlere 

dönüşebilmektedir. Bunun önüne geçilebilmesi için kullanıma bağlı olmayan değerlerin 

de göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Aksi takdirde kullanıma bağlı olmayan 

değerlerin önemi kullanım değerleri yanında anlaşılamamakta ve sulak alana zarar 

verilmektedir. 

  

İnsan faaliyetlerinin sulak alanlara etkisi tür düzeyinde ya da mekânsal desenler ve 

süreçler üzerinde görülmektedir (Anonymous 2012): 

 

 Tür düzeyinde etki, insan faaliyetlerinin doğrudan türler üzerindeki etkisini ifade 

etmektedir. Balıkçılık, avcılık, kereste üretimi, saz kesimi ve rekreaktif faaliyetler 

sırasında türlerin rahatsız edilmesi ya da öldürülmesi tür düzeyinde etkiye örnek olarak 

verilebilir. Habitat değişiminin türler üzerindeki etkisi, besin sağlama fonksiyonunu 

etkileyeceği için tüm sistemi etkilemektedir. Özellikle anahtar türlerin zarar görmesi 

durumunda etki daha ağır olabilmektedir (Anonymous 2012).  

 Orman alanlarının tarım amaçlı açılması, arazi tesviyesi, yapılaşma, kum veya toprak 

alınması, turba çıkarımı ve orman ağaçlandırması gibi peyzajı değiştiren faaliyetler 

mekânsal desenler üzerindeki etkiye örnek olarak verilebilir.   Aynı zamanda habitatlar 

kadar işleyen abiyotik süreçleri de değiştirme özelliğine sahip; kirlilik, kuraklık, 

tuzlanma, ötrofikasyon gibi çevresel etkiler de önemlidir (Anonymous 2012).  

 Süreçler düzeyindeki insan etkilerine nehir düzenleme faaliyetleri, bent yapıları, su 

seviyesi yönetimi ve kıyı koruma faaliyetleri örnek olarak verilebilir. Bu tür 

düzenlemeler sulak alanın ekolojik fonksiyonu üzerinde de etkiye sahiptir (Anonymous 

2012).  

Tür düzeyindeki ve mekânsal desenler üzerindeki doğrudan etkiler belirli bir bölgede 

gerçekleştirilen faaliyetlere bağlı olarak oluşabilir. Mekânsal desenler üzerindeki 

doğrudan olmayan etkiler ve süreç düzeyindeki etkiler belirli bir bölgede 

gerçekleştirilen faaliyetlere bağlı olarak gerçekleşebildiği gibi bu tür etkiler genellikle 

daha büyük ölçekte bir faaliyetin sonucudur.  
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Sulak alanlara yönelik tehditler ve bu tehditlerin nedenleri çizelge 2.4’de verilmiştir. 

 

Çizelge 2.4 Sulak alanlara yönelik tehditler (Karadeniz 1995) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. DOĞRUDAN ZARARLANMALAR 

A. Doğal Su Düzeninin Değiştirilmesi 

  Yeraltı suyunun çekilmesi 

 Doğal drenaj yönünün bozulması 

 Yüzey suyu akış yönünün değiştirilmesi 

 Yüzey suyunun barajlar ve seddelerle tutulması 

B. Farklı Amaçlarla Kurutma, Doldurma veya Kazılar 

  Tarım vb. amaçlarla kurutma 

 Atık depolama 

  Endüstri veya yerleşim amaçlı doldurma 

 Kum, çakıl vb. malzemelerin çıkarılması 

 Su ulaşım veya taşkın kontrolü amacıyla tarama 

C. Küresel İklim Değişikliği ve Deniz Seviyesindeki Artışlar 

2. DOLAYLI ZARARLANMALAR 

A. Kirlilik  

  Tarımsal faaliyetlere bağlı kirlilik 

 Endüstriyel kirlilik 

 Kentsel atıkların veya akarsuların oluşturduğu kirlilik 

B. Tahrip Edici Sosyo-Kültürel Faaliyetler 

  Aşırı avlama 

 Doğal bitki örtüsünün tahribi 

 Yabancı türlerin ortama getirilmesi 

 Aşırı otlatma 

 Kuş yumurtaların toplanması 

 Sazlıkların yakılması 

 Rekreasyon ve turizm amaçlı yoğun kullanım 

C. Yasal ve Yönetsel Boşluklar 

  Yasa ve yönetmelikler arasındaki çelişkiler 

  Yasaların uygulanmaması 

  Eksik ve/veya yetersiz yönetim 

  Yetişmiş personel eksikliği 

3. DOĞAL NEDENLER  

A. Çökme 

B. Deniz Yükselmesi 

C. Kuraklık 

D. Fırtınalar 

E. Erozyon 

F. Biyotik Etkiler 
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2.2.1.4 Türkiye’deki sulak alan politikası ve sulak alanların durumu 

 

Sulak alan varlığı açısından, Avrupa ve Orta Asya’nın en önemli ülkesi konumunda 

olan Türkiye,dır. Rusya Federasyonu ve Bağımsız Devletler Topluluğu hariç bölgesinin 

en zengin sulak alanlarına sahiptir (Karakılçık ve Özcan 2009). Bunun en önemli sebebi 

Türkiye’nin coğrafi konumu, farklı iklim ve topoğrafik yapıya sahip yedi coğrafi 

bölgesindeki tatlı, tuzlu, sodalı göl ile sulak alanların çeşitliğidir (Karadeniz vd. 2009, 

Anonim 2012a). Türkiye’nin Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları arasındaki kuş göçlerinin 

odak noktası konumunda olması da çeşitliliği artırmaktadır (Anonim 2005). 

 

Türkiye’de, Ramsar kriterlerine göre yüzölçümü iki milyon hektarı aşan (2.155.045 ha) 

135 adet “Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alan” belirlenmiştir (Karadeniz vd. 2009, 

Anonim 2012a).  

 

Türkiye’de sulak alan yönetiminin tarihsel sürecine bakıldığında, 1940’lı yıllarda 

özellikle sıtma hastalığı ile mücadele amacıyla kurutulmaya başlayan sulak alanların 

daha sonraki yıllarda ise tarım arazisi elde etmek amacıyla kurutulduğu görülmektedir. 

Özellikle 1950-1975 yılları arasında uygulanan politikalara bağlı olarak birçok sulak 

alan kaybedilmiştir (Tırıl 2004, Karadeniz vd. 2009). Yarar ve Magnin’e (1997) göre 

sulak alanların kurutulması sürecinde etkili yasal düzenlemeler çizelge 2.5’te verilmiştir 

(Tırıl 2004).  

 

Çizelge 2.5 Sulak alanların kurutulmasına ilişkin yasalar (Anonim 2014b) 

Kanun Adı Kanun Numarası Kabul Tarihi 

“Bataklıkların Kurutulması ve Bundan Elde 

Edilecek Topraklar Hakkında Kanun” 

5516 18/1/1950 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat 

ve Görevleri Hakkında Kanun 
6200 

18/12/1953 

Sıtmanın İmhası Hakkında Kanun 7402 4/1/1960 
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Sulak alanların sahip olduğu değerler ancak 1980’li yıllarda anlaşılmaya başlanmıştır.  

Korunmasına ilişkin ilk yasal düzenleme ise sulak alanlara etkisi olabilecek projelerin 

yeniden değerlendirilmesi gerekliliği getiren 1993 tarihli “Sulak Alanlar Genelgesi”dir 

(Tırıl 2004).  

 

1994 yılında RAMSAR (Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi) Sözleşmesi 

imzalanmıştır. Daha sonra "Sulak Alanların Korunması" Hakkında Başbakanlık 

Genelgesi (11.1.1993 tarih ve 1993/1 sayılı) ve "Sulak Alanların Korunması 

Yönetmeliği" kabul edilmiştir. Yönetmelik ve zaman içinde ortaya çıkan ihtiyaçlar 

doğrultusunda yapılan revizyonlara ilişkin detaylar çizelge 2.6’da verilmiştir.  

 

Çizelge 2.6 Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği ilan bilgileri (Anonim 2014b) 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin 

Tarihi Sayısı 

30 Ocak 2002 24656 

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Mevzuatın Yayımlandığı Resmî Gazete’nin 

Tarihi Sayısı 

26 Ağustos 2010 27684 

4 Nisan 2014 28962 

 

 

“2003–2008 Ulusal Sulak Alan Stratejisi” oluşturulması ile birlikte ve sulak alanların 

etkili korunması ve rasyonel kullanımı için Sulak Alan Yönetim Planları’nın 

geliştirilmesi ve uygulanması zorunlu hale getirilmiştir (Anonim 2012c). 

 

Tüm bu gelişmelere rağmen halkın büyük bir çoğunluğu için sulak alanlar hâlâ gereksiz, 

hastalık sebebi alanlar olarak görülmekte ve kurutulmasında herhangi bir sorun 

görülmemektedir. Buna rağmen Sivil Toplum Kuruluşları’nın (STK) artan 

faaliyetlerinin bu toplumsal algıyı değiştirme yönünde olumlu etkileri bulunmaktadır. 

Sulak alan yönetim planlarının hazırlanması aşamalarında da özellikle halkın katılımın 

sağlanmasında STK’ların etkisi hissedilmiştir  (Karadeniz vd. 2009).  
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Gelinen süreçte hazırlanan planlar doğrultusunda yönetilen sulak alanların korunması 

kadar Ramsar Sözleşmesi Stratejik Planı’nda da yer alan “sulak alanların restorasyonu 

ve rehabilitasyonu” hükmü kapsamında kaybedilen sulak alan değerlerini yeniden 

kazanmaya yönelik faaliyetler yürütülmeye başlanmıştır (Anonim 2012c, Anonim 

2013d). 

2.2.1.5 Sulak alanlarda doğa onarımı ile ilgili kavramlar 

 

İnsan faaliyetlerine bağlı olarak tahrip edilen alanların ekolojik dengesinin yeniden 

sağlanması doğal kaynakların sürdürülebilirliği açısından zorunludur. Bu bağlamda 

tahrip edilen alanların ekolojik, ekonomik ve estetik değerlerinin yeniden kazanılmasına 

yönelik çalımalar genel olarak doğa onarımı olarak adlandırılmaktadır (Akpınar 1994).   

 

Sulak alanların onarımı ile ilgili farklı kavramlar mevcut olmakla birlikte, bu 

kavramların hemen hepsinin hedefi, zarar görmüş sulak alan ekosistemlerin insan 

kullanımına sunulmak üzere düzeltilmesi yani alanın mevcut durumunun 

iyileştirilmesidir (Jiasheng vd. 2011). 

 

Latince köken olarak rehabilitasyon ve restorasyonun anlamı benzerdir. Bununla birlikte 

Bradshaw’a (1987) göre rehabilitasyon faaliyetlerinde genellikle bozulan bitki 

örtüsünün yeniden tesisine yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca rehabilitasyon 

faaliyetlerinde, restorasyonda olduğu gibi referans alınan bir ekosisteme ulaşmaya 

yönelik bir hedef bulunmamaktadır. Bozulan bir alanın düzeltilmesine yönelik olarak 

yapılan faaliyetler adlandırılırken, referans alınan ve ulaşılması hedeflenen ekosistem 

koşullarının ne oranda sağlandığı göz önünde bulundurularak farklı kavramlar 

kullanılmaktadır (Çizelge 2.7) (Bradshaw 1996, Harris ve Diggelen 2006). 

 

 

 

 

 

 

 



 44 

Çizelge 2.7 Doğa onarımı ile ilgili kavramlar (Bradshaw 1996, Harris ve Diggelen 

2006) 

KAVRAM ANLAMI 

Restorasyon Ekosistem yapı, kompozisyon ve fonksiyonun birlikte 

düzeltilmesine yönelik olarak yapılan faaliyetlerdir. 

Rehabilitasyon Alanın ekosistem fonksiyonlarının yeniden tesis edilerek 

zarar görmüş duruma göre daha verimli hale getirilmesidir. 

Reklamasyon  Genellikle yüksek oranda zarar görmüş sahaların, orijinal 

durumu gibi olmasa da fayda sağlar hale getirilmesi 

faaliyetidir. Biyolojik çeşitlilik ve görsel kalite gibi 

hedeflere sahiptir. 

 

 

Bradshaw’a  (1987) göre bozulmuş bir ekosistemde meydana gelen değişimler, temel 

ekosistem özellikleri olan yapı ve fonksiyon üzerinden değerlendirilebilir (Şekil 2.2). 

Ekosistemde ortaya çıkan bozulmayla birlikte, genellikle eşit oranda olmamakla birlikte 

bu iki özellikte de düşüş gözlenmektedir. Restorasyon dar anlamda, ekosistemin yapı ve 

fonksiyon açısından bozulmadan önceki orijinal haline dönüştürülmesini ifade 

etmektedir. Orijinal ekosisteme tam olarak ulaşılamasa da mevcut koşulların mümkün 

olduğunca düzeltilmesine yönelik çalışmalar rehabilitasyon olarak adlandırılmaktadır. 

Reklamasyonda (yenileme) ise kaybolan ekosistemin yeniden tesisi değil alanın görsel 

kalite ve yararlılığının artırılması hedeflenmektedir (Bradshaw 1996). 
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Şekil 2.2 Ekolojik restorasyonla ilgili kavramlar arasındaki ilişki (Bradshaw 1987’den 

uyarlanmıştır) 

 2.2.2 Peyzaj değişimi kavramı  

 

Avrupa Peyzaj Sözleşmesi’nde peyzaj “insanlar tarafından algılandığı şekliyle 

özellikleri, insan ve/veya doğal faktörlerin etkileşimi ve eylemi sonucunda oluşan bir 

alan” olarak tanımlanmaktadır (Anonymous 2000). 

 

Bu bağlamda peyzajın üç bileşene bağlı olarak oluştuğu söylenebilir (Aksu 2012): 

 Strüktür (yapı): Alandaki farklı ekosistemler ve bu ekosistemlerin bileşenleri 

arasındaki ilişkiler, 

 Fonksiyon: Mekânsal bileşenlerin etkileşimi; enerjinin, madde ve türlerin tüm 

ekosistem boyunca akışı, 

 Değişim: Ekolojik mozaiklerin strüktür (yapı) ve fonksiyon olarak zaman 

içindeki farklılaşmasıdır. 

Peyzaj deseni, peyzaj mozaiğindeki lekeler arası etkileşimler ve bu desen ve 

etkileşimlerin zaman içindeki değişimini inceleyen peyzaj ekolojisinin çalışma konuları 

özellikle bu üç bileşen üzerinde odaklanmaktadır (Dilek ve Uzun 2007). Peyzaj 
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parçalılığındaki değişimin nicel olarak ifadesi ise peyzaj ekolojisinin temel prensibini 

oluşturmaktadır (Tağıl 2006).  

 

Peyzaj zaman içinde sürekli değişen bir mekanizmadır. Peyzajdaki bu değişim karmaşık 

ve etkileşim içindeki, doğal ve kendiliğinden gelişen süreçlerin yanı sıra insan 

tarafından yürütülen eylemlere de bağlı olarak ortaya çıkmaktadır (Aksu 2012).  

İnsan aktivitelerinin peyzaj üzerindeki şekillendirici etkisi ilk olarak 19. yüzyılda  

ortaya konulmuştur. Günümüzde mevcut peyzaj dokusunun da doğal süreçler ile insan 

aktivitelerinin birbirine etkileri sonucunda ortaya çıktığı kabul edilmektedir (Tağıl 

2006).  

 

Zaman içinde yoğun kullanımlara bağlı olarak mevcut habitatlar değişmekte, 

parçalılıkları artmakta ya da yok olmaktadır. Bu değişim ilk başlarda bir sorun olarak 

görülmemektedir.  Ancak zamanla habitatlardaki alansal daralmaya bağlı olarak 

biyolojik çeşitlilikte düşüşler, parçalılığının artması sonucunda ise sağlıksız habitat 

kenarlarının oluşması gibi olumsuz etkiler ortaya çıkabilmektedir (Tağıl 2006, 

Demirbaş Çağlayan 2011).   

 

Peyzajın izlenmesi ve değişimin ortaya konulmasındaki temel unsur olan arazi 

örtüsündeki değişimin temel unsurları; nitel değişim, parçalanma, birleşme ve harekettir 

Demirbaş Çağlayan 2011).   

 

Sultan Sazlığı’nda meydana gelen değişimi tespitinde kullanılan Coğrafi Bilgi Sitemleri 

(CBS) ve Uzaktan Algılama (UA) artan teknolojik gelişmelerinde etkisiyle; ekolojik 

planlama, çevre sorunlarıyla mücadele ve doğa onarımı gibi çalışmalarda önemli araçlar 

haline gelmiştir (Dilek 1998).  

 

Uzaktan algılama ile yapılan ve temel prensibi peyzaj parçalılığındaki değişimin nicel 

olarak ifade edilmesi olan peyzaj ekolojisi analizlerinde, zaman içinde ortaya çıkan 

değişim objektif olarak ortaya konulmakta ve farklı göstergeler kullanılarak peyzaj 

değişimi sayısal olarak ifade edilebilmektedir (Coppedge vd. 2001, Tağıl 2006). 
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Avrupa Birliği ülkeleri arazi varlıkları, arazi kullanım şekilleri ve arazi örtü tiplerini 

CORINE (Coordination of Information on the Environment)  Arazi Sınıflaması 

Sistemi’ne göre sınıflamaktadır (Kesgin 2007). Çevrenin ve doğal kaynakların etkin 

kullanımı için gerekli politikaları uygulamaya yönelik olarak zaman içinde meydana 

gelen değişime ilişkin verilerin sağlanması amacına dayanan CORINE Arazi 

Sınıflaması Sistemi de uzaktan algılama tekniklerini esas almaktadır (Sommer vd. 1998, 

Başyiğit 2014).   

 

2.2.3 Ekolojik restorasyon ve sulak alan restorasyonu 

 

Genel olarak bakıldığında bozulmuş, zarar görmüş ve tahrip edilmiş ekosistemlerin 

iyileştirilmesinin desteklenmesi ekolojik restorasyon sürecini ifade etmektedir. Burada 

iyileştirilen alanlar, sadece doğal ekosistemler değil, bu doğal ekosistemlerin yanı sıra, 

insanların içinde barındığı, besinlerini karşıladığı, kaynaklarını kullandığı yaşam 

alanlarını da kapsamaktadır (Aronson vd. 2005).  

 

Leopold’ün  (1949) alanın kendi kendini yenileyebilme kabiliyeti olarak ifade ettiği 

ekolojik restorasyon, Jordan (1994) tarafından ekosisteminin orijinal (doğal ya da doğal 

olmayan) veya geçmiş haline dönüştürülmesi olarak tanımlanmaktadır (Harker vd. 

2000). Cairns (1995) ise ekolojik restorasyonu, ekosistemin yapı ve işlevinin 

müdahaleye maruz kalmadan önceki durumu göz önünde bulundurularak, iyileştirilmesi 

olarak ifade etmektedir (Jianheng vd. 2011).  

  

Ekolojik restorasyon faaliyetleri orman ekosistemlerinden, step ve sulak alan 

ekosistemlerine kadar çok geniş bir kapsamda gerçekleştirilmektedir (Andel ve Aronson 

2006). Sulak alanlarda gerçekleştirilen ekolojik restorasyon faaliyetleri genel olarak 

“Sulak Alan Restorasyonu” olarak adlandırılmaktadır (Palmer vd. 1997, Harker vd. 

2000).   

 

 Sulak alan ekosistemleri; kendilerini meydana getiren doğal süreçler, biyo-fiziksel yapı 

ve biyo-çeşitlilik arasındaki denge korunduğu sürece varlığını sürdürebilmektedir. Sulak 

alan restorasyonu; ekolojik dengenin bozularak tahribatın ortaya çıktığı ekosistemlerde, 
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tahribatın ortadan kaldırılarak sulak alan ekosisteminin devamlılığı için gerekli olan 

dengenin yeniden kurulmasını sağlamaktadır  (Sward vd. 2001), (Şekil 2.3). 

 

Bu bağlamda sulak alan restorasyonu çalışmalarının amacı da sulak alanlarda biyotik ve 

abiyotik unsurlar arasında bozulan bağlantının yeniden kurularak ekolojik dengenin 

sağlanmasıdır (Sward vd. 2001). 

 

 

Şekil 2.3 Sulak alan restorasyonunun ekosistem bileşenleri ile ilişkisi (Sward vd. 2001) 

 

Sulak alanlarda ekolojik dengenin göstergesi olan sulak alan yapısı ve işlevi büyük 

ölçüde iklim, jeomorfoloji, su kaynağı gibi yerel ve bölgesel düzeydeki çevresel 

etmenlerden etkilenmektedir. Ayrıca, su derinliği ve akış hızı, su kalitesi, hidroperiod, 

bitki örtüsü ve toprak tipi gibi faktörler de sulak alanın karakteristiğini belirlemektedir. 

Sulak alanlarda değişime sebep olan diğer bir etken ise insan faaliyetleridir (Kusler 

2003), (Şekil 2.4). 
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Şekil 2.4 Sulak alanlarda hidroloji, fiziko-kimyasal çevre ve biota arasındaki ilişki 

(Kusler 2003) 

 

İnsan faaliyetlerine bağlı olarak değişen sulak alanlar;  

 Herhangi bir müdahaleye gerek kalmadan eski haline dönüşebilecek,  

 Kapsamlı bir müdahale yapılsa bile eski haline dönemeyecek,  

 Uygun sulak alan restorasyonu faaliyetleri ile büyük oranda restore edilebilecek 

olanlar şeklinde sınıflandırılabilir (Anonymous 1992).   

 

Sulak alan restorasyonu, organizmaların kendi yapısında ya da onların bir başka 

organizma ve fiziksel çevre ile olan etkileşimleri sürecinde ortaya çıkan bozulmaların 

düzeltilmesine yönelik faaliyetleri içermektedir. Bu kapsamda sulak alan restorasyonu 

uygulamalarının hedefi, ekosistemin sahip olduğu çeşitlilik ve ekosistem dinamikleri 

göz önünde bulundurularak, doğal ve kültürel çevre arasındaki sürdürülebilir ilişkinin 

düzenlenmesidir. Bu bakımdan sulak alan restorasyonu çalışmalarında biyolojik 

çeşitlilik, besin ağları, bitki ve hayvan toplulukları arasındaki ilişkiler gibi canlı 

yaşamına ilişkin konuların yanı sıra; su sınırları, dönemsel sel ya da yangınlar gibi 

ekosistemi şekillendiren abiyotik süreçlerin de göz önünde bulundurulması 

gerekmektedir (Anonymous 2002a). 
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Sulak alan restorasyonu kapsamında yapılacak çalışmalar, ekosistem bozulmasının 

düzeyine bağlıdır. Bozulmanın çok yoğun olmadığı alanlarda dışarıdan herhangi bir 

müdahaleye gerek kalmaksızın sadece gelişmiş bir yönetim etkinliği ile sahanın kendi 

kendisini onarması mümkündür. Ancak bozulmanın düzeyine bağlı olarak bazı 

durumlarda vejetatif düzenlemeye ihtiyaç duyulabilmekte, bozulmanın şiddetli olduğu 

durumlarda ise fiziksel çevrenin değiştirilmesi gerekebilmektedir (Şekil 2.5).  

 

 

 

Şekil 2.5 Mevcut ekosistemin bozulma durumuna bağlı olarak değişen müdahale 

düzeyleri (Hobbs ve Harris 2001’den uyarlanmıştır) 
 

 

2.2.3.1 Sulak alan restorasyonu süreci 

 

Farklı sulak alan tipleri için faklı aşamalar takip edilmekle birlikte sulak alan 

restorasyonu süreci genel olarak; 

 

I. Alan analizleri ve sorunun tanımlanması,  

II. Restorasyon stratejilerinin (yöntemin) geliştirilmesi, 

III. Uygun olan stratejinin seçimi, 
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IV. Uygulama ve Bakım,  

V. İzleme ve Değerlendirme aşamalarından oluşmaktadır (Anonymous 2002b).  

 

Restorasyon süreci şekil 2.6’daki aşamalardan oluşmaktadır. Bu çerçeve içinde, 

restorasyon projesinin uygulama aşamaları, sulak alanın özeliklerine ve bozulma 

düzeyine bağlı olarak farklılık göstermektedir  (Anonymous 2002b).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.6 Restorasyon süreci (Anonymous 2002b’den uyarlanmıştır) 

 

 

I. Alan analizleri ve sorunun tanımlanması 

 

Restorasyon sürecinin başlangıç noktası olan bu aşamada, alanın restorasyon 

ihtiyaçlarının belirlenmesinde kullanılacak veriler ortaya konulmaktadır (Harker vd. 

2000).  Sulak alanın ekolojik yapısında bir bozulma olması durumunda sorun analizi 

aşamasında genel olarak; 

 

 Sulak alan tipi, alanın büyüklüğü, yükseklik ve rölyefi, toprak tipi, ana su kaynağı; 

buharlaşma ve yağış durumu gibi iklimsel veriler,  taşkın zamanı ve genişliği, su 

derinliği, tuzluluk; vejetasyon tipleri, fauna türleri; balık, kuş, memeliler, sürüngenler, 
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Restorasyon 
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amfibiler, nadir ve tehlike altındaki türler ve bunların bulunduğu habitatlar, arazi 

kullanımı gibi verilerinin derlenerek mevcut durumunun tanımlanması, 

 

 Alanın bozulmadan önceki koşullarının tespiti, alana benzer karakterde bozulmamış 

bir alanın koşulları ya da uzman görüşleri ile alanın bozulmadan önceki durumunu 

içeren çalışmalardan edinilen bilgiler doğrultusunda sulak alan restorasyonunda 

referans olarak alınmak üzere alan için ideal koşulların tanımlanması,  

 

 Alanın mevcut durumu ile ideal koşullarının karşılaştırılması,  

 

 Sorunun ortaya çıkmasına sebep olan insan faaliyetlerinin; sorunlu faaliyetlerin 

arkasındaki faktörlerin, gerekçelerin; konu ile ilgili devlet politikalarının içeriğinin 

tanımlanması aşamalarından oluşmaktadır (Anonymous 2002b). 

 

II. Restorasyon stratejilerinin geliştirilmesi  

 

Bu aşamada belirlenen hedeflerle tespit edilen ideal koşullara ulaşılmasını sağlayacak 

dolayısıyla problemin çözümüne yönelik vizyon ve uzun vadeli hedeflerden oluşan 

farklı stratejiler geliştirilmektedir (Anonymous 2004).  

 

III. Uygun olan stratejinin seçilmesi 

 

Geliştirilen stratejiler değerlendirilerek alana ve restorasyon hedefine en uygun olan 

strateji uygulanmak üzere seçilmektedir (Anonymous 2002b).  

 

IV. Uygulama ve Bakım 

 

Uygulama aşaması planlanan restorasyon faaliyetlerinin gerçekleştirildiği fiziksel 

süreçtir. Bu aşama sulak alan tipi, restorasyon hedefi ve bozulmanın düzeyine bağlı 

olarak farklı faaliyetleri içermektedir (Anonymous 2002b). 
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Standart bir sulak alan restorasyonu uygulaması; 

 Alan hazırlığı, 

 Bitkisel materyal temini,  

 Ekim-dikim çalışmaları  

 Bakım aşamalarından oluşmaktadır (Anonymous 2013). 

 

 Alan Hazırlığı: Bu aşamada alandaki doğal süreçlerin işleyişine olanak 

sağlanmasının yanı sıra alan üzerindeki insan müdahalelerine yönelik tedbirler 

de geliştirilmelidir. Bu aşama arazi şekillendirme gibi ağır yapısal uygulamaları 

da içeren aşamadır. Bu sebeple alan hazırlığı sırasında ortaya çıkabilecek geçici 

de olsa yıkıcı etkilerin en aza indirilmesine yönelik tedbirler alınması 

gerekmektedir. Uygulama sırasında ağır makinelerin mümkün olan en az alanda 

hareket etmesi sağlanmalı ve alana en az zarar verecek yöntemler 

kullanılmalıdır.  

   

Bu kapsamda alan hazırlığı; 

- Toprak, moloz ve atık yığınlarının alandan uzaklaştırılması, 

- Drenaj kanallarının kapatılması ya da kaldırılması, 

- Suyun doğal akışının önündeki engellerin kaldırılması, 

- Su kontrol sistemlerinin oluşturulması, 

- Şev/kıyı stabilizasyonunun sağlanması 

- Habitat adaları oluşturulması,  

- Yabancı türlerin alandan uzaklaştırılması,  

- Sulama sisteminin kurulumu, 

- Mevcut toprağın tesviyesi, 

- Yeni toprağın getirilip tesviye edilmesi, 

- Toprağın gübre veya diğer besin maddeleri ile iyileştirilmesi faaliyetlerinden 

oluşmaktadır (Anonymous 1992, Anonymous 2002b). 

 

 Bitkisel materyal temini: Sulak alanlarda üst toprak taşınıp kazı, dolgu 

yapılmadığı sürece uygun koşullar oluşturulması durumunda yerel bitki örtüsüne 

ait türlerin çimlenip büyümesi mümkündür.  Bu açıdan sulak alan restorasyonu 
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uygulamalarında alana özgü sulak alan vejetasyonunun yeniden tesisi için doğal 

bitki örtüsünden elde edilen bitkisel materyaller tercih edilmektedir. Bazı 

durumlarda ise yöreye özgü türlerin başka bir alandan taşınması 

gerekebilmektedir (Anonymous 2002b). 

 

Alandan elde edilen tohum ve çeliklerin ortam şartları karşısında yaşama şansı dışarıdan 

getirilen aynı tür bitkilere göre daha fazla olması sebebiyle restorasyon uygulamalarında 

mümkün oldukça yerel bitki türleri seçilmeli ve yöredeki bitkilerden elde edilen bitkisel 

materyaller kullanılmalıdır (Anonymous 2007). 

 

Bitkisel materyal temini süreci;  

- Tohum toplanması ve tohumdan üretim, 

- Çeliklerin toplanması, 

- Dip sürgünlerinin toplanması işlemlerini içermektedir (Anonymous 2002b). 

 

 Ekim-dikim çalışmaları 

Bu aşama alanın özelliklerine göre; 

- Bitki çelik ve fidelerin dikilmesi ya da tohumdan ekim, 

- Bitki koruyucu sistemlerin kurulması (kafes, ızgara vb) faaliyetlerini içerebilmektedir 

(Anonymous 1992). 

 

 Bakım: Uygulama sonrasında alanın uygun ekolojik koşullarda tutulması 

restorasyon faaliyetlerinin en önemli aşamalarından biridir.  

 

Bakım aşaması; 

- Yabancı ya da istilacı türlerin kontrolü, 

- Otçul canlıların alana zarar vermesinin önlenmesi 

- Yapısal elemanların onarımı, 

- Doğal bozunum süreçlerinin desteklenmesi için biçim ya da kontrollü yakma 

işlemlerinin yapılması  

- İnsanların alana girişinin azaltılması ya da önlenmesi, 
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- Alandaki kirleticilerin kontrol altına alınmasını içermektedir (Anonymous 2002b, 

Anonymous 2007). 

 

V. İzleme ve değerlendirme 

 

Sulak alan restorasyonundaki olası başarı oranının yükseltilmesindeki önemli 

etkenlerden biri de uzun dönemli izleme faaliyetleridir.  Alanda meydana gelen değişimi 

gözlemlemek ve ihtiyaç duyulmasında gerekli müdahaleleri yapabilmek için alanın 

uygulama sonrasında da izlenmesi ve meydana gelen değişimlerin değerlendirilmesi 

gerekmektedir (Anonymous 2004). 

 

Bu açıdan ulak alan restorasyonu faaliyetinden sonra alanın uygulama sonrasındaki 

durumunu içeren bir vaziyet planı hazırlanmalıdır. Hazırlanan vaziyet planı alanının 

mevcut durumu tanımlamanın yanı sıra uygulama sonrasındaki izleme faaliyetleri için 

altlık olması açısından fayda sağlamaktadır (Anonymous 2002b).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 56 

3. MATERYAL VE YÖNTEM 

3.1 Materyal 

 

 

Araştırmanın temel materyalini Sultan Sazlığı sulak alan ekosistemi oluşturmaktadır. 

Alanın bozulmadan önceki ideal koşulları ve uygun olmayan kullanımlar sonucu alanda 

meydana gelen bozulmalar ile sazlığın güncel koşullarının tespitinde arazi çalışmaları 

ve literatür araştırmaları ile elde edilen verilerden faydalanılmıştır.   

3.1.1 Literatür araştırmaları sonucunda elde edilen veriler 

 

Alanın tahrip edilmeden önceki koşullarının tespitinde; daha önce yapılan akademik 

araştırmalar, proje ve çalışma raporları ile konu hakkındaki diğer çalışmalardan 

faydalanılmıştır; 

 

 Alan ile ilgili 2000–2008 yılları arasında Çevre ve Orman Bakanlığı (ÇOB) 

(mülga)  Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMPGM) 

tarafından yürütülmüş olan GEF-II (Global Environment Facility) -Biyolojik 

Çeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi Projesi kapsamında Sultan Sazlığı Milli 

Parkı (SSMP) için hazırlanan raporlar ve fotoğraflar, 

 Orman Bakanlığı Milli Parklar ve Av Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü (mülga) 

tarafından 1993 yılında hazırlattırılan Sultan Sazlığı Tabiatı Koruma Alanı 

Master Planı, 

 ÇOB (mülga), DKMPGM tarafından hazırlanan SSMP Uzun Devreli Gelişme 

Planı ve Yönetim Planı, 

 Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Develi Ovası 

Sulamaları Planlama Revizyon Raporu, 

 Alan ile ilgili daha önce farklı kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanmış 

çalışmalar, araştırmalar ile üniversitelerde yapılmış yüksek lisans ve doktora 

tezleri,  

 GEF-II Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal kaynak Yönetimi Projesi kapsamında 

Kayseri Sultan Sazlığı Proje Uygulama Birimi tarafından üretilen 1:25.000 
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ölçekli arazi mülkiyet durumu, kullanım hakkı ve Milli Park’ın bölgeleme 

haritaları  

Ayrıca Sultan Sazlığı’ndaki peyzaj değişimini ortaya koymak için Orman ve Su İşleri 

Bakanlığı (OSİB) tarafından geliştirilen Arazi Örtüsü Veri Tabanı’na ait vektör 

verilerden faydalanılmıştır. CORINE Arazi Sınıflandırması sistemine göre hazırlanan 

1990, 2000 ve 2006 yıllarına ait vektör veriler kullanılarak yıllara göre arazi örtüsü 

haritaları oluşturulmuştur.  

 

Arazi kullanımının güncel durumunun tespitinde 15.10.2012 tarihine ait 2,5 metre 

mekansal çözünürlüğe sahip WGS 1984 koordinat düzleminde, orthorektifikasyonu 

yapılmış uydu görüntüsünden faydalanılmıştır (Şekil 3.1).  

 

 

Şekil 3.1 Sultan Sazlığı’nın 2012 yılı uydu görüsüntüsü (Anonim 2015) 
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3.1.2 Arazi çalışmaları ile elde edilen veriler  

 

Sultan Sazlığı’nın güncel koşullarına ait veriler büyük oranda İlkbahar (17-18 Mayıs 

2012) ve Sonbahar (25-26 Eylül 2012) dönemlerinde gerçekleştirilen arazi çalışmaları 

ile elde edilmiştir. Çizelge 3.1’de arazi çalışmaları sırasında kullanılan materyal ve elde 

edilen veriler detaylı olarak verilmiştir.  

 

Çizelge 3.1 Arazi çalışmaları ile elde edilen veriler  

 
Verinin elde 

edilme şekli 

Kullanılan materyal Elde edilen veri 

Arazi çalışması  18-105 lense sahip 

DSRL model 

profesyonel 

fotoğraf makinası, 

Alanın güncel durumunu belgeleyen fotoğraflar (su 

kaynaklarının güncel durumu, su rejimine yapılan 

müdahaleler, görsel peyzaj kalitesi, alandaki flora 

ve fauna türleri) 

Arazi çalışması  8 büyütme 

gücünde 40 mm 

dürbün, 

Alandaki kuş türleri 

Arazi çalışması   Meisenberg Marka 

pH/mV/sıcaklık 

ölçer, 

Su kalitesi verileri (yüzey suyunun sıcaklığı ve pH 

değeri) 

Arazi çalışması  Meisenberg AM-

39 Marka 

oksijenmetre, 

Su kalitesi verileri (çözünmüş oksijen değeri)  

Arazi çalışması  WAAS-GPS alıcısı 

ve HotFix uydu 

tahmini 

özelliklerine sahip 

GPS, 

Su kalitesi örneklem noktalarının koordinatları 

Arazi ve 

laboratuvar 

çalışması 

 Taşınabilir buzluk, 

  2 litrelik pet 

şişeler, 

 Su örnekleri, 

Su kalitesi verileri (nitrit azotu, nitrat azotu, 

amonyum azotu ve fosfat değerleri) 

 

Arazi çalışmalarının iki farklı mevsimde gerçekleştirilmesi; alandaki mevsimsel 

değişimin gözlenmesi ve görsel olarak belgelenmesine katkı sağlamıştır.  

  

Çalışmalar sırasında Develi Havzası’ndaki su kaynaklarının güncel durumu ve 

göllerdeki su seviyeleri,  su rejimine yapılan müdahaleler, güncel vejetasyon yapısını 

oluşturan bitki türlerine ait fotoğraflar elde edilmiştir.  

 

Sazlığı besleyen su kaynaklarının su kalitesinin belirlenmesi için alınan su örneklerinin 

laboratuvar analizleri sonucu güncel su kalitesi verileri tespit edilmiştir.  
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3.2 Yöntem 

 

Sultan Sazlığı sulak alan ekosistemin mevcut durumunun tespit edilmesi, ideal 

şartlarının belirlenmesi ve bozulmadan önceki koşullarının sağlanmasına yönelik farklı 

adımlar izlenmiştir.  

 

Sulak alan restorasyonu yönteminin seçilmesinde Leopold’ün (1966) “Başarılı bir 

onarımın ilk kuralı, tüm parçaların kurtarılmasıdır” sözü etkili olmuştur (Anonymous 

1993). 

 

Bu açıdan değerlendirildiğinde, bozulan bir ekosistemin yapı, kompozisyon ve 

fonksiyonun birlikte düzeltilerek, doğa onarımı ile ilgili diğer yöntemlerle kıyasla daha 

üst düzeyde onarıma olanak sağlayan sulak alan restorasyonu yaklaşımı (Whigham 

1999, Bradshaw 1996) benimsenmiştir.   

 

Sultan Sazlığı’nda sulak alan ekosistemine yapılan müdahaleler ve sonrasında 

kaybedilen ya da zarar gören değerlerin kazanılmasına yönelik yapılan faaliyetler sulak 

alan restorasyonu yaklaşımı açısından değerlendirilmiştir.  

 

Öncelikle Sultan Sazlığı’nda yürütülen suyla ilgili faaliyetlerin alana olan etkileri çok 

yönlü olarak değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmede alana olumsuz etkileri olan 

sulama projelerinin yanı sıra Sazlığın iyileştirilmesine yönelik faaliyetler de 

değerlendirilmiştir.  

 

Çalışma sürecinde dört temel aşama takip edilmiştir.  Bu aşamalardan ilki, alan analizi 

ve sorun tanımlama aşamasında alanın mevcut durumu ve bozulmadan önceki ideal 

koşullarının tespiti çalışmada önemli bir yer tutmaktadır. Bu aşamadan sonra alanın 

mevcut ve ideal koşullar karşılaştırılarak Sazlığın zarar gören yapı ve fonksiyonunun 

iyileştirilerek kaybolan sulak alan değerlerinin yeniden kazanılmasına yönelik stratejiler 

belirlenmiştir. Son olarak da bu stratejilerin uygulanmasına yönelik öneriler 

sunulmuştur (Şekil 3.2).  
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Şekil 3.2 Yönteme ilişkin genel akış şeması 



 61 

Sultan Sazlığı’nın bozulmadan önceki ideal koşullar ile mevcut durumun tespitinde 

sulak alanın fiziksel ve kimyasal özelliklerinin yanı sıra ekolojik özellikleri de 

değerlendirilmiştir.  

 

Sultan Sazlığı içinde barındırdığı bataklık ve tatlı su ekosistemlerinin yanı sıra tuzlu su 

ekosistemleri ile hassas bir biyolojik dengeye sahiptir. Bu çeşitlilik aynı zamanda eşine 

az rastlanır bir tür çeşitliliği ve yoğunluğunu da beraberinde getirmektedir (Anonim 

1999). Bu özelliği sebebiyle Sultan Sazlığı’na benzer karakterde bozulmamış bir alanın 

referans alınarak sazlığın ideal koşullarının tanımlanması mümkün olamamıştır. Bu 

sebeple alanın bozulmadan önceki koşullarının tespitinde literatür araştırmaları 

belirleyici olmuştur.  Sultan Sazlığı’nın kaynak değerlerinin önemi ve farklı koruma 

statülerine sahip olması sebebiyle alanda yapılan çok sayıda bilimsel araştırma, yayın, 

plan ve projenin mevcut olması ideal koşulların tanımlanmasında avantaj sağlamıştır. 

Alanın bozulmadan önceki arazi örtüsünün tespitinde ise CORINE Arazi Sınıfları 

kullanılmıştır.   

 

Alanın mevcut koşullarının tespitinde ise literatür araştırmalarının yanı sıra arazi 

çalışmaları etkili olmuştur. Arazi çalışmalarında Sultan Sazlığı’nın doğal hidrolojik 

döngüsüne yapılan müdahalelerle şekillenen yeni hidrolojik sistem ve bu yeni sistemin 

yol açtığı değişim yerinde tespit edilmiştir. Bu kapsamda Şekil 3.2’deki yöntem akış 

şemasında verilen sürecin takibinde farklı aşamalar için farklı teknikler kullanılmıştır: 

 

3.2.1 Fiziksel ve kimyasal özelliklerin tespiti  

 

Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda fiziksel ve kimyasal özelliklerin tespiti amacıyla 

kimyasal analiz ve uydu görüntüleri üzerinden sayısallaştırma yapılmıştır.  

 

Arazi çalışmaları sırasında aynı zamanda Sazlığın doğal su akışının üzerinde etkili olan 

süreçlerden sedimantasyon sürecine ilişkin olarak topoğrafya üzerinde yapılan 

müdahaleler ve etkileri ile erozyon durumu gözlenmiştir. 
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 Kimyasal analiz 

 

Sazlığı besleyen temel su kaynakları olan dereler, kaynak ve göllerin su kalitesinin 

tespitinde kimyasal analiz tekniği kullanılmıştır.  

 

Dönem olarak su seviyesinin maksimum ve minimum olduğu Mayıs ve Ağustos aylarını 

içeren su kalitesi analizleri yerinde ve laboratuvar ortamında olmak üzere iki farklı 

şekilde yapılmıştır.  

 

Su kalitesi analizi için istasyonlar belirlenirken sulak alan ekosistemini temsil edecek 

noktalar olmasına özen gösterilmiştir. Bu açıdan normal hidrolojik döngüde sazlığı 

besleyen ana dereler olan Dündarlı ve Yahyalı Deresi; ana kaynaklar olan Soysallı 

Pınarı ve Çayırözü Pınarı ile sulak alan ekosistemini yansıtması açısında da tatlısu gölü 

olan Sarp Gölü ve tuzlu su karakterine sahip Yay Gölü olmak üzere toplam altı 

istasyondan su örneği alınmıştır (Şekil 3.3). 
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Şekil 3.3 Su kalitesi ölçüm istasyonları 
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Su kaynağının yanında gerçekleştirilen su kalitesi analizlerinde Yurttaş (2011) 

tarafından uygulanan teknikle öncelikle su kalitesi analiz cihazının kalibrasyonu 

yapılmış sonrasında kaba alınan su örneklerinde PH, su sıcaklığı ve çözünmüş oksijen 

değerlerinin analizi yapılarak analiz sonuçları GPS ile belirlenen konumlarıyla birlikte 

kaydedilmiştir (Şekil 3.4).  

 

  

(a)  (b)  

Şekil 3.4  Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda su kalitesi analizi 

a. Yay Gölü b. Sarp Gölü 

 

Laboratuvar ortamında gerçekleştirilen fiziksel analizler için belirlenen su 

kaynaklarından alınarak şişelere doldurulan su örneklerinin birbirine karışmaması için 

üzeri etiketlenmiş,  dış ortam koşullarının etkisiyle mikrobiyolojik ve fiziko-kimyasal 

bozulmaya maruz kalmaması için laboratuvara getirilene kadar buzlukta bekletilmiştir.  

 

Laboratuvara getirilen numunelerden bir saat içinde analizi mümkün olmayanlar -20°C 

dondurularak saklanmış ve nitrit azotu, nitrat azotu, amonyum azotu ile fosfat 

analizlerinin yapılarak sonuçlar kaydedilmiştir. 

 

 Sayısallaştırma  

 

Sultan Sazlığı’nda zaman içinde ortaya çıkan peyzaj değişiminin tespitinde Coğrafi 

Bilgi Sitemleri (CBS) ve Uzaktan Algılama (UA) tekniklerinden faydalanılmıştır.  

Alanda meydana gelen peyzaj değişiminin sayısal olarak analizinde uzaktan algılama 

tekniklerini esas alan CORINE Arazi Sınıfları kullanılmıştır.  
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Geçmiş yıllara (1990, 2000 ve 2006 yılları) ait CORINE arazi örtüsü vektör verileri 

OSİB Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Arazi Örtüsü Veri Tabanı’ndan temin edilmiştir. 

Elde edilen veriler ArcGIS 10 programı kullanılarak düzenlenmiş ve arazi örtüsü 

haritaları oluşturulmuştur.  

 

Güncel arazi örtüsünün belirlenmesi için 2012 yılına uydu görüntüleri temin edilerek 

sayısallaştırılmıştır.  Sayısallaştırma işlemi için öncelikle Uydu görüntüsündeki arazi 

kullanım tiplerinin belirlenmiş ve ArcGIS 10 programı kullanılarak CORINE arazi 

sınıflaması gerçekleştirilmiştir. Sayısallaştırma işlemi sonrasında alanın güncel arazi 

kullanımı belirlenmiştir. Sonrasında mekânsal değişim analizleri yapılarak meydana 

gelen değişim sayısal olarak ortaya konulmuştur.  

 

Peyzaj değişiminin tespitinde mekânsal değerlendirmelerin yanı sıra diğer peyzaj 

bileşenleri olan ekolojik ve sosyal yapıya ilişkin değerlendirmeler de 

gerçekleştirilmiştir. Bu sayede Sultan Sazlığı’nda meydana gelen değişim çok yönlü 

olarak irdelenmiştir.  

 

3.2.2 Ekolojik özelliklerin tespiti (flora, fauna)  

 

Arazi çalışması sırasında aynı zamanda alanın vejetasyon yapısı ve sulak alan için 

önemli kuş türlerinin varlığının tespitine yönelik fenolojik gözlemler 

gerçekleştirilmiştir. İki farklı vejetasyon döneminde görülen türlerin tespitine yönelik 

olarak çekilen fotoğraflar üzerinden tür tespiti yapılmıştır.  

 

Alandaki ornitolojik durumunun tespitine yönelik olarak ise arazi çalışması sırasında 

görülen kuş türleri sayıları ile birlikte kaydedilmiştir. 
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4. ARAŞTIRMA BULGULARI 

Bir ekosistemi etkin olarak korumak veya zarar gören bir ekosistemi restore etmek için 

ekosistemin yapı ve fonksiyonunun çok iyi tanımlanmış olması gerekmektedir (Comin 

2010). Bu bölümde Sultan Sazlığı ekosisteminin yapı ve fonksiyonunda meydana gelen 

değişimin tespitine yönelik olarak; alanın müdahaleden önceki koşulları ve Develi 

Havzası’nda yürütülen su altyapı projelerinin Sultan Sazlığı’na etkileri ile güncel 

koşullar detaylı olarak incelenmiştir.  

 

4.1 Sultan Sazlığı’ nın Müdahaleden Önceki Koşulları   

 

Sultan Sazlığı’nın müdahaleden önceki yapı ve fonksiyonu tanımlamaya yönelik 

araştırmalar sonucunda elde edilen bulgular fiziksel, kimyasal ve ekolojik açıdan 

sınıflanmıştır.  

4.1.1 Fiziksel  ve kimyasal özellikler 

 

Fiziksel açıdan; Develi Havzası’ndaki su kaynakları ve aralarındaki hidrolojik ilişkilerin 

yanı sıra Sazlığı besleyen kaynakların doğal işleyişlerini içeren hidrolojik ve 

hidrojeolojik sistem detaylı olarak tanımlanmıştır.  

 

Bunun yanı sıra Sultan Sazlığı’nda sulak alan ekosisteminin karakteristiğini belirleyen 

su ve toprak kalitesi parametreleri kimyasal açıdan irdelenmiştir.  

4.1.1.1 Hidrolojik ve hidrojeolojik yapı 

Müdahale öncesinde Havza dışına doğal bir su boşaltımının olmadığı Develi Ovası’nda, 

alana gelen suların önce sazlıklara, sonra suyun miktarına bağlı olarak sırasıyla Yay 

Gölü ve Çöl Gölü’ne geçerek bu alanlardan buharlaştığı ya da göl tabanındaki 

kalkerlerin içine sızdığı kapalı bir sistemin mevcut olduğu görülmektedir (Karadeniz 

1995). 1940’lı yıllara kadar herhangi bir insan müdahalesine maruz kalmayan Sultan 

Sazlığı’nda bu doğal yapı korunabilmiştir. 
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Doğal hidrolojik sistemde sulak alan, kuzey yönünde kaynaklardan gelen yüzeysel ve 

yüzey altı akış suları ile beslenen Kepir (Kuzey) Sazlıkları; güney yönünden ise dereler 

ve yağışlarla beslenen Güney Sazlıkları ve tatlı su gölleri ile beslenmektedir.  

 

Kış aylarındaki bol yağış alan havzada düşük buharlaşmanın da etkisiyle alanda 

ilkbahar aylarında maksimum doygunluğa ulaşılmaktadır. Bu duruma bağlı olarak 

kuzeyden süzülen yüzey suları Kepir Sazlıkları üzerinden; güneyden süzülenler ise 

Örtülü Deresi’nden Yırtnak mevkiine yayılarak daha düşük kotta bulunan ve tuzlu 

ekosistemi oluşturan Yay Gölü’ne ulaşmaktadır (Şekil 4.1) (Özesmi vd. 1993,Anonim 

2008b).   

 

 

Şekil 4.1 Sultan Sazlığı’nın müdahale öncesi hidrolojik yapısı (Dadaser-Celik vd. 

2007’den uyarlanmıştır)  
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Çalışma alanındaki en önemli akarsulardan biri olan güneydeki Yahyalı Deresi, 

Ovaçiftlik ve Güney Sazlıkları’na; batıda yer alan Yeşilhisar Deresi, Yay ve Çöl 

Gölleri’ne; doğudaki Develi Deresi ise Sultan Sazlığı ve Kepir Sazlığı’na akmaktadır  

(Anonim 1999).   

 

Sultan Sazlığı’nı besleyen en önemli kaynaklar alanın kuzeyinde yer alan ve Yay Gölü 

ve Kepir Sazlığı’na akan Soysallı ve Çayırözü Pınarları’dır (Şekil 4.2 ve Şekil 4.3). 

Karaboğa ve Yerköy Kaynakları ise Güney Sazlıkları’nı beslemektedir (Anonim 

2008b).   

 

 

  

(a) (b) 

Şekil 4.2 Soysallı Pınarı 
 a. Kaynak ,  b. Yayılım alanı 

 

 

  

(a) (b) 

Şekil 4.3Çayırözü Pınarı 
a. Kaynak, b. Yayılım alanı 
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Develi Ovası’nda yeraltı suyu beslenimi kuzeydoğuda tüflerden, güneydoğu ve güneyde 

kalkerlerden, batıda ise birikintilerden sağlanmaktadır. Ova kenarından ortasına doğru 

olan yeraltı suyu hareketinin, boşalımı ise buharlaşma ve evapotranspirasyon yoluyla 

gerçekleşmektedir (Anonim 1999). 

 

Suyla kaplı yüzeylerdeki su derinliği farklılık göstermektedir. Yay Gölü ve diğer sazlık 

alanların maksimum derinliği 1 – 1,5 metre civarında, Güney Sazlıkları’nın ise 2,1 m 

olduğu görülmektedir (Anonim 1999). Çöl Gölü’nün derinliği de 30 – 40 cm’yi 

geçmemektedir (Turan vd. 1995). 

 

 Su kalitesi  

Müdahale öncesi dönemdeki su akış yönüne bağlı olarak; Sultan Sazlığı sulak alan 

ekosisteminde bulunan sazlıklar, sazlıklar içindeki göller ve Havza’nın en alt kotunda 

yer alan Yay Gölü’nün su kalitesi arasında farklılık olduğu görülmektedir.  

 

Çizelge 4.1’de sulak alanı besleyen dereler ve Yay ve Çöl Gölü’nün 1966-1977 

dönemine ait su kalitesi analiz sonuçları verilmiştir. Çizelgede yer alan ve suda 

eriyebilir tuzların toplam konsantrasyonunu ifade eden elektriksel iletkenlik (EC) değeri 

açısından karşılaştırıldığında müdahaleden önceki dönemde, Yay Gölü’nün Çöl 

Gölü’nden sonra en yoğun tuz konsantrasyonuna sahip alan olduğu görülmektedir. 

 

Çizelge 4.1 Dündarlı Deresi, Yahyalı Deresi, Yay Gölü ve Çöl Gölü su kalitesi analiz 

sonuçları (Kasparek 1986) 

 

  Dündarlı Deresi Yahyalı Deresi Yay Gölü Çöl Gölü 

Tarih/Değer 1966 1966 1967 1977 

pH 7.90 8.20 8.90 8.30 

EC (mmhos/cm) 230.00 300.00 16000.00 60000.00 

Na+ (mg/l) 5.00 5.00 3000.00 25500.00 

K+ (mg/l) 1.00 2.00 421.00 1900.00 

Ca++ (mg/l) - - - 720.00 

Mg++(mg/l) - - - 550.00 

Karbonat (mg/l) 0.00 11.00 367.00 210.00 

Bikarbonat (mg/l) 122.00 129.00 199.00 0.00 

Klorür (mg/l) 48.00 - 4818.00 39800.00 

Sülfat (mg/l) 11.00 17.00 1538.00 7100.00 
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4.1.1.2 Toprak özellikleri  

 

Develi Ovası’ndaki uzun dönemli fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörlere bağlı olarak 

oluşan toprak özellikleri açısından değerlendirildiğinde alanın büyük bir kısmının 

alüvyal topraklarla kaplı olduğu görülmektedir. Organik topraklar, hidromorfik alüvyal 

topraklar, kahverengi ve kahverengi asidik topraklar alanda görülen diğer toprak 

tipleridir. Yay Gölü ve çevresinde ağır killi topraklar, Sindelhöyük civarında ise 

volkanik tüfler yaygın durumdadır (Somuncu 1988). 

 

Ova tabanında geçici göl ve sazlıkların bulunduğu kısımlarda kalın, koyu renkli, 

organik madde bakımından zengin hidromorfik alüvyal topraklar yer almaktadır. Alanda 

bulunan topraklardaki organik madde miktarı % 25-85 arasında değişmektedir (Anonim 

2008b).  

 

Sultan Sazlığı’nın doğal sulak alan sisteminde, özellikle Kepir Sazlığı ve Güney 

Sazlıkları gibi yerlerde üst toprağın sürekli nemli kalmasının sık bitki örtüsünü 

desteklediği görülmektedir. Taban suyunun yüksek olduğu tuzlu ve tuzlu-alkali alanlar 

ise tarımsal açıdan olumsuz koşullara sahip olması sebebiyle uzun yıllar boyunca mera 

olarak kullanılmıştır (Karadeniz 1995). 

 

4.1.2 Ekosistem tipleri ve  gösterge türler 

 

Bu bölümde Sultan Sazlığı’nın bozulmadan önceki ekolojik koşulları değerlendirilirken 

alandaki ekosistem tipleri ve alandaki konumları ile belirlenen ekosistem tipleri için 

gösterge bitki ve kuş türleri araştırılmıştır.   

 

Sultan Sazlığı sulak alan ekosistemi; tatlısu gölleri (Eğri Göl, Bağınaltı Gölü, Sarp 

Gölü, Kanlı Göl ve Soysallı Pınarı), tuz gölleri (Yay Gölü ve Tuzla Gölü) ile sazlık 

alanlar (Kuzey ve Güney Sazlıkları) ve bu alanları çevreleyen çayırlıklar ve tuzcul 

bozkırlardan oluşmaktadır (Anonim 2008a).  
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Sultan Sazlığı’nda görülen ekosistem tipleri, alandaki yayılışları ve gösterge türleri 

çizelge 4.2’de detaylı olarak verilmiştir.  

 

Çizelge 4.2 Sultan Sazlığı’ndaki ekosistem tipleri, alanda yayılışları ve gösterge türleri 

(Anonim 2008 ve Anonim 2013c’den uyarlanmıştır). 

 
Ekosistem 

Tipi 

Alandaki 

Mevkii 

Gösterge Bitki Türü Gösterge Kuş Türü 

Tatlısu 

Sazlıkları 

Kuzey ve 

Güney 

Sazlıkları 

Kamış (Phragmites australis)  

Dar yapraklı saz (Typha angustifolia) 

Saz delicesi (Circus 

aeruginosus) 

Küçük karabatak 

(Phalacrocorax pygmeus) 

Küçük balaban 

(Ixobrychus minutus) 

Bıyıklı baştankara 

(Panurus biarmicus) 

Tuz Gölleri Yay Gölü 

Tuzla Gölü 

Tuz gölü habitatlarında bitki bulunmamakla 

birlikte kurak mevsimde sular çekildiği 

dönemlerde; 

Deniz börülcesi (Salicornia europae) 

Karataş otu (Artiplex nitens) gibi tuza 

toleranslı bitkiler görülmektedir. 

Büyük flamingo 

(Phoenicopterus ruber) 

Angıt (Tadorna 

ferruginea) 

Halkalı cılıbıt 

(Charadrius hiaticula) 

Çayırlıklar   Narpuz (Mentha aquatica),  

Sahil hasırotu (Juncus littoralis),  

Yatık düğün çiçeği (Ranunculus repens)  

Kan çiçeği (Lythrum salicaria) 

Mahmuzlu kızkuşu 

(Vanellus spinosus) 

Uzun bacak (Himantopus 

himantopus) 

Tuzcul 

bozkırlar 

 Geven (Astragalus macrocephalus),  

Üzerlik otu (Peganum harmala)  

Yavşan (Artemisia herbaalba) 

Bozkır toygarı 

(Calandrella 

brachydactyla) 

Bağırtlak (Pterocles 

orientalis) 

Tatlısu gölleri Eğri Göl  

Bağınaltı 

Gölü  

Sarp Gölü 

Kanlı Göl 

Soysallı 

Beyaz su nilüferi (Nymphaea alba),  

Su miğferi(Utricularia australis), Küçük su 

mercimeği (Lemna minor),  

Sık yapraklı su sümbülü 

(Groenlandia densa) 

Kurbağa kasığı (Alisma plantago-aquatica) 

Dikkuyruk (Oxyura 

leucocephala),  

Pasbas patka (Aythya 

nyroca) ve 

 Kızılboyunlu batağan 

(Podiceps grisegena) 
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4.2 Develi Ovası’nda Yürütülen Su Altyapı Projelerinin Sultan Sazlığı 

Ekosistemine Etkileri ve Sultan Sazlığı’nın Güncel Koşulları 

 

Altunbaş (2005)’a göre, konumuna bağlı olarak içinde bulunduğu havzanın en üst 

kotundan en düşük kotuna kadar suyun her türlü hareketi ile suya etkisi olan her türlü 

faaliyetten doğrudan etkilenen Sultan Sazlığı, Develi Havzası’nda yürütülen suyla ilgili 

projelerden de etkilenmiştir.  

 

Bu bölümde Sultan Sazlığı’nda sulak alan ekosistemini etkileyen tüm müdahaleler, bu 

müdahalelere bağlı olarak Sultan Sazlığı’nda meydana gelen değişim ve alanın güncel 

fiziksel, kimyasal ve ekolojik özelliklerinin tespitine yönelik literatür taraması ve 

Yöntem bölümünde ayrıntılı olarak verilen faaliyetleri içeren arazi çalışmaları ile 

edinilen bulgular verilmiştir.    

4.2.1 Fiziksel ve kimyasal özellikler 

 

Sultan Sazlığı’nda sulak alan ekosistemini etkileyen en büyük müdahale, yürütülen 

sulama projelerine bağlı olarak hidrolojik sistemde meydana gelen değişimdir. Bu 

bölümde hidrolojik sistemde meydana gelen değişim ve Sultan Sazlığı’na etkileri 

kronolojik olarak sıralanmış, hidrolojik sistemdeki değişime bağlı olarak değişen su ve 

toprak değerleri analiz edilmiştir.    

 

4.2.1.1 Hidroloji ve hidrojeoloji 

 

Sultan Sazlığı’nda sulak alan ekosistemini etkileyen hidrolojik yapı ve buna bağlı olarak 

hidrojeolojik sistem Develi Havzası’nda uygulanan farklı plan ve projelerin etkisiyle 

zaman içinde büyük oranda farklılaşmıştır. Çizelge 4.3’te Sazlığı etkileyen faaliyetler, 

bu faaliyetlerin amacı, kapsamı ve etkileri tarih sırasına göre verilmiştir.  

 

 

 

 



 73 

Çizelge 4.3 Sultan Sazlığı’nı etkileyen faaliyetler  

Dönemi Faaliyet Amacı/Kapsamı Etkileri 

1940-1950 

arası 

 Sıtma Mücadele 

Drenaj Kanalı 

açılmıştır  

Tarım arazisi elde 

etmek ve sıtmayla 

mücadele 

Güney Sazlıkları’nın kurutulmasına yönelik 

olarak Yahyalı’dan ve Kocahacılı Köyü’nden 

geçerek Yenihayat Köyü’ne ulaşan ve Şekil 

4.4’te görülen kanalla Güney Sazlığı’nın suları 

Camız Gölü’ne boşaltılmaya başlanmıştır 

(Gürer ve Yıldız 2008). 

1940-1950 

arası 

Topraksu 

Yahyalı-

Yukarıköy 

Drenaj ve 

Sulama Projesi 

 

Tarım arazisi elde 

etmek 

440 ha. alan kurutularak tarıma açılmıştır (Gürer 

ve Yıldız 2008). 

1950-1960 

arası  

Kuzey (Kepir) 

Sazlıkları’nda 

kurutma 

Tarım arazisi elde 

etmek 

Kurutulan yaklaşık 1900 ha. alan  tarımsal 

faaliyetler için kullanılmaya başlanmıştır (Gürer 

ve Yıldız 2008). 

1965 yılı Yahyalı- 

Kocahacılı 

Sulama ve 

Drenaj Projesi 

Tarım arazisi elde 

etmek 

750 ha.’lık alanı kurutmaya yönelik drenaj 

kanalları açılmıştır (Yıldız 2007). 

 

1970’li 

yıllardan 

itibaren 

Develi Havzası 

Sulama Projesi 

Sulama Sazlıktaki su yüzeylerinin alanında değişim 

meydana gelmiştir.  Proje öncesinde sazlık 

alanların toplam yüzölçümü 100 km² iken 

projenin uygulanması ile birlikte Yay gölü ve 

Sazlık alanlarda serbest su yüzeyi alanı 52 

km²’ye düşmüştür (Karabaşa 2006).   

1970-1980 

arası 

Develi Havzası 

Sulama Projesi 

Sulama Havzadaki fazla suyun tarımdan dönen tuzlu 

sularla birlikte Yay Gölü’nden Çöl Gölü’ne 

aktarılması oradan da tünelle Kızılırmak’ın kolu 

olan Karasu Nehri’ne verilmesine yönelik Şekil 

4.5’te görülen ana ve tali drenaj kanalları 

açılmıştır (Anonim 2008a). 
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Çizelge 4.3 Sultan Sazlığı’nı etkileyen faaliyetler  (devam) 

 
1974 yılı Develi Havzası 

Sulama Projesi 

revizyonu 

Sazlığı tamamen 

kurutacak 

projenin olumsuz 

etkilerine ilişkin 

bilimsel 

araştırmalar ve 

buna bağlı olarak 

artan sivil toplum 

tepkisi 

Kurumlar arasında yapılan görüşmelerde Yay 

Gölü’ndeki maksimum su seviyesinin 

korunması taahhüt altına alınmış, sazlığın su 

seviyesinin düştüğü dönemlerde barajlardan su 

verilmesine karar verilmiştir (Anonim 2004b). 

 

1986 

yılından 

itibaren 

Develi Havzası 

Sulama Projesi 

Sulama Proje kapsamında sulamanın başlaması ile 

birlikte sulak alandaki taban suyu seviyesi 

büyük oranda düşmüş ve sulak alan ekosistemi 

tahrip edilmiştir (Gürer 2003).   

1987 yılı Develi Havzası 

Sulama Projesi 

birinci etabı 

Sulama Projenin birinci aşaması kapsamında Dündarlı 

Deresi üzerine Kovalı Barajı (Şekil 4.6), 

Yahyalı Deresi’nin üzerine de Ağcaşar Barajı 

(Şekil 4.7) yapılmıştır. Barajların işletmeye 

alınmasıyla birlikte Sazlığı besleyen dereler 

barajlara yönlendirilmiş, baraj haznelerini 

beslemeyen kaynaklar ise sulama mevsiminde 

sulamada kullanılmaya başlanmıştır. Bu 

aşamasının tamamlanmasıyla birlikte 18.346 ha 

tarım arazisi sulanabilir hale gelmiştir (Karabaşa 

2006).   

1991 yılı Kuraklık - Sultan Sazlığı’nın tamamen kuruması sulak alan 

ekosistemine büyük zarar vermiştir (Özesmi ve 

Tuncel 1993). 

1999 yılı Kuraklık - Sultan Sazlığı’ndaki su seviyesi 1,5 metre kadar 

düşerek sazlık kuruma noktasına gelmiştir 

(Karabaşa 2006). Susuz kalan sulak alan 

topraklarının oksijenle teması neticesinde Şekil 

4.8’de görülen turba yangınları ortaya çıkmıştır.  
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Çizelge 4.3 Sultan Sazlığı’nı etkileyen faaliyetler  (devam) 

 
2003-2005 

yılları 

arasında 

Develi Havzası 

Sulama Projesi 

Sulama Gerçekleştirilen arazi etütlerinde, alandaki 

kaynak sularının sulama döneminde sulamada 

kullanıldığı, sulama dönemi dışında ise yatak 

düzenlemesi olmaması sebebiyle Sazlığı 

besleyemediği tespit edilmiştir. Sazlığı besleyen 

akarsular da kurulan barajlarla sulamaya 

yönlendirildiği için Sultan Sazlığı sadece yağış 

ve drenaj sularıyla beslenmektedir (Gürer ve 

Yıldız 2008). 

2006 

yılından 

itibaren 

Sulak Alan 

Komisyonunun 

2005 yılı 1. 

Olağan 

Toplantısı’nda 

alınan kararlar 

doğrultusunda  

Sazlıktaki yeraltı 

su seviyesinin 

yükseltilmesi ve 

sazlıkların 

yüzeysel 

besleniminin 

sağlanması 

amacıyla 

Sulama dönemi öncesinde Ağçaşar ve Kovalı 

Barajları’ndan rezervin %10’undan az olmamak 

üzere periyodik olarak sazlığa su verilmeye 

başlanmıştır (Gürer ve Yıldız 2008).  

 

2010 Zamantı Tüneli 

Derivasyon 

Projesi 2. Etabı 

11 km’lik bir 

tünel ile Zamantı 

Nehri’nden 

getirilecek 110 

milyon m³ suyun 

sulamaya yönelik 

olarak Develi 

Havzası’na 

aktarılması 

amacıyla  

 

Yukarı Seyhan Havzası’nda bulunan Zamantı 

Nehri’nden regülatörle Develi Kapalı 

Havzası’na su alınmasını sağlayacak olan 

projenin Şekil 4.9’da görülen Zamantı (Gıcık) 

Derivasyon Tüneli’nin yapım aşaması 2010 

yılında tamamlanmıştır.  

 

Zamantı Tüneli Derivasyon Projesi kapsamında 

öngörülen HES yapımı tamamlanamadığından 

projede yer alan, gelen suyun önce Hidroelektrik 

Santrale (HES) oradan da Ağcaşar ve Kovalı 

Barajları üzerinden sulamaya verilmesi; Yahyalı 

ve Dündarlı Dereleri’nin suyunun da doğal 

döngüsünde olduğu gibi sazlığa verilmesi süreci 

başlamamıştır (Anonim 2004b).  

 

Ancak yapımı tamamlanan tünelden süzülen 

Zamantı Nehri suyu Develi Havzası’na 

verilmeye başlanmıştır. 
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Şekil 4.4 Develi Havzası Sulama Projesi öncesinde Sultan Sazlığı çevresindeki drenaj 

kanalları (Yıldız 2007)  
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Şekil 4.5 Develi Sulama Projesi’ne göre ana ve tali drenaj kanalları(Yıldız 2007) 
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(a) (b) 

 

Şekil 4.6 Kovalı Barajı 
 

 a. Mayıs 2012, b. Ağustos 2012   
 

 

 

  
(a) (b) 

 

Şekil 4.7 Ağcaşar Barajı 

 
a. Mayıs 2012, b. Ağustos 2012  

 

 

  

Şekil 4.8 Sultan Sazlığı turba yangını 
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Şekil 4.9 Zamantı Tüneli çıkışı (Yıldız 2007) 

 

Yapılan tüm müdahaleler sonucunda şekillenen; Sultan Sazlığı sulak alanının güncel 

hidrolojik yapısı Şekil 4.10’da verilmiştir.  Mevcut durumda Sultan Sazlığı yağış, 

Soysallı ve Çayırözü Kaynaklarından gelen sular ile sulamadan dönen suların yanı sıra 

Zamantı Tünelinden verilmeye başlanan sularla beslenmektedir.  
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Şekil 4.10 Sultan Sazlığı’nın güncel hidrolojik yapısı (Dadaser-Celik vd. 2007’den 

uyarlanmıştır). 

 

 

Sultan Sazlığı sulak alan ekosistemini etkileyen güncel gelişme Zamantı Tüneli 

Derivasyon Projesi kapsamında Zamantı (Gıcık) Derivasyon Tüneli’nin 2010 yılında 

tamamlanmış olmasıdır. Projenin bu aşamasının tamamlanması ile birlikte Zamantı 

(Gıcık) Derivasyon Tüneli’nden süzülen Zamantı Nehri suyu, Havzalar arası su transferi 

yöntemiyle Develi Havzası’na verilmeye bağlanmıştır.  
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Develi Havzası’na verilmeye başlanan Zamantı Nehri suyunun etkilerini 

değerlendirilebilmek için öncelikle Zamantı (Gıcık) Derivasyon Tüneli’nden Develi 

Havzası’na verilen su miktarı tespit edilmiştir.  

 

DSİ yetkilileri ile yapılan görüşmelerde 2013 yılında Zamantı Nehri’nden Develi 

Havzası’na saniyede 3 m³ su verildiği bilgisine erişilmiştir. Sulama yapılan Mayıs-Eylül 

ayları arasındaki beş aylık dönemde Develi Havzası’na verilen suyun 1 m³’ü Sultan 

Sazlığı’na geri kalan 2 m³’ü sulamaya verilirken geri kalan yedi aylık dönemde havzaya 

verilen suyun tamamı kontrolsüz bir şekilde Sultan Sazlığı’na verilmektedir (Özsoy 

2014).   

 

Tünelle Develi Havzası’na verilen Zamantı Nehri’nin suyu Şekil 4.11’de görülen 

güzergahı izleyerek Sultan Sazlığı’na ulaşmaktadır.  Tünelin çıkışı Öksüt Köyü 

civarındadır. Tünel çıkışından alınan kanalla alınan su Gazi Deresi’ne bırakılmaktadır. 

Gazi ilçesi civarından dereden Yahyalı-4 Drenaj Kanalı’na alındıktan sonra Yahyalı-S1 

Sulama Ana Kanalı’na boşaltılmaktadır. Buradan Güney-1 Drenaj Kanalı vasıtasıyla 

Ufaktepe Pompa İstasyonu Ana Kanalı’na boşaltılarak Sultan Sazlığı’na verilmektedir.    
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Şekil 4.11 Zamantı Nehri’nden Sultan Sazlığı’na verilen suyun güzergahı (Özsoy 2014).  
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Çizelge 4.4’te 2013 yılında aylara göre Zamantı Nehri’nden Sultan Sazlığı ve sulamaya 

verilen toplam su miktarı görülmektedir. 

 

Çizelge 4.4 Zamantı Nehri’nden Sultan Sazlığı ve sulamaya verilen su miktarı (Özsoy 

2014)  

Dönem Sultan Sazlığına verilen  

su miktarı 

Sulamaya verilen 

su miktarı 

Sulama dönemi (Mayıs-Eylül arası) 12.960.000 m³ 25.920.000 m³ 

Sulama dönemi dışında (Ekim-Nisan arası) 54.432.000 m³ 0 m³ 

Toplam  67.392.000 m³ 25.920.000 m³ 

Zamantı Nehrinden Develi Havzasına 

verilen toplam su miktarı 

93.312.000 m³ 

 

 

Zamantı Nehri’nden Develi Havzası’na verilen suyun % 75’ yakın kısmı Sultan 

Sazlığı’na geri kalanı ise sulamaya verilmektedir (Şekil 4.11) (Özsoy 2014).  

 

 

Şekil 4.12 Zamantı Nehri’nden Sultan Sazlığı’na verilen su miktarı ve dağılımı (Özsoy 

2014)   

 

Anonim (2008)’e göre Develi Havzası’ndaki üç sulama barajının (Ağcaşar, Kovalı ve 

Akköy)  yıllık kapasitesi 60 milyon m³’tür. 2013 yılında Develi Havzası’ndaki 

Sulama dönemi (Mayıs-
Eylül arası)

Sulama dönemi dışında
(Ekim-Nisan arası)

Sultan Sazlığına verilen su 12.960.000 54.432.000

Sulamaya verilen su 25.920.000 0
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barajların toplam kapasitesinin % 10 fazlası kadar su Zamantı Tüneli ile Sultan 

Sazlığı’na verilmiştir.  

 

 Su kalitesi   

 

Sultan Sazlığı’nın su kalitesindeki değişim genel olarak havzadaki insan faaliyetlerine 

bağlı ve su rejimine yapılan müdahaleden kaynaklı olmak üzere iki ayrı bölümde 

incelenmiştir.  

 

Havzadaki insan faaliyetlerine bağlı değişim büyük oranda altyapı eksikliklerinden 

kaynaklanmaktadır. Develi Havzası’nda sadece Develi Belediyesi’nin atık işleme tesisi 

bulunmaktadır. Yahyalı ve Yeşilhisar yerleşimlerinde ise kanalizasyon sistemi 

bulunmasına rağmen arıtma sistemi bulunmamaktadır. Bu sebeple Sultan Sazlığı’nın 

kirlenmesine yol açmaktadır. Geriye kalan yerleşimlerde ise kanalizasyon sistemi de 

mevcut olmayıp atıkları yüzey ve yeraltı suları kanalıyla Sultan Sazlığı’na ulaşmaktadır. 

Havzada yer alan pek çok küçük ölçekli sanayi tesisinin arıtma sistemlerinin sürekli 

çalıştırılmaması da Sultan Sazlığı’nda kirliliğe yol açmaktadır (Anonim 2008b).   

 

Develi Havzası Sulama Projesi kapsamında su rejimine yapılan müdahaleye bağlı 

olarak su kalitesinin değişimine yönelik tedbirler alınmış olsa da uygulamadaki sorunlar 

sonucu su kalitesi değerleri değişmiştir. Gürer’e  (2003) göre Develi  Havzası Sulama 

Projesi’nde yapılan revizyon sonrasında drenaj sularının şekil 4.12’de görülen Camız 

Pompa İstasyonu’nda tuz konsantrasyonlarına göre ayrılması, tuz oranı yüksek olanların 

Yay Gölü’ne, az tuzlu suların ise Camız Gölü’ne oradan da Güney Sazlığı’na 

aktarılması planlanmıştır. Ancak Pompa İstasyonu’ndaki sistem bugüne kadar hiç 

çalıştırılmadığı için drenaj suları ayrıştırılmadan Camız Gölü’ne pompalanmaktadır 

(Özsoy 2014). Bu sebeple Güney Sazlığı’ndan alınan su örneklerinde EC değerinin 

2003-2008 döneminde yaklaşık olarak 4 kat arttığı, çözünmüş oksijen değerinin ise 

yaklaşık 6,5 kat azaldığı tespit edilmiştir  (Gürer ve Yıldız 2008). 
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Şekil 4.13 Camız Gölü Pompa İstasyonu ve drenaj suyunu tuz oranına göre ayırmak 

üzere tasarlanan ancak çalışmayan sistem 

 

Su rejimine yapılan diğer bir müdahale ise havzalar arası su transferi ile Develi 

Havzası’na su verilmesi olmuştur. Zamantı Nehri suyunun Develi Havzası’na verilmeye 

başlamasıyla birlikte Sultan Sazlığı’ndaki su seviyesi yükselmiş, su ile kaplı yüzeylerin 

alanında artış olmuş ve su kalitesi de bu durumdan etkilenmiştir.   

 

Çizelge 4.5’de Zamantı Kaynağı’nın 2005 yılı su kalitesi değerleri yer almaktadır. 

Tuzsuz Alkali Su Kaynak (T1A) Sınıfında yer alan Zamantı Kaynağı’nın suyu içme 

suyu standartlarına uygundur (Yıldız 2007). 

 

Çizelge 4.5 Zamantı Kaynağı su kalitesi değerleri (Yıldız 2007’den uyarlanmıştır) 

 

Zamantı  

Kaynağı 

pH EC Na+ 

 

K+ 

 

Ca++ 

 

Mg++ 

 

Klorür 

 

Sülfat 

 

Nitrit 

 

Nitrat 

 

8.4 129 0,29  0,04  0,51  0,54  0,13 0,08 0,000   4,16 

 

Çizelge 4.6’da İlkbahar, çizelge 4.7’de ise Sonbahar dönemi arazi çalışmaları sırasında 

alınan su örneklerinin, DSİ 12. Bölge Müdürlüğü Kalite Kontrol ve Laboratuvar’ında 

gerçekleştirilen kimyasal analiz sonuçları görülmektedir.  
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Çizelge 4.6 Dündarlı Deresi, Yahyalı Deresi, Yay Gölü ve Sarp Gölü 2012 yılı İlkbahar 

dönemi su kalitesi analiz sonuçları 

 

 

Tarih/Değer 

Dündarlı Deresi Yahyalı Deresi Yay Gölü Sarp Gölü 

2012 Mayıs 2012 Mayıs 2012 Mayıs 2012 Mayıs 

pH 8.15 8.44 8.44 8.16 

EC(mmhos/cm) 360.00 260.60 490.40 1550.60 

Na+ (mg/l) 0.21 0.06 1.03 7.73 

K+ (mg/l) 0.03 0.02 0.07 0.39 

Ca++ (mg/l) 2.57 2.40 2.74 3.49 

Mg++ (mg/l) 1.09 0.47 1.54 5.04 

Karbonat  (mg/l) 0.20 0.32 0.22 0.22 

Bikarbonat (mg/l) 2.67 2.10 3.03 5.55 

Klorür (mg/l) 0.16 0.10 0.41 5.75 

Sülfat (mg/l) 0.60 0.21 1.56 4.03 

Çözünmüş Oksijen  (mg/l) 6.83 8.62 7.74 6.10 

o-Fosfat (mg/l) 0.049 0.047 0.045 0.023 

Nitrit (mg/l) 0.033 0.003 0.001 0.085 

Nitrat (mg/l) 5.37 4.25 2.27 11.37 

Amonyum (mg/l) 0.125 0.003 0.142 0.519 

 

 

Çizelge 4.7 Dündarlı Deresi, Yay Gölü, Soysallı Pınarı ve Çayırözü Pınarı 2012 yılı 

Sonbahar dönemi su kalitesi analiz sonuçları  

 

 

Tarih/Değer 

Dündarlı 

Deresi 

Yay Gölü Soysallı 

Pınarı 

Çayırözü 

Pınarı 

2012 Eylül 2012 Eylül 2012 Eylül 2012 Eylül 

pH 7.61 8.22 7.01 8.07 

EC(mmhos/cm) 510.6 1010.4 110.6 350.6 

Na+ (mg/l) 5.07 76.60 9.49 43.46 

K+ (mg/l) 2.7 4.15 2.26 6.14 

Ca++ (mg/l) 83.12 93.42 8.42 14.39 

Mg++ (mg/l) 16.64 44.93 4.43 8.76 

Karbonat  (mg/l) 0.00 14.40 0.00 0.00 

Bikarbonat (mg/l) 293.41 240.95 54.90 116.51 

Klorür (mg/l) 9.11 39.77 5.53 40.16 

Sülfat (mg/l) 24.84 274.93 5.75 14.52 

Çözünmüş Oksijen  (mg/l) 6.4 8.5 6.0 8.3 

o-Fosfat (mg/l) 0.08 0.139 0.390 0.427 

Nitrit (mg/l) 0.013 0.026 0.008 0.076 

Nitrat (mg/l) 12.25 7.610 6.010 6.250 

Amonyum (mg/l) 0.025 0.039 0.00 0.094 

 

 

Çizelge 4.8’de İlkbahar ve Sonbahar dönemlerinin ortalamasını içerir Sultan Sazlığı için 

güncel su kalitesi değerleri yer almaktadır.              
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Çizelge 4.8 Sultan Sazlığı 2012 yılı su kalitesi değerleri  

 

Değer Dündarlı 

Deresi 

Yahyalı 

Deresi 

Çayırözü 

Pınarı 

Soysallı 

Pınarı 

Yay 

Gölü 

Sarp 

Gölü 

pH 7.88 8.44 7.01 8.07 8.33 8.16 

EC(mmhos/cm) 435.3 260.60 350.60 110.60 750.40 1550.60 

Na+ (mg/l) 2.64 0.06 9.49 43.46 38.815 7.73 

K+ (mg/l) 1.365 0.02 2.26 6.14 2.11 0.39 

Ca++ (mg/l) 42.845 2.40 8.42 14.39 48.08 3.49 

Mg++ (mg/l) 8.865 0.47 4.43 8.76 23.235 5.04 

Karbonat  (mg/l) 0.1 0.32 0.00 0.00 7.31 0.22 

Bikarbonat (mg/l) 2.8 2.10 54.90 116.51 121.99 5.55 

Klorür (mg/l) 4.635 0.10 5.53 40.16 20.09 5.75 

Sülfat (mg/l) 12.72 0.21 5.75 14.52 138.245 4.03 

Çözünmüş Oksijen  

(mg/l) 6.615 

8.62 6.0 8.3 

8.12 

6.10 

o-Fosfat (mg/l) 0.0645 0.047 0.390 0.427 0.092 0.023 

Nitrit (mg/l) 0.023 0.003 0.008 0.076 0.0135 0.085 

Nitrat (mg/l) 8.81 4.25 6.010 6.250 4.94 11.37 

Amonyum (mg/l) 0.075 0.003 0.00 0.094 0.0905 0.519 

 

 

Şekil 4.13’te doğal hidrolojik sistemde Sultan Sazlığı’nı besleyen dereler ile güncel 

durumda Sazlığa verilen Zamantı Nehri’nin su kalitesi verileri karşılaştırılmıştır. 

Zamantı Nehri’nin suda eriyebilir tuzların toplam konsantrasyonunu ifade eden EC 

değerinin Dündarlı ve Yahyalı Deresi’nden düşük olduğu görülmektedir. pH, sodyum, 

potasyum, kalsiyum, magnezyum, klorür, sülfat, nitrit ve nitrat değerleri ise Yahyalı 

Deresi’ne yakındır.  
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Şekil 4.14 Zamantı Nehri su kalitesi değerlerinin, Yahyalı ve Dündarlı Deresi ile 

karşılaştırılması 

 

Şekil 4.14’de Dündarlı Deresi’nin su kalitesi parametrelerinin 1966-2012 yıllarına ait 

karşılaştırma grafiği yer almaktadır. Grafikte görüldüğü gibi zaman içinde EC değerinde 

yükselme, bikarbonat ve klorür değerlerinde düşüş meydana gelmiştir.  

 

 

Şekil 4.15 Dündarlı Deresi’nde su kalitesi değişimi 

 

pH EC Na+ K+ Ca++ Mg++ Klorür Sülfat Nitrit Nitrat

Dündarlı Deresi 7,88 435,30 2,64 1,36 42,84 8,86 4,63 12,72 0,023 8,81

Yahyalı Deresi 8,44 260,60 0,06 0,02 2,40 0,47 0,10 0,21 0,003 4,25

Zamanti Nehri 8,40 129,00 0,29 0,04 0,51 0,54 0,13 0,08 0 4,16
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pH EC Na+ K+ Karbonat Bikarbonat Klorür Sülfat

2012 7,88 435,30 2,64 1,36 0,10 2,80 4,63 12,72
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Şekil 4.16’da ise Yahyalı Deresi’nin su kalitesi parametrelerinin aynı dönem içindeki 

değişimini gösterir grafik yer almaktadır. Yahyalı Deresi’nde EC ve bikarbonat 

değerlerine ek olarak karbonat değeri de düşüş göstermiştir.  

 

 

 

Şekil 4.16 Yahyalı Deresi’nde su kalitesi değişimi 

 

Şekil 4.17’de Yay Gölü’nde su kalitesi değişimi verilmiştir. 1967 yılı ile 

karşılaştırıldığın Yay Gölü’nün tüm değerlerinde düşüş gözlenmiştir. Bununla birlikte 

en büyük düşüş %. 95 ile EC ve % 99 ile klorür değerinde olmuştur. Sudaki tuzluluğun 

göstergesi olan EC ve klorür değerindeki bu düşüşle birlikte tuzlu su gölü karakterine 

sahip Yay Gölü’nün niteliğinin değişerek tatlı su gölü ekosistemine geçiş döneminin 

başladığı görülmektedir.  

pH EC Na+ K+ Karbonat Bikarbonat

2012 8,44 260,60 0,06 0,02 0,32 2,10

1966 8,20 300,00 5,00 2,00 11,00 129,00
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Şekil 4.17 Yay Gölü’nün su kalitesi değişimi 

 

4.2.1.2 Toprak 

 

Develi Havzası’nın toprak özellikleri hidrolojik sisteme müdahalenin başladığı 1940’lı 

yıllardan itibaren yürütülen plan ve projelerden etkilenmiştir. Sulu tarım 

uygulamalarının gerçekleştirildiği diğer alanlarda olduğu gibi Develi Havzası’nda da 

toprak özellikleri ve drenaj koşullarına da bağlı olarak toprak özelliklerinde farklılaşma 

meydana gelmiştir.  

 

Yıldız (2007) tarafından 2003 yılında gerçekleştirilen araştırmalarda Yay Gölü ve 

çevresinde çok tuzlu killi birimlerin varlığı tespit edilmiştir. Bu sonuçların 1960’lı yıllar 

ile karşılaştırıldığında geçen sürede Develi Havzası’nın zemindeki tuz miktarında artış 

olduğu ortaya konulmuştur. 

 

Zamantı Tüneli’nden su verilmesine bağlı olarak da toprak özelliğinde değişim 

meydana gelmesi olasıdır. İrik (2013) tarafından Develi Havzası’na Zamantı Nehri’nden 

su verilmeye başlanması sonrasında tuzluluk tipi, tuzluluk derecesi ve dağılımı 

belirlenmiştir. 

pH EC Na+ K+ Karbonat Bikarbonat Klorür Sülfat

2012 8,33 750,40 38,81 2,11 7,31 121,99 20,09 138,24

1967 8,90 16000,00 3000,00 421,00 367,00 199,00 3692,00 2148,00
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İrik’e (2013) göre Develi Havzası’nda 0-30 cm toprak derinliğinde toprakların eriyebilir 

toplam tuz miktarını tanımlayan Saturasyon ekstraktı elektriksel iletkenliği (ECₑ) 0.27 – 

109 dS/m arasında değişmektedir. Bununla birlikte özellikle Sultan Sazlığı ve 

çevresinde aşamalı olarak 4-8, 8-12, 12-20 ve 20 dS/m’den büyük ECₑ değerleri 

görülmektedir (Şekil 4.18).  

 

 
 

Şekil 4.18 Develi Havzası 0-30 cm derinlik için ECₑ haritası (İrik 2013’ten 

uyarlanmıştır) 

 

ECₑ  değeri toprak nem aralığı ile doğrudan ilgili olması sebebiyle bitki gelişimiyle 

ilişkili toprak tuzluluğunu değerlendirmeye olanak sağlamaktadır. Bu açıdan 

değerlendirildiğinde Sultan Sazlığı güneyinde hafif tuzluluk problemi 

(4dS/m<ECe<8dS/m) görülürken, güney sazlıkları ve kuzey sazlıklarının olduğu 
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yerlerde tuzluluk problemi (8dS/m<ECe<16dS/m) görülmektedir. Yay Gölü’nün kuzey 

ve güneyinde ise çok fazla tuzluluk sınıfına (ECe>16dS/m) sahip topraklar yer almaktadır.  

 

İrik (2013) tarafından belirlenen toprak reaksiyonu (pH) değerleri ise şekil 4.19’da 

görülmektedir. Havzanın büyük bir bölümünde pH değeri 8-8,5 arasında değişirken 

Sultan Sazlığı’nın batısında 8,5-9 ve 9’dan büyük, doğusunda ise pH değeri 7,5-8 

arasında değişmektedir. 

 

 

Şekil 4.19 Develi Havzası 0-30 cm derinlik için pH haritası (İrik 2013’ten 

uyarlanmıştır) 

 

 

Gedikoğlu’na (1999) göre toprak pH’sının 9 ve daha yüksek olduğu alanlarda toprak 

yapısı bozulup, toprağın işlenmesi zorlaşmakta ve yetersiz drenaj ortaya çıkmaktadır. 
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Bu koşullar dikkate alındığında Sultan Sazlığının batısında pH değerlerinin yüksek 

olduğu görülmektedir.  

4.2.2  Ekosistem tipleri ve gösterge türler 

  

Develi Havzası’nda yürütülen sulama projeleri ile hidrolojik sisteme yapılan 

müdahalelerin Sultan Sazlığı sulak alan ekosisteminin fiziksel ve kimyasal özellikleri 

üzerinde olumsuz etkileri mevcuttur (Dadaser-Çelik vd. 2007). Bu olumsuz etkilere 

bağlı olarak alanın ekolojik özellikleri de değişmiştir.  

 

Sazlığa verilen su miktar açısından değerlendirildiğinde Sultan Sazlığı’ndaki su 

yüzeylerinde ve buna bağlı olarak ekosistemlerin alansal dağılımında değişiklik olması 

olasıdır. Bu değişikliği tespit etmek için Yöntem bölümünde detaylı olarak sıralanan 

aşamalar takip edilerek elde edilen 1990, 2000, 2006 ve 2012 yıllarına ait CORINE 

Arazi Örtüsü verileri analiz edilmiştir.  

 

Şekil 4.20 - 4.23’de Sultan Sazlığında sırasıyla 1990, 2000, 2006 ve 2012 yıllarına ait 

CORINE Arazi Örtüsü verileri görülmektedir.  
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Şekil 4.20 1990 yılına ait CORINE arazi örtüsü 
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Şekil 4.21 2000 yılına ait CORINE arazi örtüsü 
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Şekil 4.22 2006 yılına ait CORINE arazi örtüsü 
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Şekil 4.23 2012 yılına ait CORINE arazi örtüsü 
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Sultan Sazlığı’nda tespit edilen CORINE Arazi Örtüsüne ait CORINE Kodları ve 

detaylı açıklamaları çizelge 4.9’da verilmiştir.  

 

Çizelge 4.9 Sultan Sazlığı CORINE Kodları ve açıklamaları (Anonymous 1995) 

 
CORINE Kodu Açıklaması 

231. Mera Alanları 

 

Otlatma amacıyla kullanılan çiçek kompozisyonunun içindeki, sık çayırla 

kaplı alanlar,  

243. Doğal Bitki Örtüsü 

ile Bulunan Tarım 

Alanları  

Doğal ya da yarı-doğal alanlarla tarıma ayrılan arazilerin beraber olduğu 

alanlar, 

321. Doğal Çayırlıklar 

 

Çoğu kez düz olmayan ve engebeli, kayalık alanları, dikenli çalıları ve 

geniş fundalıkları içeren, düşük verimlilikteki otlak alanlar, 

331. Sahiller, Kumsallar, 

Kumluklar 

Sahiller, kumullar ile kıyısal veya karasal yerlerdeki geniş kum ve çakıl 

alanlar, 

333. Seyrek Bitki Alanları Yüksek yerlerde dağınık olarak bulunan stepler, tundralar ve çorak araziler, 

411. Bataklıklar 

 

Genellikle kışları su altında kalan alçak ve tüm yıl boyunca az çok suyla 

dolarak doymuş alanlardır. 

512. Su Yüzeyleri Doğal veya yapay su yüzeyleri, 

1122. Kırsal Süreksiz 

Alanlar 

Büyükşehirlerin kenarında bulunmayan ilçeler ve kasaba özelliğine sahip 

yerleşimleri, 

2111. Sulanmayan 

Ekilebilir Alanlar 

Sulanmayan tahıllar, baklagiller, yemler ve kök ürünlerin bulunduğu 

alanlar ile nadasa bırakılmış araziler, 

2121. Sürekli Sulanan 

Alanlar 

Sürekli veya periyodik olarak sulanan;  sulama kanalları, drenaj ağı gibi 

sulama sistemlerinin kullanıldığı tarım alanları 

2222. Sulanan Meyve 

Bahçeleri 

 

Sürekli veya periyodik olarak sulanan, sulama altyapısını kullanan (sulama 

kanalları, drenaj ağı)  ürünlerin yetiştirildiği meyve ağacı veya funda 

ekilmiş alanlar 

2422. Sulanan Karışık 

Tarım Alanları 

Sürekli veya periyodik olarak sulanan,  sürekli karışık nitelikte ürün 

parsellerinin bulunduğu alanlar 

*100. Çamur düzlükleri Mevsime bağlı olarak suların çekilmesi ile sulak çamur niteliğine sahip 

alanları içermektedir.  

* Çamur düzlükleri CORINE Arazi Sınıflaması Sisteminde bulunmayıp, alanın niteliği doğrultusunda 

geliştirilmiştir.  
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Çizelge 4.10’da ArcGIS 10 programı kullanılarak analiz edilen, Sultan Sazlığı’ndaki 

CORINE Arazi Örtüsü Sınıfları’nın yıllara göre alansal değişimi yer almaktadır. 

 

Çizelge 4.10 Sultan Sazlığı CORINE Arazi Örtüsü Sınıflarının yıllara göre alansal 

değişimi 

 
CORINE Kodu 1990 

yılındaki 

alanı 

2000 

yılındaki 

alanı 

2006 

yılındaki 

alanı 

2012 

yılındaki 

alanı 

231. Mera Alanları 178.41 178.41 178.41 178.41 

243. Doğal Bitki Örtüsü İle Bulunan 

Tarım Alanları 

497.97 497.97 497.97 227.26 

321. Doğal Çayırlıklar 2081.18 2833.75 2833.75 1847.16 

331. Sahiller, Kumsallar, Kumluklar 5353.98 5412.85 8009.92 1792.72 

333. Seyrek Bitki Alanları 1955.19 1962.84 1962.84 343.80 

411. Bataklıklar 8358.23 9287.58 928758 6986.31 

512. Su Yüzeyleri 4345.48 2597.07 0 8440.32 

1122. Kırsal Süreksiz Alanlar 112.80 112.80 112.80 295.9 

2111. Sulanmayan Ekilebilir Alanlar 0.96 0.96 0.96 0 

2121. Sürekli Sulanan Alanlar 1439.68 1439.68 1439.68 1207.02 

2222. Sulanan Meyve Alanları 33.24 33.24 33.24 57.63 

2422. Sulanan Karışık Tarım Alanları 13.33 13.33 13.33 13.33 

*100. Çamur düzlükleri 0 0 0 2984.08 

 

 

Develi Havzası’na Zamantı Tüneli’nden su verilmeye başlanması ile birlikte en büyük 

değişim su yüzeylerinde meydana gelmiştir. 1990 yılında 4345 ha., 2000 yılında 2597 

ha. alana sahipken 2006 yılından tamamen kuruyan su ile kaplı yüzeylerin Zamantı 

Nehri’nden su verilmeye başlanması ile birlikte tekrar genişleyerek 2012 yılında 8440 

ha. alana sahip olduğu görülmektedir.  

 

Önceki yıllarda yapılan değerlendirmelerde göz önünde bulundurulmayan ve çamur 

düzlüğü olarak adlandırılan yüzeyler ise 2984 ha. alan kaplamaktadır. 
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2006 yılında sulak alanın kurumasına bağlı olarak 8009 ha. alana genişleyen kumluk 

yüzeylerin, suyla kaplı yüzeylerin artışıyla birlikte tekrar daralarak 1792 ha. sahip 

olduğu görülmektedir. Benzer şekilde doğal çayırlık alanların yüzeyinde de düşüş 

gözlenmiştir.   

 

1990 – 2006 döneminde su yüzeylerindeki daralmaya bağlı olarak bataklık yüzeylerin 

de zaman içinde arttığı görülmektedir. 1990 yılında 8358 ha. olan bataklık alanlar 2000 

ve 2006 yıllarında 9287 ha. alan kaplamaktadır. 2012 yılında kapladığı alan ise 6986 

ha.’dır. 

 

Şekil 4.24’te ise doğal çayırlıklar, bataklıklar, su yüzeyleri ve sahiller, kumsallar ile 

kumlukların yıllara göre değişimi grafiksel olarak verilmiştir.  

 

 

Şekil 4.24 Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda arazi örtüsünün yıllara göre değişimi 

 

1990 yılından itibaren daralan su yüzeylerinin yerini alan bataklık alanların yüzey 

alanında bir genişleme olmuştur. 2012 yılında Zamantı Nehri’nden su verilmeye 

başlaması ile birlikte de su yüzeyleri tekrar genişlemiş ve bataklık alanlar tekrar 

daralmıştır (Şekil 4.25).  

Doğal

Çayırlıklar

Sahiller,

Kumsallar,

Kumluklar

Bataklıklar Su Yüzeyleri

1990 yılı 2081,18 5353,98 8358,23 4345,48

2000 yılı 2833,75 5412,85 9287,58 2597,07

2006 yılı 2833,75 8009,92 9287,58 0,00

2012 yılı 1847,16 1792,72 6986,31 8440,32
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Şekil 4.25 Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda su yüzeyleri ve bataklık alanların yıllara göre 

değişimi  
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Gerçekleştirilen arazi çalışmaları sırasında sazlık alanlardaki daralmaya rağmen 

alandaki tatlısu sazlıklarını oluşturan Kuzey ve Güney Sazlıkları’nın gösterge bitki 

türleri olan kamış (Phragmites australis)  ve dar yapraklı saz (Typha angustifolia) 

türleri ile saz delicesi (Circus aeruginosus) ve küçük karabatak (Phalacrocorax 

pygmeus) gibi gösterge kuş türleri alanda gözlenmiştir.  

 

Özellikle bahar döneminde yapılan arazi çalışmasında tatlı su göllerinde şekil 4.26’de 

görülen Ranunculaceae familyasına ait türler (Şekil 4.26.a)  ile su mercimeğinin (Lemna 

minor)  sığ yerlerde göl yüzeylerini kapladığı görülmüştür. Beyaz su nilüferi 

(Nymphaea alba) (Şekil 4.26.b)  ve sık yapraklı su sümbülü (Groenlandia densa) (Şekil 

4.26.c)   ve dar yapraklı saz (Typha angustifolia) (Şekil 4.26.d)   ise alanda tespit edilen 

diğer bitki türleridir. 

 

  

(a) (b) 

  

(c)  (d)  

Şekil 4.26 Sultan Sazlığı tatlı su göllerinde tespit edilene bitki türleri 

a.Ranunculus sp. b.Beyaz su nilüferi (Nymphaea alba) c. Sık yapraklı su sümbülü (Groenlandia densa)  

d. Dar yapraklı saz (Typha angustifolia) 
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Tuz gölü ekosisteminin temsilcisi olan Yay gölündeki tuzluluğun azalmasına bağlı 

olarak göl kenarında çok yoğun olmasa da şekil 4.27’deki gibi sazlık alanların oluştuğu 

gözlemlenirken, tuzcul bozkırlarda geven (Astragalus macrocephalus),  üzerlik otu 

(Peganum harmala)  yavşan (Artemisia herbaalba) gibi türlerin neslinin devam ettiği 

tespit edilmiştir.  

 

 

Şekil 4.27 Yay Gölü etrafındaki sazlık alanlar 

 

 

Alandaki çayırlıklarda gösterge bitki türlerinin yanı sıra çok sayıda kuş türü 

gözlemlenmiş olmakla birlikte özellikle otlatma baskısının yoğun olarak devam ettiği de 

saptanmıştır.  

 

Alan için gösterge kuş türü olan Kara leylek (Ciconia nigra) (Şekil 4.28.a), Erguvani 

balıkçıl (Ardea purpurea) (Şekil 4.28.b), Ak balıkçıl (Egretta alba) (Şekil 4.28.c), ve 

Uzun bacak (Himantopus himantopus) (Şekil 4.28.d)  gibi kuş türlerinin alanı büyükbaş 

hayvanlarla paylaşmak durumunda kaldıkları gözlemlenmiştir.  
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(a)  (b)  

  

(c)  (d)  

Şekil 4.28  Sultan Sazlığı’nda gözlemlenen kuş türleri  

a. Kara leylek (Ciconia nigra) b. Erguvani balıkçıl (Ardea purpurea), c. Ak balıkçıl (Egretta alba), 

d. .Uzun bacak (Himantopus himantopus) 
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5. TARTIŞMA VE SONUÇ 

 

19. yy’da Sanayi Devrimi ile artan baskılar ve kurutma faaliyetlerine bağlı olarak 

Dünya üzerindeki sulak alanların yarısından fazlası kaybedilmiştir. Sulak alan 

ekosistemlerinde artan kayıp ve bozulmalar sonrasında 1950’li yıllardan itibaren, sulak 

alan restorasyonu kavramı yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu bağlamda zamansal değişim; 

dinamik ve karmaşık bir yapıya sahip sulak alan ekosistemlerinde bozulma sürecinin 

anlaşılması açısından önemli etkenlerden biridir.   

 

Bu çerçevede araştırmada ele alınan ilk araştırma sorusuna bağlı olarak çalışmanın 

sağladığı temel katkı; Develi Havzası’nda hidrolojik sistemine yapılan müdahalelerin 

Sultan Sazlığı ekosistemine etkilerinin zamansal olarak değerlendirilmiş olmasıdır.  

 

Develi Havzası’nda 1940’lı yıllardan itibaren hidrolojik sisteme yapılan müdahaleler 

Sultan Sazlığı’nda sulak alan ekosistemini olumsuz etkilemiştir.  Doğal akışında Sazlığı 

besleyen dereler üzerine barajların kurulması ve gelen suyun büyük oranda sulamaya 

yönlendirilmesi sonucu su seviyesi düşmüş, susuz kalan sulak alan topraklarının 

oksijenle teması sonucunda bazı dönemlerde turba yangınları çıkmıştır. Sulamadan 

dönen suların arıtılmadan alana verilmesine bağlı olarak kirlilik sorunu gündeme 

gelmiştir.   

 

Bu araştırma kapsamında sulak alanın yapısında ve fonksiyonlarında meydana gelen 

değişim; sulak alan hidrolojisi ile fiziksel ve kimyasal çevre özellikleri açısından ele 

alınmıştır. Öte yandan biyolojik çeşitliliğe ilişkin gözlem ve araştırmalar da yapılmıştır. 

Ancak güncel değerlerin tespitinde tüm vejetasyon dönemlerini içerir uzun dönemli 

arazi çalışmalarının güçlüğü ve özellikle Zamantı Nehri’nden verilmeye başlanan suyla 

birlikte meydana gelebilecek değişimin zaman içinde ortaya çıkacak olması sebebiyle 

flora çalışmaları yapılamamıştır.  

 

Sultan Sazlığı ekosistemine ilişkin çok sayıda çalışma yapılmış olması bozulma 

sürecinin belirlenmesinde avantaj sağlamıştır.  
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İkinci ve üçüncü araştırma soruları ile Sultan Sazlığı’nın öneminin anlaşılmaya 

başlandığı 1970’li yıllardan itibaren; sulak yapı ve fonksiyonunun, onarımı ya da 

yeniden kazanılmasına yönelik uygulamalar sulak alan restorasyonu yaklaşımı ile 

değerlendirilmiştir. 

 

Sultan Sazlığı’nı iyileştirmeye yönelik çalışmalardan ilki olan 1974 yılında Develi 

Havası Sulama Projesi’nin Revizyonudur. Sonrasında 2006 yılından itibaren barajlardan 

periyodik olarak su verilmesine ilişkin Sulak Alan Komisyon kararı da dahil olmak 

üzere bazı önlemler alınmıştır.  İyileştirme sürecine katkı sağlayacağı bildirilen güncel 

gelişme ise 2010 yılında Zamantı Tüneli’nin açılması ile birlikte Sultan Sazlığı’na 

havzalar arası su transferi ile Yukarı Seyhan Havzası’nda bulunan Zamantı Nehri’nden 

su verilmeye başlanmasıdır.  

 

Yapılan araştırmalarda 2013 yılında Zamantı Nehri’nden Sultan Sazlığı’na verilen su 

miktarı 67 milyon m³ civarında olduğu tespit edilmiştir. Bu değer Havzada bulunan üç 

barajın yıllık kapasitesinden daha yüksektir. Bu duruma bağlı olarak Sultan Sazlığı 

Milli Parkı’ndaki ekosistemlerin kapladığı alanda değişim olmuştur. Bu değişimi 

belirlemek üzere uydu görüntüleri ve CORINE arazi sınıfı sisteminden faydalanılmıştır. 

Buna göre, alandaki su yüzeylerinin son 22 yıllık süreçteki en geniş yayılım alanına 

eriştiği görülmüştür. Artan su yüzeylerine bağlı olarak sazlık alanların kapladığı alanda 

ise daralma olmuştur.  

 

Çalışmada havzalar arası su transferi ile meydana gelen alansal değişim tespit edilmiş 

olmakla birlikte verilen suyun niteliği ve niceliğine bağlı asıl değişimin zaman içinde 

olacağı düşünülmektedir. Bu olası değişimi tespit etmek amacıyla çalışma kapsamında 

Zamantı Tüneli’nden Sultan Sazlığı’na verilen su ve Sultan Sazlığı’nda meydana 

getirdiği değişim nicelik olarak olduğu kadar nitelik olarak da incelenmiştir.  

  

Yapılan incelemelere göre sahip olduğu su değerleri ile Tuzsuz Alkali Su Kaynak (T1A) 

Sınıfı’nda yer alan ve suyu içme suyu standartlarına uygun nitelikte olan Zamantı Nehri 

suyunun verilmesi ile birlikte Sultan Sazlığı’ndaki göllerin de su kalitesinde değişme 
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olmuştur. Özellikle Yay Gölü’nün elektriksel iletkenliğinde kayda değer bir düşüş tespit 

edilmiştir. 

 

 Elektriksel iletkenlikteki düşüş bitki gelişimini desteklemesi açısından 

değerlendirildiğinde olumlu olarak algılanmaktadır. Ancak Sultan Sazlığı Milli Parkı 

birbirini besleyen ve doğrudan iletişim halindeki farklı ekosistem tiplerinden oluşan 

doğal bir alandır. Bu açıdan değerlendirildiğinde Sazlığın fiziksel koşullarındaki 

farklılaşmaya bağlı olarak Yay Gölü florasında gözlenen değişimin olumlu olarak 

görülmesi mümkün değildir.  Genellikle tatlı su göllerinin kenarından görülen sazlık 

alanların tuzlu su gölü niteliğindeki Yay Gölü etrafında da oluşmaya başlaması alandaki 

floristik yapının değişiminin göstergesidir. Sürecin bu şekilde devam etmesi durumunda 

flora ve fauna türlerindeki değişimin zaman içinde daha belirgin olarak ortaya çıkması 

beklenmektedir.  

 

Sazlık için bir diğer tehdit ise Yıldız (2007) tarafından da tespit edilen Zamantı Nehri 

suyu ile alana taşınacak yeni canlı türlerinin Sultan Sazlığı’nda baskın hale gelmesi ve 

alandaki diğer yerel türlere zarar vermesidir.  

 

Sultan Sazlığı’na yapılan müdahaleler ve sonrasında meydana gelen bozulmayı ortadan 

kaldırmaya yönelik tedbirlerle Sazlığın bozulmadan önceki yapı ve fonksiyonunun 

yeniden kazanılmadığı aksine ekosistem değişimi gibi daha büyük bir tehdide yol açtığı 

görülmüştür. Bu kapsamda değerlendirildiğinde yapılan uygulamaların sulak alan 

restorasyonu yaklaşımına uygun olmadığı görülmektedir.   

 

Sultan Sazlığın Milli Park alanında saptanan bu tehdit ve değişimler araştırmanın temel 

hipotezi olan hidrolojik sisteme yapılan müdahalelerin sulak alan ekosistemine zarar 

verdiği fikrini destekler niteliktedir. Bu bağlamda sulak alan restorasyonu 

yaklaşımının kaybedilen sulak alan değerlerinin kazanılması için temel araçlardan 

biri olduğu hipotezine uygun olarak Sultan Sazlığın Milli Park için sulak alan 

restorasyonu stratejisi belirlenmiştir.  
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Sulak alan restorasyonunun ilk aşamasının bozulmaya sebep olan etkenlerin ortadan 

kaldırılmasıdır. Bu bağlamda Sultan Sazlığı Milli Parkı için sulak alan stratejisi; alana 

yapılan müdahalelerin ortadan kaldırılarak doğal su döngüsünün sağlanması 

olmalıdır. 

 

Havzanın su ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak hazırlanan Zamantı Tüneli 

Derivasyon Projesi sulak alan restorasyonu açısından değerlendirildiğinde bu zamana 

kadar yapılan uygulamalar içinde en belirleyici aşama olduğu görülmektedir. Projede bu 

güne kadar yapılan faaliyetler ileiçme suyu standartlarına uygun nitelikte de olsa 

dışarıdan su sağlanmasının bozulan doğal bir sulak alanın iyileştirilmesine yönelik 

sürdürülebilir bir fayda sağlamadığı görülmüştür.  Bununla birlikte tüm aşamalarının 

tamamlanarak tamamen uygulamaya geçilmesi durumunda; Sultan Sazlığı’nın doğal 

yapısı göz önünde bulundurularak alana girecek suyun miktar olarak düzenlenmesine 

olanak sağlayacak olması açısından önemlidir.  

 

Güncel koşullarda doğal su döngüsünün sağlanabilmesi için Zamantı Nehri’nden 

Havzaya verilen su kontrollü bir şekilde sulamaya verilmeli, Sazlığı besleyen kaynaklar 

ise yeniden alana yönlendirilmelidir. 

 

Suyun doğal akışının önündeki diğer bir engel ise açılan sulama kanalları ile 

topoğrafyada meydana gelen değişimdir. Akışın sağlanabilmesi için bu engeller 

kaldırılmalıdır. 

 

Sulamadan dönen suların arıtılmadan doğrudan Sazlığa verilmesi ise su kalitesi 

açısından önemli bir tehdittir. Bunun önüne geçilebilmesi için sulamadan dönen suların 

doğrudan Sultan Sazlığı’na verilmesi yerine arıtıldıktan sonra sazlığa verilmesine 

yönelik tedbirler alınmalıdır. 

 

Bu kapsamda araştırmada kullanılan materyal, uygulanan yöntem, elde edilen bulgu ve 

sonuçlarla; Zamantı Nehri’nden Sultan Sazlığı Milli Parkı’na su girişi de dahil olmak 

üzere Develi Havzası’nda gerçekleştirilen suyla ilgili faaliyetlerin Sazlık ekosistemine 

olan etkileri değerlendirilmiş ve sulak alan restorasyonu yaklaşımı kullanılarak, 
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bozulmadan önceki koşullarının sağlanmasına yönelik strateji geliştirilmiştir. Bu 

stratejinin uygulanması ve izlemeye yönelik çalışmalar da son derece önemli olmakla 

birlikte bu kapsamda herhangi bir çalışma yapılamamıştır.  

 

Bundan sonraki araştırmalarda Sultan Sazlığı Milli Parkında doğal kaynakların 

izlenmesine önem verilmelidir. Alan için bir izleme programı geliştirilerek bu öneri ve 

tedbirler yerine getirilmesi sürecinde ve sonrasında alandaki değişim düzenli olarak 

izlenmelidir. Özellikle ekosistem değişimi tehdidi ve buna ilişkin süreç arazi çalışmaları 

ile takip edilmeli ihtiyaç duyulması halinde müdahale edilmelidir. 

 

Zamantı Nehri’nden gelen suyun Sultan Sazlığı ekosistemine etkilerinin 

değerlendirildiği ilk araştırmadır. Sultan Sazlığı Milli Parkı’nın gelecekteki planlama 

sürecine katkı sağlayacağı ve diğer sulak alanların bu yaklaşımla değerlendirilmesine 

ilişkin çalışmalara da örnek olacağı düşünülmektedir. 
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