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          Öz: Bu çalışmada, ülkemizin güneybatı kesiminde Göller Yöresi olarak isimlendirilen sahada yer alan 
Eber ve Akşehir Göllerinin bütünleşik kıyı alanları yönetimi ile kıyılarının ele alınması amaçlanmıştır. Yöntem 
dünya genelinde kıyı alanlarının kullanımı, korunması ve planlaması temeline dayanmaktadır. Yöntemde fiziki 
çevre şartlarının tamamının göz önüne alınması, kıyıların rasyonel kullanımı ve yararlanılmasının yanı sıra 
sürdürülebilirliği üzerinde durulmaktadır. Eber ve Akşehir Göllerinin kıyıları alçak kıyı özelliğinde olup, kıyı 
çizgileri oldukça değişken bir yapıya sahiptir. Kış devresinde artan yağışlarla yükselen göllerin seviyesine bağlı 
olarak kıyı çizgisi karaya doğru sokulmakta, yaz devresinde artan kuraklık ve yağış azlığına bağlı olarak göl 
alanına doğru çekilmektedir. Artan kuraklığa bağlı olarak artan sulama ve küresel iklim değişimlerine bağlı 
olarak göl seviyelerindeki azalma, göllerde bataklık alanlarının gelişmesine neden olmuştur. Göllerin 
derinliğinin azaldığı yerlerde ise sucul bitkiler göl yüzeyini kaplarcasına gelişmeye başlamış, atık maddelerin 
göllere son yıllarda daha fazla bırakılması ötrofikasyona yol açmıştır. Kıyı alanlarından mera olarak 
yararlanılmakla birlikte, göllerden yararlanma tarım alanlarının sulanması, balıkçılık ve avcılık olarak ortaya 
çıkmaktadır.  
Anahtar Kelimeler: Akşehir Gölü, Eber Gölü, Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi, Kıyı Yönetimi 

 
            Abstract: The purpose of this study was to address the integrated coast area management of Eber and 
Akşehir Lakes which are located in the southwest part of our country in the area called the Lakes District and 
their shorelines. The method is generally based on the use, protection and planning of the shore areas 
worldwide. The method is based on taking all physical environmental conditions into consideration, rational use 
and exploitation of the shores as well as sustainability.  Eber and Akşehir Lakes have low coast characteristics 
and the shorelines have rather diverse characteristics. In winter when the lake level is increased due to 
increased precipitation the shoreline edges into the mainland whereas in summer with the increasing drought 
and lack of precipitation the lakes shrink. As a result of increased irrigation made necessary by drought and 
global climate change the lake levels have decreased and marsh areas have developed in the lake areas. In 
places where the depth of the lakes has decreased aquatic plants have taken over to cover the lake surface and 
increased dumping of waste into lakes in the recent years has caused eutrophication. The coastal areas are used 
as pastures while the lakes are also used for agricultural irrigation, fishing and hunting.  
Keywords: Akşehir Lake, Eber Lake, Integrated Coast Areas Management, Coastal Management.  

 
1. Giriş 

  Kıyı alanları kendi içerisinde barındırdığı birçok özellik nedeniyle başlı başına bir ekosistem 
özelliği taşımaktadır. Kıyıdaki tüm coğrafi bileşenler birbiriyle sıkı ilişkiler içerisinde olup, bir etkenin 
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değişmesi diğer unsurların da değişimine neden olmaktadır. Türkiye kıyı kaynakları açısından 
Karadeniz’in de dâhil olduğu Akdeniz sular sisteminde çok önemli bir yer almaktadır. Türkiye sahip 
olduğu 8.333 km’lik kıyı uzunluğu 154.080 km

2’
lik kıta sahanlığı ile birbirinden farklı verimlilik, 

hidrografik şartlar ve iklim özelliklerine sahip kıyıları ile oldukça önemli bir potansiyele sahiptir 
(Acara ve Okuş, 1996). Ancak bu kıyılarımız deniz kıyılarının uzunluğu olup göl kıyılarımız bu 
toplam uzunluğa dâhil değildir. Ülkemizde denizel kıyılarımızın genel özellikleri incelendiğinde, 
ülkemizin kuzey ve güney kıyıları yüksek falezlerin egemen olduğu, doğrusal uzanışlı ve Pasifik tipi 
kıyılar niteliğindedir. Bu bölgelerimizde dağlar kıyıya paralel uzanmakta ve yamaçlardan inen 
akarsular, kıyı boyunca yer yer küçük, yer yerde ülkemizin en büyük delta ovalarını oluşturarak bu 
alanlara alçak kıyı niteliği kazandırmıştır.  Ege kıyılarımız ise dağların kıyıya dik uzanması nedeni ile 
enine kıyı özelliği taşmaktadır. Bunun sonucunda Ege kıyılarımız daha ziyade koy ve körfezlerin 
fazlalığı nedeni ile geniş anlamda alçak kıyılar niteliğindedir (Erinç, 1971, 1986, Atalay, 1981; Uzun, 
1998, 2000).   

Kıyı alanları, kara ile deniz ve göl arasında geçişi sağlayan, karasal ve denizel sistemler 
arasında ara yüzey olarak yer almaktadır. Önceleri kıyı ve sahil birbirleri yerine kullanılmış daha sonra 
sahil kavramından kıyı kavramına geçilmiştir. Kıyı alanı deniz bilimleri açısından sahil çizgisi, kıyı 
hattı olarak tarif edilmiş olsa da kara ile deniz arasındaki geçiş alanını ifade ettiğinden kıyı bir hat 
değil şerit yapısındadır. Bu şerit genişliği her yerde aynı olmayıp dünyanın değişik bölgeleri de 
hesaplandığında ortalama genişliği 60 km’dir. Bu alan dünya karasal yüzeyin %15’ni kaplamakta ve 
dünya nüfusunun %60’ı bu alanda yaşamaktadır. Kıyısal alanın değişken bir alan oluşu nedeniyle kıyı 
bölgesi jeomorfolojik, coğrafi ve çevre açısından üç farklı şekilde tanımlanmaktadır (Erdem, 2000).  

Jeomorfolojik olarak kıyı, zamana bağlı gelişimi, erozyona bağlı yapı değişikliğinin 
sedimantasyonuna bağlı olarak karasal veya denizsel alanı ilgilendiren olayların incelenmesidir. Deniz 
kıyısı zamana bağlı olarak çok değişik görünümlere bürünmektedir. İlk durumda kıyının sınırları canlı 
organizmaların dağılımlarıyla belirlenmektedir. Karasal yönden çevreye uyabilen organizmalar bu 
bölgeye yığılmakta, suyun farklı dalga uzunlukları ve gel-gitlerin etkisiyle değişik kıyı şekilleri 
oluşmaktadır. Kıyısal yapı dalgaların enerjisine ve niteliğine bağlı olarak değişikliklere uğramaktadır 
(Şekil 1) (Doğan ve Erginöz, 1997). Coğrafi açıdan kıyı, denizi sınırlayan toprak parçası alanı olarak 
tanımlanabilir. Kıyı zamana ve mekâna bağlı olarak değişen bir alandır. Kumsal ve plajlar dalgaların 
etkisiyle sürekli değişikliklere uğramaktadırlar. Fırtınalar sırasında yeni kıyı formları oluşmakla 
birlikte, deniz seviyesinin artmasına bağlı olarak bu kıyısal formlar karaların içlerine kadar 
sokulabilirler (Erinç, 1971; Doğan ve Erginöz, 1997).  

Çevre açısından kıyı, korunacak biyolojik bir zenginlik şeklinde tanımlanmaktadır. Kıyı kara 
ile deniz alanı arasındaki değişimi nicelik ve nitelik olarak kontrol eden sistemin tüm canlı 
organizmalarını kapsayacak şekilde düşünmeyi gerekli kılmaktadır. Geçiş alanı olarak belirtilen kıyı, 
ortam koşullarının giderek artan değişiklikleriyle kendini göstermektedir. Bu görüşler ışığı altında, 
nehir deltaları, düz sahiller, kumsal ve kumullar, kayalık, bataklık ve lagünler gibi değişik yapıları 
içeren, sahil hattı çevresini kara kesiminde ve kıyı sularını da içerecek şekilde kapsayan, karaların 
denizle birleştiği ortak yüzeye kıyı bölgesi denilmektedir (Ünal, 1997; Doğan ve Erginöz, 1997).  

  Kıyılarımızın uzunluğu ve çeşitliliğiyle dünyada şanslı ülkeler arasında yer almaktayız.  
Kıyıların kullanımı ve yönetimine yönelik,  bütünleşik kıyı alanları yönetimi; ülkemizin ekonomik ve 
kültürel gelişimi, insanlarımızın bugünkü ve gelecekteki varlıklılık durumları ve mutlulukları 
açılarından büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla kıyı ile ilgili bilinen ancak çalışmanın kavramsalları 
niteliğindeki kıyı ile ilgili birkaç terimi açıklamak yerinde olacaktır. 

Kıyılarla İlgili Tanımlar; 
Kıyı çizgisi: Deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda, taşkın durumları dışında, suyun kara 

parçasına değdiği noktaların birleşmesinden oluşan meteorolojik olaylara göre değişen doğal çizgidir. 
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Kıyı kenar çizgisi: Deniz, tabii ve suni göl ve akarsuların alçak- basık kıyı özelliği gösteren 
kesimlerinde kıyı çizgisinden sonraki kara yönünde su hareketlerinin oluşturduğu, kumsal ve kıyı 
kumullarından oluşan kumluk, çakıllık, kayalık, taşlık, sazlık, bataklık ve benzeri alanların doğal 
sınırı; dar-yüksek kıyı özelliği gösteren kesimlerinde ise, şev ya da falezin üst sınırıdır. Bu sınır 
doldurma suretiyle arazi elde edilmesi halinde değiştirilemez. 

Kıyı: Kıyı çizgisi ile kıyı kenar çizgisi arasında kalan alan olarak tanımlanmaktadır. 
Sahil şeridi: Deniz, tabii ve suni göllerin kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay 

olarak en az 100 metre genişliğindeki alandır (Şekil 1). Sahil şeridi olarak bir kuşağın belirlenmesi, 
özellikle gelişmekte olan ülkelerde, kıyıya kamu erişiminin sağlanmasını, kıyı manzarasına açık 
olmayı ve kıyı erozyonunun önlenmesini amaçlamaktadır. Çeşitli ülkelerde sahil şeridi olarak 
tanımlanan kuşak, 8 m’den, 3 km’ye kadar değişmektedir (Erinç, 1971; Sorensen ve McCreary, 1990). 

 
          Şekil 1. Kıyı alanı ve Türkiye’de 3621 Sayılı Kıyı Kanununa Göre Ayrımı 
 

Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde irili ufaklı birçok gölümüz ve akarsuyumuzun da 
kıyısal sorunları bulunmaktadır. Bu nedenle kıyılarımızın uygun bir planlama yaklaşımı ile 
yönetilmesi gerekmektedir. Dünyada bir çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de kıyıların kullanımı 
sonrasında birçok problem ortaya çıkmakta, başta kıyılarımızın doğal yapısı bozulmaktadır. Özellikle 
gelişmekte olan ülkelerde kanun yapıcılar, uygulayıcılar ve yerel halk arasındaki uyumsuzlukta bu 
duruma eklenince sorunlar daha ciddi boyutlara ulaşmaktadır. Bu bakımdan ülkemizin de çok uzun bir 
kıyı şeridine sahip olması, göl ve akarsularımızdan çok çeşitli amaçlar doğrultusunda yararlanılması; 
kıyıların başta doğal güzelliği ve yapısı olmak üzere kültürel ve tarihi değerler nedeniyle çeşitli 
sektörler tarafından kullanıma açılması pek çok çevre sorununu da beraberinde getirmektedir. Bu 
anlamda kıyılarımızın karşı karşıya kaldığı sorunları şu şekilde sınıflandırmak yerinde olacaktır; 
♦ Hızlı ve düzensiz yapılaşmaya bağlı olarak kıyılarda betonlaşmanın fazla olması, 
♦ Doğal kıyı alanlarının ve doğal değere sahip kıyılarımızın kentleşme sürecine girmiş olması 
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♦ Doğal kıyı alanlarının ve görünümün bozulması, 
♦ Kıyı alanlarındaki sosyal faaliyetlerin plansız, düzensiz ve önlenemez bir hızla genişlemesi  
♦ Kıyılarımızın doğal dengesinin bozulmuş, kıyı kanun ve yönetmeliklerine uygun kullanıma 
açılmamış olması, 
♦ Kıyı alanlarında yer kazanma amacıyla plansız ve teknik düzeyi tam anlamıyla tartışılmamış ve 
hazırlanmamış dolgu alanlarının oluşturulması, 
♦ Kumsal boyunca dolgu yapılarak konut, yol ve turistik tesislerin inşa edilmesi,  
♦ Ülkemizde göl ve akarsu kıyılarının ve kıyı alanlarının, gelişi güzel kullanıma açılmış olması gibi 
problemler ortaya çıkmaktadır (Ünal, 1997; Önal ve Nuray, 1997; Sesli ve Akyol, 2002; Lavoi, 2007). 

Bu ve benzeri sorunlardan dolayı ülkemizde kıyı alanlarımızın yeniden ve bütünüyle kullanıp, 
korunması ve geleceğe aktarılması konusunda Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi yaklaşımı ile 
yeniden modellenmesi büyük önem taşımaktadır. Özellikle yarıkurak iklim şartlarının hüküm sürdüğü 
ülkemizde en önemli tatlı su kaynaklarımız durumundaki göller ve akarsularımızın kıyısal 
düzenlemeleri acil olarak gerçekleştirilmelidir.   

 Bu çalışma ile ülkemizde göllerimize yönelik bütünleşik kıyı alanları yönetimi konusunda 
öncü bir çalışma oluşturması için Eber ve Akşehir Gölleri ve kıyıları örnek saha olarak seçilmiştir. 
Çalışma alanı ile ilgili daha önceki çalışmalardan, Sener vd., (2009) yılında, Eber ve Akşehir 
göllerinin alansal değişimleri ortaya koymuştur. Akşehir Gölü1975’ten 2006 yılına kadar 3/4 oranında 
alan kaybetmiş ve 342.89 km2’den 84,94 km2’ye gerilemiştir. Eber Gölü ise 1/3 oranında alan 
kaybetmiş 90 km2 ‘den, 60 km2’nin altına düşmüştür (Sener vd., 2009). Kuşkusuz her iki göldeki bu 
alansal gerilemeler kıyıların büyük oranda değişimini de beraberinde getirmiş, kıyı ile ilgili birçok 
değişim ortaya çıkmıştır. Başta kıyı çizgisi her iki gölde de karalar lehine çekilmiş, göllerin kıyılarında 
bataklık, sazlık ve çorak yüzeyler ortaya çıkmıştır.  

Bu çalışmada ele alınan Eber ve Akşehir Gölleri, ülkemizde Göller Yöresi olarak 
isimlendirilen sulak alan bölgemizde yer almaktadır. Eber ve Akşehir Göllerinin hidrolojik 
değişkenlikleri ve kıyılarda ortaya çıkan sorunlar, kullanımdan kaynaklanan problemler, doğal ve 
beşeri etkenlerin etki derecesi ve kıyılarının kullanımına yönelik düzenlemeler ele alınmıştır. Yöntem 
ile her iki gölün kıyılarının kullan, koru ve sürdür dengesinde yararlanılmaya devam edilmesine 
yönelik yaklaşımların geliştirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada yöntem olarak birçok gelişmiş ülkede 
uygulanan ‘’Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi (BKAY)’’ modeli uygulanmıştır. Özellikle ülkemizde 
kıyı alanlarına yönelik tam anlamıyla bir planlama modelinin uygulanmasındaki eksiklikler başta 
deniz kıyılarımız olmakla birlikte, ülkemizin en önemli tatlı su kaynakları niteliğindeki göl ve akarsu 
kıyılarımızda da görülmektedir. BKAY, dünyada değişen ekolojik şartlar başta olmak üzere su 
kaynaklarının öneminin giderek artması, ulusal ve uluslar arası sözleşmeler ve yasalar eşliğinde 
gündeme taşınmış ve bilim çevrelerinde de ciddi boyutlarda tartışmaya açılmıştır.  

Çalışma sahası, Ege Bölgesi’nin İç Batı Anadolu Bölümü’nün doğuya doğru uzandığı 
Afyonkarahisar ili sınırları içerisinde yer almaktadır. Eber ve Akşehir Havzaları, Devlet Su İşleri 
tarafından hazırlanan Türkiye Havzaları ve alt havzaları değerlendirmesine göre Akarçay Havzası 
içerisinde yer almaktadır (Şekil 2).  
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Şekil 2. Çalışma alanının lokasyon haritası. 

 
Eber ve Akşehir Göllerinin içinde yer aldığı Akarçay Havzası 7500 km2 su toplama alanına 

sahip olup havzanın oluşumunda tektonik olaylar rol oynamıştır. Bu sistem içerisinde yer alan Eber ve 
Akşehir Gölleri havzanın en düşük seviyelerinde yer almaktadır.  Eber ve Akşehir Gölleri Reeves 
(1968) sınıflamasına göre "yarı dairesel göller" grubuna, derinlikleri itibariyle "çok sığ göller" 
grubuna girmektedir (Atalay, 1977; İleri, 1994; Kazancı vd., 1994). D.S.İ. tarafından Eber Gölü için 
hazırlanan batimetri haritasına göre maksimum derinlik, 5,5 m’dir ve güneybatı kesimleridir. 
Günümüzde ise bu derin yerdeki su seviyesi 1,5 m’dir. Akşehir Gölü’nün en derin yerleri güney 
kesiminde olup 4.35 m olarak ölçülmüştür (İleri, 1994).  

Birleşmiş Milletler, Akdeniz Eylem Planı’nın yasal çerçevesini oluşturan Barselona 
Sözleşmesi çerçevesinde, Ocak 2008’de kabul edilmiş olan “Akdeniz’de Bütünleşik Kıyı Bölgeleri 
Yönetimi Protokolü”, diğer Akdeniz ülkeleri gibi Türkiye’de de kıyı yönetiminin “bütünleşik” 
anlayışla gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır. Yakın bir gelecekte yürürlüğe girmesi beklenilen bu 
uluslararası sözleşmenin öngördüğü yasal ve kurumsal düzenlemelerin, uygulamaların yerine 
getirilebilmesi için çalışmalar bir an önce başlatılmalıdır. Bu konuda tüm kanun yapıcılar, 
uygulayıcılar ve bilim çevreleri, bakanlıklar ve yerel denetçiler konumundaki yerel yönetimler başta 
olmak üzere tüm kurum ve kuruluşların ilgi derecesi ölçeğinde konuya katkı sağlaması gerekmektedir. 
Bu nedenle özellikle coğrafya bilimi mensupları jeoloji, jeomorfoloji, iklim, hidroloji ve meteoroloji, 
doğal hayat ve toprak, beşeri faaliyetler, çevresel etki derecesi ve değerlendirmesi konularında konuya 
katılmalıdır. Bu bakış açısıyla coğrafya konunun birebir muhatabı durumundadır ve konuya mutlaka 
coğrafya bilimi mensupları iştirak ettirilmeli veya etmelidirler.    

Türkiye’de Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi konusunda en ciddi çalışmalardan birisi Devlet 
Planlama teşkilatı tarafından hazırlanmıştır. Bu planda, “Türkiye’nin deniz, göl ve akarsu kıyılarındaki 
çevresel sorunların nitelikleri ile boyutlarının ve kaynaklarının belirlenerek; bu sorunların önlenmesi 
ve çözülmesi ile doğrudan ve dolaylı olarak ilgili kurum ve kuruluşların yetki ve sorumluluklarının, 
çalışmaları sırasında yararlandıkları personel ve araç-gereç donanımları ile karşılaştıkları kısıtların, 
ilgili yasal düzenlemelerin, yürütülen program ve projelerin kapsamının belirlenmesi; kıyılardan farklı 
biçim ve düzeylerde yararlanan kesimlerin temsilcilerinin karar süreçlerine katılabildiği demokratik 
yönetim modellerinin geliştirilmesi; bu yönetim modelinin yaşama geçirilmesi için gerekli yasal 
düzenlemelerin hazırlanması; kıyı yönetim eylem planlarının ve programlarının hazırlanması ve 
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uygulanmasıdır’’ şeklinde konu açıklanmıştır (DPT, 1999; Görer ve Duru, 2005). Bu yaklaşım modeli 
ile ülkemiz kıyılarında ele alınması gerektiği belirtilmiştir. Bu projenin uygulayıcısı olarak Bayındırlık 
ve İskân Bakanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı, yerel yönetimler, il özel idareleri önerilmiştir. Ancak 
dikkat çeken bir nokta ise konunun bilimsel niteliği ve planın hazırlanması ve projelendirilmesi 
konusundaki eksikliktir. Bu konuda yetkili kim veya kimlerdir? Bu projelerde kimler görev alacaktır? 
Bu gibi konular mutlaka bilimsel bilginin merkezini oluşturan akademisyenlerden oluşan bir 
komisyonla ele alınıp tartışılması gerekmektedir. Ancak daha önce ifade edildiği üzere konunun bire 
bir muhatabı coğrafyacılardır.     

1.1. Materyal ve Yöntem 
Çalışmanın veri kaynakları, Türkiye sayısal Akarsu Havzaları haritası, Devlet Su İşleri Eber 

ve Akşehir göl seviye ölçüm değerleri, 1/25000 ve 1/100000 ölçekli topoğrafya haritaları, arazi 
gözlem kayıtları (fotoğraf, video, kroki), sayısal arazi kullanımı ve hidrografya verilerinden 
yararlanılmıştır.  

Kıyı yönetimi konusu Dünya’da gelişmiş ülkelerde son 30 yılda hız kazanmış ve farklı 
modeller kullanılarak kıyının ekolojik ve sosyal yönleri dikkate alınarak planlanmasına 
çalışılmaktadır. Hemen hemen her ülkede kıyı ile ilgili yönetimler Kıyı Yönetimi Kanunlarına 
dayanmaktadır. Bu nedenle kıyının bütününü ele alan ve yönetimini öngören model ‘Bütünleşik Kıyı 
Alanları Yönetimi’  kısaca BKAY olarak isimlendirilmektedir. Bütünleşik kıyı yönetimi gerek 
programlama gerekse sürdürülebilir kullanım açısından üç önemli noktada kesişmektedir. Bunlar; 

1- Ekosistemle Bütünleşme; Kıyı ile kıyı gerisi ve açık su yüzeyinin bütün ekolojik 
varlıklarının korunması ve zarar görmemesi,  

2- Ekonomik etkinlik; kıyı ve kıyı gerisi, açık su yüzeyi (deniz, göl, baraj) alanlarından halk 
tarafından elde edilen ürünlerin devamlılığı, avcılık, tarımsal üretim ve su kaynaklarından 
yararlanmanın belirli bir plan ile yürütülmesi. 

3- Gelecek nesillere göre planlamanın yapılması (Sorensen ve McCreary, 1990; Vallega, 
2001; Durduran ve Çiftçi, 2008). 

Dünyada gerek okyanus gerekse deniz kıyıları başta olmak üzere göl kıyılarının planlanması 
ve yönetilmesi konusunda önemli çalışmalar yapılmaktadır. Bu konuda yasal sözleşmeler ve 
yaptırımların yanı sıra doğal koruma eylem planları da hazırlanmaktadır. Özellikle ön plana çıkan 
anlayış kıyının topyekûn planlanması ve korunmasına dayanmaktadır. Dünyada birçok ülkede 
kıyıların bütünüyle ele alınması ve planlanmasında bütünleşik kıyı alanları yönetimi kullanılmaktadır. 
Bu yöntemde öncelikli olarak kıyıların mevcut doğal özellikleri, kıyısal ve karasal etkileşimleri, insan 
faaliyetleri ve kıyı etkileşimlerinin tamamını kapsamaktadır. Bu konuda dünyanın değişik ülkelerinde 
sözkonusu yöntemle ilgili çalışmalarda kıyı kullanımı ve yönetimi anlamında yararlanılmaktadır 
(Tagliani vd., 2003; Mokhtar vd., 2003; Cicin-Sain ve Belfiore, 2005; Stead vd., 2002; Meulen ve 
Haes, 1996; Lau, 2005; Nichols, 1999; Kenchington ve Crawford, 1993; Vellinga ve Klein, 1993). 

Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi; Kıyı Kanunu başta olmak üzere, kıyılarda uygulanmakta 
ve planlanmakta olan kanun, karar, yönetmelik uygulamalarının toplum yararı çerçevesinde 
değerlendirilmesi, doğru planlama yapılması, strateji önerilerinin geliştirilmesi; çevresel etki 
değerlendirme, kıyı alanları taşıma kapasitesi ve kıyı alanları yönetimi konularında teknik çalışmalar 
yapılması ve raporlanması şeklinde ifade edilmektedir (Oğuzkurt ve Kazancı, 1997).  

Yöntem çeşitli aşamalardan oluşmakta ve öncelikli olarak kıyının tüm özellikleri yakın çevresi 
ve etki alanı ile birlikte ortaya konulması sistemine dayanmaktadır. Kıyının oseanografik özellikleri, 
tanımlamaları ve kıyıdaki hidrolojik özellikler açıklanmalıdır. Bu özellikle kıyının bütünleyenleri 
durumundaki jeomorfolojik yapı, iklim, toprak ve bitki örtüsü ile tamamlanmalıdır. Bu aşamadan 
sonra kıyının birinci derecede etkileyenleri ve kullanıcıları arasındaki insan ve insana ait faaliyetlerin 
irdelenmesi gerekmektedir. Bu aşamalardan sonra çevresel etkileşim ve değerlendirmeler yapılmalıdır. 
Bunların başında arazi kullanımı ve planlaması, ekonomik etkileşimler, sosyal faaliyetler, mülkiyet 
hakkı ve sınırlar belirlenmelidir. Sözkonusu bu tespitlerden sonra planlama, sürdürülebilir yaklaşım ve 
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yönetim modellemesi ile son aşamada daha akılcı ve doğal yapısı bozulmamış, kullan, koru sürdür 
yapısına uygun kıyıların varlığının devam etmesi şeklinde bir sistematik ortaya çıkmaktadır (Şekil 3).    

  
Şekil 3. Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi Sistematiği. 
Kaynak: Değişik Kaynaklardan yeniden geliştirilmiştir. 

 
2. Bulgular 
2.1. Eber ve Akşehir Göllerinin Doğal Çevre Özellikleri 
Eber ve Akşehir alt havzalarının da içinde yer aldığı göller yöresi göllerinin bulunduğu çanak 

tektonik oluşumlu olup göller de tektonik kökenlidir. Çalışma alanında, Sultandağları ve yakın çevresi 
metamorfik ve kalker birimlerinden oluşmaktadır. Göl ve yakın çevrelerinde ise düzlükler ve ovaları 
karakterize eden Neojen-Kuvaterner yaşlı birimler yayılış göstermektedir. Sultandağı kesimi Toros 
kuşağı Paleozoyik yaşlı metamorfik birimler kuvarsit, fillat, şist, kristalize kireçtaşı, mermer ile 
Mesozoyik yaşlı kireçtaşlarını içerir. Sultandağı’nın kuzeyi Paleozoyik mermer, metakonglomera, 
kireçtaşı, kuvarsit, Mesozoyik kireçtaşı, konglomera, kumtaşı, silttaşı ve Senozoyik yaşlı killi 
kireçtaşı, konglomera, kumtaşı, silttaşı ve marn birimlerinden oluşmaktadır (Şekil 4). Göllerin kıyı 
kuşağında ise Kuvaterner’e ait kum çakıl ve kil gibi kırıntılı malzemeler yer almaktadır (Atalay, 1977; 
Çevre ve Orman Bakanlığı, 2007). Her iki gölün de yakın çevresinde Kuvaterner dönemine ait kum ve 
çakıl gibi unsurlar göllere ulaşan akarsuların taşımış olduğu alüvyonları oluşturmaktadır. Bu kesimler 
aynı zamanda havza tabanındaki alüvyal toprakların olduğu sahalara karşılık gelmektedir. Genel 
olarak bu kesimlerin göle yakın kısımları göl seviyelerinin yükseldiği kış devrelerinde suların altında 
kalmakta ve bataklık sahalara dönüşmektedir. Bu kısımlar her iki gölün kıyı çizgisinden yaklaşık 100 
m’lik karaya doğru olan kesimlerine karşılık gelmektedir. Yöre halkı bu alanlardan saz ve 
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kamışlıkların kesiminde ve yaz devresinde suların çekilmesi ile oluşan otlak alanlarından da mera 
alanı olarak yararlanmaktadır. Kum ve çakıl boyutundaki litolojik unsurlardan yer yer kum alımı 
olmakla birlikte, yörede ciddi anlamda kum alınan bir alan tespit edilmemiştir. 

 
 Şekil 4. Çalışma alanının jeoloji haritası. 
 Kaynak: Çevre ve Orman Bakanlığı, 2007 sayısal verilerinden yararlanılmıştır.  
 

Çalışma alanında tektonik hatlar genel olarak KB-GD doğrultusunda uzanış göstermektedir. 
Bu faylardan en önemlisi Sultandağları’nın kuzey etekleri boyunca uzanır ve yaklaşık 100 km’lik bir 
uzunluğa sahiptir (Foto 1). Büyükkarabağ Fayı, Derekarabağ’dan başlayarak kuzeydoğuya doğru 
devam eder. Büyükkarabağ köyünü geçtikten sonra yaklaşık kuzey ile 450’lik bir açı yaparak Bademli 
köyüne kadar uzanır. Büyükkarabağ Fayı 40 km’lik bir uzunluğa sahiptir. KB tarafı yükselmiş, GD 
tarafı düşmüş normal eğim atımlı bir faydır (Atalay, 1977). 
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Foto 1. Sultandağı Fayı’nın GD-KB yönlü uzantısı ve fay diklikleri. 

 
Akşehir ve Eber gölleri ile bunların çevresinde bulunan dağ ve plato alanları ile Akşehir, Çay 

ve Bolvadin ovaları ana morfolojik birimleri,  eski ve yeni birikinti konileri, taraçalar, ölü falezler vs. 
bölgenin ayrıntıdaki jeomorfolojik birimlerini oluşturmaktadır.  
 Emirdağları, Eber ve Akşehir göllerinin kuzey kesiminde yer almakta olup yüksekliği 2280 
m'lere kadar çıkmaktadır. Genelde aşınımdan arta kalmış tepeleri de içeren bu dağlar Paleozoyik ve 
Mesozoyik yaşlı kayaçlardan oluşmaktadır. Uzun süren aşınım dönemlerini yansıtan Neojen öncesi 
aşınım yüzeyleri ile yer yer aşınımdan arta kalmış tepeler içermektedir. Ayrıca bu yüksek alanın güney 
kenarına adeta yamanmış olan Neojen çökelleri üzerinde Miyosen ve Üst Pliyosen'e atfedilen aşınım 
yüzeylerinin göle doğru eğimli parçalarını Bolvadin ilçesi kuzeyindeki Dişli ve Derekarabağ köyleri 
arasında görmek mümkündür (Atalay, 1977). Bunda kuşkusuz arazinin jeomorfolojik gelişimine 
uygun olarak göl sahasının çökmesinin de büyük payı vardır (Şekil 5).  

Sultandağları, Eber ve Akşehir göllerinin güney kesiminde yer alır. Bu dağlık kütlenin 
temelinde Paleozoyik kireçtaşları yer almaktadır. Yükseltisi 2000 m’yi aşmaktadır. Özellikle kuzey 
yamaçları akarsular tarafından derince yarılmış, Paleozoyik kireç taşları üzerinde karstik şekiller de 
gelişmiştir. Ayrıca dağın 2000 m’den daha yüksek kesimlerinde Pleyistosen buzul dönemlerine ait 
Glasiyal şekiller de görülmektedir (Atalay, 1977; Özdemir vd., 2005). 

Özellikle çalışmada ön plana çıkan Eber ve Akşehir göllerinin kıyısal özellikleri dikkate 
alındığında her iki gölün de bulunduğu havza tabanları tektonik çöküntü alanları olup, yaşları Neojen 
olarak kabul edilmektedir (Atalay, 1977). Eber gölünün kıyıları genelde alçak kıyı niteliğinde olup, 
kuzey kıyılarında yer yer ölü falezlere rastlanmaktadır. Akşehir Göl’ünün kıyıları da benzer şekilde 
kuzeyden yüksek kıyılarla çevrili olup her iki gölün batı ve doğu kıyıları Akarçay Havzası’nın 
uzantısına bağlı olarak alçak kıyı niteliğindedir. Daha sonra ayrıntılı olarak ele alınacağı üzere göllerin 
batı ve doğu kıyıları ile güney kıyılarında kıyı çizgisi, kıyı kenar çizgisi, sahil şeridi gibi kıyıya ait 
birimleri belirlemek oldukça zor olmaktadır. 
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Şekil 5. Çalışma alanının fiziki haritası. 

 
Araştırma sahasının iklim özellikleri incelendiğinde, yörede karasal iklimin etkileri 

görülmektedir. Erinç'in Türkiye makroklima bölgelerinden, yaz ayları sıcak (20–25 °C), kış ayları 
soğuk (0–3°C) olarak karakterize edilen "İç Anadolu Step İklim" tipine girmektedir (Erinç, 1969; 
Atalay, 1977). Ancak araştırma sahasında önemli yüksek kütleleri oluşturan Sultandağları, 
Emirdağları ile Akşehir ve Eber Gölleri’nin yer aldığı havza tabanı arasında yaklaşık 1000 metrelik 
yükselti farkı bulunmaktadır. Dolayısıyla bu yükseklik farkları iklimde lokal farkları ortaya 
çıkarmaktadır. Sultandağları’nın özellikle kuzey alanı; Erinç'in yağış indisine göre (indis: 36,6) yarı 
nemli, vejetasyon özellikleri olarak da "Park Görünümlü Kuru Orman" tipini karakterize ettiği halde, 
Eber ve Akşehir Göllerinin bulunduğu kesimler (indis: 23,7) "yarı kurak step iklimini" karakterize 
etmektedir. Yörede sıcaklığın yüksek olduğu havza tabanları, aynı zamanda havzadaki en kurak 
alanları oluşturmaktadır. Araştırma sahasında yıllık ortalama sıcaklıklar, 11 ile 12 oC arasında 
değişmektedir. Özellikle havza tabanında yer alan istasyonlarda sıcaklık hemen hemen birbirine yakın 
değerler göstermektedir. Akşehir 11,9 oC, Bolvadin 10,9oC, Afyon 11,1oC dir (1975–2009). Bu 
değerler Eber ve Akşehir göllerinin bulunduğu taban kesiminde sıcaklığın çok değişmediğini, batıdan 
doğuya doğru hemen hemen aynı değerleri gösterdiğini ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle ortalama 
sıcaklıkların daha yüksek olduğu göllerin yakın çevreleri tarımsal faaliyet için gerek topoğrafya 
gerekse iklim olarak daha elverişli olmaktadır. Bu nedenlerden dolayı yerleşim birimleri havza 
tabanına kurulmuşlardır. Böylece yerleşim birimleri göllerle doğrudan doğruya yakın ilişki 
içerisindedir. Eber ve Akşehir Havzaları’nda iklim elemanlarının trend analizlerine göre, 1990’dan 
sonra sıcaklığın ve buharlaşmanın arttığı, yağış miktarında ise azalmaların olduğu tespit edilmiştir. Bu 
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durum yörede son 20 yılda kuraklığın daha etkili olduğunu göstermektedir. Bu durumun göllerin alan 
kaybetmesi ile anlamlı düzeyinde ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Özdemir ve Bahadır, 2011).  

Eber ve Akşehir göllerinin bulunduğu havzanın en önemli su kaynakları, Sultandağları’nın 
kuzey yamaçlarından kaynağını alan ve göllere ulaşan derelerdir. Bunun yanı sıra yeraltısuları, karstik 
kaynaklar göllerin en önemli besleyicileri durumundadır. Devlet Su İşleri tarafından hazırlanan 
Türkiye’nin akarsu havzaları bölümlemesine göre, Eber ve Akşehir Alt Havzası, toplam drenaj alanı 
yaklaşık 7500 km2 olan Akarçay Havzası’nın güneydoğu ucunu oluşturmaktadır. Eber Alt Havzası, 
yaklaşık 78.024 hektar, Akşehir Alt Havzası ise yaklaşık 237.571 hektarlık bir alanı kaplamaktadır. 

Akşehir ve Eber Alt Havzası’nı ve göllerini besleyen en önemli akarsu Akarçay, çok sayıda 
kaynaktan beslenerek, batı-doğu istikametinde akar ve Eber Gölü’ne ulaşır. Akarçay Havzası’nı baştan 
aşağıya kat eden akarsuyun uzunluğu yaklaşık 115 km’yi bulmaktadır. Akarsu yaz aylarında aşırı 
kullanma ve çekilmelere bağlı olarak kuruma noktasına gelmektedir (Çevre ve Orman Bakanlığı, 
2007). Eber Gölü’nü besleyen diğer bir akarsu ise Çay Deresi’dir. Sultandağları’nın batısından doğup, 
Eber Gölü’ne ulaşır. Ancak suyunun tamamı sulamada kullanıldığı için yaz aylarında göle ulaşamaz. 
Taşkın ve sediment kontrolü için derenin üzerine çok sayıda bent yapılmıştır. Akşehir ve Eber Alt 
Havzası içindeki diğer önemli bir akarsu da Adıyan Çayı’dır (Şekil 6). Akşehir Gölü’nü besleyen en 
büyük akarsu olan Adıyan Çayı, havzanın güneydoğusundan kaynağını alır.   

Akşehir ve Eber göllerinin güneyinde Sultandağları’nın kuzey yamaçlarında yer alan 
Mesozoyik yaşlı kireçtaşlarından boşalan birçok kaynak bulunmaktadır. Bu kaynaklardan en önemlisi 
Afyon-Konya karayolunun kenarında Ulupınar yerleşiminde yer alan Ulupınar Kaynağı’dır. Kaynak, 
geçirimsiz özellikte olan Paleozoik yaşlı şistler ile bunların üzerinde bindirme olarak bulunan 
Kireçtaşı dokanağından boşalmaktadır. Bir diğer kaynak Yaylabelen Köyü içinde, yaklaşık 10 l/s 
debiye sahip olup, Mesozoyik kireçtaşlarından boşalmaktadır (Çevre ve Orman Bakanlığı, 2007). 

Afyon-Çay-Bolvadin ovalarında alüvyonlar ve gölsel kayaçlar içerisindeki yeraltı sularından 
adi su kuyuları yardımıyla yaygın olarak faydalanılmaktadır. DSİ tarafından açılmış çok sayıda (20–
25) sondaj kuyusu vardır. Bunlardan bazıları basınçlı akifer (artezyen) dir. Ova tabanındaki alüvyonlar 
ile dağ eteklerindeki büyük alüvyon yelpazeleri yeraltı suyu bakımından zengindir (Özdemir vd., 
2005). Yeraltı suları bölgenin jeolojik formasyonları ile çok yakından ilgilidir (Şekil 6). Özellikle ova 
seviyesinde bulunan Kuvaterner birimleri, zengin yeraltısuyu taşımaları bakımından büyük önem arz 
etmektedir. Akşehir Ovası’nda yeraltısularının hareket yönü yer çekimi dolayısıyla Akşehir Gölü’ne 
doğrudur (Atalay, 1977). Yeraltı suyunun kuyulardan kurak dönemde aşırı çekilmesi, göl seviyelerinin 
düşmesine ve kıyı çizgisi değişmelerine neden olmaktadır. 



Eber ve Akşehir Göllerinin Bütünleşik Alanları yöntemi 74 

 
Şekil 6. Çalışma alanının hidrojeoloji haritası. 
Kaynak: Çevre ve Orman Bakanlığı, 2007 sayısal verilerinden yararlanılmıştır. 

2. 2. Eber Gölü ve Kıyısal Özellikleri 
Eber Gölü, tektonik oluşumlu bir göl olup, sığ göller grubunda yer almaktadır. Derinliği 2-3 m 

olan gölün en derin yeri 5 m’yi geçmemektedir. Eber Gölü’nün deniz seviyesinden olan yüksekliği 
965 m’dir. Bu nedenle Eber Gölü komşusu olan Akşehir Gölü’nden 7 m daha yüksekte olduğundan, 
akış Akşehir Gölü’ne doğrudur. Gölün beslenmesinde önemli rol oynayan akarsuların sulamada 
kullanılması ve göle kadar ulaşamamaları, iklimdeki kuraklaşma ve çeşitli kirleticilere bağlı olarak 
ötrofikasyona uğraması göl yüzeyinin ve özellikle kıyılarının sazlık ve kamışlarla kaplanmasına neden 
olmuştur (Foto 1-2).  

Eber Gölü’nün kıyısal özellikleri incelendiğinde en belirgin şekiller; göl taraçaları, ölü falezler 
ve ölü kıyı oklarıdır.  

Taraçalar: Derekarabağ köyünün 500 m kuzeyinden doğuya doğru uzanmaktadır. Bu 
taraçaların yüksekliği 975 m olup, güncel tabandan 10 m yüksekliktedir.  

Ölü Falezler: Eber Gölü kıyılarında falezler özellikle Akşehir gölüne doğru olan kuzey 
kıyılarında 980-990 m seviyelerinde net olarak izlenebilmektedir. Bu ölü falezler Büyükkarabağ’dan 
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Ortakarabağ’a kadar devam etmektedir. Yine, Emirdağ’ın eteklerinde falezler yer alsa da bu falezler 
dağın yamacından akan molozlarla örtülmesine bağlı olarak net olarak izlenememektedir. Eber gölü 
kuzeyinde falezlerin en net olarak izlendiği Ortakarabağ çevresinde ölü falezlerin yüksekliği yaklaşık 
2 m olup birkaç seviye halinde görülmektedirler (Foto 2).  

Ölü Kıyı Okları; Pleyistosen’in nemli dönemlerinde oluşan ancak günümüzde izlerine çok 
küçük alanlarda net olmamakla birlikte rastlanmaktadır. Bu oluşumlara gölün kuzey kıyınlarının göle 
doğru uzandığı alanlarda kısmen rastlanmaktadır. 

 
Foto 2. Eber Gölü kuzeyinde eski göl falezleri ve eski kıyı çizgisi. 
 

Bununla birlikte Eber Gölü’nün kıyıları alçak kıyı niteliğinde olup, gölün yaklaşık en düşük 
seviyeden kış devresinde yağışların artması ile suların ilerlemesi sonucu 50-70 m kara içine doğru göl 
alanı genişlemektedir. Yaz devresinde ise, yağışların azalması ve artan kuraklıkla suların çekilmesi 
sonucunda bu alanlar bataklık ve sazlığa dönüşmektedir. Ancak Sultandağları’nın kuzey etekleri 
boyunca oluşan birikinti konileri ve devamı niteliğindeki depolarda kıyı çizgisinin genliğini tespit 
etmek daha net olmaktadır. Bu kesimde göl ile kara arasında daha net bir sınır ortaya çıkmaktadır. 
Alçak kıyılarda ise, suyun genliği yılın yağışlı geçip geçmesi ile yakından ilgilidir. Arazi çalışmaları 
sırasında ölçüm yapılan göl kıyılarında özellikle yüksek seviye çizgisi ile düşük seviye çizgisi arasında 
50-70 metre kara yönünde değişimin olduğu, bu kesimlerin genel olarak bataklık ve sazlık alanlar 
olduğu tespit edilmiştir. Bu noktada kıyı ile ilgili düzenlemelerde gölün alçak kıyı özelliği taşıyan batı, 
güney ve doğu kıyılarında bu ilk 70 metrelik alan tamamen kıyı alanı olarak kabul edilmeli, en yüksek 
seviye çizgisi olan 70 m karaya doğru olan alanlar iklimdeki değişkenlik dikkate alınarak minimum 
100 m olarak hesaplanmalıdır.  

Bu noktada Foto 3 incelendiğinde özellikle yüksek seviye yüzeyi oldukça geniş bir alan 
kapladığı, bu yüzeyin kıyısından itibaren ise bataklık ve sazlıkların başladığı görülmektedir. Kıyı 
çizgisinin daha kolay izlenebildiği Sultandağları’nın Eber Gölü’ne doğru açıldığı kesimlerde, önce 
bataklık alanlarına daha sonra ise kıyı çizgisine ulaşılmaktadır. Bataklık alanları göl aynası ile kıyı 
çizgisi arasında yaklaşık olarak ortalama 15-20 m’ler arasında değişen bir genişliğe sahiptir. Aynı 
bölgede kıyı kenar çizgisi ise birikinti konilerinin sınırına yaklaşmaktadır. Göl aynasının taşınan 
malzemelerle dolmasına bağlı olarak yer yer saz ve kamış adaları ortaya çıkmış, göl yüzeyinde suyun 
yüzeyini kaplarcasına bitkiler tutunmaya başlamıştır. Özellikle bu bitkiler suyun yeterli derece ışık ve 
oksijen almasını engellemekte ve ötrofikasyona yol açmaktadır (Foto 3).  

Bu noktada kıyı çizgisi, kıyı kenar çizgisi çalışmalarında gölün batı, güney ve doğu kıyılarında 
ilk 100 m’lik alan göl suyunun taşkın alanı, ilk 100 metreden sonraki alan ise kıyı çizgisi, kıyı 
çizgisinden 30 m içeride tüm bataklık ve sazlık alanları da kapsayacak şekilde kıyı kenar çizgisi 
belirlenmelidir. Bu noktadan sonra ise 100 m’lik kıyı şeridi tespit edilmeli ve kıyı kanunları 
hükümlerince düzenlenmelidir. Bu noktada Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi çerçevesinde, kıyılarda 
birçok bitki ve canlı organizmaların varlığı, doğal ve beşeri özellikleri dikkate alınmalıdır. Bu 
özellikler daha önceki bölümlerde açıklanmıştır.  
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Foto 3. Eber Gölü kıyılarında güncel seviye ve kıyı çizgisi ile kıyı alanlarından görünüşler. 
 

2. 3. Akşehir Gölü ve Kıyısal Özellikleri 
Akşehir Gölü: İç Anadolu'nun batısında Sultandağları ile Türkmen ve Emirdağları’nın güney 

uzantıları arasında yer almaktadır. Akşehir Ovası’nın kuzeyinde yer alan Akşehir Gölü, güneyde Ilgın, 
güneydoğuda Argıthan'a kadar uzanan çukurluğun ortasında yer alır. Gölün güney ve güneybatısı dağ, 
diğer kısımları ova ve tepelerle sınırlıdır. Gölün deniz seviyesinden yüksekliği 958 m, ortalama 
derinliği 2 m’dir (kuzeydoğuda 4 m). En derin yeri ise, Pazarkaya Çiftliği civarında 7 m kadardır. 
Gölün alanı 355,08 km2 olup en uzun kıyısı güneydoğu-kuzeybatı istikametinde 26,4 km dir. Gölün, 
doğu-batı uzunluğu ise 24,8 km dir. Buna karşılık gölün 2006’daki alanı ise 84.94 km2’ye düşmüştür 
(Atalay, 1977; Sener vd., 2009). Gölün her tarafında, özellikle kıyı kesimlerinde büyük kamışlık 
sahalar vardır. Göl yüzeyinin % 20 si kamışlarla kaplı durumdadır.  

Ölü Kıyı Okları ve Deltalar: Kıyılar özellikle göl yüzeyindeki değişimlere bağlı olarak 
oldukça değişkendir.  Akşehir Gölü’nün kıyılarında, eski kıyı kordonlarına rastlamak mümkündür. 
Pleistosen'in plüviyal devrelerinde oluşmuş ölü kıyı oku Akşehir Gölü'nün kuzeydoğu kesiminde 
Akşehir-Yunak kıyısında görülmektedir. Bu kıyı okunun uzunluğu 800 m civarında olup, yüksekliği 
990–992 m civarındadır (Atalay, 1977). Sazlık alanlar gözle görülür hızla göl içine ilerlemektedir. 
Kıyı değişimine açıklık getirmek amacı ile deltalardaki ilerleme hızı ölçülmüş, en belirgin ilerleme 
Yağsıyan çayı deltasında tespit edilmiştir. Bu deltada taşınan malzemelerin miktarına bağlı olarak 
1990’lı yıllarda yılda yaklaşık ortalama 15 cm’lik ilerleme ortaya çıkmıştır (İleri,1994). 

Ölü Falezler: Pleistosen'in nemli dönemlerinde göl sularının yükseldiği devrelerde dalga 
aşındırması ile oluşan falezler Akşehir Gölü’nün kuzey kesimindeki Emirdağları’nın güney etekleri 
boyunca bulunmaktadır. Akşehir Gölü’nün kuzey kıyılarında çok dik olarak gelişmiş olan bu yüksek 
falezler burada kıyı şeridinin dar olmasına neden olmuştur.  Günümüzde tüm bu falezler ölü falez 
niteliğinde olup,  Pazarkaya Köyü'nün 5 km kuzeyinde bulunmaktadırlar. Akşehir Gölü’nün 
kuzeydoğu kesiminde falezler, Karataş Deresinin batısında başlamakta, Osmanağa ve Kelkaya dereleri 
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ile Osmanağa ve Hacıosmanağa ağılları kuzeyinden 965 m seviyelerinden 990 m’ye kadar yüksek bir 
kıyı profili oluşturmaktadır. Ayrıca falezler Akşehir Gölü’nün kuzeyinde Karaana Yeri ve Kocatepe 
mevkiine doğru devam ederler. Buranın göle çok yakın olması ve masif kalkerlerden ibaret bir 
yamacın mevcudiyeti falezin yüksek ve dik olmasına sebep olmuştur (Atalay, 1977).  

Akşehir Gölü’nün hemen her tarafında sazlık ve kamışlıklar yer almaktadır. Akşehir Gölü’nün 
kıyıları büyük ölçüde sazlık olup, adeta gölü halka şeklinde çevreler. Kuzeydoğu ve doğu kıyılarda 
sazlık genişliği çok daha fazladır. Kamış olarak adlandırılan bu yüksek boylu bitkiler (Pragmites 
australis) çok sık ve kökleri birleşerek yaygı oluşturduğundan gölün açık su kısmına ulaşımı 
engellemekte ve ancak yöre halkının açtığı kanallarla girilebilmektedir. Kıyıya kolay ulaşılabilen tek 
serbest giriş ise Gölçayır köyü, Yağsıyan Dere'nin teşkil ettiği deltada mümkündür. Nadir Çayı ve Deli 
Çay'ın teşkil ettiği deltalar nispeten küçüktür ve fakat delta düzlükleri sazlarla kaplanmıştır. Göl 
kıyısının içten uzunluğu 42 km, dıştan uzunluğu 58 km dir.  

Bu nedenlerden dolayı kıyı çizgisinin belirlenmesi, kıyı kenar çizgisinin tespit edilmesi ve kıyı 
alanının ortaya konulması çok kolay olmamaktadır. Bununla birlikte, gölün kuzey kıyılarının yüksek 
kıyı niteliğinde olması kıyı çizgisi ve kıyı kenar çizgisinin belirlenmesini kolaylaştırmaktadır. Bu 
kesimler dar kıyı niteliğindedir. Gölün batı ve doğu kıyılarında ise alçak kıyı niteliğindedir. Seviye 
değişimi alçak seviye ile yüksek seviye arasında 30-50 m’yi bulmaktadır. Bu nedenle en düşük kot ile 
en yüksek kot arasındaki ilk 50 metreden sonra kıyı çizgisi, kıyı çizgisi ile kıyı kenar çizgisi arasında 
ortalama olarak 60-70 m’lik alan kıyı, kıyı kenar çizgisinden sonraki 100 m’lik kesimde sahil şeridi 
olarak düzenlenmelidir. Bu duruma göre Akşehir Gölü’nün alçak kıyı özelliği taşıdığı kesimlerde 
asgari düzeyde 200’lik alanda hiçbir beşeri inşaata izin verilmemeli sadece doğal kullanıma 
açılmalıdır (Foto 4).    

 
Foto 4. Akşehir Gölü ve Kıyılarının niteliği. Akşehir Gölü’nün güney kıyısında alçak kıyı çizgisi ile yüksek kıyı çizgisi 
arasında 32 m’lik bir mesafe bulunmaktadır. Yüksek kıyı çizgisi ile bataklık alanlar yer yer bitişik, yer yer ise 120 metrelere 
varan bataklık alan izlenmektedir. 
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Eber ve Akşehir göllerinin bulunduğu sahada topraklar iklim ve topoğrafyaya bağlı olarak 
çeşitlilik göstermekte, Sultandağları üzerinde gelişen topraklar, arızalı dağlık arazide gelişen toprak 
grubuna dâhil edilmiş, Akşehir ve Eber ovasında gelişen topraklar, alüvyal ve genç topraklar olarak 
gösterilmiştir (Atalay,1977). 

Zonal topraklardan kahverengi orman toprakları, Sultandağları'nda gelişen hâkim toprak 
tipidir. Karakteristik profillerine meşe örtüsü ile kaplı, hafif eğimli ve düz satıhlarda rastlanılır. A (B) 
horizonlu topraklardır. Kireçli esmer orman toprakları, Sultandağları’nın daha alçak kesimlerinde 
yayılış göstermektedir. Bu topraklarda ince bir kalker kabuğu ihtiva etmesi ve B horizonunda bir kireç 
birikimi ile kendini gösterir. Özellikle yamaç yönünde kalkerli elemanların bizzat taşınmaları veya 
yağmurlar vasıtasıyla yamaç suları tarafından CaC03’ın depolanması sonucu yüzeye yakın kesimlerde 
kalker kabuk teşekkül etmiştir.  

Çalışma sahasında, özellikle Eber ve Akşehir göllerinin çevresinde ve havza tabanlarında 
azonal topraklardan alüvyal topraklar yaygın olup,  (A) C profiline sahiptirler. Bu topraklar Eber ve 
Akşehir göllerinin çevresinde ve düz alanlarda bulunmaktadır. Kuvaterner kumlu, milli depoları 
üzerinde gelişmişlerdir. Kalınlıkları genellikle 20–80 cm. arasında değişen derin bir A horizonuna 
sahiptirler. Hatta taraça depoları üzerinde bu kalınlık bazen 1 m. yi bulmaktadır. Genellikle kumlu ve 
kumlu balçık tekstüründe olup, granüler bir strüktür tipine sahiptirler. Organik madde miktarları yer 
yer değişiklik göstermekle beraber orta derecededir (% 1–2) (Atalay, 1977). Bu topraklar yörede tarım 
için son derece önemli olup geniş anlamda meyve bahçeleri ile kaplıdır. Özellikle kiraz, vişne ve elma 
yetiştiriciliği ön plana çıkmaktadır.   

Hidromorfik alüvyal topraklar ise, Eber ve Akşehir gölleri civarında yüksek taban suyu 
seviyesine bağlı olarak gelişmişlerdir. Bu topraklarda gley horizonu da gelişmiştir.  Eber gölünün batı 
kesiminde geniş yayılma alanına sahiptirler. Ayrıca, Eber ve Akşehir gölünün bağlantısının sağlandığı 
alanlarda ağır bünyeli killi balçık ve killi topraklar yaygındır. Bu toprak tarım için uygun olmayıp 
genel olarak tarım dışı topraklar niteliğindedir. Özellikle yer yer tuzlanmanın olması kış devresindeki 
seviye yükselmeleri ile su altında kalmaları, yaz devresinde buharlaşma ile suyun çekilmesinin 
sonucudur. Bu topraklar göllerin kıyı çizgisinden sonra yaklaşık ilk 100 m’lik alana karşılık 
gelmektedir. Bu alanlar tarımsal hiçbir değer taşımamakta ve ayrıca Kıyı Kanunu hükümlerince hiçbir 
şekilde kullanıma açılmasına izin verilmemelidir.   

Eber ve Akşehir gölü çevresi, bitki yayılışı bakımından esas itibariyle İran-Turan ve Akdeniz 
flora bölgelerinin kesiştiği noktada yer almaktadır. Sahadaki yerel şartlara göre İran-Turan ve Akdeniz 
flora bölgelerinin yanı sıra ülkemizin de dâhil olduğu diğer üçüncü flora bölgesi olan Avrupa-Sibirya 
flora bölgesi bitkileri de önemli oranda barınma imkânı bulmuştur. Örneğin Avrupa-Sibirya floristik 
bölgesini temsil eden bitkilerden Fındık (Corylus) cinsinin Türkiye'de doğal olarak yayılış gösteren üç 
türünden ikisi Çalı fındığı (Corylus avellana L.) ve Kaya fındığı (Corylus columa L.) 
Sultandağları’nda da yayılış göstermektedir. Bu türlerden Çalı fındığı Sultandağları’nın mikroklima 
içeren kuzey yamaçlarında büyük topluluklar oluşturmaktadır. Diğer fındık türü Kaya fındığı ise yine 
aynı tepelerin kayalık alanlarında Porsuk ağacı (Taxus baccata L.) ile karışık halde seyrek topluluklar 
oluşturmaktadır (Özdemir vd., 2005). Orta Anadolu'da beşeri müdahaleler olmadan önce, sahanın 
karakteristik bitkilerinden Stipa, Bromus, gibi bitkilerle kaplı bir ot stepi iken, aşırı otlatma 
degradasyona sebep olmuş, bu arada step otlarının büyük çoğunluğu kaybolmuş, yerlerini Artemisia 
ve Festuca almıştır (Atalay,1977). Göllerin yakın çevresi doğal ve antropojen step sahası niteliğinde 
olup, mutlak koruma altına alınması gerekmektedir. Öyleki bu sahalarda göllerin çekildiği alanlarda ve 
kıyı alanlarında tuzlanma ve çoraklaşma büyük risk oluşturmaktadır. Bu nedenle göllerin kıyı 
kesimlerindeki bu ot toplulukları hayati önem taşımaktadır.  

Eber ve Akşehir göllerinin bulunduğu sahada orman formasyonu özellikle Sultandağları’nın 
kuzeye bakan yamaçları boyunca 1000–2000 m yükseltileri arasında yayılış göstermektedir. Eber ve 
Akşehir gölleri çevresinde yer alan Sultandağları ile Emirdağları’nın Eber Gölü'ne bakan yamaçları 
arasında farklı bir orman örtüsü kendisini göstermektedir. Aşırı şekilde orman tahribinden dolayı, 
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özellikle Emirdağları’nın büyük bir kısmı çıplaktır. Sultandağları’nın kuzeye bakan yamaçları 
boyunca ormanlık alanlar bulunmaktadır (Şekil 7).  

Sultandağları'nda ayrıca kuzeyden güneye doğru sokulan dar ve derin vadilerin içerisine 
sokulmuş fındık ağaçları yaygın olarak bulunmaktadır. Bu kesimlerde bulunan nemcil bitkilerin varlığı 
günümüz iklim şartları ile açıklama imkânı bulunmamaktadır. Bu bitkiler Pleyistosen’in nemli 
(plüvyal) devresinde uygun çevrebilimle ilgili ortam şartları içerisinde gelişmişlerdir. Bugün 
Sultandağları'nda görülen Porsuk ağacı (Taxus baccata L.) ve bazı Akdeniz ile Karadeniz 
fitocoğrafyasına ait bitkiler, Pleistosen'de uygun iklim şartları altında sahaya gelmişlerdir (Atalay, 
1977).  

Sultandağları'nda ormanın üst sınırı olan 1850–1900 m den sonra ot ve bodur çalılıklardan 
ibaret bir örtü yer almaktadır. Buradaki belli başlı ot türleri şunlardır: Agropyron, Astragalus, Bromus, 
Festuca, Medicago, Poa, Stipa, Trifolium ve Thymus, Veronica. Burada, özellikle aşırı otlatmadan 
mütevellit Astragalus (geven) ve Fetuk türleri hâkim duruma geçmiştir (Özdemir vd., 2005). 

 
Şekil 7. Akşehir ve Eber Havzalarının vejetasyon haritası. 
Kaynak: Çevre ve Orman Bakanlığı, 2007 sayısal verilerinden yararlanılmıştır. 
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2. 4. Eber ve Akşehir Göllerinin Genel Sorunları ve Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi 
Günümüzde göl sulak alanlarının durumu (kirlilik, yaşlılık, verimlilik) klasik olarak üç 

safhada anlatılmaktadır. Bunlar oligotrofik, mezotrofik ve ötrofik safhalardır. Oligotrofik göller genç, 
temiz sulu, dengeli canlı varlığına sahip, yeterli oksijeni olan göllerdir. Mezotrofik göller, oligotrofik 
ile ötrofik göller arasında geçiş özelliği gösterir. Ötrofik göller, ötrofikasyonun derecesi değişiklik 
gösterse de yaşlı, fazlaca tortul birikmiş, kirli sulu, yoğun bitkili ve oksijeni yetersiz olan göllerdir. Su 
dolaşımı oldukça sınırlanmıştır. Bu ölçülendirmeye göre Akşehir gölü mezo-ötrofik, Eber gölü ise ileri 
ötrofik safhadadır (Kazancı vd.,1994). Bu durumun ortaya çıkmasında Eber ve Akşehir göllerine 
yoğun miktarda kirleticinin bırakılması, göllerin sığ olması ve yüzeyi kaplarcasına gelişen bitkilerin 
göllerdeki oksijen dolaşımını yavaşlatması en önemli kirleticiler durumundadır. Bunların yanı sıra, 
hızlandırılmış erozyonla göllerin dolması ve son yıllarda iklimdeki değişimlerin seviye alçalmalarına 
neden olması gibi etkenler göllerdeki doğal dengenin bozulmasına neden olmuştur (Şekil 8). 

 
Şekil 8. Eber ve Akşehir Gölleri ve yakın çevresinin sorunları haritası. 
Kaynak: Çevre ve Orman Bakanlığı, 2007 sayısal verilerinden yararlanılmıştır. 
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2.4.1. Yönetsel boşluk ve idari tedbirlerin alınmaması 
Türkiye'deki göller konusunda önemli hukuki boşluklar vardır. Kamu malı olan göller 

üzerinde, yürürlükteki mevzuata göre Enerji Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Tarım ve Köy 
İşleri Bakanlığı, Sağlık bakanlığı, Orman Bakanlığı, D.S.İ., İl-İlçe Özel İdareleri ve Mahalli idareler 
hak ve yetki sahibidirler. Ancak bu haklara karşılık hiç bir yükümlülükleri yoktur. Dolayısıyla 
durumu kötüye giden göller için hiç bir kurum sorumluluk almaya ve yatırım yapmaya 
yanaşmamaktadır. Bu noktada son yıllarda Çevre ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri Müdürlükleri 
konuya daha bilimsel ve ciddi yaklaşmaktadırlar. Bunun dışında gönüllü kuruluşların katkıları da 
yadsınamaz ama gerçek anlamda hukuki bir yaptırım yoktur.  Özellikle 1990’lardan sonra artan bir 
hızla ve 2000’li yıllardan sonra daha özverili ve başarılı çalışmaların ortaya çıkması Çevre ve Orman 
Bakanlığının sorumluluk göstermesi ile yakından ilgilidir. Çünkü bu tür bir var oluşta kanun yapıcılar 
ve uygulayıcılar kanunun gereğini yerine getirmelidirler. Bu noktada göllerin kirlenmesi, kullanımı, 
kıyılarının düzenlenmesi, kıyı kanun ve yönetmeliklerine uygun bir şekilde kullanıma açılması 
sağlanmalıdır.  

Bu konuda, Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi ne anlam taşımaktadır? Özellikle çalışmaya 
konu olan Eber ve Akşehir gölleri ve kıyıları daha önce ifade edildiği gibi öncelikli olarak Kıyı 
Kanunu hükümlerince düzenlenmeli ve yerel Devlet Su İşleri Müdürlüklerine yönetim sorumluluğu 
bırakılmalı, her yıl düzenli olarak bu yerel yönetim birimi, genel müdürlükte oluşturulacak bir 
komisyona rapor sunmalıdır. Koruma altına alınmış olan Eber ve Akşehir gölleri Özel Çevre Koruma 
Bölgeleri olarak varlığını devam ettirmelidirler.  

2.4.2. Yerleşme ve sanayi atıklarının kirletici etkisi 
Yerleşme ve Sanayi atıkları ekosistemlerde büyük oranda bozulmalara, hatta yok oluşlara 

neden olabilmektedir. Sanayi ve yerleşmelerden kaynaklanan atıklar Eber Gölü sulak alanında doğal 
dengeyi bozmuş, bağlantılı olduğu Akşehir Gölü’nü de olumsuz yönde etkilemiştir. Özellikle 
sanayiden kaynaklanan atık maddeler, yağlar ve çöpler kanalizasyonla hemen hiçbir arıtmaya tabi 
tutulmadan göle bırakılmaktadır. Gölü kirleten sanayi tesislerinin başında 1981'de işletilmeye başlanan 
TMO'ya ait olan Bolvadin'deki Alkoloid Fabrikası gelmektedir. Ülkemizde özellikle Afyonkarahisar 
ilinde üretilen haşhaşı işleyen (morfin vb. tıbbi ilaç yapımı) fabrikanın atık sularını işleyen herhangi 
bir atık arıtma ünitesi bulunmadığından kirli sular Akarçay'a deşarj edilmektedir. Bu tesisin dışında 
Çay ilçesindeki 1979 yılında açılan Seka Kâğıt Fabrikası, 1977'de üretime geçen Afyon Şeker 
Fabrikası gibi diğer büyük ölçekli tesisler yanında Akarçay Havzası’nda orta ve küçük ölçekli çok 
sayıda sanayi tesisinin kirli suları gölün kirlenmesinde rol oynamaktadır. Akarçay Havzası’nda Afyon 
ve İscehisar'da iki adet organize sanayi bölgesi ve Afyon, Bolvadin, Çay ve Şuhut’ta olmak üzere 4 
adet de küçük sanayi sitesi bulunmaktadır. Eber Gölü ve çevresi arıtmadan bırakılan bu sözkonusu 
atıklardan etkilenmektedir (Özdemir vd., 2005). 

Bu konuda birinci derecede göl suyuna karışan atıkları arıtma işlemine tabi tutmalı ve drenaj 
kanalları ile doğrudan göle karışmaları engellenmelidir. Sözkonusu bu atıkların arıtma işlemleri yerel 
denetçiler tarafından düzenli olarak kontrol edilmeli, gerekli durumlarda cezai işlem uygulayarak yol 
açtıkları maddi kayıplar ödetme yoluna gidilmelidir. Dünyada uygulanan bu sistem kullanıcıların daha 
dikkatli davranmalarını sağlamaktadır. 

2.4.3. Göllerdeki su kirliliği 
Akarçay Havzası'nda su kaynaklarının kalitesini tehdit eden birçok etken bulunmaktadır. 

Havzada bulunan yerleşim merkezlerinin, sanayi tesislerinin ve tarımsal faaliyetlerin atıkları kapalı bir 
havza olan Akarçay sistemi içerisinde kalmaktadır. Havzadaki her türlü faaliyetin yüzey su 
kaynaklarına olan etkisi Eber ve Akşehir göllerine taşınmaktadır.  

Akarçay Havzası'nda yüzey suları "Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği" esas alınarak sınıflara 
ayrılmıştır. Havzada yer alan tüm sıcak su deşarjları (AF JET ve kaplıcalar) yüksek sıcaklık, sodyum, 
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klorür ve çözünmüş madde ile düşük çözünmüş oksijen içeriklerine bağlı olarak IV. Sınıf ("çok 
kirlenmiş su") sınıfında bulunmaktadır (Özdemir vd., 2005). 

Eber Gölü'nün büyük bir kısmının sazlıklar ile örtülü olması ve gölün çıkışının kapalı olması 
nedeniyle göl içerisinde tam karışımı sağlayacak bir dolaşım gerçekleşmemektedir. Bu nedenle göl su 
kimyası heterojen özellik göstermektedir. Eber Gölü'nün Akşehir Gölü'ne çıkışına kurulmuş regülatör 
yöresinde TÇM içeriği 470-570 mg/l arasında değişmektedir. Akarçay Havza sınırları içerisinde 
Afyon il merkezi, Sincanlı, Şuhut, İscehisar, Bolvadin, Çay, Çobanlar, Akşehir ve Tuzlukçu ilçe 
merkezleri yer almaktadır. Havza sınırları içerisinde yaklaşık 650.000 kişi yaşamaktadır. İl ve ilçe 
merkezlerinin kanalizasyon sistemleri Akarçay aracılığı ile Eber Gölü'ne ulaşmaktadır (Özdemir vd., 
2005). Akşehir Gölünde DSİ çalışanları tarafından yaptırılan analizler neticesinde göl suyunun C3 S2 
sınıfına girdiği anlaşılmıştır (DSİ, 2007). Buna göre göl suyunun içme ve kullanmaya elverişli 
olmadığı anlaşılmaktadır.  

Akarçay Havzası'nda su kalitesini etkileyecek diğer bir önemli unsur ise tarımsal faaliyetlerdir. 
Bu faaliyetler sonucu havza yüzeyinde kullanılan kirleticiler, havza su kaynakları kalitesi üzerinde 
etkide bulunmaktadır.  

Her iki göl içerisinde yoğun bir sucul bitki yaşamı bulunmaktadır. Bu bitkiler, gölde biriken 
ve besleyici nitelik taşıyan birçok kirleticiyi kullanmaktadır. Azot türevleri, fosfor, demir, bor vb. 
kirleticiler bu bitkilerin gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle göl bitkileri bu bileşikleri 
kullanarak bir anlamda bu göllerin kimyasal olarak arıtılmasına hizmet etmektedir. Yoğun bitki 
gelişimi su dolaşımını engellemekte ve oksijeni az ortamların meydana gelmesine neden olarak canlı 
yaşam ortamlarını engellemektedir. 

Bu noktada en akılcı ve hızlı çözüm yollarından biri mevcut tesislerin kirleticilerinin arıtma 
yoluna gidilmesidir. Alkaloit fabrikasının atıklarının düzenli olarak kontrol altına alarak kapalı bir 
ekosistem niteliği taşıyan Akarçay Havzası’nda etkileri en aza indirmemeye çalışılmalıdır. Daha ileri 
boyutlarda ise sistemi kanallarla havzalar arası su transfer sistemleri devreye sokularak göllerin su 
sirkilasyonu belirli dönemlerde sağlanabilir.   

2.4.4. Erozyon ve sedimantasyon  
Eber ve Akşehir Göllerine dökülen akarsular yoğun miktarda malzeme taşımaktır. Özellikle 

göllerin güneyindeki Sultandağları ile kuzeyindeki Emirdağları’ndan kaynağını alan kısa boylu 
akarsular sel karakterli olup, taşkın dönemlerinde göllere yoğun bir sedimant taşımaktadırlar. Bu 
dağlık kütleler üzerinde kritik denge durumundaki bitki örtüsünün tahrip edilmesi, otlaklarda aşırı 
otlatma, eğimli yamaçların tarıma açılması nedeniyle çevre alanlarda farklı şiddette erozyon 
görülmektedir. Derelerin dağın teklerinde oluşturduğu eski ve yeni alüvyal yelpazeler, güncel taşkın 
yatağındaki alüvyonlar Eber ve Akşehir havzalarında erozyonun ciddi boyutlarını ortaya koyar 
niteliktedir. Göl çevresinde ova tabanı ile dağ eteklerinde geniş, kalın ve büyük alüvyon yelpazeleri 
kuşağının olması göle kum, mil ve kil boyutunda küçük boyutlu malzemenin gelmesine yol 
açmaktadır. Taşınan bu malzemelerin göllerde birikmesi sonucu göllerde sığlaşma daha hızlı olmuş, 
bu duruma iklimdeki kuraklaşma da eklenince göllerin derinliği her geçen yıl azalama göstermiştir 
(Özdemir ve Bahadır, 2011). Buna bağlı olarak göl kıyılarında adacıklar ortaya çıkmış ve bu 
adacıkların üzerleri sazlık ve kamışlıklarla örtülmüştür.  

Çalışma sahasında mevcut bitki örtüsünün koruma statüsüne alınması en kritik planlama 
yaklaşımıdır. Bunun yanı sıra, akarsuların önüne kurulan bentlerin önleyici etkisinden ve havzanın 
çeşitli yerlerinde ağaçlandırma faaliyetlerinin varlığından yararlanılarak göllerdeki sedimantasyonu 
önleyici tedbirler alınabilir. Ayrıca, akarsuların taşıdığı sedimant miktarlarındaki azalma son yıllarda 
göllere karışan alüvyal malzemelerdeki azalmayı da beraberinde getirmiş, göllerin daha uzun zaman 
diliminde sığlaşmasında olumlu katkılar sağlamaktadır. Özellikle akarsuların önlerine kurulan küçük 
bentler taşınan malzemenin tutulmasında büyük öneme sahiptir. Yine bitki örtüsünün havza bazında 
ağaçlandırma faaliyetleri ile geliştirilmesi bu anlamda olumlu katkılar sağlamaya devam edecektir.  
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2.4.5. İklim değişikliği  
Dünya ve atmosferindeki son 30 yıllık dönemde meydana gelen değişimlerin ülkemize 

yansımasında sıcaklıklarda artış, yağış miktarlarında ise azalma şeklinde olmuştur. Bu durum 
ülkemizde başta göl ve akarsularımızın seviyelerinde düşme akım ve debilerinde azalmalara neden 
olmuştur (Cengiz ve Kahya, 2006).   

Ülkemizde küresel iklim değişimlerinin etki derecesinin incelendiği çalışmalarda, 1975 ile 
1990‘lı yıllar arasında yıllık ve mevsimlik ortalama yüzey hava sıcaklıklarında, özellikle yaz 
mevsiminde, genel bir azalma eğilimi (soğuma) tespit edilmiştir (Türkeş, 1996, s. 3-4; Kadıoğlu, 
1997). Bununla birlikte 1990’dan sonra ise 1992 yılı hariç diğer tüm yıllarda bir önceki yılın sıcaklık 
değerleri aşılmış ve küresel ısınma rekorları ortaya çıkmıştır (Demir vd., 2008). IPCC 7. 
Değerlendirme raporunda ise ısınma eğiliminin devam edeceği ve ısınmanın bu hızla devam etmesi 
halinde 2025 yılına kadar 1-3 °C arasında olması beklenmektedir (Apak ve Ubay, 2007). Türkiye’de 
yağış değişmeleri konusunda yapılan çalışmalar incelendiğinde, yıllık yağışların azalma eğiliminde 
olduğu ve kurak dönemlerin 1970 sonrası arttığı ve gittikçe şiddetlendiği görülmektedir (Türkeş, 
1996). 

 Son yıllarda küresel ısınma, yağışlardaki azalma ve buharlaşmadaki artış gerek doğal 
yollardan göl yüzeylerindeki kayıpları artırmış, gerekse suya olan ihtiyacın artması ile göle karışan 
akarsuların barajlar, göletler ve kanallarda alıkonulup değişik amaçlarda kullanılması göl sevilerindeki 
azalmanın etki derecesini yükseltmiştir. Sözkonusu etkilere bağlı olarak gerek Eber gerekse Akşehir 
göllerinde tutulan su miktarları yıldan yıla azalmış, Eber Gölü’nün 1975 yılındaki seviyesi 966.10 m 
iken, 2005 yılında 964.15 m’ye düşmüştür. Akşehir Gölü’ndeki çekilme daha fazla olmuş, 1975 
yılında 957.55 m olan göl yüzey seviyesi, 2005 yılında ise 953.90 m’ye gerilemiştir. Nitekim, Eber ve 
Akşehir gölleri havzalarında sıcaklık ve buharlaşmada artış, yağış miktarında ise azalmanın olduğu, bu 
değişiminde göl seviyeleri ile anlamlı düzeyde istatistiksel korelasyonun varlığı sözkonusudur 
(Özdemir ve Bahadır, 2011). Bu durumda kuşkusuz sadece iklimdeki değişmelerin rol oynadığını 
belirtmek eksik olur. Özellikle küçük akarsular üzerine kurulan bentlerle suyun tutulması, sulamaya 
daha fazla suyun ayrılması, daha temiz olan akarsulardan hem sulama hem de içme suyu anlamında 
yararlanılması göllerin hidrolojik bütçesinin bozulmasına neden olmuştur. Yine havza tabanlarındaki 
kuyulardan artan ihtiyacı karşılamak amacıyla aşırı su çekilmesi yer altı suyunun seviyesinin de 
düşmesine neden olmuş, göllerdeki seviye düşmelerinde önemli rol oynamıştır.   

Her iki gölün bu hızla tükenmesi doğal ortam ve kıyı koşullarının büyük oranda değişmesine 
neden olmuştur. Öyleki bir zamanlar (1965-1975) Eber Gölü’nün en derin yerinin 20 m’ye yaklaştığı, 
ancak günümüzde en derin yerinin dahi 5 m’yi bulmadığı düşünülürse durumun vahameti daha iyi 
anlaşılacaktır. Bu durumda birçok faktör etkili olmuş göl hem su kaybetmiş hem de taşınan 
malzemelerle dolmuş ve sığ bir göl haline gelmiştir. Yerel halk ile yapılan görüşmelerde 60’lı 
yaşlarda, bize küçük kayığıyla gölü gezdiren ve yardımlarını esirgemeyen yöre sakinleri, Eber 
Gölü’nün hemen kıyısında yer alan ancak günümüzde yaklaşık 2 km gölün uzağında kalan 
Derekarabağ köyünde bir zamanlar göle sıfır evlerin olduğunu ve hemen evlerinin yanına kayıklarını 
bağladıklarını ifade etmişlerdir. Bunun yanı sıra kirlenen göl suyunda balık ölümleri başlamış, yöre 
halkı en azından kendi ihtiyacını bile karşılayamaz hale gelmiştir. Gölde biriken ağır metaller besin 
zincirini bozmuş, kıyılarda gelişen bataklık ve sazlıklar bir zamanlar kuşların uğrak yeri iken 
günümüzde çok az sayıda görülmektedirler.    

Benzer şekilde Akşehir Gölü de tükenme ile karşı karşıya kalmış, havza tabanın daha geniş ve 
daha derin olması sayesinde Eber Gölü’ne göre seviyesi daha fazla düşmesine rağmen daha fazla su 
barındırmaktadır. Gölde suların iyice çekilmesi sebebiyle artık karşı kıyıya yürüyerek 
geçilebilmektedir. Gölde su olan yerlerde derinlik 10-15 m’lerden birkaç metreye kadar düşmüştür.  

Özellikle ana gövdesi incelendiğinde 350 km2 olan göl tabanında, 1990’dan 2010 yılına kadar 
yaklaşık 10 katlık bir küçülme gerçekleşmiş, göl alanı son güncel uydu görüntülerine göre 35 km2’lik 
bir alana gerilemiştir. Akşehir Gölü`nde yaşayan kuş türlerinin birçoğu gölün seviyesinin düşmesine 
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bağlı olarak yöreye son yıllarda uğramadan transit geçmektedir. Hatta önceden göl çevresinde görülen 
flamingolar artık görülmemektedir. Ayrıca 3-4 yıl öncesinde balık avlanan gölde günümüzde gölden 
balık avlanması yapılamamaktadır. Akşehir Gölü’nde balıkçılık ve kamışçılıkla geçimini sağlayan 
1500 aile ise başka işlere yönelmek zorunda kalmıştır (Çevre ve Orman Bakanlığı, 2007).  

3. Tartışma 
Bu çalışmada yapılan analizler ve değerlendirmeler neticesinde, Eber ve Akşehir göllerinin 

kıyısal özelliklerinin genel yapısı ve her iki gölün kıyısal ekoloji üzerine durulmuştur. Özellikle her iki 
gölün kıyıya ait fiziki coğrafya unsurları ve beşeri faaliyetlerle olan etkileşimleri de ortaya 
konulmuştur. ‘Bütünleşik Kıyı Alanları Yöntemi’ ile göllerin kıyıları bütünüyle ele alınmış, sorunlar 
tespit edilmiş ve planlama aşamasına geçilmiştir. Böylece, Eber ve Akşehir göllerinin tüm coğrafi 
özellikleri dikkate alınarak başta göllerin seviye değişimleri, kirlenme durumları, kıyısal özellikleri ve 
beşeri faaliyetlerin etki derecesi ölçeğinde koruma ve planlama alanları tespit edilmiştir. 

Çalışma alanında öncelikli olarak tehlike altında olan bitki türlerinin koruma altına alınması 
büyük önem taşımaktadır. Özellikle bazı bitki türleri yöreye özgü endemikler durumundadır. 
Bunlardan Thermopsis turcica (Latince, turcica Türkiye anlamına gelmektedir), ülkemizde ve dünyada 
sadece Akşehir havzasında yetişmekte ve tehlike altında olan bir tür niteliğindedir. Yine, Limonium 
lilacinum (Devekulağı) bölgeye özgü bir bitki olup tehlike altında olan bir türdür. Bu nedenle özellikle 
yöreye özgü bu endemik türler bilhassa havza tabanlarında genişleyen tarım alanlarının etki sahasında 
kalmakta, suları çekilen göllerin kıyılarındaki türlerle birlikte beşeri müdahalelerle azaltılmaktadır. Bu 
noktada sözkonusu türler ile birlikte aşırı otlatma ile yok olma tehlikesi altında kalan otsu türler risk 
durumuna göre sınıflandırılmış ve en büyük risk altında olan tür toplulukları göllerin yakın çevresinde 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu türlerin yok oluşunu önlemek için havza tabanında aşırı otlatmaya 
izin verilmemeli, özellikle göl kıyısında suyun çekildiği alanlarda otlatmaya dahi izin verilmemelidir.  

Kıyı alanlarına yönelik olarak belirlenen sit alanı ve yakın çevresinde hiçbir yapılaşmaya izin 
verilmeyeceği gibi özellikle kuş ve balık türleri gibi havzanın en önemli bütünleyenleri durumundaki 
canlıların üreme ve yaşam alanları da koruma altına alınmalıdır. Bu noktada yörede her iki gölde de av 
dönemlerinde verilen avlanma izni süreci boyunca denetimler yapılmalı aşırı avlanmanın önüne 
geçilmelidir. 

Havzada gerek sıvı gerekse katı atıklar belirli bir yerde biriktirilmeli ve depolanmalıdır. 
Akarçay’ın Eber ve Akşehir gölüne karıştığı kesimde bir su arıtma tesisi kurulmalı ve kirletici 
etkilerden arındırılmalıdır. Ayrıca Eber ve Akşehir havzalarında endemik flora ve fauna elemanların 
tespit edilmesi, tehlike altındaki türlerin koruma altına alınması doğal ortam dengesinin devamını 
sağlayacaktır. Bu tesisin işleme girmesi sonucunda göllerdeki kirliliğin önemli ölçüde azalması 
sağlanacağı gibi göllerdeki ötrofikasyon olayı da azaltılmış olacaktır (Şekil 9).  

Her iki gölünde yüzeyindeki su üstü vejetasyonuna aşırı müdahale edilmeden, gölün 
sirkülasyonunu sağlamak amacıyla, belirli aralıklarda göl aynası açılacak şekilde saz ve kamış kesimi 
yapılmalıdır. Böylece göllerde sualtı faunası daha kolay gelişme ve üreme imkânı bulacaktır. Bu 
önlemler basit nitelikte olsa da havza genelinde uygulanması önemli kazanımlar sağlayacaktır. Tatlı su 
gölü niteliğinde olan bu göller yöre halkının yüzyıllardan beri önemli geçim kaynaklarını 
oluşturmaktadır. Ayrıca bu göllerin daha verimli kullanılması ve geleceğe doğal dengesi bozulmadan 
aktarılması ülkemiz içinde önemli bir kazanım olacaktır.  
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Şekil 9. Eber ve Akşehir Gölleri doğal koruma alanları. 
Kaynak: Çevre ve Orman Bakanlığı 2007 sayısal verilerinden yararlanılmıştır. 
 

Çalışma alanına yönelik ilk olarak her iki gölün güncel en yüksek seviye çizgileri dikkate 
alınarak sulak alan yüzeyi koruma bölgesi sınırı oluşturulmuştur. Bu sınırdan sonra göllerin 
kıyılarında seviyedeki düşmelere bağlı olarak ortaya çıkan sazlık ve bataklık alanların ekolojik 
etkilenme sahası olarak belirlenmesine çalışılmıştır. Sahada birinci derecede risk taşıyan alanlar 
belirlenmiştir. Doğal riskin en yüksek olduğu alanlar kıyı çizgisi ile karaya doğru devam eden yaklaşık 
100 m’lik kıyısal alana karşılık gelmektedir. İlk 100 m’den sonra yaklaşık 400 m genişliğindeki 
alanlar ise tampon bölge olarak birinci derece koruma alanı olarak kabul edilmiştir.  Birinci derece 
koruma alanı olarak belirlenen bu sahada hiçbir şekilde beşeri yapılaşmaya izin verilmemelidir. Bu 
sınır içerisinde yer alan Yeniköy’de yeni yerleşim alanlarını kuzeye doğru kaydırmak suretiyle bu 
hattın dışına taşıma işlemleri başlatılmalıdır. Bu alanlarda özellikle kış devresinde suların yükselmesi 
ile oluşan bataklıkların yaz devresinde kuruması ile ortaya çıkan çayırlık alanlarda hayvanların 
otlatılması için mera alanı olarak yararlanılmasına izin verilmeli, böylece çevre yerleşim birimlerinin 
ortak kullanım arazisi şeklinde eşit ve adaletli bir dağıtım sistemi ile kamunun kullanımına açılmalıdır.  
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Göllerin kıyılarındaki düzenlemeler yerel yönetimlerin katılımı ile oluşturulacak bir birim tarafından 
düzenli olarak denetlenmeli ve bir sonraki yıl göllerdeki değişim analiz edilerek gerekli değişimler 
sağlanmalıdır. Her iki göl alanı sulak alan koruma bölgesi olarak düzenlenmelidir. Bu kesimde kıyı 
çizgisinden itibaren 200 m’lik alan ekolojik etkilenme zonu, devamında 400 m’lik alanda tampon 
bölge şeklinde ayrılmalıdır. Böylece hem göllerin güncel alanları korunmuş olacak hem de göl 
sularının kirleticilerden etkilenme derecesi azaltılmış olacaktır (Şekil 10).   

 
Şekil 10. Eber ve Akşehir Göllerinin kıyısal koruma alanları. 
Kaynak: Çevre ve Orman Bakanlığı, 2007 verilerinden yararlanılmıştır. 
 

4. Sonuç  
Akarçay Havzası içerisinde yer alan Eber ve Akşehir gölleri kıyılarının Bütünleşik Kıyı 

Alanları Yönetimi konulu bu çalışmada öncelikli olarak göllerin havzalarına ve kıyısal özelliklerine ait 
fiziki coğrafya unsurları ele alınmıştır.  

 Her iki gölde geniş ve sığ göller grubuna girmektedir. Göllerde tortullaşmaya bağlı olarak 
derinlikler azalmış, çevrelerinde bataklık ve sazlıklar oluşmuştur. Özellikle göllerin kuzey kıyılarında 
Pleyistosen’in nemli dönemlerine ait ölü falezler ve kıyı okları görülürken, batı ve doğu kıyıları ile 
güney kıyılar alçak kıyı niteliğindedir.  



M. Bahadır 87

Özellikle her iki gölün de yakın çevresinde step ot formasyonları yaygın olup, dağlık alanlara 
doğru bitki örtüsü zenginleşmektedir. Göllerin yakın çevresinde genelde alüvyal ve hidromorfik 
alüvyal topraklar yaygındır. Dolayısıyla göllerin kıyı bölgeleri oldukça hassas bir ekosisteme sahiptir. 
Bu kesimler ayrıca havzada sıcaklığın ve buharlaşmanın en yüksek, yağışın ise en az olduğu 
kesimlere karşılık gelmektedir. 

Göllerde en önemli sorunların başında su kirliliği ve bitkilerin yüzeyleri kaplaması ve 
sularının sınırlı dolaşımı ile oksijen yetersizliği nedeniyle ortaya çıkan ötrofikasyondur. Bu nedenle 
göllerdeki aşırı kirlenmeye neden olan sanayi ve evsel atıklar, aşırı su çekilmesi gibi etkenler 
azaltılırsa ötrofikasyonun etki boyutu azaltılmış olacaktır. Her iki gölün su kalitesi oldukça düşük olup 
hem içme hem de kullanma suyu olarak değerlendirilmesi mümkün değildir.   

Her iki gölde küresel iklim değişimlerinden olumsuz yönde etkilenmiş ve alanlarında önemli 
değişimler olmuştur. Özellikle yağıştaki azalma ve sıcaklık ve buharlaşmadaki artış göl seviyelerinin 
düşmesine neden olmuştur. Bu nedenle Akşehir Gölü 1975’ten 2006 yılına kadar 3/4 oranında alan 
kaybetmiş ve 342.89 km2’den 84,94 km2’ye gerilemiştir. Eber Gölü ise 1/3 oranında alan kaybetmiş 90 
km2 ‘den, 60 km2’nin altına düşmüştür. 

Bu nedenlerden dolayı ülkemizin yarı kurak iklim sahasında yer alan ve bulundukları bölgede 
önemli su kütleleri durumundaki Eber ve Akşehir göllerinin kıyısal özelliklerinin düzenlenmesi ve 
yönetimsel anlamda yapılması gerekenler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Özellikle her iki gölün de sığ 
göller olması, yaz ve kış devresinde önemli seviye oynamalarının görülmesi nedeni ile net bir kıyı 
çizgisi belirlemek oldukça zor olmuştur. Ancak göllerin hemen hemen uzun yıllık en yüksek ortalama 
maksimum seviyesi kıyı çizgisi olarak kabul edilmiş, her iki gülün güncel seviyesinden yaklaşık 
yatayda 50 m’lik mesafe farkı ortaya çıkmaktadır. Bunun devamı niteliğinde kıyı kenar çizgileri ise 
kıyı çizgisi arasında yaklaşık yer yer 50 m’lik kıyısal alan ortaya çıkmakta, bu nedenle yaklaşık güncel 
seviye ile kıyı kenar çizgisi arasında minimum 100 m’lik bir mesafe oluşmaktadır. Bu noktadan sonra 
ise 100 m’lik alan sahil şeridi olarak düzenlenmelidir. 

Yönetsel anlamda ise yapılan çalışmalar neticesinde Eber ve Akşehir göllerinin ilk 100 m’lik 
kara yönündeki alanı hiçbir şekilde beşeri müdahaleye açılmamalı, tamamen doğal koruma alanı 
şeklinde düzenlenmelidir. Bu kısım sulak alan koruma bölgesi olarak düşünülmelidir. Bunu 
çevreleyen ikinci 100 m’lik alan ise ekolojik etkilenme sahası şeklinde düşünülmeli, aynı zamanda 
sahil şeridi olarak tespit edilmelidir. Bu 200 m’lik alandan sonra ikinci bir 200 m’lik alan daha 
çevrelenmeli ve bu kesimde tampon bölge olarak göllerin doğal koruma alanı şeklinde kullanıma 
açılmalıdır. Kullanıma açılan kesimlerde bugün dünyanın kabul ettiği doğa koruma sistemlerinden biri 
olan kullan, koru ve sürdür sistematiğine dayanan, kullan, zarar varsa ödet ve düzelt sistemiyle hareket 
edilmesi bu iki önemli sulak alanımızın geleceği açısından büyük önem taşımaktadır.    
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