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Kösrelik Göleti Kırsal Rekreasyon Alanı Topraklarının Kalite Parametrelerinin Bitki Türleri Açısından 

Uygunluğunun Belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada Ankara İli Keçiören İlçesi Kösrelik Göleti 

Kırsal Rekreasyon alanı üzerinde çalışılmıştır. Toplam alan 65 ha’dır. Çalışma alanı topraklarının kalite 

parametrelerini belirleyebilmek amacıyla araziden 10 adet yüzey ve ayrıca açılan 4 adet profilden alınan 

toprak örneklerinin bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri araştırılarak, alanın olumlu ve olumsuz yanları 

çıkartılmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda bünye, hidrolik iletkenlik, yarayışlı su, tarla kapasitesi, solma 

noktası, hacim ağırlığı, katyon değişim kapasitesi, organik karbon, suya dayanıklı agregat yüzdesi, kireç, 

pH, EC, N, P, K, B, Na, Ca+Mg gibi kalite parametreleri incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre  

çalışma alanı toprakları genel olarak killi tın bünyeli, organik maddece fakir, hafif alkali, tuzsuzdur. 

Eğim, taşlılık, hidrolik iletkenlik gibi diğer özellikleri arazi genelinde çok değişkenlik göstermektedir. 

CORINE Metodolojisi kullanılarak potansiyel ve gerçek erozyon risk haritaları ile potansiyel ve gerçek 

arazi kalitesi haritaları oluşturulmuştur. Potansiyel erozyon risk haritası sonuçlarına göre toplam alanın 

%10’unda potansiyel erozyon riski yok, %9’unda düşük potansiyel erozyon riski, %66’sında orta 

potansiyel erozyon riski, %15’inde ise yüksek potansiyel erozyon riski olduğu bulunmuştur. Gerçek 

erozyon risk haritası sonuçlarına göre toplam alanın %10’unda gerçek erozyon riski yok, %2’sinde düşük, 

%24’ünde orta ve %62’sinde ise yüksek gerçek erozyon riski olduğu bulunmuştur. Potansiyel arazi 

kalitesi haritası sonuçlarına göre toplam alanın %3’ü iyi kaliteli, %8’i orta kaliteli, %79’u düşük kaliteli 

toprakları ve %10’u ise taşlık kayalık alanları içermektedir. Gerçek arazi kalitesi haritası sonuçlarına göre 

çalışma alanının %2’sini yüksek kaliteli, %5’ini orta kaliteli, %83’ünü düşük kaliteli topraklar ve 

%10’unu ise aynı şekilde taşlık kayalık alanlar içermektedir. Bu haritalar dikkate alınarak hazırlanan arazi 

uygunluk haritasına göre arazinin 20446 m
2
’si doğal yaşam alanı, 41078 m

2
’si tarla, 10745 m

2
’si piknik 

alanı, 28307 m
2
’si kaya bahçeleri, 100833 m

2
’si yeşil alan, 13625 m

2
’si organik bahçecilik, 5738 m

2
’si 

organik sebzecilik, 18624 m
2
’si ağaçlık koridor olması hesaplanmıştır. Çalışma alanı doğal bitkilerinden 

olan Astragalus microcephalus, Echinops pungens, Eryngium campestre, Euphorbia macroclada, 

Ferulago-Prangos sp., Galium verum, Nepeta italica, Quercus pubencens, Salvia verticillata, Verbascum 

cheiranthifolium, Onobrychis armena, Onobrychis cheiranthifolium türlerinin korunarak devamlılığının 

sağlanması gerekmektedir. Bunun dışında çalışma alanındaki mevcut tarlalarda arpa, buğday; yöreye 

uygun olan sebze ve meyveler; ağaçlandırma alanlarında da karaçam, meşe, ardıç, sedir, aylantus, iğde, 

badem, mahlep, japon soforası ve menengiç gibi bitkilerin yetiştirilmesi tavsiye edilmiştir.  
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In this study, for the purpose of determining the suitability of the soil quality parameters of the Rural 

Recreation Area of Kösrelik Pond in terms of plant species, the Rural Recreation Area of Kösrelik Pond 

in the Keçiören district of the city of Ankara has been studied. The total area is 65 ha. In order to be able 

to determine the quality parameters of the soil of the study area, we have tried to extract the positive and 

negative sides of the area by examining various physical and chemical properties of the soil samples 

taken from ten terrain surface samples and four additionally opened geological cross sections. In this 

context, quality parameters such as structure, hydraulic conductivity, available water, field capacity, 

wilting point, bulk density, cation exchange capacity, organic matter, the percentage of water-stable 

aggregate, lime, pH, EC, N, P, K, B, Na, and Ca+Mg were examined. According to the obtained results, 

the soil of the study area is clayish loam textured, poor in organic matter, mildly alkaline, and salt-free. 

Other features such as slope, stoniness, and hydraulic conductivity vary a lot across the terrain. Potential 

and actual erosion risk maps as well as potential and actual terrain quality maps have been created using 

CORINE Methodology. According to the results of potential erosion risk map, no potential risk of erosion 

was found in the 10% of the total area, 9% was found to have lower, 66% moderate, and 15% high 

potential risk of erosion. According to the actual erosion risk map, no actual risk of erosion was found in 

the 10% of the total area, 2% was found to have lower, 24% moderate, and 62% high actual risk of 

erosion. According to the results of the potential terrain quality map, 3% of the total area was found to 

have a good quality soil, 8% medium quality, 79% low quality, while the remaining 10% consists of 

rocky areas. According to the results of the actual terrain quality map, 2% of the study area was found to 

have a good quality soil, 5% medium quality, 83% low quality, while the remaining 10% identically 

consists of rocky areas. According to the land suitability map prepared by taking these maps into account, 

it has been calculated that 20446 m
2
 of the terrain will be use for natural habitat, 41078 m

2
 for plantation, 

10745 m
2
 for picnic area, 28307 m

2
 for rock gardens, 100833 m

2
 for green space, 13625 m

2
 for organic 

gardening, 5738 m
2
’ for organic vegetable gardening, and 18624 m

2
 for woodland aisles.  The study area 

should provide continuity of sage species Astragalus microcephalus, Echinops pungens, Eryngium 

campestre, Euphorbia macroclada, Ferulago-Prangos sp., Galium verum, Nepeta italica, Quercus 

pubencens, Salvia verticillata, Verbascum cheiranthifolium, Onobrychis armena, and Onobrychis 

cheiranthifolium which are types of natural herbs by preserving them. Apart from that, growing barley, 

wheat, vegetables and fruits appropriate for the local region on the existing plantation fields of the study 

area; as well as planting black pine, quercus, cedar, ailanthus, eleagnus, pistacia, almond, mahaleb cherry, 

sophora japonica and turpentine trees at the forestation areas have been recommended. 
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1. GİRİŞ 

 

 

İnsanoğlu yaşamını devam ettirebilmek için doğal sistemlere bağımlıdır. Doğal 

sistemlere bağımlı olmak da çoğu zaman ekolojik dengeyi bozarak doğal kaynaklara 

zarar verebilmektedir. Artan nüfus ve gelişen teknolojiye paralel olarak gittikçe azalan 

ve bozulan doğal kaynakların korunabilmesi ve en etkin şekilde kullanılabilmesi için 

arazi kullanım planlamalarının yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda, araziler 

yeteneklerine ve potansiyellerine, taşıdıkları özelliklere ve bazı kullanım alanlarında 

gösterdikleri potansiyeller dikkate alınarak planlanmalıdır. 

 

Öncül olarak doğru sorunun ve ihtiyacın ne olduğunun, karar veren merciler tarafından 

belirlenmesi, doğru verilerin toplanması ve doğru analiz yöntemleriyle uygulanması 

gerekmektedir. Arazi, arazi kullanımı ve arazi örtüsünün gerçek tanımlarının yapılması 

çok önemlidir ve aralarındaki farklılıkların vurgulanmış olması gerekmektedir. Arazi; 

fiziksel bir kaynak, arazi örtüsü; bio-fiziksel özellikler ve insan yapısı olarak arazi 

yüzeyinin bir parçasıdır. Arazi kullanımı ise arazi üzerinde yürütülen işlemler veya 

aktivitelerdir (Winter ve Lobley 2009). Owens’a (2007) göre arazi bir kaynaktır, fakat 

başka kaynaklardan farklı olarak, ekonomiye maddi olarak kaynak sağlar ama bunun 

yanı sıra güçlü bir kültürel anlamı da vardır, yeri hissetmemizi ve tarihi anlamamızı da 

sağlar. Arazi örtüsü ve arazi kullanımı sıklıkla birbirine karıştırılan fakat aralarında 

önemli farklılıklar olan kavramlardır. Arazi örtüsü büyük oranda arazinin bio-fiziksel 

karakteristikleri ile ilgilidir. Arazi örtüsü haritalarının hazırlanmasında politik 

önceliklerin etkisi, ajansların sosyo ekonomik ve kültürel durumları, kültürel ve politik 

açıdan arazinin tanımlanması gerekmektedir. Öncelikle arazi, basit bir şekilde gıda 

üretmek için veya çevreyi korumak için düşünülmemelidir. Farklı amaçların sunulması 

ile karar vericilerin bunu yansıtması, gerçek çevresel limitlerin ekosistem servislerinin 

büyük bir dizi halinde düşünülmesi ve arazinin kabiliyetlerine göre korunması da 

tanımlanmalıdır. Ekosistem yaklaşımı pek çok değerli özelliklere sahiptir (Anonymous 

2007). Çevresel sorumluluklar, iklim değişikliğini de içine alacak şekilde değişen 

koşullar, çevresel yönetim ekosistem yaklaşımı teşvik edilmelidir. Arazi kullanımı, pek 

çok farklı zihniyetin bir araya gelmesi gerekliliğini ve birbiriyle ilişkilendirilmelerini de 

içine almaktadır. Ekosistem yaklaşımını çok geniş bir aralıkta araştırmak ve devam eden 
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arazi kullanımı veya kullanımlarının ne olursa olsun mümkün olan potansiyelleri 

doğrultusunda kabul etmek ve oluşturmak gerekmektedir.  

 

Bitkilerin yetişmesi; alanın koşulları ve doğal bitki örtüsünde yer alan bitkilerin 

özellikleri ile sınırlıdır. Farklı özellik taşıyan bitkilerin tek bir yerde bir arada yetişmesi 

veya aynı bitkilerin farklı yerlerde yetişmesi önemlidir. Dolayısıyla alan ve bitki 

özelliklerinin bilinmesinin gerekliliği kesinlikle kaçınılmazdır. Arazi örtüsünün 

korunması gerektiğinin farkına ciddi olarak ancak son 25-30 yıldır varılmıştır. 

 

Arazi planlama, peyzaj planlama gibi her planlama çalışmasında amaca ulaşabilmek 

için planlanacak alanın doğal verileri öncelikle saptanmalıdır. Alanın genel olarak 

ekolojik ve sosyo-ekonomik bakımdan en uygun kullanım biçiminin planlanması 

gerekmektedir. Kırsal peyzaj planlamasında, erozyon, kayma, heyelan gibi 

zararlanmalardan korunma önlemlerinin alınması gerekmektedir. Bu çalışmanın içine 

baraj, gölet, akarsu çevrelerinin, tarla sınırlarının bitkilendirilmesi ve biçimlendirilmesi 

de girmektedir. Burada tarım, ormancılık, konut, endüstri, rekreasyon olduğu gibi kara 

çam ormanı, kayın ormanı, sulu tarım ve yetiştirilecek bitki türleri çeşitleri 

saptanmalıdır.  

 

Arazi değerlendirme haritalarının ve veri tabanlarının doğru bir şekilde oluşturulması 

işlemlerinde son yıllarda Coğrafi Bilgi Sistemleri (Geographic Information System-

GIS) tekniklerinin kullanılması giderek artmaktadır. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), 

karmaşık planlama ve yönetim sorunlarının çözülebilmesi için tasarlanan; mekandaki 

konumu belirlenmiş verilerin kapsanması, yönetimi, işlenmesi, analiz edilmesi, 

modellenmesi ve görüntülenebilmesini kapsayan donanım, yazılım ve yöntemler 

sistemidir (Anonim 2011a). Arazi değerlendirme çalışmalarının daha doğru bir şekilde 

yapılması ve doğru alan kullanım planlamalarının yapılmasında CBS oldukça kullanışlı 

bir araçtır. Diğer planlama çalışmalarında olduğu gibi kırsal peyzaj planlama 

çalışmalarında da bilgisayar destekli CBS teknikleri yoğun olarak kullanılmakta ve 

kullanımı gittikçe artmaktadır. Planlama çalışmalarında kullanılan diğer bütün veriler ve 

haritalar kendi başlarına sadece ilgili temel bilgileri içermelerine rağmen CBS’ de bu 

bilgi ve haritaların birbirleri ile ilişkilendirilmeleri ve yorumlanmaları mümkün 
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olmaktadır. Yörüklü’ye (2009) göre CBS, planlama çalışmalarında birden fazla harita 

ile çalışma gereksinimi sonucu ortaya çıkmıştır. Amaç doğrultusunda gerekli analizlerin 

yapılabilmesi ve kararların üretilebilmesi amacıyla, gerekli haritaların katmanlama ve 

farklı katmanların üst üste çakıştırılması mantığı üzerine oturtulmuştur (Uzun vd. 2010). 

Kullanılan verilerin tür ve ölçeği kadar yöntem ve analiz teknikleri de zaman içinde 

çeşitlenmiş ve değişmiştir.  Ancak eğim, toprak yapısı, bitki örtüsü gibi farklı verileri 

içeren haritaların üretilerek çakıştırılmasından sonra analitik yaklaşımın belirlenmesi en 

yaygın kullanılan yöntemdir. Bu da peyzajın farklı elemanları arasında ilişkinin analiz 

edilerek mantıklı ve net bir temel oluşturulmasında etkin bir yoldur (Kurum 1992). 

CORINE (Coordination of Information on the Environment) erozyon risk haritaları, 

CBS kullanılarak üst üste çakıştırma tekniği ile elde edilmekte ve toprak erozyon 

riskinin belirlenmesinde kullanılmaktadır (Anonymous 1992).  

 

Bu çalışmada; CORINE Metodunda farklı haritalardan, amaca yönelik katman 

çakıştırma mantığı ile çalışma alanının planlaması yapılmıştır. Bu şekilde Kösrelik 

Göleti çevresi topraklarının, bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerinin araştırılarak arazi 

kalitesinin değerlendirilmesi ve yapılacak olan rekreasyon alanı için uygun arazi 

kullanım planlamasının yapılması amaçlanmıştır. Arazinin olumlu ve olumsuz 

özellikleri çıkarılmış, toprak kalite parametreleri incelenmiş, diğer taraftan yetiştirilmesi 

öngörülen bitkilerin özellikleri de araştırılarak uygun planlama ve bitki seçimi 

gerçekleştirilmiştir. Bu şekilde havza bazında uygun arazi kullanım planlaması 

yapılarak, bitkilendirme seçimi ve bakımında doğru kararların alınmasına yardımcı 

olunması ve daha fazla verim sağlanması amaçlanmaktadır. 
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2. KONU İLE İLGİLİ TANIMLAMALAR 

 

 

2.1 Toprak Kalitesi 

 

 

Günümüzde en önemli kavramlardan olan sürdürülebilir tarım ve çevrede düşünmemiz 

gereken iki bakış açısı vardır; ekonomik ve çevresel sürdürülebilirlik. Toprağın fiziksel, 

kimyasal ve biyolojik özellikleri ve uzaklaşan bitki besin maddelerinin yeniden toprağa 

verilmesi optimum üretimin sağlanması açısından önemlidir.  Sürdürülebilir toprak ve 

arazi kullanımının amacı; üretkenliği sürdürmek, ürünle kaldırılan besinlerin yeniden 

toprağa verilmesi, toprak fiziksel koşullarının çekiciliğini artırmak, biyolojik aktiviteyi 

artırmak, yerin toprağını korumak, çiftlik aktivitelerinden gelişen asiditeyi iyileştirmek, 

tuzluluğun başlamasını önlemek, karlılığı artırmaktır. Bu aşamada ise toprak kalitesi 

kavramı ortaya çıkmaktadır. 

 

Toprak kalitesi; toprağın sağlıklı, emniyetli ve besin değeri yüksek ürünleri uzunca bir 

zaman periyodu boyunca çevre ve doğal kaynakların varlığını ve sürekliliğini riske 

sokmadan belirli bir üretim seviyesinde yetiştirebilme, insan ve hayvanlar için daha iyi 

sağlık koşullarını sağlayabilme kapasitesidir  (Parr vd. 1990). 

 

İlk başlarda toprak kalitesi 1980’lerin ortalarında toprak erozyon kontrolü ve onun 

etkisini en aza indirebilmek için Kuzey Amerikan Toprak Yönetimi Araştırma Enstitüsü 

tarafından geliştirilmiştir. Daha sonra yavaş yavaş dikkatini sürdürülebilir tarım, çevre 

sağlığı ve daha fazla toprak kaynaklarının bozulmasının önlenmesini içine alacak 

şekilde genişletmiştir. Kanada Toprak Sağlığı Değerlendirme Programı(SQEP) ve 

Toprak Sağlının Değerlendirilmesi bu genişlemenin önemli bir sonucu olarak ortaya 

çıkmıştır (Acton ve Gregorich 1995). Aynı dönemde Larson ve Pierce (1991), toprak 

kalitesini bulundukları ekosistemde dış ortam ile birbirlerini olumlu etkilediğini ve 

ekosistem sınırları içindeki toprak fonksiyonlarının kapasitesi olarak tanımlamışlardır. 

Aralarında ilk olarak, toprak kalitesi ve toprak yönetimi pratiklerinin değişim 

ilişkilerinin değerlendirilmesinde niceliksel bir formül önermişler; toprak kalitesinin, 

yönetim uygulamalarından büyük oranda etkilendiğini belirtmişlerdir. 
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Doran ve Parkin (1994), toprak kalite göstergesi olarak kullanılabilecek fiziksel, 

kimyasal ve biyolojik toprak özelliklerini şu şekilde sınıflandırmaktadır (Sağlam 2008). 

1. Fiziksel Kalite Göstergeleri: Toprak tekstürü, toprak derinliği ve köklenme 

derinliği, toprak hacim ağırlığı, infiltrasyon, toprağın su tutma karakteristikleri, 

nem içeriği, toprak sıcaklığı, toprak erozyonu, kabuk oluşumu, 

2. Kimyasal Kalite Göstergeleri: Toplam organik karbon ve azot, pH, elektriksel 

iletkenlik (tuzluluk), mineral N (NH4 ve NO3), P, K, 

3. Biyolojik kalite göstergeleri: Mikrobiyal biyokütle-C ve N, potansiyel 

mineralize olabilir N, toprak solunumu, biyokütle C/toplam organik karbon 

oranı, solunum/biyokütle oranı. 

 

Karlen vd. (1997),  toprak kalitesinin değerlendirilmesi ve arazi yönetim stratejileri, 

bunların birbirleriyle etkileşimleri ve dengeleri bağlamında sonuçları incelemek ve 

yorumlamak için bütün bilim disiplinlerinin arasında işbirliğinin olması gerektiğini 

belirtmişlerdir. 

 

Toprağın doğal fiziksel özelliklerine toprak organik maddesi, toprağın erozyona 

duyarlılığı, hava ve su miktarı, bitkiler tarafından kullanılabilir yarayışlı bitki besin 

maddesi miktarı ve mikroorganizma değişimi etkilidir. Toprağın porozitesi, ekim-dikim 

ve Ca uygulaması, su gibi başka faktörlerin de etkisi olabilmektedir. Tohum yatağı 

hazırlama ve bitki dikiminde toprak fiziksel karakterlerinin özellikle su, iklim ve besin 

maddesi miktarının öncelikle bilinmesi gerekmektedir. Diğer fiziksel karakteristikler su 

ve hava hareketi, sızması, depolanması, drenaj, köklerin toprakta büyüme yeteneği de 

toprak organik maddesi tarafından etkilenmektedir. Bitki yetiştirilmesi bakımından 

önemli olan bazı toprak özellikleri şu şekilde sıralanabilir (Arshad ve Coen 1992, Wolf 

ve Synder 2003) ; 

 Toprak strüktürü 

 Porozite 

 Tane yoğunluğu 

 Sıkışma 

 Geçirgenlik ve sızma 

 Agregat stabilitesi 
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 Su tutma kapasitesi 

 Erozyon 

 Toprak derinliği 

 Organik madde 

 Yarayışlı bitki besin maddesi 

 pH, EC, değişebilir Na 

 

Toprak stürüktürüne organik maddenin etkisi çok büyüktür, toprak havası ve suyu, 

infilitrasyon, drenaj, yerçekimine karşı gösterdiği direnç, toprakların yapısına, şekline 

ve por dağılımına etkilidir. Bu özellikler toprak tanelerinin agregatlaşma şekline ve 

tipine de etkilidir. Çalışmalar, farklı organik maddelerin agregat stabilitesine farklı 

etkilerinin olabileceğini göstermektedir (Piccola vd. 1997). 

 

Kalite göstergesi olarak benimsenen bu toprak analizlerinin yapılması ve elde edilecek 

sonuçlara göre toprak kalite değerlendirmesinin yapılarak planlamalarda kullanılması 

tarım ve çevrede sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında önemli rol üstlenecektir. 

 

 

2.2 Arazi Planlaması ve Kırsal Rekreasyon Alanı Planlaması 

 

 

Planlamalarda iki tip proje yapılmaktadır. Birincisi vaziyet planıdır ki burada planlama 

alanında bulunacak alt ve üst yapı tesislerinin neler olduğu ve uygulama yerlerinin 

koordinatlarla belirtildiği çalışmadır. İkincisi uygulama projesidir. Burada vaziyet 

planının uygulanabilmesi için gerekli tüm verileri ve teknik bilgileri kapsar. Her bir alt 

ve üst yapı tesisi kapasite hesapları dikkate alınarak her biri ayrı ayrı detaylı olarak 

ölçülendirilmiş planlardır. Tez alanında uygulanan çalışma, birinci sınıfa giren bir 

vaziyet planıdır. 

 

Mevcut planlama yöntemleri, çoğunlukla politik amaçlar ve sosyo-ekonomik 

gereksinimlere göre üretilmişlerdir. Pek çok durumda değerlendirmeye alınmayan 

ekolojik temel ise bugünkü ve potansiyel çevre sorunlarının temelini oluşturmuştur 

(Şahin 1996). Nerde mekansal peyzaj elementleri desenleri değişirse sonuç olarak 

oradaki ekolojik süreler bastırılarak değişmektedir (Müler ve Lenz 2006).  
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Arazilerin yetenekleri doğrultusunda kullanılmaları gerekmektedir. Kullanım türü doğal 

durumundan çok fazla değiştirilirse örneğin step meraların tarım arazisine 

dönüştürülmesi sonucunda geniş alanları kapsayan hassas habitatlar zarar görebilir. 

Arazilerin özelliklerine göre özel kullanım tiplerine uygunluğu belirlenmelidir. 

Brinkman ve Young (1976), arazi özelliklerini şu şekilde sınıflandırmıştır; 

 Ürünlerin verimliliği veya diğer bitki gelişmeleriyle ilgili arazi özellikleri 

 Hayvan üreticiliğiyle ilişkili arazi özellikleri 

 Ormancılık ile ilişkili arazi özelliği 

 Yönetim ve girdilerle ilişkili arazi özelliği. 

 

Bitki gelişimi ile ilgili özellikleri ise şu şekilde gruplandırmıştır; 

 Ürün verimi 

 Nem elde edilmesi 

 Besleyicilik elde edilmesi 

 Oksijen elde edilmesi 

 Kök yerleşim yeterliliği 

 Çimlenme koşulları 

 Arazinin ekime uygun olma durumu 

 Tuzluluk ve alkalilik 

 Toprak kirliliği 

 Toprak erozyonuna dirençlilik 

 Arazi ile alakalı hastalık ve zararlı böcekler 

 Taşkın riski 

 Radyasyon enerjisi ve ışık süresi 

 Hava nemliliği 

 Ekinlerin olgunlaşması için kuruma periyotları 

 Bitki gelişimini etkileyen iklimsel felaketler (rüzgar, buz  vs.). 

 

Arazi yetenek kullanım sınıfları, arazinin bozulmasına ve toprak kaybına neden 

olmayacak biçimde, arazinin en uygun ve optimum kullanımını sağlayan koruma ve 

kullanım verilerinin ortaklaşa değerlendirilmesiyle yapılan ve toprakların tarımsal 
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üretime uygunluk derecesi ile tarım dışı amaçlar için kullanım olanaklarını ortaya koyan 

ve toprak etütlerine dayandırılmış toprak sınıflandırmasıdır (Yılmaz 2001). Araziler 

kullanım yeteneklerine göre tarım için hiç riski bulunmayan I. sınıftan tarımsal ve 

bitkisel üretim için hiç uygun olmayan VIII. sınıf’a kadar olmak üzere 8 sınıfa 

ayrılmıştır. 

 

Kırsal planlama; yaşam alanı ve çevresini oluşturan bir ülke, bölge ya da yörenin doğal 

potansiyeli ile toplumun istekleri, gereksinimleri arasında denge kurmak için çaba 

gösteren bir çalışma koludur (Alparslan 1989). Buradaki temel amaç insan ve onun 

oluşturduğu sosyal çevrenin istekleriyle doğal potansiyel arasında dengenin kurulması 

ve korunmasıdır. Aynı zamanda planlamalarda; arazi yönetimi ve yaban hayatı 

yönetiminin de üzerinde durulması gerekmektedir. Planlanan alanlarda en iyi yönetim   

ve verimin sağlanmasına yaban hayatı korunarak, doğal flora ve faunaya zarar 

verilmeyerek ulaşılabilecektir (Koster 2007). Kırsal peyzaj planlaması coğrafik, 

ekolojik, sosyolojik ve ekonomik analizler ile elde edilen verilerin değerlendirilmesini 

oluşturmaktadır. Mevcut doğal kaynaklardan en iyi şekilde yararlanmak, korumak, 

geliştirmek ve doğal dengenin sağlanması temel amaçtır. 

 

Ülkemizde yoğunlaşan kent yaşamının stresini en aza indirebilmek, rekreasyonel 

faaliyetlere olanak sağlamak için kırsal peyzaj planlanması önemi gün geçtikçe 

çoğalmakta ve bu konuda yapılan çalışmalar gittikçe artmaktadır. Bütün planlama 

çalışmalarında olduğu gibi kırsal peyzaj planlama çalışmalarının da amacı sosyal 

çevrenin gereksinimlerini, var olan kaynaklardan en iyi biçimde karşılamaya yöneliktir.  

 

Kırsal alan kullanım planlaması öncesinde, arazi değerlendirmesi için gereken sosyo-

ekonomik veriler şu şekilde sıralanmaktadır (Geuder vd. 2003); 

 Temel ekonomik aktiviteler (tarımsal ve tarımsal olmayan işgücü kaynakları ve 

gelir durumu) 

 Nüfus 

 Kültür ve gelenekler 

 Yerel bilgi ve beceriler 

 Arazi sahipliğinde yaygın sistem 
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 Alan kullanım deseni 

 Sosyal kurumlar 

 İnsanların öncelikleri ve ihtiyaçları 

 Sosyal ve ekonomik altyapılar 

 

Planlamada kesin başarı sağlanabilmesi için öncelikle bu çalışmaların yapılması ve bu 

doğrultuda planlamaların yapılması gerekmektedir.  

 

Koç ve Şahin (1999), peyzaj planlama sürecinin bölümlendirilmesini şu şekilde 

tanımlamışlardır; 

 

Peyzaj Analizi: Amaca doğru biçimde ulaşabilmek için doğal verilerin öncelikle 

saptanması ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Kırsal Peyzaj Planlaması, alanın 

bugünkü durumu ve yapısı ile onu etkileyen tüm peyzaj etmenlerinin, nicelik ve nitelik 

bakımından özellikleriyle birlikte yazılı olarak ve çeşitli haritalar halinde ortaya 

konulmasıdır. Bu haritalar, topoğrafik haritalar, yeryüzü şekilleri, eğim haritaları, 

jeomorfolojik yapı, toprak ve hidroloji durumu, iklim özellikleri, erozyon risk haritaları, 

doğal bitki örtüsü ve onun jenerasyon potansiyelini oluşturan bitki formasyon ve 

topluluklarının nicelik ve nitelik özelliklerinin belirlenmesidir. Bölgenin doğal ve 

kültürel peyzajlarının tarihsel gelişimi, diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının bölgede 

yapmayı planladıkları herhangi bir yeni çalışmanın olup olmadığı araştırılmalıdır. 

Planlama çalışmasında nerelerin orman alanı, nerelerin yerleşim ve özel mülkiyet alanı 

olduğu doğru bir şekilde araştırılıp irdelenmelidir. Bu özelliklerin harita ve yazılı bir 

biçimde saptanmasına peyzaj analizi, üst üste konarak planlama alanının ekolojik 

bakımdan aynı özelliği taşıyan fizyotop, biyotop, ekotop, ekokor, doğal ekolojik bölge 

gibi çeşitli büyüklükteki alanlara ayrılması ve bunların ekolojik bakımdan kullanım 

olanaklarının belirlenmesi ise peyzaj tanımlaması olarak adlandırılmaktadır.  Daha 

sonra planlamada öngörülen ve zorunlu olarak yapılması planlanan araziler 

çıkarılmalıdır. 

 

Ekolojik Sınıflama; Ekolojik sınıflar, doğal vejetasyon potansiyeli ile iklim, toprak 

koşulları, morfolojik ve jeolojik yapı, su ilişkileri gibi nitelik ya da etmenler göz önünde 
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bulundurularak saptanmaktadır. Etkili olabilecek bu etmenler araştırılmalı, analiz 

edilmeli ve bununla ilgili veriler toplanmalıdır. 

 

Peyzaj Diyagnozu; Çalışma alanı planlanırken, planlanacak alandan yararlanma 

olanakları araştırılmalıdır. Alanın erozyon, sığ toprak gibi olumsuz özellikleri 

incelenerek Peyzaj Mimarı, Jeoloji Mühendisi, Orman Mühendisi gibi meslek 

gruplarından bilgi alınmalı, araştırma ve karar vermede ortak çalışılmalıdır.  

 

Planlama; Planlama aşamasında kendisinden daha önceki Peyzaj Analizi, Ekolojik 

Sınıflama, Peyzaj Diyagnozu aşamaları beraber değerlendirilerek yapılmaktadır. 

Önerilen yeni alan kullanımının saptanması, tehlike altında olan alanların belirlenip 

uygun tedbir önlemlerin alınması gibi çalışmaların yapılmış olması gerekmektedir. 

 

Koordinasyon; Peyzaj planlamanın diğer planlama alanlarıyla bağdaştırılmasıdır. 

Burada diğer ana bilim dallarıyla ve diğer kurumlarla olan ilişkinin yani 

koordinasyonun doğru bir şekilde oluşturulması gerekmektedir.  

Uygulama: Planlamaya alınan yerlerin uygulanması aşamasıdır. Burada plancının 

kontrolü altında koruma, bakım, yeniden düzenleme gibi tüm önlemler 

gerçekleştirilmektedir. 

 

Literatürde peyzaj planlama sürecinin bölümlendirilmesinde çok farklı görüşlerle 

karşılaşılmasına rağmen bütün araştırıcıların esasta birleştiği ve temelde benzer bir 

gruplandırmayı savundukları görülmüştür. Peyzaj planlama çalışmaları genel olarak 

Temel Araştırmalar, Planlama ve Uygulama aşamalarını içerir. 

 

Alparslan (1989) kırsal planlama sürecini şu şekilde sıralandırmıştır; 

1. Amacın Saptanması 

2. Verilerin Düzenlenmesi 

3. Envanter ve Haritalama 

4. Verilerin Depolanması 

5. Verilerin İşlenmesi 
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Kırsal peyzaj planlamasında daha hızlı ve başarılı sonuç alınabilmesi için çok fazla 

sayıda doğal ve kültürel yapıya ilişkin materyal ve verilerden yararlanılması 

gerekmektedir (Koç ve Şahin 1999). Planlamada yardımcı materyaller şu şekildedir; 

 

 Topoğrafik harita ve planlar; Peyzaj projelerinin hazırlanmasında 1/200.000-

1/10.000, uygulama projeleri için 1/10.000-1/2.500 ölçekli topoğrafik haritalar 

uygundur. Daha detay projeler için 1/1000-1/500 ölçekli haritalar gereklidir. 

Topoğrafik haritalar bu tür çalışmaların temelini oluşturmaktadır. Burada rölyef 

biçimi, eğim, akarsu, göller, yerleşim alanları vs. bilgiler kolaylıkla elde edilir. 

Çalışma alanı küçük bir rekreasyon alanı ise mümkün olduğu kadar büyük 

ölçekli ve bilgi yoğunluğu fazla olmalıdır. 

 Hava fotoğrafları: Peyzaj planlamalarında mevcut durumun belirlenmesi 

açısından kaliteli çekilmiş hava fotoğrafları ve uydu görüntüsü çalışmanın 

güvenilirliğini ve hızını büyük ölçüde artıracaktır.  

 Toprak Haritaları: Toprak özelliklerini ve toprak sınıflarını gösteren bir toprak 

haritasının olması gerekmektedir.  

 Erozyon Haritaları: Bölge planlamalarında 1/25.000 ölçekli erozyon 

haritalarından yararlanılırken, daha küçük yörelerde 1/5.000 ölçekli haritalar 

gereklidir. 

 Hidroloji, Su Seviyesi ve Su Kirlenmesi Haritaları: Bölgedeki akan ve durgun 

sular, derinlikleri ve kirlenme durumlarını gösteren haritalardır. Doğal 

vejetasyon haritalarından yararlanılarak oluşturulan su seviyesi haritaları da 

kullanılmaktadır. 

 Haritalar, İklim Diyagramları, Hava Kirlenmesi Haritaları: Daha çok büyük 

planlama bölgelerinde farklı rasatlardan okunan değerlerden oluşturulan iklim 

haritaları, iklim faktörlerinden çok etkilenen bazı bitki türleri için özellikle don 

zararını önlemek amacıyla mikroklima alanlarının belirlenmesi ile oluşturulan 

iklim diyagramları önemlidir. 

 Vejetasyon Haritaları: Planlamacıya mevcut doğal bitki örtüsü hakkında bilgi 

verdiği gibi arazinin şu andaki kullanım durumu hakkında da bilgi vermektedir. 

Dolayısıyla bitkilendirme çalışmalarında doğal çevreye uygun bitki türlerinin 

seçimine yardımcı olacaktır. 
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 Peyzaj ekolojisine ait ilişkileri gösteren temel elemanlar (Doğal evreyi 

sınıflandırma ve doğal vejetasyon potansiyeli haritaları). 

 Peyzajda biyolojik verimliliğin ve verimlilik gücünün karara bağlanmasına 

yardımcı doneler. 

 

Tez çalışmasında planlanacak alanlara ait geniş tanımlama ve açıklamalar aşağıda 

başlıklar halinde sunulmuştur. 

 

 

2.2.1 Ormanlık alan 

 

 

Ormanlar bu kapsamda çoğunlukla boş zamanı geçirmek için kullanılan serbest 

erişebilirliği olan doğal alanlardır. Rekreasyonel aktivitelerin kamu yararı dünya 

genelinde özellikle 19. yüzyılın sonlarından itibaren artmıştır (Coalter 1996). Boş 

zamanların miktarı, tatil ve hafta sonlarının yaygınlaşması,  çalışma saatlerinin azalması 

ile artmaktadır. Gelir ve yaşam standartlarının artışı beraberinde pek çok insanın açık 

hava aktivitelerinde vakit harcaması için fırsat sağlamıştır. Ormanlar da açık hava 

rekreasyon alanları olarak insan hayatının önemli bir parçası haline gelmiştir. Son 

birkaç on yıl içinde doğal alanların eğlence kullanımında büyük bir artış olmuştur. 

 

Ağaçlandırma alanı; alan girişi ve danışma kulübesi, otopark, yürüyüş yol ve patikaları, 

çocuk oyun alanları, mini spor alanları, doğal gezinti köprüleri, büfe, kır lokantası, kır 

kahvesi, bekçi kulübesi, idare merkezi, gözlem kulesi, seyir terasları, oturma grupları, 

dinlenme alanları, yağmur barınağı, ormancılık uygulamaları tanıtım alanları, flora ve 

fauna tanıtım alanları, çeşme, tuvalet, doğal ve yapay su göletleri, yerel halkın 

ürünlerini sergilediği geçici sergi alanları, duş ve soyunma kabini, alışveriş ünitesi gibi 

tesisler ve donatılar ile kent ormanında ayrıca ziyaretçi tanıtım merkezi, anfi tiyatro ve 

benzeri yapılar olup, hizmetlerin yürütülmesi için gerekli tesisleri içerir. Bu alt ve üst 

yapı tesis ve donatılarının yapımında uygun ölçü ve kapasite hesaplarının yapılması, 

topoğrafik yapıya dikkat edilmesi, inşaatların yapılmasında orman doğal durumunun 

bozulmaması gerekmektedir. 30.09.2006 Tarih ve 26305 Sayılı Resmi Gazetede mesire 

yerleri yönetmeliği yayınlanmış ve mesire yerlerinin nasıl olması gerektiği ayrıntılı 

olarak bildirilmiş ve planlamada uygulanmıştır (Anonim 2006). 

http://www.resmigazete.gov.tr/
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Çalışma alanı genel olarak killi, killi tınlı toprakları içermektedir ve alan olarak oldukça 

eğimlidir. Koç ve Şahin (1999), killi toprakların stabilizasyonunda eğimli alanlarda 

belirli aralıklarla çakılmış ahşap kazıklar arasına örülmüş sepet duvarlar arasına 

bitkilendirme yapılması gerektiğini ve daha çok yatık formlu ya da yer örtücülerin 

kullanılması gerektiğini, dikimde derin köklü bitkilerin kullanılmasını önermişlerdir. 

Çalışma alanının planlaması eğim göz önünde bulundurularak yapılmıştır. Ormanlık 

alanda dik eğim teraslama çalışmalarıyla hafifletilmeye çalışılacak, arazinin fizyolojik 

derinliğine de dikkat edilerek tercih edilen derin köklü bitkiler dikilecektir.  Kösrelik 

Göleti çevresinde görülen yoğun geven bitkisinin korunması gerekmektedir. Özellikle 

erozyon kontrolünde yerörtücü otsu bitki, çalı ve ağaç formundaki doğal ve kültürel 

yeşillikler önemlidir. 

 

 

2.2.2 Piknik alanı 

 

 

Kent dışı rekreasyon aktivitelerinden en yoğun şekilde kullanılan piknik alanları birkaç 

saat, tam gün, yarım gün gibi değişik zamanlarda kullanılmakta fakat geceleme 

olmamaktadır. Piknik yapmaya uygun bir hektarlık günübirlik kullanım alanının, 

genelde 250 kişiye veya bir piknik ünitesinin 5 kişiye hizmet verdiği kabul edilerek, bir 

hektarlık alana 50 piknik ünitesi hesap edilecektir. Aile birimi (5 kişi) 200-350 m
2
 

kullanma alanı, grup birimi (20 kişi) 800-1400 m
2
 kullanma alanı, aile birimi (1 piknik 

ünitesi) 1 masa, grup birimi (grup piknik ünitesi) 4 masadır (Anonim 2012a).  Planlanan 

piknik alanı, yol güzergahında olup ulaşım konusunda sıkıntı oluşturmamaktadır. Çocuk 

oyun alanı, piknik alanı ile iç içedir. Tuvalet, çeşme, bank vs. gibi ihtiyaçları piknik 

alanı içinde planlanmaktadır. Planlanan piknik alanının su kaynağına yakınlığı da 

düşünülmüştür. Ancak bu su kaynağı ve çeşmelerin çocuk oyun alanında tehlike 

oluşturabileceği göz önünde bulundurulacak ve gerekli tedbir önlemleri alınacaktır. 

Bunun yanında çocuk oyun alanlarında batıcı, yakıcı, zehirli bitki türlerinin 

dikilmemesine özen gösterilecektir. Piknik alanı olarak planlanan arazide meşelikler 

bulunmaktadır. Uygulama projesinde mevcut meşelikler korunacak ek olarak gölgelik 

yapacak ve çok hızlı büyüyen bitki türleri dikilerek ağaçlandırması yapılacaktır. 
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2.2.3 Spor alanları 

 

 

Spor alanı yeri seçilirken spor türüne bağlı olarak eğimin az olduğu en uygun yer 

seçilmeye çalışılmalıdır. Spor alanları azami; tek pota basketbol sahası 26x14 metre, 

voleybol sahası 9x18 metre, mini futbol sahası 50x30 metre, tenis sahası 23x11 metre 

ebatlarında planlanmalıdır. Çalışma alanında tercihe bağlı olarak futbol ve voleybol 

sahası yapılması planlanmaktadır.  Spor alanı yeri belirlenmiş olup, uygulama 

aşamasında kesin karar verilip ölçülendirmeleri yapılacaktır. Zemin silindirle 

sıkıştırılmış toprak üzerine suni çim ile kaplanacaktır. Spor alanlarının yağışlı havalar 

da dahil olmak koşuluyla her zaman kullanılabilmesi için üzeri branda ile kaplanacaktır. 

 

 

2.2.4 İzci ve kamping alanları 

 

 

Camp sözcüğü; çadır ya da baraka biçimindeki konaklama yeri, camping ise bu 

konaklama yapılarında sürdürülen ortak yaşantı olarak tanımlanmıştır. Kamp alanları 

çadır, bungalov, karavan ve motelleri kapsamaktadır. Sözen ve Şahin (1988), kamp 

alanı planlama ve projelerinin hazırlanabilmesi için dikkat edilecek noktaları fonksiyon 

şeması halinde sunmuşlardır. Bunlar aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır; 

 

■Ekonomik Uygunluk (Finansman, yönetim, yatırım, destek) 

■Kamp Alanı Planlama ve Tasarım (Mülkiyet durumu, ulaşım, iklim, toprak ve toprafik 

özellikler vs.) 

■Kamp Alanı Planlaması (Sosyal faaliyetlerde kolaylık, ağaç bakımı, mimari ve 

mühendislik tasarımlar, yapım aşaması vs.) 

 

Buna göre ekonomik uygunluk bölümünde finansman, kredilendirme, yatırım, kiralama, 

gelir ve giderlerin hesaplanması gibi mali konular ayrıntılarıyla ele alınmaktadır.  

Planlamada, kamp yapılan alanlarla izcilik alanları bir arada kabul edilmiştir. Tuvalet, 

çamaşır yıkama, yemek pişirme, su ihtiyaçları vs.’nin karşılandığı ortak kullanım 

alanları ve idari bina bu iki rekreasyon amacına da hizmet verecektir. 
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Kamp yeri planlanırken; Kamp alanına giden yol iyi şartlarda olmalı ve mülkiyet 

durumu yasal açıdan tekrar gözden geçirilmelidir. Kurulacak olan ihtiyaç binalarının 

yapılmasında çıkmış olan yönetmeliklere uyulmalıdır. 

 

Genel kurallara göre her 0.4 ha için maksimum 12 kamp yeri düşünülebilir. Kamp alanı 

planlanırken ek gelir getirici bazı hizmetlerin kurulması da düşünülmelidir. Bunlar; bazı  

dükkanlar, çamaşır yıkama ve araç tamir yerleri, bot ve kano kiralama, bisiklete binme 

vs. dir. Bunların yanında temel hizmet alanlarının da bulunması gerekir. Bunların içinde 

içme suyu, kanalizasyon sistemi, yönetim binaları, banyo ve tuvaletler, depolar, reklam 

işaretleri, piknik masaları, çöp tenekeleri, ocak ve servis araçları yer alır. 

 

Sözen ve Şahin (1988), %0-5 arası eğimlerin kamping için oldukça uygun olduğunu, 

%2’den küçük eğimlerde drenaj sorununun çıkabileceğini belirtmişlerdir. %5-15 arası 

eğimlerde teraslama ve tesviye gibi işlemlerin yapılması gerektiğini, %15’ten fazla 

eğimlerde arazide önemli değişiklikler yapılmadan kullanımın oldukça zor olduğunu 

savunmuşlardır.  Traversler yerleştirilirken eğimin %22’yi geçtiği alanlarda basamaklar 

yapılmalıdır. Bakım işlemleri için ise maksimum eğim %33’tür. Araçların 

dengelenmesinin güç olduğu çapraz eğimlerde park alanı planlamasından 

kaçınılmalıdır. Özellikle karavanların park alanı için maksimum eğim %5 olarak 

bildirilmiştir (Sözen ve Şahin 1988). Motorlu araç ve bisiklet park yeri planlamasında 

bildirilen eğimli alanların seçilmesine dikkat edilmesi, eğimin bozulduğu alanlarda 

uygun tesfiye işlemlerinin yapılarak planlamaya devam edilmesi gerekmektedir.  

 

Kamping alanlarına ocak yerleştirilirken rüzgar yönüne dikkat edilmelidir. Güneşin 

doğuş ve batış yönü, bakı, yükseklik alçaklık durumlarına kamping planlamalarında 

önem verilmelidir.  Tenis kortları kuzey-güney doğrultusunda konumlandırılmalıdır. 

Kuzeyden esecek kış rüzgarları ve güneyden esecek ilkbahar yaz rüzgarları olmak üzere 

hakim rüzgar yönü ve şiddeti hesaplanarak planlama yapılmalıdır. Burada uzun yıllar 

iklim verilerinin değerlendirilmesinin önemi çok açıktır. 

 

Koç ve Şahin (1999), kamping alanlarında, yer seçimini çevre peyzajı, iklim, topoğrafya 

ve toprak özelliklerinin etkilediğini bildirmişlerdir. Kamping ve izcilik alanı olarak 
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planladığımız alanda problem olabilecek nokta eğimdir. Çadır kurulması amacıyla 

alanda uygun olabilecek düzlükler bu amaç için ayrılacaktır. Bunun dışında doğal 

kullanım, vejetatif çeşitlik gibi nedenlerle doğal ortamla baş başa kalmaları ve yeni 

şeyler öğrenip doğayı keşfetmeleri açısından en uygun yere planlanmıştır. 

 

2.2.5 Bisiklet ve yürüyüş yolları 

 

 

Yol planlamalarında doğa koruma ilkeleri göz önünde bulundurularak rekreasyonel 

yararlanma amaçlı olarak düzenlemeler söz konusudur. Yol kamulaştırma şeridi içinde 

kalacak şekilde iki yanı geniş bantlar biçiminde ağaçlandırılmış karayolları şeklinde 

planlanacaktır. 

 

Yol kenarı ağaçlandırmalarında, yön ve perdeleme etkisi vermek için sıralı aynı tip 

ağaçların dikilmesinde belli bir yere yapılmalıdır. Bunun dışında yol güzergahı boyunca 

tesadüfi bitki gruplamalarının yapılması daha doğal bir görüntü yaratacaktır. 

Dolayısıyla rekreasyon alanı girişinde kısa bir mesafe sıralı ağaçlar dikilebilir daha 

sonra grup ağaçların dikilmesi uygun olacaktır. Doğal çalılık alanların korunması ve ek 

bitkiler dikilerek desteklenmesi yaban yaşamı için barınak sağladıklarından doğal 

yaşamı destekleyecektir. Yollar ve patikalar oluşturulurken dümdüz çizgi şeklinde yol 

oluşturulmasından kaçınılmalıdır. Çünkü bu durum doğaya uymaz. Eğimin nispeten az 

olduğu daha alt kısımlarda doğal bitki örtüsü (otsu bitkiler), eğimin daha dik olduğu üst 

kısımlarda herdem yeşil ve yapraklı ağaçlardan oluşmuş bitki örtüsü oluşturulabilir. 

 

Yol ağaçlandırmasında, yol kenarındaki ağaç ve çalı dokusu, topoğrafik yapı ile birlikte 

yola çeşitli etki ve özellikler kazandırmaktadır. Yol kenarında ağaçlandırma tekniği ve 

seçilen bitki türleri de önem kazanmaktadır. Çalışma alanında geniş bir mekan olmasına 

rağmen görüş kapalıdır. Çünkü çevre kayalık yarmalar ya da tepelerle 500 m içinde 

kuşatılarak sınırlandırılmıştır. Bitkilendirme yapıldığında bitki örtüsü de görüşü 

kapatacaktır.  
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3. KAYNAK ARAŞTIRMASI 

 

 

Bu çalışmanın kaynak araştırması, rekreasyon ve arazi planlama, ekolojik zenginlik- 

toprak kalite parametreleri ve erozyon, proje alanında yapılan diğer çalışmalar başlıkları 

altında toplanmıştır. 

 

 

3.1 Rekreasyon ve Arazi Planlama Alanındaki Çalışmalar 

 

 

Başal (1974), İznik Gölü Çevresi Peyzaj Planlaması konusunda doktora çalışması 

yapmıştır. Bölgeyi tarihi, kültürel, doğal bitki örtüsü, ekolojik çeşitliliği ve mevcut 

peyzaj potansiyeli yönünden incelemiştir. Alanın doğal, kültürel, sosyal, tarihi ve 

geleneksel yönleri ile orijinal karakterini yitirmeden, uyumlu bir peyzaj perspektifi 

içinde yoğurularak planlanması gerekliliği üzerinde durmuştur. Bu amaçla yörenin 

peyzaj planlamasını etkileyecek sorunları ortaya koyarak, bunlara eldeki olanaklar 

ölçüsünde çözüm yolları getirmeye çalışmıştır. 

 

Bayraktar ve Köseoğlu (1977), bitki örtüsü haritalarının, kırsal peyzaj planlama 

çalışmalarındaki yeri, önemi, kullanma olanakları ve sınırlarının açıklamasına yönelik 

çalışmışlar, ülkemizde bunun önemi ve uygulama olanaklarına ilişkin öneriler üzerinde 

durmuşlardır. 

İspanya’nın Aragon bölgesinde Zaragoza kentinin kuzeybatısında yörenin en sorunlu 

toprağına sahip bir bölgesinin planlamasını çok çeşitli meslek dalları bir araya gelerek 

araştırmışlardır. Çalışma alanının topoğrafik yapısını, iklimini, toprak yapısını, doğal 

bitki örtüsünü, sosyo ekonomik yapısını çok yönlü olarak incelemişlerdir. Sonuç olarak 

çalışma alanının kullanımına iki alternatif getirmişlerdir. Birincisi sulama, ikincisi ise 

çayır-mera, aromatik bitki tarımı, step gibi mevcut kaynaklar doğrultusunda kullanım 

şeklindedir. Sulama ile yapılacak olan birinci alternatif çok pahalı olacağından mevcut 

kaynakların kullanımı ve doğal kullanım şeklinin daha verimli olacağı üzerinde 

durulmuştur (Alparslan 1989). 
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“Land Evaluation” adlı eserde Sys vd. (1991) arazi değerlendirme prosedürleri ve ürün 

gereksinimlerini ayrıntılı olarak incelemişler ve bitkilerin ekolojik isteklerini 

belirlemişlerdir. Daha sonra konu ile ilgili uygunluk sınıflandırmalarının yapılması 

çalışmalarında bu kitabın kullanılması oldukça fayda sağlayacaktır.  

Kurum (1992), Beynam ormanı ve yakın çevresinin rekreasyon potansiyeli ve koruma 

alanlarının belirlenerek, genel planlama ilkelerinin saptanması amacıyla gerçekleştirdiği 

çalışmasında alanın doğal ve kültürel kaynaklarının belirlenip analiz ve 

değerlendirilmesi, ziyaretçi istekleri ve potansiyel saptamasına yönelik anket çalışması 

ve bütün bu verilerin ışığında alan kullanım önerileri ve izlenecek yönetsel 

uygulamaları belirlemiştir. Doğal kaynakların haritalanması ve değerlendirilmesinde 

bilgisayar ortamından yararlanılmıştır. Sonuçta Beynam orman alanının doğa koruma 

alanı olarak planlanması ve rekreasyon potansiyeli gösteren alanların ise tarıma dayalı 

rekreasyon alanı olarak planlanması gereğini ortaya koymuştur. 

Davidson vd. (1994), CBS tekniklerini kullanarak toprak ve arazi kullanım haritaları 

üretmişlerdir. Çalışmada toprak özellikleri ile ilgili haritaları oluşturmuşlardır. Çalışma 

alanından alınan toprak örneklerinde, toprak bünyesi, elektriksel iletkenlik, tuz, pH, 

kireç, organik madde analizleri yapılmış ve bir veri tabanı halinde toplanmıştır. 

Hazırlanan erozyon haritasında dört farklı sınıf olduğunu ve beş adet de toprak sınıfı 

olduğunu bulmuşlardır. Bu sınıflamalar FAO (1976) “Framework for Land Evaluation”’ 

a göre yapılmıştır. Arazi uygunluk sınıflarını Boolean ve Fuzy metotlarına göre 

değerlendirmişlerdir. 

Akpınar ve Çelem (1995), “Açık Kömür Ocaklarında Çevresel Etkilerin 

Değerlendirilmesi ve Doğa Onarım Çalışmalarının Milas-Sekköy Ocağı Örneğinde 

İrdelenmesi” adlı çalışmalarında açık ocak kömür madenciliğinin yarattığı çevre 

sorunlarının en aza indirilmesi için ÇED ve Doğa onarım çalışmalarının birlikte 

yürütülmesi gerekliliğini ve planlama çalışmalarının önemini vurgulamışlardır. 

Madencilik sonrası alan kullanım planlamasının gerekliliğinden yaklaşılarak tarım, 

ağaçlandırma, mera, ağaçlandırma ve rekreasyon şeklinde dört ana kullanım tipi için 

uygunluğu araştırılmıştır. Bu çalışma alan kapasite haritalarının oluşturulmasına, buna 
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bağlı olarak uygunluk haritalarının elde edilmesine, bu haritaların kullanım tiplerine 

öncelik verilerek sentezlenmesinden seçenekli alan kullanım kararlarına dayalı 

haritaların oluşturulmasına dayanmaktadır. Çalışmayı bilgisayar desteğiyle 

gerçekleştirmişler ve alan kullanım planlamasının akabinde iyileştirme ve bitkilendirme 

üzerine durmuşlar öneriler geliştirmişlerdir.  

 

Yüksel (1995), “Toprak Etüd ve Haritalama” ders kitabında toprak etüd ve haritalama 

çalışmalarının amaçlarını, kullanım alanlarını, haritalama ünitelerini, çalışma sürecini 

ve elde edilen bulguların nasıl değerlendirileceği ve planlanacağı konusunda kapsamlı 

bilgiler vermiştir. 

 

Çetin (1996), “Kozak Yöresinde Doğal Ortam Şartları ile Arazi Kullanımı Arasındaki 

İlişkiler” başlıklı yüksek lisans tezinde yörenin doğal ve beşeri ortam özelliklerini 

dikkate alarak yöredeki ekonomik faaliyetleri özellikle de arazinin nasıl kullanıldığını 

tespit etmek ve verimi artırmak için nasıl kullanılması gerektiğini ortaya koymak 

amacıyla bu çalışmayı gerçekleştirmiştir. Çalışma alanı Kozak Çayının ikiye böldüğü 

bir vadidir. Alanda bir kısım sulu tarım yapılırken bir kısım fıstık çamı bahçeleri 

bulunmaktadır. Düzensiz eğim, iyi olmayan toprak ve iklim özellikleri alanda verimi ve 

kaliteyi olumsuz yönde etkilemektedir. Arızalı eğim gösteren çalışma alanında kalitesiz 

topraklar ve kararsız iklim koşulları tarıma uygunluk derecesini tamamen azaltmaktadır. 

İklimin bütün kriterlerini, toprak ve hidroğrafik özellikler, bitki örtüsü, arazi kullanım 

durumu gibi pek çok özelliğini ayrıntılı olarak incelemiştir. Bu veriler ışığında yörenin 

jeoloji, morfoloji, eğim, toprak, arazi kullanım, akarsu ağı haritalarını oluşturmuştur. 

Yöredeki fıstık çamı arazilerinin mülkiyetinin halka verilmesi, orman alanlarının 

tahribatının önlenmesi için milli park ilan edilmesi gibi bazı önerilerde bulunmuştur. 

Çalışma alanının mevcut doğal durumu ile arazi planlamanın önemine değinmiştir.  

 

Şahin (1996), “Dikmen Vadisi Peyzaj Potansiyelinin Saptanması ve Değerlendirilmesi 

Üzerine Bir Araştırma” başlıklı doktora tez çalışmasında, çalışma alanının alan 

kullanım kabiliyet durumlarını çok yönlü olarak araştırmış ve alan kullanım deseni 

öneri haritaları hazırlamıştır. Dikmen Vadisinde yer verilebilecek rekreasyonel alan 
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tiplerini, yetiştirilecek bitki türlerini araştırmış; doğal peyzaj elemanları ve ekosistem 

fonksiyonlarının önemi üzerine durmuştur. 

 

Yılmaz (2001), “Bartın İli ve Yakın Çevresi Peyzaj Potansiyelinin Saptanması ve 

Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma” konu başlıklı doktora tezinde adı geçen ilin 

peyzaj potansiyelini incelemiştir. Coğrafi Bilgi Sistemleri Tekniğini kullanarak 

matematiksel esasa dayalı bir yöntemle yürüttüğü bu çalışmada alanın, turizm, 

rekreasyon, tarım, yerleşim, sanayi, ticaret ve özel koruma alanı gibi peyzaj için önem 

taşıyan sektörlere göre genel olarak değerlendirmiştir. Orman ve su varlığı bakımından 

çalışma alanının yüksek potansiyel gösterdiği, bu alanların korumalı olarak turizm ve 

rekreasyon olarak kullanımları sağlanmalıdır. Toprak potansiyelinin yüksek olduğu 

alanların mutlaka tarım alanı olarak kullanılmaları gerektiği, bunun dışındaki yerlerin 

diğer kullanım alanları olarak değerlendirildiğinde doğal yapının zarar görmeyeceğini 

savunmuştur. 

 

Yüksel ve Dengiz (2001), Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü İkizce Araştırma 

Çiftliğinin arazi kullanım planlamasının yapılmasını amaçladıkları çalışmada ilk önce 

alana ait 1:5.000 ölçekli temel toprak haritasından arazi karakteristikleri ve kaliteleri ile 

haritalama ünitelerini tanımlamışlardır. Burada değerlendirmeye alınacak arazi kullanım 

türleri ve onların arazi istekleri belirlenmiştir. Kullanım türlerinin arazi istekleri ile arazi 

haritalama birimlerinin arazi karakteristikleri ve nitelikleri karşılaştırılmıştır. Elde 

edilen sonuçlar ekonomik, sosyal ve ekolojik verilerle birleştirilerek her bir arazi 

haritalama birimi için uygun olan arazi kullanım türleri ve uygunluk sınıflarını 

belirlemişler ve arazi uygunluk haritası hazırlamışlardır. 

 

Geuder (2003), arazi kullanım planlamaları ve arazi değerlendirme süreçlerini ayrıntılı 

olarak irdelemiş, bunun içerisindeki agro-ekolojik bölgeler ve alan kullanım tiplerinin 

seçimi ve çiftlik sistemi analizi konularındaki incelemelerini aktarmıştır.  

 

Yüksel vd. (2003), Çankırı İli Kızılırmak İlçesi Bayanpınar Köyünde arazi 

kaynaklarının kullanımı bakımından uygunluklarının belirlenmesini amaçladıkları 

çalışmalarında 1/25.000 ölçekli temel toprak haritasından yararlanarak arazi 
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karakteristikleri ve kaliteleri ile haritalama ünitelerini tanımlamışlardır. Arazi kullanım 

türlerinin arazi istekleri ile arazi haritalama birimlerinin karakteristik ve nitelikleri 

karşılaştırılmıştır. Uygun olan arazi kullanım türleri ve uygunluk sınıfları belirlenmiş ve 

son olarak potansiyel arazi kullanım haritası hazırlamışlardır. Arazi değerlendirme ve 

arazi kullanım planlama çalışmalarının ve potansiyellerine göre arazi kaynaklarının 

kullanımının önemine değinmişlerdir.  

 

Uzun (2003), “Düzce akarsuyu havzası peyzaj değerlendirmesi ve yönetim modelinin 

geliştirilmesi” adlı doktora tez çalışmasında ilk olarak peyzaj planlamada mekanı 

tanımlayıcı ölçütler olarak doğal süreçler, insan etkinlikleri ve habitat lekeleri belirlemiş 

ve bu ölçütleri “Peyzaj Kırılganlığı” açısından analiz etmiştir. Analiz çalışmalarını 

havza bazında iklim, büyük toprak grupları, bakı, arazi yetenek sınıfları, arazi örtüsü, 

jeoloji gibi belirlenen ekolojik birimlere göre yapmıştır. Elde edilen veriler ve analiz 

sonuçlarından yararlanılarak “peyzaj yönetim modeli” oluşturulmuş ve alana ilişkin bazı 

öneriler geliştirmiştir. Peyzaj kırılganlığının ortaya konulmasıyla elde edilen analiz 

sonuçlarının doğal kaynak yönetiminden peyzaj planlama, şehir ve bölge planlamaya 

kadar çeşitli plan ve yönetim çalışmalarında uygulanabileceği kanıtlanmıştır. Havza 

bazında planlamaların yapılmasında çevresel etik, sürdürülebilirlik, ekolojik uyum, 

ekolojik bütünlük ve çeşitlilik, ekolojik estetik ve fonksiyonel peyzajların korunması 

gibi konuların önemine değinmiştir. 

 

Neameh (2003), üzerinde çalıştığı alanın alan kullanım planlamasının yapılmasında 

gerekli olan pek çok analiz, arazi çalışması, toprak sınıflandırması, alan kullanım tipleri 

ve bunların gereksinimlerini bilgisayar ortamında bilgisayar yazılımlarını kullanarak 

hesaplamıştır. Çalışmasında alternatif alan kullanımlarının belirlenmesinde, arazi 

uygunluk sınıflamasının yapılmasında ve problemli alanların bulunmasında bilgisayar 

destekli çalışmaların yapılmasının daha kolay, kullanışlı ve bilimsel açıdan daha doğru 

olacağı sonucuna varmıştır. Çalışma alanı olarak seçtiği alanda da gerekli olan 

hesaplamaları yapmış, arazi uygunluk haritalarını oluşturmuştur. 

 

Kılıç vd. (2003), çalışmalarında Antakya çevresinde 4891 ha alanı incelemişlerdir. 

Araştırma alanında 27 arazi haritalama biriminin ağaçlandırma-rekreasyon, kentsel 
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yerleşim ve işlemeli tarım olmak üzere üç farklı arazi kullanım tipi için kullanım 

potansiyelinin ve uygunluğunun değerlendirilmesini amaçlamışlardır. Arazi uygunluk 

değerlendirmesi, toprak ve arazi verilerinin değerlendirilmesi ŞENOL Arazi 

Değerlendirme Sistemi ve PC uyumlu ILSEN paket programı kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Gelecekte yerleşime açılabilecek alanları ve ağaçlandırma-

rekreasyon alanlarını belirlemişlerdir.  Yerel yönetimler tarafından alınacak arazi 

kullanım kararlarının, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanım ve yönetim ilkeleri ile 

uyumlu halde olması gerektiğini bunun şimdiki alanların verimli kullanımını 

artıracağını ve gelecekteki planlamalara yardımcı olacağını vurgulamışlardır. 

 

Tuğaç (2005), Bala Devlet Üretme Çiftliği’ ni örnek alan olarak seçmiş ve kırsal 

peyzajda ekolojik kriterlere göre alan kullanım kararlarının saptanması üzerine doktora 

tez çalışması yapmıştır. Arazi kaynaklarına ilişkin verileri incelemek suretiyle kırsal 

peyzajda ekolojik kriterlere göre sürdürülebilir alan kullanım kararlarının saptanmasını 

amaçlamış ve kırsal peyzajda arazi değerlendirme ve arazi kullanım planlaması 

konularını incelemiştir. Kriterlerin değerlendirilmesinde çok kriterli karar 

problemlerinin çözümünde kullanılan ve matematiksel bir model olan Analitik Hiyerarşi 

Süreci (AHS) metodu kullanılmış ve CBS tekniklerinden de yararlanılarak elde edilen 

veriler değerlendirilerek farklı alternatif kullanımlar için arazi uygunluk haritaları 

oluşturulmuştur.  

 

Kaplan vd. (2005), çalışma alanı olarak seçilen Gediz Deltası’nın sahip olduğu işlevleri 

ve üzerindeki baskılar kapsamında, kıyı sulak alan sitemi olarak ele almışlardır. Deltada 

tanımlanan 15 peyzaj tipine yönelik olarak geliştirdiği bir yöntem sayesinde her bir 

peyzajın toplam işlev değerleri ile üzerindeki toplam baskı değeri ArcView 3.2 CBS 

yazılımı sayesinde belirlenmiş ve birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Herbir peyzaj kendi 

içinde değil de diğer peyzajlarla ilişki içinde değerlendirilmiştir. Mevcut olan baskıların 

azaltılması yolunda her bir peyzaj kapsamında yapılması gereken çalışmaların 

tanımlanması ve gerekli tavsiyelerin verilmesi üzerinde tartışılmıştır. Yönetim 

planlarının hazırlanmasında havza bazında bir bütün olarak düşünülmesi ve planlama 

kararlarının alınmasında yerel yönetimler ve diğer karar alıcıların önemi üzerine 

durulmuştur. 
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Şahin (2007), detaylı temel toprak haritaları, topoğrafya, jeoloji, iklim verileri ve 

sosyoekonomik faktörler ve bunlara ait öznitelik bilgilerini Coğrafi Bilgi Sistemleri 

(CBS) tekniği ile ilişkilendirilerek Arazi Kullanım Türlerinin (AKT) ekolojik 

ilişkilerine göre uygunluk sınıflarını veren bir model oluşturmuştur.  Arazi kullanım 

tipleri için arazi uygunluk sınıflarını karşılaştırmış ve sürdürülebilir verimliliğin 

sağlanmasında gerekli olan önerileri tartışmıştır. 

 

Zengin ve Yılmaz (2008), Ardahan Kura Nehri ve yakın çevresinde ekolojik yapıya 

uygun “Optimal Alan Kullanımlarını” belirlemek amacıyla bir çalışma yapmışlardır. 

Coğrafi Bilgi Sistemleri Tekniğini kullanarak yaptıkları bu çalışmada alanın Tarım, 

Çayır, Mera, Orman, Yerleşim, Turizm ve Rekreasyon ile Koruma alanlarından oluşan 

yedi farklı alan kullanım tipi için ekolojik uygunluk haritaları oluşturulmuştur. Sonuç 

olarak 94086 ha’lık araştırma alanının 25479 ha’ı (%27.08) tarım alanı, 20895 ha’ı 

(%22.21) mera alanı, 18858 ha’ı (%20.04) çayır alanı, 97677 ha’ı (10.38) orman, 79.55 

ha’ı (%8.46) koruma ve turizm-rekreasyon alanları, 4175 ha’ı (%4.44) yerleşim alanı ve 

6957 ha’ı (%7.39) sulak alanlar için uygun olduğunu belirtmişlerdir. 

 

Köse (2009), Aydın İli Çine ovasında yer alan çalışma alanının 1/25000'lik işletme 

haritası sayısallaştırılarak bölgenin parsel sınırları, sulama kanalları, servis yolları, arazi 

sınıfları, toprak bünyeleri, bitki desenleri, köy sınırları, sulanan sulanmayan alanların 

sınıflandırmaları yapılarak bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Çalışmada Coğrafi Bilgi 

Sistemlerinde ArcGIS 9.1 programı kullanılmıştır. Böylece bilgilerin bilgisayar 

ortamında kullanıma daha elverişli bir veri tabanı oluşturulması sağlanmış olacaktır. 

Çalışma sırasında yapılacak sorgulama ve analizler, sulama birliği tarafından yapılacak 

yeni projelere yol gösterici olması ve planlamanın doğru bir şekilde yapılması, ihtiyaç 

olan bilgilere kolay ve güvenilir ulaşımın sağlanması açısından çalışmasının önemine 

değinmiştir. 

 

Gıda güvenliği ve iklim değişikliği arasındaki ciddi ilişkinin farkına varabilmişsek; 

doğru veri toplamanın ve bunların entegrasyonunun, arazi kullanımı ve arazi yönetimi 

etkilerinin önemini ve doğru karar alabilmek için doğru politikaların oluşturulması da 

sağlanmış olacaktır. Arazi örtüsünün ve arazi kullanımının ayrılması onu korumak için 
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en etkili ve kullanışlı yoldur. Araziyi oluşturan en temel bileşen olan toprak 

tanımlanmalı ve ayrılmalıdır. Bu amaçla İngiltere' de bir toprak araştırması yapılmış ve 

haritalandırılmıştır. Biri toprak tipi diğeri de arazi kullanım kabiliyet haritası şeklinde 

iki harita oluşturulmuş ve arazi kullanımının arazi karakteristiklerine göre değiştiğini 

belirtmişler ve asıl problemin bu olduğu üzerine değinmişlerdir (Winter ve Lobley 

2009).  

 

Ayhan ve Hepcan (2009), özgün peyzaj değerlerine sahip mekanlara yönelik bir peyzaj 

planlama yöntemi üretmiş ve bu yöntem Bozcaada özelinde uygulanarak adanın mevcut 

ve gelecekteki mekansal kullanım taleplerine ve önceliklerine rehberlik etmesi 

amaçlanmıştır. Bunun için alanı 1km X 1km ölçülerinde 57 kareye bölmüşler ve 

haritalarını CBS yazılımlarından ArcGIS'i kullanarak oluşturmuşlardır. Çalışmada 1. 

öncelikli kullanım alanlarını saptamışlar yerleşim yeri, turizm-rekreasyon, tarım ve 

koruma alanlarını belirlemişlerdir. Peyzaj belirleme sürecinde çok sayıda farklı 

seçeneğin incelenmesi ve en uygun kullanımın seçilmesinin önceliğine değinmişlerdir.  

 

Ibrahim vd. (2009), Uzaktan Algılama (UA) ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) 

tekniklerini kullanarak çalışma alanının arazi kabiliyet değerlendirmesini ve tarımsal 

arazi kullanım önceliklerini belirlemişlerdir. Arazi kabiliyet sınıflamasını 

CERVATANA kabiliyet sınıflama modeline göre ArcGIS 9 programını kullanarak 

yapmışlar ve araziyi 3 kabiliyet sınıfına ayırmışlardır. Tarımsal kullanım için arazi 

kullanım önceliklerini çıkarmışlar ve gerekli önerilerde bulunmuşlardır. 

 

Dierickx ve Slootmaekers (2009), Bulunduğun yer kaç zamandır mevcut? Siz kaç 

yaşındasınız? Ve o çevre daha ne kadar var olacak?  Doğal görünüm ve peyzaj daha ne 

kadar korumasız kalacak? gibi sorular sormuşlar ve Belçika genelinde bir çalışma 

yapmışlardır. Ülke genelinde rekreasyon alanı adı altında çok büyük alanların 

planlandığını fakat bunun doğal yapıyı ve görüntüyü bozduğunu açıklamışlardır. Ayrıca 

sanayideki gelişmeler, nüfusun hızla artması, kentleşme hızının büyümesi de doğal 

yapıyı bozmaktadır. Flora ve fauna yapısının bozulması büyük bir problemdir. Belçika 

küçük bir ülke olmasına rağmen biyolojik çeşitlilik, jeoloji, coğrafya, hidroloji, toprak 

ve peyzaj gibi bütün bu etmenler biyolojik çeşitliliği etkilemektedir. Bu nedenle doğal 
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alanlar yaz ve kış mevsimlerinde büyük bir çeşitliliğe sahip olup devamlı bir 

değişkenlik içindedir. 

   

Abedini (2010), Ormieh göl havzasının potansiyelleri ve arazi planlaması üzerine 

yaptığı araştırmada çalışma alanını toprak erozyonu, göl su kalitesi, yaban yaşamı, 

toprak kalitesi, mevcut arazi kullanımı, turizm, tarımsal aktiviteler ve ekonomik 

yönlerden incelemiş; arazi kullanımı için bazı teknik tavsiyeler/öneriler geliştirmiştir. 

 

Uzun vd. (2010), "Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama'nın Peyzaj Planlamada 

Kullanımı" başlıklı çalışmalarında Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama 

yöntemlerinin Peyzaj Planlama çalışmalarındaki önemini ve geleceğinin ortaya 

konulmasını amaçlamışlardır. Ülkemizde peyzaj planlama konusunda 1960' lı yıllardan 

itibaren Kuzey Amerika ve Almanya kökenli yöntemler başta olmak üzere farklı 

planlama yöntemlerinin kullanıldığını, bu tür çalışmalarda, ekolojik birimler, 

plankareler, çakıştırma yöntemleri, peyzajın fonksiyonunun analiz edilmesi, peyzaj 

ekolojisi vb. farklı yöntemlerin kullanıldığını belirtmişlerdir. Özellikle 2000'li yıllardan 

itibaren Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama yöntemlerinin peyzaj planlama 

çalışmalarında yaygın olarak kullanıldığını ve faydalarını vurgulamışlardır. 

     

Aksoy vd. (2010), Bursa şehrinde doğal kaynakların zamansal bozulmasını Coğrafi 

Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama tekniklerini kullanarak 1984 ile 2001 yılları 

arasını incelemişlerdir. Binalaşmanın 1984 yılında 5089 ha’dan 2001’de 12554 ha alana 

yayıldığını bunun da en çok kullanılabilir tarımsal alanlarda olduğunu bulmuşlardır. 

Ulubat Gölünün kapladığı alanın 1984’te 133.1 km’den 2001 yılında 115.4 km’ye 

azaldığını bunun da etrafta sulanabilir tarım arazilerinden nehirler ve onların yan kolları 

ile sediment taşınmasıyla meydana geldiğini ayrıca bu süreç içerisinde bitki örtüsünün 

önemli ölçüde azaldığını bulmuşlardır. Bu tür çalışmaların; doğal kaynakların 

sürdürülebilir kullanımı, arazi bozulmasının önlenmesi, uzun vadeli planlama ve 

yönetim pratikleri, ekonomik elverişlilik, bioçeşitlilik ve sosyal kararların alınması 

konularında daha doğru, hızlı ve güvenilir olacağı üzerinde durmuşlardır.  
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Işık (2011), Arazi yetenek sınıflaması için bir bilgisayar programı geliştirmiştir. Sınırlı 

kaynaklardan biri olan toprağın korunması için alternatif kullanım türlerine 

uygunluğunun tespit edilmesi yapılacak işlerin başında gelmektedir. Bu nedenle her ne 

amaçla olursa olsun toprakların sınıflandırılması, toprağın yeteneğinin önemine göre 

korunması ve kullanılması sağlanmalıdır. Işık yaptığı çalışmada toprak fiziksel, 

kimyasal biyolojik özelliklerinin yanında iklim ve topoğrafya gibi pek çok dış faktörleri 

de yaptıkları programın kriterleri içine almıştır. "Arazi Kullanma Kabiliyet 

Sınıflaması", “Arazi Kullanma Yeteneği Sınıflaması", "Kullanma Kabiliyeti", "Arazi 

Yetenek Sınıflaması" gibi kavramları açıklamış planlamalarda arazi yetenek 

sınıflamasının önemine değinmiştir. 

 

Karaş ve Öztürk (2011), Küçükelmalı Gölet Havzasının arazi kullanım planını toprak 

koruma önlemlerine göre hazırlamışlardır. Havzanın arazi kullanım haritası, toprak 

haritası, potansiyel toprak kayıpları haritaları, önerilen arazi kullanım türü haritaları 

hazırlamış, potansiyel toprak kayıplarını USLE (Universal Soil Loss Equation) 

eşitliğine göre hesaplamışlardır. Toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilirliğinin 

sağlanması için havza bazında uygun planlamanın yapılması gerekmektedir. Bunun için 

toprak, topoğrafya, arazi kullanım özellikleri ile mevcut durumlarının tanımlanmaları 

sürdürülebilirliğe engel olabilecek hususların belirlenerek gerekli önlemlerin alınması 

gerekir.  

 

Toprak bozulması, organik madde kaybı, çölleşme, doğal kaynakların bozulması ve 

azalması gibi problemler artan nüfusun oluşturduğu insan baskısının artması ve iklim 

değişikliği ile daha büyük boyutlara ulaşmaktadır. Toprak koruma projeleri, farklı arazi 

kullanım türleri ve iklim değişiklikleri dikkate alınarak gerçekleştirilmelidir. Bunda ilk 

aşama gerçek toprak kaynaklarının verilerinin toplanması ve depolanmasıdır. Toprak 

verisi toplama ve depolama sisteminin geliştirilmesi amacıyla Shoba vd. (2012), 

Coğrafi Bilgi Sistemleri tekniğini kullanarak Rusya ve çevresinin büyük ölçekli 

haritalamasını yapmışlardır. Mevcut durum değerlendirmesi ve toprak verilerinin 

depolanması şeklinde olan çalışmanın daha sonraki çalışmalarda da kullanılabileceğini 

ve onlara ışık tutacağını, doğal kaynakların korunması, arazi planlamalarının doğru bir 
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şekilde yapılması ve sürdürülebilirliğin sağlanmasında veri depolamasının önemine 

değinmişlerdir.   

 

Madrau vd.  (2012), Jeolojik ve morfolojik açıdan oldukça karmaşık bir yapıya sahip 

olan İtalya’nın Sardunya (Sardinia) bölgesinde uygun arazi planlamasının yapılması ve 

sürdürülebilir toprak yönetiminin kazandırılmasına dikkat çekmek üzere yapmış 

oldukları çalışmayı GIS tabanlı arazi kabiliyet modelini kullanarak 

gerçekleştirmişlerdir. 120.000 ha temsili örnek arazide 1/50.000 ölçekli toprak etüd ve 

haritaları, toprak profili ve toprak laboratuvar verilerini oluşturmuşlar, böyle 

çalışmaların web tabanlı veri tabanı ile bölge kullanıcılarına oldukça faydalı olacağını 

belirtmişlerdir. Ayrıca Belediyelerin planlamalar yaparken toprak özellikleri, arazi 

kabiliyetleri, tarihi kalıntılar ve yerel arazi kaynakları gibi bilgileri geliştirmeleri ve 

planlamalarda bunlara dikkat etmeleri üzerine değinmişlerdir.  

 

Akıncı vd. (2013), Artvin İli Yusufeli İlçesinde baraj altında kalan alanlara alternatif 

tarım alanı planlamayı amaçladıkları çalışmalarında Coğrafi Bilgi Sistemlerini (CBS) ve 

Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) metodunu kullanmışlar, planlamalarda arazi 

özelliklerinin, iklimin ve planlama türünün önemine değinmişlerdir. Bunun için alanın 

büyük toprak grubu parametrelerini, arazi kullanım kapasitesi sınıflarını, arazi kullanım 

kapasitesi alt sınıflarını, toprak derinliği, eğim, bakı, yükseklik, toprak erozyon derecesi 

ve diğer toprak özelliklerini incelemişlerdir. Çalışma alanını tarımsal üretim uygunluğu 

açısında yüksek uygun, orta uygun ve marjinal uygun şeklinde 3 gruba ayırmışlardır. 

Ayrıca çalışma alanının %85’i gibi büyük bir kısmının orman ve çayırlarla kaplı olduğu, 

toprak derinliğinin tarımsal üretim için oldukça yetersiz olduğu, eğimin çok yüksek 

olmasından dolayı toprak erozyon derecesinin de yüksek olduğu sonucuna varılmıştır.  

 

 

3.2 Ekolojik Zenginlik, Toprak Kalite Parametreleri ve Erozyon Alanındaki                  

Çalışmalar 

 

 

Smith vd. (1993), çok değişkenli gösterge kriging (MVIK) prosedürünü geliştirmişlerdir 

ki bu peyzaj temelinde toprak kalite parametrelerinin tamamlanmasını sağlayan 

indekslerden oluşmaktadır. Bu haritalarda önceden belirlenmiş kriterlere göre iyi toprak 
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kalitesine sahip alanlar ve düşük toprak kalitesine sahip problemli alanlar 

işaretlenmiştir. Bu tür çalışmaların, toprak kalite parametrelerinin belirli indeksler 

dahilinde haritalanarak daha sonraki çalışmalarda da kullanılabileceğini ve önemini 

belirtmişlerdir. 

  

Yücel (1997) çalışmasında, ekolojik riziko analizi yöntemini kullanarak mevcut ve 

planlanan kullanımların arazi doğal potansiyeli üzerine etkilerini saptamıştır.  

Kullanıma uygunluğu doğal kaynağın yeteneği olarak tanımlamakta ve kullanım 

tiplerinin doğal potansiyele uygunluğunu ve olumsuz etkilerin oluşturacağı rizikoları 

ortaya koymuştur. Çalışma alanında peyzaj potansiyelini tarım alanlarının etkilediğini, 

daha sonra inşa edilecek havalimanı, kanal vb. gibi inşaat çalışmalarının ve yapıların 

ekolojik yönden riskli olabileceğini belirtmiştir. Planlamalarda uygunluk ile duyarlılık 

kavramlarının birlikte kullanılması gerektiğini savunmuştur. Buna göre doğal potansiyel 

herhangi bir kullanıma uygunsa duyarlılığı az, uygun değilse duyarlılık fazladır. Tarım 

alanı olarak kullanıldığında verimli olan alüviyal çökeller bina inşası ve kullanımı 

açısından güvenli olmayacaktır. Bu çalışma genel olarak arazi doğal potansiyellerinin 

kullanıma uygunluğunun araştırılması ve devam ettirilmesi açısından önem arz 

etmektedir.   

 

Dilaver (2001), Ayaş Beli ve Çevresi doğal bitki örtüsü örneklerinin peyzaj mimarlığı 

çalışmalarında kullanılabilirliliğinin değerlendirilmesi üzerine bir araştırma yapmıştır. 

Doktora projesi olarak tamamladığı bu çalışmada alanda bulunan bitkilerin fenolojik, 

coğrafik, ekolojik ve sosyolojik verilerin belirlenmesi amacı ile arazi gözlemleri 

yapılmış, alanın topoğrafya, jeoloji, jeomorfoloji, toprak, orman amenajman harita ve 

raporları, iklim verileri ile alana ve konuya yönelik literatür taramasını yapmıştır. 

Verilerin değerlendirilmesinde Coğrafi Bilgi Sisteminde Arc View programı 

kullanılmıştır. Çalışma alanında peyzaj mimarlığında kullanıma uygun 42 familyaya ait 

tür ve tür altı düzeyinde toplam 122 takson tespit etmiş bunların botanik özellikleri, 

ekolojik istekleri, alandaki yayılımları ve tolerans değerlerini saptamıştır. Alandaki 

uygun bitkilerin listesini çıkartmış ve bir veri tabanı oluşturmuştur. Ortam özelliklerine 

uygun doğal bitki örtüsünde bulunan peyzaj değeri yüksek bitkilerin kullanılması verimi 

artıracaktır.  
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Bayramin (2003), MEDALUS (Mediterranean Desertification And Land Use) Toprak 

Kalite İndeks parametreleri Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanılarak Beypazarı topraklarına 

uygulanmış ve çalışma alanının toprak kalite indekslerini belirlemiştir. Bunun için 

alanın ana materyal, tekstür, derinlik, eğim özelliklerini incelemiş ve Toprak Kalite 

İndeksini Arc Info ve ArcView CBS yazılımları kullanılarak klasik katman çakıştırma 

işlemiyle elde etmiştir. Çalışma alanı topraklarının toprak kalite indeks değerlerinin 

dağılımı sırasıyla %54.6’sı yüksek, %31.9’u orta ve %13.5’i düşük olarak bulunmuştur.  

   

Pokorny (2003), Avrupa’nın yerel ağaçlarını araştırmış ve haritalandırmıştır. Bu 

araştırmanın harita sonuçlarında pek çok bitkinin yetişme şartlarını belirtmiştir. Buna 

göre Tilia Tomentosa p., Acer plantanoides p., Ulmus Glabra, Populus Tremula, 

Cornipus betulus, quercus pubescens gibi bitkilerin çalışma alanı olan Kösrelik Göleti 

çevresinde de yetiştirilebileceğini görmekteyiz.   

 

Dengiz vd. (2005), çalışma alanı topraklarının parametrik metot kullanılarak kalite 

durumlarının belirlenmesini amaçlamışlardır. Metod dahilinde gerekli olan parametreler 

değerlendirilmiş ve her bir harita birimi uygunluk sınıfları belirlenmiştir. Alanı yerleşim 

yeri, tarımsal kalitelilik bakımından çok iyi, orta ve uygun olmayan alanlar olarak 

belirlemişlerdir. GIS tekniği kullanılarak çalışma alanına ait bir veritabanı 

oluşturmuşlardır.   

 

Ekinci (2005), “CBS Tabanlı Uyarlanmış RUSLE Yöntemi İle Kozlu Deresi 

Havzası’nda Erozyon Analizi”  başlıklı çalışmalarında uygulama alanının potansiyel 

erozyon risk haritalarını çıkarmışlardır. Bunun için CBS Tabanlı Uyarlanmış RUSLE 

yöntemini kullanmış, alanın eğim, zemin örtüsü, toprak tekstür haritası ve en son 

potansiyel erozyon risk haritalarını oluşturmuş, bitki örtüsü tipi ve şeklinin, eğimin 

erozyon üzerine etkisini incelemiştir. Orman örtüsünün korunmasının ve 

bitkilendirmenin erozyonu büyük ölçüde önleyeceğinin önemine değinmiştir. 

 

Eşbah  (2006), Aydın kentinde bulunan parkların bazı ekolojik kalite kriterleri 

yönünden irdelenmesini amaçladığı çalışmasında özellikle toprak ve doğal bitki örtüsü 

özelliklerini incelemiştir. Araştırmada 47 park incelenerek bunların barındırdığı 
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servisler ve yeşil alan miktarlarını belirten listeler kullanılarak parkların geçirimli toprak 

yüzeyi miktarları ve mevcut bitki örtüsü ortaya konulmuştur. Araştırma sonucunda 

incelenen 47 parkta ortalama geçirimlilik oranının %37.98 ve parklardaki vejetasyonun 

sadece %11.64'ünün Aydın'ın doğal bitki örtüsünden olduğunu göstermiştir.  Eşbah 

çalışmasında geçirimli alan miktarının ve doğal vejetasyonun habitat değerleri 

üzerindeki etkisinin büyük olduğunun önemine değinmiştir.  

 

Urfalı (2006), Uzaktan algılama tekniği-uydu verileri ve coğrafi bilgi sistemi yazılımı 

kullanarak Bakırçay Deltası ve çevresinin doğal ve kültürel kaynak potansiyelinin 

belirlenmesi ve bunların CORINE Metodolojisine göre sınıflandırılmasını yapmış ve 

mevcut durum belirlemesi ve gelecekteki kullanım planlamaları üzerine öneriler 

geliştirmiştir. 

 

Tombuş ve Özulu (2007), CORINE ve ICONA erozyon risk belirleme yöntemlerini 

incelemiş, çok ölçütlü karar verme problemlerinin çözümünde kullanılan analitik 

hiyerarşik süreç (AHS) ile yeni bir erozyon risk değerlendirme yöntemi ortaya 

koymuşlar ve bu yöntemle Çorum İlinin erozyon risk değerlendirmesini yapmışlardır. 

Yeni yöntemin uygulanmasında Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri 

tekniklerinden yaralanmışlardır. Çalışma alanının %7’sinde çok az, %13’ünde az, 

%20’sinde orta, %27’sinde yüksek, %33’ünde çok yüksek düzeyde erozyon 

belirlenmiştir. 

 

Bingölbalı (2009) çalışma alanının bakı, mevcut arazi kullanım durumu, taşlılık, 

derinlik, eğim, arazi kullanım kabiliyet sınıfları, erozyon derecelerini gösteren haritaları 

oluşturmuştur. Erkenez Havzası topraklarının yaklaşık %80'inde değişik düzeylerde su 

erozyonu olduğunu ve CORINE Metodunda kullanılan aşındırıcı güç değerini (12) 

bulmuştur. Bölgede yüksek derecede olan erozyonun ve kirliliğin önlenmesi ve uygun 

arazi kullanım planlamasının yapılması için öneriler sunmuştur. 

 

Öner (2010), Çankırı İlini çok yönlü olarak incelemiş, ağaç türü seçiminde drenaj, 

verimlilik, asidite, toprak verimliliği, kültürel uygulamalar, gübreleme, bakı, yağış, 

sıcaklık, don, kirlilik gibi çevre faktörlerinin önemli olduğunu ve seçilecek bitki 
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türlerinin su stresine karşı töleranslı olması gerektiği üzerinde durmuştur. Yöreye adapte 

olmuş bitki türlerinin seçilmesi, erozyon önleme çalışmalarının yapılması, hastalık ve 

zararlılardan kurtulma ve korunma yöntemleri, fidanların araziye en uygun dikim ve 

bakım şekilleri için öneriler getirmiş ve tartışmıştır. 

 

Kılıç (2010), Bazı yüzey toprağı değişkenleri arasındaki ilişkiler Uzaktan Algılama ve 

Coğrafi Bilgi Sistemleri teknikleri kullanılarak 2008 ve 2009 yıllarında araştırmıştır. 

Coğrafik referanslı toplanan 164 adet toprak örrneğinde CaCO3, pH, elektriksel 

iletkenlik (EC), organik madde, azot, fosfor, değişebilir potasyum ve tekstür 

değişkenliklerini belirlemek için analiz etmiştir. Analiz sonuçları uydu görüntüleri ile 

karşılaştırılmış ve bu sonuçlara dayanarak dört model geliştirilmiş ve haritalanmıştır. 

Buna ilaveten toprak değişkenleriyle topoğrafik ve iklimsel değişkenleri arasındaki 

ilişkileri araştırmış ve yorumlamıştır. 

 

Abedeni (2010), 205.5 km
2
 alana sahip olan Alaki Chay havzasının erozyon durumunu 

araştırmış ve yıllık sediment veriminin 41.474.010 ton/ha/yıl, havzada hektar başına 

ortalama sediment verimini 201.82 ton/ha/yıl olarak bulmuştur. İklim faktörlerinden 

özellikle yağış özelliğinin erozyon oluşturması üzerinde tartışmış ve bunun önlenmesi 

için bazı önerilerde bulunmuştur. 

 

Ağca ve Yalçın (2010), Hatay İli Amik Ovası bazı toprak özellikleri ve bu özellikler 

arasındaki ilişkilerin dağılımını incelemişlerdir. Bunun için çalışma alanında 29 farklı 

toprak serisinden açmış oldukları toprak profillerinden alınan 131 toprak örneğinde Na, 

K, Ca, Mg gibi çözünebilir katyonların dağılımı, değişebilir Na oranı ve %’si, K, pH, 

elektriksel iletkenlik, toplam katyon konsantrasyonu, sodyum adsorbsiyon oranı, katyon 

değişim kapasitesi gibi toprak özelliklerini analiz etmişler ve üst toprak ile alt toprak 

arasındaki toprak özelliklerini istatistiksel olarak karşılaştırmışlardır. 

 

Karaş ve Demirkıran (2010), Yenimahalle-Güvenç Havzasının USLE metoduna göre 

potansiyel toprak kaybını ve arazi kullanım planını hazırlamışlardır. Metoda göre 

toprak, topoğrafya, arazi kullanımı ve yağış durumu değerlendirmeye alınmıştır. 

Çalışma sonuçlarına göre 1987-2007 yılları arası Güvenç Havzasının potansiyel toprak 
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kaybı yıllık 16.30 t/ha olarak bulunmuştur. Havzanın ortalama sediment verimi %28.23 

olarak tahmin edilmiştir. Coğrafi Bilgi Sistemlerini kullanarak havzanın sürdürülebilir 

arazi kulanım planlamasını ve toprak koruma ölçümlerini hazırlayarak yapılması gerekli 

olan bazı tavsiyelerde bulunmuşlardır.  

 

Hosseini vd. (2012), İran’ın kurak bölgelerinde yeşil alan oluşturulması ve gelişimi 

başlıklı çalışmalarında, yaklaşık %80’i çöllerle kaplı olan ve hassas bir ekosisteme 

sahip olan İran’ın farklı bölgelerini incelemişlerdir. Yeşil alan oluşturmanın, hava 

kirliliğini önlediği, faunayı geliştirdiği, estetik görüntüyü güzelleştirdiği ve binlerce 

ekolojik ve ekonomik değer kazandırdığını belirtmişlerdir. Çalışma alanında ağaç, 

çalılık ve otsu bitkilerden uygun türlerin seçilerek çölleşmeyi önlemede, biyoçeşitliliği 

artırmada ve bitki varlığından daha fazla fayda sağlanacağı üzerinde durmuşlar, uygun 

bitki türleri ve özellikleri hakkında bilgiler vermişlerdir. 

 

Abdelfattah (2012), arazi kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının sağlanması amacıyla 

arazi bozulması ve toprak kaynaklarının kapsamlı bir envanterinin çıkarılması üzerine 

çalışmıştır. Çalışmalarında son teknolojilerden olan Uzaktan Algılama (RS), Coğrafi 

Bilgi Sistemleri (GIS), Toprak Bilgi Sistemi (SIS) teknolojilerinden yararlanmıştır.  

Alınan toprak örnekleri standart parametreler için analiz edilmiş, yorumlanmış ve 

haritalandırılmıştır. Haritaların hazırlanmasında ve yorumlanmasında ArcGIS 

kullanılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre arazinin %23’ü yüksek bozulmuş, %1’den daha 

azı orta bozulmuş ve %77’si hafif bozulmuştur. Tuzluluğun yüksek derecede olduğu 

alanlarda bozulmanın daha fazla olduğunu, Emirliğin büyük bir kısmının kumlu 

topraklar ve kumullardan oluştuğu için rüzgar erozyonun güncel bir tehlike olduğunu 

belirtmiştir. 

 

3.3 Proje Alanı ile İlgili Yapılan Çalışmalar 

 

 

Yorgun (1994), “Bağlum’da (Ankara) Yayılış Gösteren Step Formasyonunun Floristik 

Yönden Araştırılması” isimli Yüksek Lisans Tezinde 1991-1992 yılları arasında, 

çalışma alanından topladığı 680 adet bitki örneğini incelemiştir. Çalışma sonucuna göre 

56 familya, 192 cins, 296 tür ve altı takson tespit edilmiştir. Endemik taksonların sayısı 
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49 (%17)’dir. Bu bitkilerden İran-Turan elementi 95(%32), Akdeniz elementi 18 (%6), 

Avrupa-Sibirya elementi 6 (%2), Geniş Yayılışlı 75 (%26) ve bilinmeyenler 102 (%34)’ 

dir. En fazla takson içeren familyalar ise şu şekilde sıralanmıştır; Fabaceae 38 (%13),  

Asteraceae 34 (%11), Poaceae 26 (%9), Lamiaceae 23(%8), Brassicaceae 22 (%7). En 

fazla takson içeren cinsler Astragalus 11(%4), Centaurea 7(%2), Salvia 6(%2), Alyssum 

ve Silene 5 (%2)’tir. Çalışma alanı İran-Turan bitki coğrafya bölgesine girmekle beraber 

az da olsa Akdeniz ve Avrupa-Sibirya bitki coğrafya bölgesinin etkisi görülmektedir. 

Sonuç olarak bu bölgedeki bitkilerin az olmakla beraber ekolojik töleranslarının olduğu 

görülmektedir. 

 

Okan ve Hoşgör (2007), "Kösrelik (Ankara) Civarında Ammonitiko Rossa Fasiyesi'nin 

Geç Sinemuriyen-Erken Pliyensbahiyen Bivalvia, Gasropoda Faunası ve Türkiye'de İlk 

Kez Saptanan Annelid Polychaete Türünün Varlığı, Paleocoğrafik Ve Paleoekolojik 

Özellikleri" başlıklı çalışmalarında bölgenin Erken Jura yaşlı 'Ammonitiko Rossa 

Fasiyesi' özellikteki birimlerden alınan bivalvia, gastropoda ve annelid örnekleri 

üzerinde çalışmışlardır. Birimde dört adet bivalv taksonu, üç adet gastropod taksonu ve 

Türkiye'de ilk kez Erken Jura'da saptanan annelid polychate türü glomerula gordialis'in 

tanımı yapılarak, paleoekolojik ve paleocoğrafik özelliklerini incelenmişlerdir. Çalışma 

alanında kırmızı marn, yumrulu kireçtaşı ve konglomera varlığı üzerinde durmuşlardır. 
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4. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

 

4.1 Materyal 

 

 

4.1.1 Çalışma alanı 

 

 

Çalışma alanı Ankara ili Keçiören ilçesi sınırları içinde kalmaktadır. 1936 yılında bucak 

olan Keçiören daha sonra 1966 yılında Altındağ ilçesine bağlanmıştır. İçişleri 

Bakanlığının 13/81 sayılı kararı ile 30 Kasım 1983 tarih ve 2983 sayılı kanunla Ankara 

Valiliğine bağlı merkez ilçe olmuştur. İlçe 53 mahalleden oluşmaktadır. Çalışma alanı 

olan Kösrelik Göleti de bu mahallelerden biri olan Bağlum Mahallesi’nin içinde yer 

almaktadır (Şekil 4.1). Bağlum Mahallesi daha önce belde belediyesi iken 2009 yılında 

Keçiören Belediyesine bağlanmıştır ve şu anda nüfusu 24.000 kişidir. Daha önceleri köy 

statüsünde olan Kösrelik, Çalseki, Güzelyurt ve Sarıbeyler Köyleri 10/07/2004 tarihinde 

çıkan 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile köyden mahalleye 

dönüştürülmüştür.  
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Şekil 4.1 Çalışma alanı yer bulduru haritası 
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4.1.2 Çalışma alanı coğrafi konumu  

 

Çalışma alanı, Harita Genel Komutanlığı 1960 yılı 1/1000 ölçekli BOLU-H29-C-18-A-

3-A, H29-C-18-A-3-B, H29-C-18-A-3-C, H29-C-18-A-3-D, H29-C-18-D-2-A, H29-C-

18-D-2-B paftalarında yer almaktadır. Paftaların bulunma şekli şekil 4.2’deki gibidir. 

Proje alanının yaklaşık sınır koordinatları ayrıntılı çizelgesi EK 1’de verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 4.2 Çalışma alanına ait paftaların bulunma durumu 

 

Planlama çalışmasının yapılacağı alan Ankara İli Keçiören İlçesi Kösrelik Göleti ve 

çevresindeki yaklaşık 65 hektarlık kısımdır. Gölet, Kösrelik Köyü’ne yaklaşık 1.5 

kilometre, Bağlum yol ayrımına ise yaklaşık 3 kilometre mesafededir. Alana kısmen 

bozuk asfalt yol ile ulaşılmaktadır (Şekil 4.3-4.5, Şekil 4.7) .  
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Şekil 4.3 Kösrelik Köyü’nden bir görünüş 

 
 

 

 

Şekil 4.4 Kösrelik Göleti ve çevre yerleşimler 

 

Kösrelik Göleti sulama amaçlı 1968 yılında yapılmış bir gölettir.  Göletin su kaynağı 

Ulu Dere’dir ve yaklaşık 6,5 hektarlık bir alanı kaplamaktadır. Kösrelik Göleti’nin 

fiziksel tanımlamaları şekil 4.6’da verilmiştir. 
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Şekil 4.5 Kösrelik Göleti uzaktan görünüşü(1) 

 

 

Kösrelik Göleti 

 

 

 

 

 Göletin Yeri Ankara-Çubuk 

 Akarsuyu Ulu Dere  

 Amacı  Sulama 

 İnşaatın (başlama-bitiş)         

 yılı 

1968 – 1968 

 Gövde dolgu tipi Homojen dolgu  

 Depolama hacmi  0,253  hm
3
  

 Aktif Hacim  0,207 hm
3
  

 Ölü Hacim   0,046 hm
3
  

 Yükseklik (talvegden)  15 m  

 Yükseklik (temelden)  17 m  

 Sulama Alanı  28 ha(brüt)  

 Proje rantabilitesi  1,44 

Şekil 4.6 Kösrelik Göleti fiziksel tanımlaması 
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Şekil 4.7 Kösrelik Göleti uzaktan görünüş(2) 

 

4.1.3 İklim 

 

 

Bitki örtüsünün çeşidini ve dağılışını etkileyen en önemli faktör iklimdir. Dolayısıyla 

iklimin yağış, sıcaklık, nem, bulutluluk, rüzgar vb. özelliklerinin vejetasyon üzerindeki 

etkisi çok önemlidir. Çalışma alanının iklim verileri 1926 yılından beri ölçüm yapılan 

Ankara Meteoroloji istasyonundan alınmıştır. Çalışmada 1975-2010 yılları arası uzun 

yıllar iklim ortalamaları değerlendirmeye alınmıştır (Çizelge 4.1). 

 

 

Sıcaklık 

 

 

Canlıların yaşam faaliyetlerini gösterebilmeleri için gerekli olan en önemli faktörlerden 

biri sıcaklıktır. Diğer faktörlerin pek çoğuna göre ölçülmesi daha kolay olan sıcaklık bu 

tip çalışmalarda mutlaka ele alınması gerekmektedir. Tipik karasal iklimin hüküm 

sürdüğü çalışma alanında kışları çok soğuk yazları da çok sıcak geçmektedir. 

Maksimum sıcaklık ortalaması 40.8ºC ile Temmuz, minimum sıcaklık ortalaması           

-21.5ºC ile Şubat ayında gözlenmiştir. Dolayısıyla yıllık ısı değişikliği 40.8ºC ile            

-21.5ºC arasındadır. Vejetasyon dönemi bitkilerin tomurcuklarının patlamaya başladığı 

+8 derece ve üstüdür. Sıcaklığın +8 derecenin altına indiği dönemler vejetasyon 

döneminin bitimi olarak kabul edilir (Atalay 1994). 
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Çizelge 4.1 Çalışma alanına ait 1975-2010 meteorolojik aylık ortalama değerler                                                                                                                       

(Anonim   2011b) 

  

Aylar 

Sıcaklık (ºC) 
Yağış 

(mm) 

Nisbi 

Nem 

(%) 

Toprak 

Sıcaklığı (50 

cm’ deki oC) 

Rüzgar 

Hızı 

(m/sn) 

Ortalama 

Buharlaşma 

(mm) 
Max. Min. Ort. 

Ocak 4.3 -3.0 0.4 41.2 76.2 4.2 1.8 - 

Şubat 6.6 -2.0 2.0 34.1 70.8 4.0 1.9 - 

Mart 11.9 1.1 6.2 36.9 63.6 6.5 2.0 - 

Nisan 17.1 5.7 11.3 51.8 60.2 11.1 2.0 88.3 

Mayıs 22.3 9.7 16.1 48.2 56.9 15.9 2.1 149.6 

Haziran 26.7 13.2 20.3 33.4 52.4 20.4 2.1 189.0 

Temmuz 30.2 16.2 23.6 14.7 46.7 24.1 2.4 242.8 

Ağustos 30.3 16.3 23.5 11.6 46.0 25.0 2.3 223.4 

Eylül 26.0 12.0 18.8 17.1 50.4 22.4 1.9 152.6 

Ekim 19.8 7.6 13.1 33.4 61.3 17.3 1.7 85.2 

Kasım 12.5 2.4 6.8 37.6 70.4 11.1 1.6 19.6 

Aralık 6.4 -0.7 2.5 42.6 76.2 6.6 1.7 0.5 

Yıllık 17.8 6.5 12.0 402.6 60.9 14.0 1.9 1151 

 

 

Rubner (1949) orman vejetasyon periyodunu 10ºC ortalaması içinde Nisan ve Ekim 

aylarını içine alan 7 ay olduğunu belirtmiştir. İklim verilerine göre Ankara’da 

bitkilendirme dönemi 20 Nisan’da başlamakta 4 Kasım’da bitmektedir. İncelemeye 

alınan yıllar arasında muhtemelen don görülen günler 10 Ekim ile 15 Nisan arasındadır. 

Karasal iklimi içerdiğinden dolayı gün içi sıcaklık değişimleri oldukça yüksektir, bu 

maksimum 21.2ºC olarak ölçülmüştür ve bitkilendirme açısından oldukça önemlidir. 

Toprak üstü minimum sıcaklık -23.0ºC ile Ocak ayında ölçülmüştür. Ortalama günlük 

güneşlenme süresi en yüksek 11.16 saat/gün ile Temmuz ayında, en az 2.23 saat/gün ile 

Aralık ayında gözlenmiştir. 
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Yağış 

 

 

Toplam yağış miktarı ve yağışın mevsimlere göre dağılışı bitkiler açısından çok 

önemlidir. Çalışma alanının yıllık ortalama toplam yağışı 402.6 mm’dir. En düşük yağış 

ortalaması 11.6 mm ile Ağustos ayında, en yüksek 51.8 mm ile Mayıs ayında 

gözlenmiştir. Yağış miktarı yaz aylarında oldukça düşük olmakla beraber kış aylarında 

maksimuma çıkmaktadır. Kar yağışlı gün sayısı 30.9, kar örtülü gün sayısı 33.4’tür. Kar 

kalınlığı maksimum 30 cm’dir ve bu genellikle Ocak ayında gözlenmektedir.  Haziran 

ile Ekim ayları arasında oldukça uzun bir süre kurak kalmakta yağışın ancak %15’i bu 

aylarda düşmektedir.  

 

 

Bulutluluk ve Bağıl Nem 

 

 

Bulutluluğun arttığı dönemlerde bağıl nem de artmaktadır. Nem isteği yüksek olan 

bitkiler bağıl nemin ve bulutluluğun yüksek olduğu yerlerde daha iyi yetişmektedirler. 

Vejetasyon döneminde bağıl nemin ve bulutluluğun düşmesi evapotranspirasyonu 

(terleme ve buharlaşmayı) artırır. Bu durum ise kuraklığın artmasına neden olur (Atalay 

1994). Çalışma alanında ortalama nem %60.9, en yüksek Aralık ve Ocak aylarında 

%76.2, en düşük Eylül ayında %50.4 olarak görülmüştür. Ortalama bulutluluk oranı 

4.9’dur. En yüksek bulutluluk 6.9 ile Aralık ayında, en düşük 2.8 ile Temmuz ayında 

ölçülmüştür.  

 

 

Rüzgar 

 

 

Rüzgar, hava kütlesinin yatay yönde yer değiştirme hareketidir. Buharlaşmayı 

ayarlaması, su rejimini etkilemesi, bitkilerin yayılışı ve gelişimi gibi fiziksel faktörlerini 

etkilemesi gibi nedenlerle önemlidir. Rüzgarlar hızlı esmeleri sonucu çarptıkları 

yüzeylere basınç uygularlar. Hakim rüzgar yönü ve hızı bitkiler açısından çok 

önemlidir. Ağaçların şekillenmesi ve form kazanmasındaki rolleri çok büyüktür. 

Çalışma alanında ortalama rüzgar hızı 1.9 m/sn’dir. Bölgede hakim rüzgar yönü 

Kuzeydoğu olmasına rağmen en yüksek rüzgar hızı güney yönünden Haziran ayı 

ortalamalarında 24.1 m/sn olarak ölçülmüştür.  
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Maksimum açık yüzey buharlaşması 18.0 mm ile Haziran ayında ölçülmüştür. Yıllık 

ortalama basınç 913.22 hPa’dır. 

 

 

4.1.4  Topoğrafik yapı 

 

 

Topoğrafya, arazinin girintili-çıkıntılı-düz olması,  eğim-bakı durumu, yüksek ve alçak 

olması gibi özelliklerini içermektedir. Bakı ve eğim derecesi, kısa mesafelerde değişik 

ortamların oluşmasını sağlayabilmektedir. Bu yüzden alan kullanım planlamalarının 

yapılmasında incelenmesi gereken en önemli temel bileşenlerdir. Araziye ait uydu 

görüntüsü şekil 4.8’de verilmiştir. 

 

Eğim, yükseklik ve bakı durumunun bitki örtüsü ile yakından ilgisi vardır. Yükseltinin 

artması ile sıcaklık ve bağıl nem oranı düşmekte, buna karşın yağış, buharlaşma, 

radyasyon ve rüzgar şiddeti ile günlük sıcaklık farkları artmaktadır. Bunların sonucunda 

da bitkiler için vejetasyon süresi kısalmaktadır.  
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Şekil 4.8 Kösrelik Göleti uydu görüntüsü 
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Kuzey yamaçlar nemli ve yarı nemli lokal ortamlar oluşturmakta ve buna bağlı olarak 

buralarda higrofil (suyu seven) ve mezofil (su isteği orta derecede olan) bitkiler 

yoğunluk kazanmaktadır. Güneye bakan yamaçlar ise kurak ve yarı kurak ortamlar 

oluşturduğundan kserofil (kurakçıl) karakterlerdeki bitkileri barındırmaktadır (Atalay 

1994). Bunların çoğunluğunu dikenli ve dikensiz Astragalus, Centaurea, Salvia, 

Bromus gibi bitkiler oluşturmaktadır (Yorgun 1994). 

 

 

4.1.5 Jeomorfolojik yapı 

 

 

Proje alanı engebeli bir topografyaya sahip olup birçok alanda ani düşümler ve ani 

yükselimler izlenmektedir. Proje alanında gözlenen birimlerin mekanik özelliklerine 

bağlı olarak yamaç eğimleri gelişmiştir. Diğer birimlere nispeten daha sağlam kaya 

özelliği gösteren kumtaşları daha yüksek eğimler oluştururken şeyl, çamurtaşı, silttaşları 

daha düşük eğimli yamaçlar oluşturmuştur. Ayrıca genel yükselim gölden kenarlara 

doğru artmaktadır. İnceleme alanında en düşük kot 1075 m iken en yüksek kot 1164 

m’dir. İnceleme alanının genel eğim aralığı % 0-90 aralığında değişmekte olup eğim 

değeri Alüvyon birimin gözlendiği alanlarda % 0-20 aralığında iken Bayırköy 

formasyonunun görüldüğü alanlarda % 90’a kadar yükselmektedir.  

  

 

4.1.6 Jeolojik Yapı 

 

 

Proje alanında yapılan arazi ve literatür çalışmalarına göre inceleme alanının jeolojisini, 

Liyas yaşlı Bayırköy formasyonu (Jba) ve Kuvaterner yaşlı Alüvyon (Qal) birim 

oluşturmaktadır. Ayrıca, inceleme alanında kalınlığı 0.5 m olan dolgu bulunmaktadır 

(Anonim 2010a). Proje alanının ölçeksiz jeoloji ve lokasyon haritası şekil 4.9’da 

verilmiştir. 

 

 

Bayırköy Formasyonu (Jba) 

 

 

Kösrelik dolaylarında yerel litolojik farklılıklar gösteren formasyon; inceleme alanında 

konglomera, kumtaşı, şeyl, kireçtaşı ve çamurtaşları ile temsil edilir. İnceleme alanında 
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Bayırköy formasyonuna ait egemen kaya türü kumtaşlarıdır. Bayırköy formasyonuna ait 

tüm kaya türlerinin sınırları çok belirgin olmaması nedeniyle jeolojik haritada 

ayırtlanamamış olup Bayırköy formasyon başlığı altında tanımlanmaya çalışılmıştır. 

 

 

 

Şekil 4.9 Proje alanının ölçeksiz jeoloji ve lokasyon haritası (Anonim 2010a) 

 

Konglomera; Bayırköy formasyonu tabanında düzensiz tane boyu dağılımlı köşeli ve 

iri taneli olarak bulunan birim inceleme alanında tepe noktalarında yer yer parçalı ve 

bloklu olarak, Naz deresinin Kösrelik göleti ile bağlandığı alanın doğu yamacında kırık 

ve çatlaklı ayrıca kumtaşı ile ara katmanlı olarak izlenmektedir.   

 

Kumtaşları; üst seviyelerde bloklu ve parçalı bir görünüme sahip olan birim inceleme 

alanının jeolojisini oluşturan Bayırköy formasyonunun egemen kaya türüdür. Üst 

seviyelerde bozuşmuş olan kumtaşları, kırık ve çatlaklı yer yer bloklu olarak 
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izlenmektedir. Açılan sondaj kuyularında kumtaşları geçilmiş olup üst seviyelerinde 

ortalama 3-5 m kalınlığında altere olmuştur. 

 

Şeyl; Bayırköy formasyonuna ait kaya türü olan birim ara katman olarak 

gözlenmektedir. İnceleme alanında birim, özellikle Kösrelik Göletinin batı 

yamaçlarında mostra vermiş olup ince tabakalı ve mavimsi gri renkte izlenmektedir. Üst 

kesimlerin altere olmuş birim düşük eğimli yamaçlar oluşturmuş ve birim içerisinde 

drenaj ağları gelişmiştir. 

 

Çamurtaşları; Bayırköy formasyonuna ait arakatman şeklinde oluşmuş kaya türü olan 

çamurtaşları, inceleme alanında kırmızı-bordo renkte izlenmektedir. Üst kesimlerde 

bozuşmuş olarak izlenen birim tabakasız bir görünüm sunmaktadır. İnceleme alanında 

Kösrelik Göletinin batı yakasında şeyllerle geçişleri gözlenmektedir. 

 

Kireçtaşları; inceleme alanında Kösrelik Gölünün batı yakasında ve Hacıkavağı 

deresinin kuzey kesimlerinde yol yarmalarında, küçük alanda, boz renkte ve kırıntılı 

kireçtaşları şeklinde mostra vermiştir. 

 

Alüvyon (Qal) 

 

İnceleme alanında küçük alanda yayılım gösteren alüvyon birim, çakıllı, kumlu, siltli kil 

şeklinde gözlenmektedir. Birim genellikle kahverenklidir. Orta plasiteli ve yarı katı 

kıvamda olan birimde (3 m)’de yeraltı suyu gözlenmektedir. 

 

Dolgu (Qd) 

 

İnceleme alanında BOLU- H29-C-18-A-3-C nolu pafta sınırlarında kalan gölün gövde 

kısmını oluşturmaktadır. Ortalama kalınlığı 10 m olan dolgu, moloz ve iri bloklardan 

oluşur. 

 

Jeolojik yapıyı oluşturan anakayanın ayrışması sonucu anakayanın niteliğine bağlı 

olarak farklı özelliklerde topraklar ortaya çıkmaktadır. Anakaya hem toprak oluşumunu 
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sağlamakta hem de kendi yapısı ile doğal bitki örtüsünü etkilemektedir. Ana materyalin 

özellikleri de bitki yetişmesi için içerdiği bitki besin maddesi miktarı nedeni ile oldukça 

önem kazanmaktadır.  

 

 

4.1.7 Hidrojeolojik yapı 

 

 

Yer altı suyu; Proje alanında açılan sondaj kuyularından SK-5’de 3.00 m’de yer altı 

suyu gözlenmiştir. Diğer kuyularda yer altı suyuna rastlanılmamıştır. 

 

Yüzey suları; Proje alanı dahilinde mevsimsel yağışlara bağlı olarak akış gösteren 

Hacıkavağı, Naz ve Gökçebel dereleri ile bir çok küçük ölçekli kuru dereler mevcuttur. 

Ayrıca proje alanı içerisinde Kösrelik Göleti bulunmaktadır.  

 

İçme ve kullanma suyu; Proje alanında içme ve kullanma suları şebeke suyundan 

sağlanmaktadır. 

 

 

4.1.8 Deprem durumu 

 

 

Planlama ve binalaşma çalışmaları yapılırken öncelikle deprem potansiyelinin 

değerlendirilmesi gerekmektedir. Bunun için depreme yol açan fayların (aktif fay) ve 

yerel zemin özelliklerinin iyi bilinmesi gerekmektedir. Çalışma alanını da içine alacak 

şekilde Keçiören merkezli 100 km’ lik çalışma dairesinde oluşmuş en büyük ve en hasar 

yapıcı deprem Richter ölçeğine göre 7.4 şiddetindeki 01.02.1944 tarihinde gerçekleşen 

Bolu-Gerede Depremi’dir. Çalışma alanı, Bakanlar Kurulunun 18 Nisan 1996 tarih ve 

96/8109 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Türkiye Deprem Bölgeleri haritasına göre 4. 

derece deprem bölgesinde yer almaktadır. Yatırımlar yapılırken Türkiye’nin aktif 

deprem bölgelerinden biri olduğu mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Planlamalar 

yapılırken özellikle inşaat sorunlarıyla ilgili olarak yapılacak yer seçiminde, bölgenin 

jeolojik yapısının ve jeofizik-jeoteknik özelliklerinin yanı sıra, depremselliğinin de çok 

iyi bir şekilde araştırılması gerekmektedir. Şaroğlu vd. (1992)’ye göre inceleme alanı ve 
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çevresindeki mevcut diri faylar; Kuzey Anadolu Fayı, Tuz Gölü Fayı, Ezinepazarı 

Fayıdır. 

 

 

4.1.9 Yerleşime uygunluk açısından değerlendirme 

 

 

Anonim (2010a)’a göre; yapılan arazi gözlemleri, inceleme alanının jeolojisini oluşturan 

birimlerin litolojik ve mekanik özelliklerine, alanın topografik yapısına ve hidrojeolojik 

özelliklerine göre inceleme alanının yerleşime uygunluk değerlendirilmesi yapılmış 

olup 5 kategoride tanımlanmıştır (Şekil 4.10). Litolojinin Alüvyon birimden oluştuğu 

alanlar Önlemli Alanlar-5.1 (ÖA-5.1), kaya düşmesi riskli olan alanlar Uygun Olmayan 

Alanlar-2.2 (UOA-2.2) ve Kösrelik Gölünün olduğu alanlar Uygun Olmayan Alanlar 

5.3, Gölün bent kısmında ve göl gövde dolgunun gözlendiği alan Uygun Olmayan 

Alanlar 5.2 ve Bayır formasyonun gözlendiği diğer tüm alanlar Önlemli Alanlar-2.1 

(ÖA-2.1) olarak değerlendirilmiş ve ayırtlanmıştır.  
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Şekil 4.10 İnceleme alanının ölçeksiz yerleşime uygunluk haritası (Anonim 2010a) 

 

 

Önemli alanlar-2.1 (ÖA-2.1) 

 

 

Çalışma alanında litoloji Bakırköy formasyonun oluşturduğu ayrışmış zon kalınlığının 

3-5 m arasında olduğu alanlardır. Bu alanların eğim aralığı ortalama % 10-60 olup bu 

alanlarda mevcut durum itibariyle heyelan, kaya düşmesi gibi afet riskleri 

beklenmemektedir. Ancak, üstteki malzeme kalınlığı ve alttaki kaya birimlerin mekanik 

özelliklerine bağlı olarak oluşturulabilecek derinliklerde stabilite problemleri ile 

karşılaşılacağı düşünülmektedir. Bu alanlarda yapılacak derin kazı çalışmaları uygun 

şekilde projelendirilmelidir. Yüzey ve atık suları drenaj yöntemiyle yüzeyden 

uzaklaştırılmalıdır. Yapılacak bina vb. eklentiler, zemin etüdü yapıldıktan sonra 
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projelendirilip üstteki hafif materyal hafredilerek alttaki sağlam zemine uygun koruma 

ve ıslah önlemleri alınarak kurulmalıdır.  

 

 

Önemli alanlar-5.1 (ÖA-5.1) 

 

 

İnceleme alanında eğim aralığının % 0-10 ve jeolojisinin de alüvyon birimden oluştuğu 

alanlarda yer altı suyuna bağlı olarak şişme, oturma, taşıma gücü vb. mühendislik 

problemleri ile karşılaşılacağı düşünülmekte olup bu alanlar Önlemli Alan-5.1 olarak 

değerlendirilmiştir. Ekte verilen yerleşime uygunluk haritalarında ÖA-5.1. simgesiyle 

gösterilmiştir. Bu alanlarda killerin şişme derecesi orta-yüksek olmasından dolayı şişme 

probleminin yaşanmaması için temel altı ve çevre drenajı sistemi yapılarak yüzey ve 

atık suların temel ortamıyla temas etmesi önlenmeli ve ortamdan uzaklaştırılmalıdır. Bu 

alanlar dere yatak çıkış ağzı olduğu için taşkınlardan korunmak için gerekli önlemler 

alınmalıdır. 

 

 

Uygun olmayan alanlar-2.2 (UOA-2.2) 

 

 

İnceleme alanında H29-C-18-A-3-C, H29-C-18-A-3-D, H29-C-18-D-2-B pafta 

sınırlarında kalan ve yüksek eğimli (ortalama >%40) olan, litolojisini Bayırköy 

formasyonunun (Jba) oluşturduğu alanlarda kopuk ve yarı gömülü bloklar 

bulunmaktadır. Bu blok şeklinde gözlenen kayaların düşme riskinden dolayı bu alanlar 

yerleşim açısından değerlendirilmiş olup Uygun Olmayan Alan-2.2 olarak 

tanımlanmıştır. Bu alanlar ekte verilen yerleşime uygunluk haritalarında UOA-2.2 

simgesiyle gösterilmiştir.  

 

 

Uygun olmayan alanlar-5.2 (UOA-5.2) 

 

 

Bu alanlar 1/1000 ölçekli H29-C-18-A-3-C nolu pafta sınırlarında kalan ve gölet gövde 

dolgusunun gözlendiği alanlar olup bu alanlarda yapılaşma amaçlı planlama 

yapılmamalıdır. Bu alanlar ekte verilen yerleşime uygunluk haritalarında UOA 5.2 

simgesiyle gösterilmiştir. 
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Uygun olmayan alanlar-5.3 (UOA-5.3) 

 

 

Bu alan, Kösrelik Göleti’nin bulunduğu alanı oluşturmakta olup bu alanda yapılaşma 

amaçlı planlamaya gidilmemelidir. Bu alanlar ekte verilen yerleşime uygunluk 

haritalarında UOA 5.3 simgesiyle gösterilmiştir. 

 

 

4.1.10 Mülkiyet analizi 

 

 

Planlama çalışmasında öncelikle mülkiyet analizi yapılmış ve arazinin özel mülkiyet mi 

kamu malı mı olduğu irdelenmiştir (Şekil 4.11). Çalışma alanı özel mülkiyet ve hazine 

mülkiyeti olmak üzere iki parçalı mülkiyet yapısına sahiptir. Bunun 109265 m
2
’ si özel 

mülkiyet, geri kalan 71165 m
2
’ si de tescilli olmak üzere hazine arazisidir (Şekil 4.11). 

Renksiz alanlar ise tescil harici hazine arazileridir. Çalışma alanının 32 ha’lık kısmı 

imar haritalarına göre Orman Bakanlığına ait orman alanı olarak belirlenmiştir. 6831 

sayılı Orman Kanunun 23/09/1983 tarih ve 2896 sayılı yasa ile değişik 25 inci 

Maddesinde “Orman Genel Müdürlüğü; mevkii ve özelliği dolayısıyla lüzum göreceği 

ormanları ve orman rejimine giren sahaları toplumun spor, estetik, sağlık ve dinlenme 

gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla mesire yeri olarak ayırır, düzenler, 

yönetir, işletir veya işlettirir”  hükmü ile, bu maddeye istinaden hazırlanıp 30 Eylül 

2006 tarih ve 26305 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Mesire 

Yerleri Yönetmeliği” ve 31/07/2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 

yürürlüğe giren “Mesire Yerleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik” den yasal dayanağını alan ve mesire yerleri kapsamında Kent Ormanı ve 

Orman İçi Dinlenme Yeri olarak ayrılan alanlarda Orman Genel Müdürlüğünce yapılan 

uygulamalar gerçekleştirilecektir (Anonim 2012a). Yine aynı izahnameye göre; köy 

mülki hudutları içerisinde Köy Tüzel Kişiliğinin muvafakat vermesi şartıyla ve mesire 

yeri talep edilmesi halinde bu alanların kullanımı sınırları içinde bulunan belediyelere 

kiraya verilebileceği belirtilmektedir. Belediye kuracağı hizmet alanlarının enerji 

gereksinimini en aza indirebilmek için kendi enerjisini karşılayacak (güneş, rüzgar vb.) 

sistemler kurabilmelidir. 
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Şekil 4.11 Kösrelik Göleti çevresi imar planı mülkiyet yapısı 

 

 

4.1.11 Kurum görüşleri 

 

 

Karayolları Genel Müdürlüğü, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü, Türkiye Elektrik Üretim A.Ş., Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş., A.Ü. Ziraat 

Fakültesi Dekanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara Orman İşletme 

Müdürlüğü, Ankara Tarım İl Müdürlüğü’ne görüş sorulmuş ve herhangi bir 

olumsuzlukla karşılaşılmamıştır. Lakin Ankara Orman İşletme Müdürlüğünden gelen 

görüş kararına göre Şekil 4.12’de yeşil renkte gösterilen alanların memleket haritaları, 

amenajman haritası ve arazinin aktüel-fiili durumu (aktüel durum tespitinde arazi 

üzerindeki bitki örtüsü, kapalılık, arazi meyili, bakısı, toprak yapısı, karakteri hep 

birlikte değerlendirilmiştir) itibarıyla ormanlık alanlar olduğu bu ormanlık alanların 

imar planı çalışmalarına tabi tutulamayacağı, sarı renkte gösterilen alanların ise; yapılan 

detaylı incelemelere göre ormanlık alan olmadığı ve bu orman olmayan alanların 

Kırmızı alanlar: Özel mülkiyet 

Mor alanlar: Hazine alanları 
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rekreasyon amaçlı imar planı çalışmalarına tabi tutulabileceği belirtilmiştir (Anonim 

2010b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planlanan lokanta, spor sahaları, hobi bahçeleri vs. gibi işletmeler doğrudan belediye 

tarafından halka kiralanabileceği gibi işletmesi başka kuruluşlara da verilebilir. Eğer 

yeterince sermaye yoksa bunu karşılayabilecek dışarıdan ortaklar (stakeholder) 

bulunabilir.  Wageningen Üniversitesinde Prof. Dr. Michel Riksen ile görüşme 

sonucunda paydaş aramaya karar verilmiştir (Riksen 2011). Çalışma alanında lokanta, 

kafe, büfe işletmelerinin kurulması ve işletilmesi, ormanlık ve ağaçlık alanların 

ağaçlandırılması gibi bazı konularda Stakeholder (Paydaş) bulmak için bazı kurum, 

kuruluş, şirket ve sivil toplum örgütlerine başvurulmuştur. Ortak bulmada ortağın 

sermaye varlığı ve teknik bilgi durumu mutlaka dikkate alınmalıdır. Paydaş arama 

amacıyla yazılan resmi yazılardan biri örnek olarak EK 2’de verilmiştir. Bu konuda 

gerekli olan protokoller ilk olarak Orman Bakanlığı ile gerçekleştirilmiş ve Bakanlık ile 

Keçiören Belediyesi, ormanlık alanın uygulama projesine başlamıştır. 

Şekil 4.12 Orman Genel Müdürlüğü kurum görüşü (Anonim 2010b) 
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4.1.12 Toprak yapısı 

 

 

Çalışma alanının toprak özellikleri Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Köy Hizmetleri 

Genel Müdürlüğü (Anonim 1992) tarafından hazırlanan “Ankara İli Arazi Varlığı ve 

Arazilerin Tarımsal Kullanma Uygunluğu” harita ve raporlarına ulaşılarak 

değerlendirilmiştir. 1:100.000 ölçekli olan bu haritalara göre çalışma alanı Büyük 

Toprak Gruplarından Kahverengi Topraklar sınıfına girmekte ve tek tip toprak yapısı 

içermektedir. Yine bu envanter raporuna göre çalışma alanı VII. sınıf arazileri içermekte 

ve şimdiki arazi kullanımı Mera olarak gözükmektedir. Araziler çok dik ve çok eğimli 

olup, erozyon ve toprak yetersizliğinden kaynaklanan problemler, sert iklim koşulları, 

taşlılık, kayalık düşük su tutma kapasitesi gibi sınırlayıcı özellikler görülebilmektedir 

(Şekil 4.13). Bitkisel ürün almak için çok uygun olmayan bu gibi VII. sınıf alanlar 

eğlence yeri, av hayvanı sahası ve su temini için kullanılabilir (Dinç ve Şenol 1988).  

 

Kahverengi Toprakların özelliği bütün profillerinin kireçli olmasıdır. B horizonunun 

altında beyazımsı ve çoğunlukla sertleşmiş kireç birikme katına ve parçacıklarına 

rastlanabilir (Şekil 4.14). Profil boyunca asit ile köpürmelerin fazla olması bundan 

kaynaklanmaktadır. Yazın uzun süre kurak kaldığı için kimyasal ve biyolojik 

etkinlikleri oldukça yavaştır, bitki örtüsü zayıf, humus bakımından da fakirdirler.  

 

Organik madde terimi, bitki ve hayvan artıklarının ayrışmasının çeşitli aşamalarında 

oluşan maddeler, mikrobiyal ve kimyasal reaksiyonlar boyunca oluşan çeşitli sentez 

ürünleri, yaşayan toprak mikroorganizma ve fauna biyokütlesi yanı sıra onların 

metabolik ürünlerini kapsayan organik maddelerin bütününü kapsar (Lal 2007). 

Sıcaklık, nem, ince tekstür, yüksek gübreleme oranı toprak organik karbon oranını 

artırmaktadır. Çim alanları işlenebilir alanlardan daha fazla toprak organik karbonu 

içermekte, buna karşın çıplak nadasa bırakılan alanlardaki oran daha az olmaktadır. 

İklim, hidroloji ve tekstür gibi doğal görünümler, arazi örtüsü ve arazi örtüsündeki 

değişimler, arazi yönetim pratikleri ziraat ve besin yönetimi gibi faktörler toprak 

organik madde ve organik karbon içeriğini etkilemektedir.  
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1/100.000-1/250.000 ölçeklerdeki haritaların doğruluk düzeyi en fazla yaklaşık % 75'tir 

ve dünya standartlarında planlama çalışmalarına veritabanı oluşturamaz. Genel ve özel 

amaçlı planlama çalışmalarında, arazilerin kullanım üniteleri belirlendikten sonra 

gerekli amenajman uygulamaları ve planlamaların yapılarak optimum arazi kullanımı 

çalışmalarına etki eden teknik yönüne temel oluşturan kaynak, ayrıntılı toprak 

haritalarıdır (Anonim 2013a).   Araştırma alanının toprak yapısını daha detaylı 

yansıtabilmesi açısından, bölgenin arazi kullanımları ve fizyoğrafik üniteleri göz 

önünde bulundurularak farklı noktalardan 10 adet yüzey toprak örneği alınmış, bunun 

dışında uygun görülen alanlardan 4 adet de toprak profili açılmıştır.  
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Şekil 4.13 Toprak kabiliyet alt sınıfı haritası (Anonim 1992) 
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       Kireç parçacığı 
 

                       Şekil 4.14 Kireç parçacığını gösteren fotoğraf 

 

 

4.1.13 Çalışma alanında yoğun olarak bulunan kayaçlar  

 

 

Demir Oranı Yüksek Kiltaşı: Çapı 2 mikrondan daha küçük olan kil tanelerinin 

yapışması sonucu oluşan fiziksel tortul bir taştır. Demir oranı yüksek olduğu için 

kırmızımsı renktedir. Çalışma alanında çok fazla rastlanılmıştır (Şekil 4.15). 

 

 
 

Şekil 4.15 Demir oranı yüksek kil taşı 

 

 

Konglemera Breş: Son derece bozulmuş, killeşmiş, farklı boyuttaki ve farklı türlerdeki 

kayaçlara ait çakıl boyutundaki köşeli parçaların çimentolanması sonucu oluşan 

konglemera ya da breş olarak adlandırılan sedimenter kayaçlardır. Kösrelik Göletinde 3 

nolu profilin açıldığı yerde çok daha fazla rastlanılmıştır (Şekil 4.16). 
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Şekil 4.16 Konglemera breş 
 

 

Kum Taşı: Kum tanelerinin doğal bir çimento maddesi yardımıyla yapışması sonucu 

oluşan fiziksel tortul bir taştır. Oldukça gözeneklidir ve bu oran çimentolaşma düzeyine 

göre değişir. Çalışma alanında kireçli çimentodan oluşan kum taşları bulunmaktadır 

(Şekil 4.17). 

 

 
 

Şekil 4.17 Kum taşı 

    

 

Silisleşmiş Damarlı Kayaçlar: Çözeltide boşluk ve gözenekler silisyum oksitle 

doldurulmuştur. Kuvars minerallerinin geliştiği kimyasal çökelme sonucu oluşan silisli 

mineraller, boşluk ve gözeneklerde kırık ve çatlaklarda görülebilir (Şekil 4.18). 
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Şekil 4.18 Silisleşmiş damarlı kayaç 

Ana kayanın yüzeye çıktığı sığ taşlık alanlarda vejetatif çeşitliliğin zenginliğine dikkat 

çekilmiştir. Çalışma alanının toprak ve kayaç çeşitliliği şekil 4.19’da gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
 

             
 

            

Şekil 4.19 Çalışma alanının toprak ve kayaç çeşitliliğini gösteren fotoğraflar 
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4.1.14 Doğal bitki örtüsü 

 

 

Ankara ilinde en yaygın formasyon İran-Turan Bölgesinin karakteristik formasyonu 

olan boz rengi ile etkili step formasyonudur. Ankara’ da görülen step formasyonu iki 

kısımda incelenebilir. Bunlardan ilki genellikle alçak kısımlarda yer alan ova stebidir. 

Bu stebin karakteristik bitkileri Artemisia (Pelin), Thymus (Kekik) ve Gramineae 

(buğdaygiller) türleridir.  Bu stebin özellikle aşırı otlatma yapılan kısımlarında bir 

nitrofil bitki olan Peganum harmala (üzerlik) yayılmaya başlamıştır.  

 

Gazi Üniversitesi Botanik Bölümü’nden Prof. Dr. Mecit Vural ile çalışma alanı bitki 

fotoğrafları ve örnekleri hakkında görüşülmüş ve sonuçları teze aktarılmıştır. Buna göre 

çalışma alanında Astragalus (geven) ve Acantholimon (kirpi dikeni), Festuca valesiaca, 

Salvia verticillata (Dadırak) bu stebin diğer hakim karakteristik bitki örtüleridir. Step 

otlakları, meşe çalılığı, karaçam orman açıklığı, buğday tarlaları doğal habitatları olan 

bu bitkiler erozyon kontrolünde çok etkilidir. Sulama imkanı olmayan yerlerde ve 

kireçli topraklara adaptasyonu nedeniyle önem kazanan Onobrychis-cheiranthifolium 

(Korunga) pembe renkli salkım şeklinde çiçekleri ve tüylü yaprak yüzeyi görsel olarak 

oldukça güzeldir. Kuru yamaçlar, otlaklar, kayalıklar, yol kenarları, meşe ormanları gibi 

alanlarda çok kolay yetişen Verbascum-cheiranthifolium (Bozkulak) da bulunmaktadır. 

Bunların dışında çalışma alanında Astragalus microcephalus,   Echinops pungens ve 

Eryngium campestre, Euphorbia macroclada, Ferulago sp. (Prangos sp.), Galium 

verum, Nepeta italica, Quercus pubescens, Salvia verticillata, Verbascum 

cheiranthifolium ve Onobrychis armena görülen diğer doğal bitki türleridir (Şekil 4.20 ) 

(Vural 2012). 

          

Ankara ili step formasyonlarının çok tahrip görmemiş kısımlarında, bu alanların daha 

önce ormanlarla kaplı olduğunu ortaya koyan çalı ve otsu bitki kalıntılarına 

rastlanmaktadır. Doğal olarak yetişen çalılar; bulundukları yerde kökleri aracılığı ile 

suyun olduğu zamanlarda suyu alt katmanlara ulaştırmakta, bu sayede toprakta su ve 

hava akımını kolaylaştırmakta, organik madde miktarını artırmakta, mikrobiyal 

aktiviteyi artırarak toprak kalitesini iyileştirmektedir (Dick vd. 2012). Ankara ili step 

formasyonu ilkbaharın ilk aylarında Crocus (çiğdem) gibi geofitlerle kaplıdır.  
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          Astragalus microcephalus         Echinops pungens ve Eryngium campestre            Euphorbia macroclada 

                (Anadolu Kitresi)                           (Boğa  Dikeni-Topuz-Bongıl)                 (Sütleğen) 

 

               
      Ferulago sp. veya Prangos sp.                               Galium verum                                              Nepeta italica 

 (Siyabu-Kişniş)           (Yoğurt Otu)                                   (Eşekçayı) 

 

              
           Quercus pubescens                                        Salvia verticillata                                Verbascum cheiranthifolium 

                (Tüylü Meşe)                           (Dadırak)                              (Bozkulak) 

 

                                                    
                Onobrychis armena           Onobrychis-cheiranthifolium         Salvia verticillata 

        (Korunga)   (Sığırkuyruğu-Korunga)                      (Dadırak) 

Şekil 4.20 Çalışma alanı içinde bulunan bitki türleri 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Salvia_verticillata_240606
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Nisan ve Mayıs aylarında ise kısa ömürlü terofitler (tek yıllık bitkiler) hakimdir.   

Ormansal vejetasyonu Pinus nigra (Kara çam) ile Quercus pubescens (Tüylü meşe) 

birlikleri oluşturmaktadır. Katran Ardıcı (Juniperus oxycedrus), Kara Çam (Pinus 

nigra), Lübnan Sediri (Cedrus libani) türleri de bulunmaktadır (Dilaver 2001). Ayrıca 

çalışma alanında topoğrafya ve yüzey şekillerinin bitkiler üzerinde önemli etkisi olduğu 

gözlenmiştir. Güneye bakan yamaçlarda fazla güneş ve düşük nem etkisi ile bitkiler 

erken uyanmakta, erken çiçeklenmekte ve daha kısa bir vejetasyon dönemi 

yaşamaktadır. Kuzeye bakan yamaçlarda ise bitkiler daha geç çiçeklenmekte, daha uzun 

süreli fakat daha az bitki yoğunluğu göstermektedir. Kösrelik göletinin kuzeye bakan 

yamacında vejetatif çeşitliliğin daha fazla olduğu ve uzun sürdüğü, göletin güneye 

bakan yamaçlarında ise bunun tam tersi olduğu gözlenmiştir. 

     

Çalışma alanının büyük kısmı çıplak alanlar, bir kısmı ise mera özelliğinde iki yıllık 

otsu bitkilerle kaplıdır. Bunun dışında ağaçlık alanları ise ocak meşeliklerdir. Çalışma 

alanında bulunan kültür alanları ise tahıllar özellikle buğday tarlaları olarak 

kullanılmaktadır. 

 

Çalışma alanına en yakın alanlarda yapılan floristik ve fitoekolojik çalışmalardan 

bazıları; Beypazarı-Karaşar-Nallıhan, Ayaş Dağları, Beynam Ormanları, Kepekli 

Boğazı, Eymir ve Mogan Gölleri, Işık Dağı Florası, Kızılcahamam Soğuksu Milli 

Parkının Florası, Çubuk Karagöl arası floristik yapısı, Dumanlı Dağı (Çankırı) 

florasının araştırılmasıdır. Bu alanlar çalışma alanına yakın olan yerlerdir ve tüm 

çalışmaların sonuçlarına bakıldığında bölgede hemen hemen bütün bitkiler 

yetişmektedir. Fabaceae familyası çalışma alanında ve çevre alanlarda en fazla türe 

sahiptir. Fabaceae bölge step iklimine uyum sağlamış olan çok yıllık otsu bitkilerce 

zengindir. Araştırma alanında Asteraceae familyası tür sayısı bakımından zengindir ve 

bölgede ikinci sırayı almaktadır. Bu familyadaki bitkiler ekolojik toleranslarının geniş 

ve tohumlarının kolay dağıldığı dikkat çekmektedir. Poaceae üçüncü sırada yer 

almaktadır. Bu familyada step vejetasyonunda iyi yayılış göstermektedir. Yurdumuzda 

en çok türe sahip cins olan Astragalus, endemizm oranı % 65 (230 takson)’tir. 

Astragalus bölgede birinci sırayı almaktadır. İkinci sırada Centaurea, yurdumuzda geniş 

yayılış gösteren step bitkisidir. Endemizm oranı % 65’tir. 
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4.2 Yöntem      

 

 

Rekreasyon alanı olarak planlanan Kösrelik Göleti çevresinin arazi potansiyeline uygun 

olarak planlanması çalışmasında proje ana hatları ile şu şekilde yürütülmüştür; 

 

 Arazi çalışmaları 

 Laboratuvar çalışmaları 

 Büro çalışmaları 

 Literatür çalışmaları 

 Verilerin bilgisayar ortamına aktarılması ve büro çalışmaları 

 Değerlendirme ve tartışma 

 

 

4.2.1 Arazi çalışmaları 

 

 

Arazinin ön etüdünün yapılması, fotoğrafların çekilmesi, toprak örneklerinin araziden 

alınması, profillerin açılması işlemleri gerçekleştirilmiştir. Çalışma alanından 10 adet 

yüzey toprak örneği alınmış, açılan 4 adet profilden de 10 adet toprak örneği alınarak 

laboratuvara getirilmiştir. 

 

 

4.2.2 Laboratuvar çalışmaları 

 

 

Laboratuvara getirilen örnekler havada kurutulmuş, 2mm’lik elekten geçirilmiş ve 

yapılacak analizler için hazır hale getirilmiştir. Bu toprak örneklerinde toprak sağlığının 

değerlendirilebilmesi için kalite göstergesi olarak benimsenen aşağıdaki analizler 

yapılmıştır. Yapılan analizler ve yöntemleri şu şekildedir; 

 

% Kireç (CaCO3); Richards (1954)’e göre Scheibler kalsimetresi ile volumetrik olarak 

belirlenmiştir. 

 

Toplam Azot (N); Bremner (1965) tarafından bildirildiği şekilde Kjeldahl yöntemine 

göre belirlenmiştir. 
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Yarayışlı Fosfor (P2O5); Toprak örneğinde Olsen vd. (1954) tarafından bildirildiği 

şekilde, 0.5 N NaHCO3 (pH: 8.5) ile ekstrakte edilerek çözeltiye geçen fosfor, 

spektrofotometrik olarak belirlenmiştir. 

Ekstrakte Edilebilir Potasyum (K2O); Richards (1954)’e göre amonyumasetat (pH=7,0) 

ile ekstrakte edilebilir potasyumun flamefotometrede okunması ile belirlenmiştir. 

Suda Çözünebilir Bor (B);  Karminin derişik sülfürik asit içindeki çözeltisiyle borun 

konsantrasyonuna bağlı olarak verdiği kırmızı rengin ışık absorbsiyonun 

spektrofotometrede okunma esasına dayanır (Tüzüner 1990). 

Sodyum (Na); Fleymfotometre kullanılarak numunenin emilip aleve püskürtülmesi ile 

sodyumun aleve verdiği sarı rengin dalga boyunun (589 mμ) sodyum filtresi ile izole 

edilmesi ve izole edilen ışık şiddetinin bir fotoselde elektrik enerjisine çevrilerek 

galvanometre göstergesinde ölçülmesine dayanmaktadır (Tüzüner 1990). 

Organik Karbon; Jackson (1962) tarafından bildirildiği şekilde Walkley-Black 

yöntemine göre belirlenmiştir. 

Tekstür (Bünye); Toprak örneklerinin kum, silt ve kil fraksiyonları Bouyoucos (1951) 

tarafından bildirildiği şekilde Hidrometre yöntemine göre belirlenmiştir. 

Toprak Reaksiyonu (pH); 1:2,5 toprak / su karışımında cam elektrotlu pH-metre ile 

belirlenmiştir (Richards 1954). 

Elektriksel İletkenlik (EC); Elektriksel iletkenlik değeri 1:2,5 oranında saf su ile 

sulandırılmış toprak örneğinde EC metre ile belirlenmiştir (Richards 1954).  

Tarla Kapasitesi; Seramik tabak üzerine yerleştirilen suyla doygun bozulmuş toprak   

örneklerinde 1/3 atm basınç uygulamak suretiyle belirlenmiştir (Richards 1954). 

Daimi Solma Noktası; Seramik tabak üzerine yerleştirilen suyla doygun bozulmuş 

toprak örneklerine 15 atm basınç uygulamak suretiyle belirlenmiştir (Richards 1954). 

Yarayışlı Su Miktarı: Örneklerin tarla kapasitesi ve solma noktaları arasındaki farktan 

hesap yoluyla bulunmuştur. 
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Hidrolik İletkenlik: Sabit su seviyeli hidrolik geçirgen setleri kullanarak belirlenmiştir      

(Klute ve Dirksen 1986). 

Hacim Ağırlığı: Bozulmamış örneklerde hesaplanmıştır (Blake ve Hartge 1986). 

Katyon Değişim Kapasitesi : pH sı 8.2’ ye ayarlı sodyum asetat (NaOAc) ve 1 N 

amonyum asetat ( NH4OAc ) kullanılarak yapılmıştır ( Rhoades 1986 ). 

Suya Dayanıklı Agregat Yüzdesi ve Kalsiyum + Magnezyum (Ca+Mg), Tüzüner 

1990’da belirtildiği şekilde yapılmıştır. 

 

4.2.3 Büro çalışmaları 

 

 

Çalışma alanına ait coğrafi ve coğrafi olmayan verilerin bilgisayar ortamına aktarılması 

ve haritalamalarda Netcad5.1 ve ArcGIS10 kullanılmıştır. Eşyükselti eğrileri, 1/1000 

ölçekli bölgenin halihazır haritalarından sayısallaştırılarak elde edilmiştir. Ayrıca 50 cm 

çözünürlüklü, 3.Band(Red-Green-Blue) Word View2 2011 uydu görüntüsü de 

kullanılmıştır. Metodolojide kullanılacak altlık haritalar, bu haritalar kullanılarak 

değerlendirilmiş ve birebir arazi çalışmalarıyla desteklenerek çizilmiştir. Arazi kalitesi 

değerlendirmesinde CORINE Metodolojisi (Anonymous 1992) kullanılmıştır. 

 

 

4.2.3.1 CORINE metodolojisi 

 

 

CORINE Metodu; Avrupa Topluluğu ülkeleri tarafından ekonomik gelişmeyi sağlamak, 

çevresel ve doğal kaynak yönetim politikalarını iyileştirmek amacıyla 1985 yılında 

geliştirilmiş olan bir programdır. Programda öncelikle erozyon riski taşıyan alanların ve 

önemli arazi kaynaklarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Varolan verilerin tutarlı ve 

gerçek bir şekilde toplanması, depolanması, analiz edilmesi ve değerlendirilmesi, 

gelecekteki potansiyel uygulanabilirliğin doğru bir şekilde planlanabilmesi amacıyla 

oluşturulan bir programdır. Programda Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanılmakta, en düşük 

zamanda en az maliyet ve iş gücü ile kısa zamanda doğru sonuca ulaşmak 

planlanmaktadır. Çevresel politikalarda kararların daha doğru alınması ve diğer 

politikalarla daha iyi bir iletişimin sağlanması oldukça önemlidir. Çünkü bu tür 



66 

 

çalışmalar; doğal yaşam, yabani yaşam, toprak kalitesi, su kaynakları, çevreye zararlı 

maddelerin atılma miktarı ve karakterlerinin belirlenmesi gibi bütün bunlar arazi 

yönetimi için çok önemlidir (Anonymous 1992).  

 

 

4.2.3.2 CORINE metodolojisi toprak erozyonu değerlendirme modeli 

 

 

Son yarım yüzyılda toprak erozyonu, sürdürülebilir ekosistemi korumada ciddi bir sorun 

haline gelmiştir.  Toprak fiziksel özelliklerinden toprak pH'sı, toprak kütle yoğunluğu, 

toprak agregat dağılımı ve stabilitesi, organik karbon, toplam azot, toplam fosfor ve 

yarayışlı fosfor özellikleri toprak erozyonunu önlemede önemlidir. Bunun için toprağın 

aşırı ve bilinçsiz kullanımından otlak ve çayır alanlarına dönüştürülmesi gibi doğal 

vejetasyon kullanımlarına dönüştürülmesi toprak erozyonunu önlemede ve toprak 

fiziksel özelliklerinin iyileştirilmesinde iyi sonuçlar verecektir (Guo vd. 2010). 

 

Peyzaj potansiyelini etkileyen en önemli toprak sorunu erozyondur. Kırsal peyzaj 

planını etkileyebilecek mevcut olumsuz özelliklerin de belirlenip, planlamanın kontrol 

önlemleri alınarak bu yönde yapılması gerekmektedir. Çalışma alanının erozyon 

durumunu belirlemek amacıyla kullanılan CORINE Metodolojisi erozyon 

değerlendirme modelinde (Şekil 4.21), yöntem gereği toprak aşınabilirliği (erodibilite), 

aşındırıcı güç (erozivite), topoğrafya ve arazi örtüsü olmak üzere dört farklı parametre 

birlikte incelenmekte ve bunların değerlendirilmesi sonucunda potansiyel ve gerçek 

erozyon risk haritaları elde edilmektedir. Bu parametrelerden her biri ayrı katmanı 

oluşturmaktadır.  

 

Toprak aşınabilirliği (erodibilite): Toprak bünyesi, derinliği ve taşlılığı 

parametrelerinin birlikte değerlendirilmesi sonucu oluşturulmaktadır.  

 

Toprak Bünyesi; United States Department of Agriculture (USDA) bünye sınıflamasına 

göre yapılmakta ve CORINE yöntemine göre yeniden kod değerleri verilmektedir. 
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0 Çıplak Kayalık

1 C,SC,ZC

2 SCL,CL,ZCL,LS,S

3 L,ZL,Z,SL

1 >75 cm 0 0

2 25-75 cm 1 >0-3

3 <25 cm 2 >3-6

3 >6

1 >%10

2 <%10

0 0

1 >0-5

2 >5-11

3 >11

1 <60

2 60-90

3 91-120

4 121-160

5 >160

1 <4

2 4-8

3 >8 0 Yok

1 Düşük

1 0 2 Orta

2 >0-50 3 Yüksek

3 >50-130

4 >130

1 <%5

2 %5-15

3 >15-30

4 >%30

1 Tamamen Korumalı

2 Tamamen Korumasız

Potansiyel Toprak 

Erozyon Tehlikesi 

Aşındırıcı Güç

Gerçek Toprak 

Erozyon 

Tehlikesi

Bagnouls-Gaussen 

Kuraklık Indeksi

Eğim Derecesi

Fournier Yağış Indeksi

Toprak Bünyesi

Toprak 

AşınabilirliğiToprak Derinliği

Toprak Taşlılığı

Arazi Örtüsü

 

Şekil 4.21 CORINE Metodolojisi toprak erozyonu değerlendirme modeli (Anonymous 1992) 
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Toprak Bünyesi     Sınıf Tanımlama Tekstür 

 1 Hafif erodible C,SC,ZC 

 2 Orta erodible SCL,CL,ZCL,LS,S 

  3 Yüksek erodible L,ZL,Z,SL 

C: Kil,  S: Kum, L: Tın, Z: Silt 

 

Toprak Taşlılığı; Toprak taşlılığı değerlendirmesinde arazi yüzeyinde çapı 20 mm’den 

büyük taşların bulunma yüzdesi dikkate alınarak sınıflandırma yapılmaktadır. 

 

Toprak Taşlılığı Sınıf Tanımlama Kaplama Yüzdesi 

 1 Tam korumalı >10 

  2 Tam korumasız <=10 

 

Toprak Derinliği; Toprak yüzeyinden ana kayaya kadar olan düşey mesafedir. Toprak 

su tutma kapasitesini, su geçirimliliğini belirleyen toprak derinliği, bitki yetiştirme ve 

erozyon bakımından çok önemlidir. 

 

Toprak Derinliği Sınıf Tanımlama Derinlik(mm) 

 1 Hafif erodible >750 

 2 Orta erodible 250-750 

  3 Yüksek erodible <250 

 

 

Toprak Aşınabilirlik İndeksi = Bünye Sınıfı X Derinlik Sınıfı X Taşlılık Sınıfı 

       (Erodibilite) 

 

Toprak Erobililite  İndex Tanımlama Değer 

 1 Düşük >0-3 

 2 Orta >3-6 

  3 Yüksek >6 

 

 

Aşındırıcı Güç (Erosivity): Toprağa aşındırıcı güç olarak etki eden yağış ve sıcaklık 

gibi meteorolojik verilerin kullanılmasıyla bulunmaktadır.  

 

Fournier Indeksi (FI): Erozyon, yağış yoğunluğuna ve miktarına birincil derece bağlıdır. 

Burada kullanılan Fournier Indeksi aylık yağış ortalamalarının toplamının toplam yıllık 

yağışa bölünmesiyle elde edilir.  
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Pi; i ayındaki toplam yağış 

    ; Yıllık toplam yağış 

Fournier İndeksi     

Değişkenlik Sınıf Tanımlama Değer 

 1 Çok düşük <60 

 2 Düşük 60-90 

 3 Orta 90-120 

 4 Yüksek 120-160 

  5 Çok yüksek 160 

    

 

Bagnouls-Gaussen Kuraklık Indeksi(BGI); aşındırıcı güç değerlendirmesini 

güçlendirmek için ikinci bir iklimsel indeks olarak dahil edilen BGI şu şekilde 

hesaplanmaktadır; 

 

 

 

ti: i ayı için sıcaklık değeri, 

Pi: i ayı için toplam yağış, 

ki: 2ti-Pi>0 olduğu ayların oranı 

 

Bagnouls-Gaussen İndeksi   

Kuraklık Sınıf Tanımlama Değer 

 1 Islak 0 

 2 Nemli >0-50 

 3 Kuru  >50-130 

  4 Çok kuru >130 

 

Aşındırıcı Güç İndeksi = Değişkenlik Sınıfı X Kuraklık Sınıfı 

 (Erosivity) 

Erozivity Sınıf Tanımlama Değer 

 1 Düşük <4 

 2 Orta 4-8 

  3 Yüksek >8 
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Topoğrafya: Topoğrafya katmanında kullanılan eğim sınıfları aşağıdaki şekildedir. 

    

Eğim İndex Tanımlama Eğim Derecesi(%) 

 1 Düz <5 

 2 Hafif Düz 5-15 

 3 Dik 15-30 

  4 Çok Dik >30 

 

Arazi Örtüsü; Ormanlık, sürekli mera ve yoğun çalılık alanları tamamen korumalı, 

işlenen alanlar ve çıplak kayalık alanlar korumasız olarak tanımlanmış ve kodlanmıştır. 

Vejetasyon İndex Tanımlama Bitki Örtüsü Tipi 

 1 Tamamen Korumalı Ormanlık, Yoğun çalılık ve Daimi çayır 

  2 Tamamen Korumasız Ekili ve Kayalık alanlar 

 

 

Potansiyel Toprak Erozyon Riski;  

 

Potansiyel Toprak Erozyon Riski = Erodibilite İndeksi X Erozivite İndeksi X Eğim 

 Erzozyon Riski İndex      Tanımlama  Değer 

 0          Yok      0 

 1          Düşük    >0-5 

 2          Orta    >5-11 

  3          Yüksek    >11 

 

 

Gerçek Toprak Erozyon Riski; 

 

Gerçek Toprak Erozyon Riski = Potansiyel Toprak Erozyon Riski X Arazi Örtüsü 

      Yok            Düşük              Orta                  Yüksek 

        0                   1                    2                          3 

Vejetasyon İndeksi                                            

                                    1       0                   1                    1                          2 

  2       0                   1                    2                          3 
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4.2.3.3 CORINE metodolojisi arazi kalitesi değerlendirme modeli 

 

 

Arazi kalitesi değerlendirmesi çok farklı amaçlarla yapılabilmektedir. Özellikle tarım 

ürünleri ve ürün sistemleri (pirinç, patates, kuru tarım) veya tarım dışı (golf sahası, 

kamp alanları) aktiviteler için arazinin özel uygunluğunun belirlenmesidir. Özel ürünler 

veya diğer aktivite alanlarının planlanmasında çevresel gerekliliklerin araştırılması için 

kullanılmaktadır. Diğer bir deyişle tarımsal, rekreasyonel veya orman alanı gibi genel 

arazi kullanımlarını desteklemek için arazinin kapsamlı kapasitelerinin araştırılmasıdır.  

Arazi kalitesinin tanımlanmasında fiziksel kaynakların tabanı açısından üç ana faktör 

gösterilmektedir. Bunlar; 

 Toprak durumları; özellikle toprak nem kapasitesi, besin durumu, 

 İklim durumu; büyüme mevsimi boyunca etkili yağış ve iklim zararları, 

 Topoğrafik durumlar; özellikle eğim durumu. 

 

Bunun dışında arazi kabiliyet sınıflaması; ABD Doğal Kaynakları Koruma Servisi 

tarafından geliştirilmiş, erozyon, toprak derinliği, ıslaklık ve iklim engellemeleri ele 

alınarak tarımsal kullanım için değerlendirilebilecek alanların belirlenmesinde bir 

yöntem olarak kullanılmıştır. Amerika sınıflandırma sistemi pek çok ülkede 

kullanılabilmektedir. Sınıflandırmanın amacı araziyi, sınırlayıcıların benzer çeşitlerine 

ve derecelerine göre gruplamaktır (Klingebiel ve Montgomery 1966).  

 

Çalışma alanının arazi kalitesini belirlemek amacıyla kullanılan CORINE Metodolojisi 

arazi kalitesi değerlendirme modelinde (Şekil 4.22), yöntem gereği toprak kalitesi, iklim 

kalitesi, eğim derecesi ve arazi geliştirme olmak üzere dört farklı parametre birlikte 

incelenmekte ve bunların değerlendirilmesi sonucunda potansiyel ve gerçek arazi 

kalitesi haritaları elde edilmektedir. Bu parametrelerden her biri ayrı katmanı 

oluşturmaktadır.  

 

Toprak Kalitesi: Toprağın bitki yetiştirmesi için doğal yeteneği olup toprak bünyesi, 

derinliği ve drenajın birlikte değerlendirilmesi ile oluşturulmaktadır.  
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0 Çıplak Kayalık

1 L,CL,SCL,SL,LS,ZCL

2 SC,ZL

3 S,Z,C,ZC

1 >75 cm 0 0

2 25-75 cm 1 >0-3

3 <25 cm 2 >3-6

3 >6

1 İyi

2 Zayıf

0 0

1 >0-5

2 >5-11

3 >11

1 >11 Ay

2 8-11 Ay

3 <8 Ay

BGI Kuraklık Indeksi

1 <60 0 Yok

2 60-90 1 Yüksek

3 91-120 1 1-3 2 Orta

4 121-160 2 >3-5 3 Düşük

5 >160 3 >5

Don İndeksi

1 <10

2 >10-50

3 >50

1 <%5

2 %5-15

3 >15-30

4 >%30

Arazi Geliştirme

1 Sürekli Sulama

2 Sulama Olmayan

Gerçek Arazi 

Kalitesi

İklim Kalitesi

Eğim Derecesi

Toprak Bünyesi

Derinlik Toprak Kalitesi

Drenaj

Potansiyel 

Arazi Kalitesi

Bitki Örtüsü İndeksi

 

Şekil 4.22 CORINE Metodolojisi arazi değerlendirme modeli (Anonymous 1992) 
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Toprak Bünyesi; Erozyon değerlendirme modelinde olduğu gibi USDA bünye 

sınıflamasına göre yapılmakta ve CORINE yöntemine göre yeniden kod değerleri 

verilmektedir. 

       

Toprak Bünyesi Sınıf Tanımlama Tekstür 

 1 İyi CL,SCL,L,SL,LS 

 2 Orta  ZCL,ZL,SC 

  3 Zayıf C,ZC,Z,S 

C: Kil,  S: Kum, L: Tın, Z: Silt 

 

Toprak Derinliği: Toprak yüzeyinden başlayarak profil boyunca mm olarak 

değerlendirilmektedir. 

Toprak Derinliği Sınıf Tanımlama Derinlik(mm) 

 1 Derin >750 

 2 Orta 250-750 

  3 Sığ <250 

 

Toprak Drenajı: Drenaj probleminin varlığı veya yokluğu ile değerlendirilmeye 

alınmaktadır. 

Toprak Drenaj Sınıf       Tanımlama   

 1       Drenaj problemi olmayan topraklar 

  2       Drenaj problemi olan topraklar 

 

 

Toprak Kalite İndeksi = Bünye Sınıfı X Derinlik Sınıfı X Drenaj Sınıfı 

Toprak Kalite İndex Tanımlama Değer 

 1 Yüksek kalite <2.5 

 2 Orta kalite 2.5-5.5 

  3 Zayıf kalite >5.5 

 

 

İklim Kalitesi: Bitkilerin büyüme sürecinde iklimin önemi çok büyüktür.  

Vejetatif Periyot; 5
o
C’den daha yüksek durumlarda bitki örtüsü ile kaplı olan aylar 

değerlendirilmiştir. 

Bitki Örtüsü Periyodu 

         

Sınıf Tanımlama Aylar >5ºC 

  1 Uzun >11 

  2 Orta 8-11 

    3 Kısa <8 
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Bagnouls-Gaussen Kuraklık Indeksi(BGI); sıcaklık ve yağış oranından nem değerini 

vurgulamak için kullanılan BGI şu şekilde hesaplanmaktadır; 

 

 

 

ti: i ayı için günlük sıcaklık değeri, 

Pi: i ayı için toplam yağış, 

ki: 2ti-Pi>0 olduğu ayların oranı 

 

Kuraklık Sınıf Tanımlama Değer 

 1 Islak 0 

 2 Nemli >0-50 

 3 Kuru  >50-130 

  4 Çok kuru >130 

 

Don İndeksi:  İlkbahar ve sonbahar aylarında özellikle vejetatif periyod esnasında 

görülen don olayının bitkilere verdiği zarar, kış aylarından daha fazladır. Aylık görülen 

don sıklığı ağırlandırma faktörü olarak tanımlanıp sınıflanmış ve CORINE’de kod 

değerleri verilmiştir.   

 

Ağırlandırma Faktör Aylar     

 1.0 Ocak, Aralık   

 1.5 Şubat, Kasım   

 2.0 Mart, Ekim   

 4.0 Nisan, Eylül   

  6.0 Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos 

 

Don indeksi ise şu şekilde hesaplanmaktadır; 

 

 

Fi: i ayında donlu günlerin sayısı 

Wi: i ayı için ağırlandırma faktörü 
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Don Riski Sınıf Tanımlama Ağırlıklı Don İndeksi 

 1 Düşük <=10  

 2 Orta >10-50  

  3 Yüksek >50   

 

 

İklim Kalite İndeksi = Vejetatif Periyot Sınıfı X Kuraklık Sınıfı X Don Sınıfı 

İklim 

Kalitesi Sınıf Tanımlama Değer   

   1 Yüksek 0-3  

   2 Orta >3-5  

    3 Düşük >5   

 

Topoğrafya:  

Eğim İndex Tanımlama Eğim Derecesi(%) 

 1 Düz <5 

 2 Hafif Düz 5-15 

 3 Dik 15-30 

  4 Çok Dik >30 

 

 

Arazi Geliştirme:  

Gelişmeler İndex Tanımlama   

 1 Sürekli Sulanabilen 

  2 Sürekli Sulanamayan 

 

Potansiyel Arazi = Toprak Kalite İndeksi X İklim Kalite İndeksi X Eğim İndeksi                                                    

Kalitesi İndeksi                                                           

Potansiyel Arazi Kalitesi İndex Tanımlama Değer 

 0 Yok 0 

 1 Yüksek  >0-5 

 2 Orta >5-11 

  3 Düşük >11 

 

Gerçek Arazi Kalitesi: 

Potansiyel Arazi Kalite İndeksi    Yok             Yüksek         Orta         Düşük 

                     0        1  2    3 

Arazi İyileştirme İndeksi       1      0         1  2    3 

              2      0         1  2    3 
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5. BULGULAR ve TARTIŞMA 

 

 

5.1 Toprak Örnekleri ve Analiz Sonuçları 

 

 

Çalışma alanından arazi kullanımları ve fizyoğrafik üniteleri dikkate alınarak 10 adet 

yüzey örneği alınmış, ayrıca belirlenen 4 farklı yerde toprak profili açılarak, toprak 

örnekleri alınmıştır (Şekil 5.1). 

 

 

Şekil 5.1 Toprak örneği alım ve profil noktaları 
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Yüzey toprak örneğinin alınmasında Hollanda tipi toprak burgusu kullanılmış ve 0-15 

cm derinlikten örnekler alınmıştır (Şekil 5.2). Alınan yüzey toprak örneklerinin bazı 

fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları çizelge 5.1’de verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 5.2 Yüzey toprak örneğinin alınması 
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                  5.1.1 Yüzey toprak örnekleri                       

 

      

 

Örnek 

No 
pH 

EC 

(dS/m) 

Kireç 

(%) 

Organik 

Karbon 

(%) 

Suya Dayanıklı 

Agregat (%) 

B    

(ppm) 

Toplam N       

(%) 

P  

(kg/da) 
K 

(kg/da) 

1 7,80 0,221 16,37 0,78 38 0 0,069 11,1 364 

2 7,67 0,150 12,72 0,26 40 0,59 0,040 11,4 345 

3 7,50 0,163 45,44 1,67 58 0 0,080 12,3 411 

4 7,35 0,126 0,45 0,90 47 0,47 0,032 10,6 470 

5 7,39 0,167 10,00 1,00 43 0,72 0,100 12,2 375 

6 7,63 0,226 10,70 1,10 36 0,53 0,061 14,1 391 

7 7,65 0,178 4,50 0,63 60 0,58 0,091 10,7 541 

8 7,65 0,136 2,14 0,81 62 0,49 0,081 11,5 510 

9 7,13 0,063 0,90 1,08 29 0,5 0,078 13,1 481 

10 7,35 0,354 0,90 1,00 26 0,49 0,098 12,4 476 

 

 

 

 

 

 

Çizelge 5.1 Yüzey toprak örneklerinin bazı fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları 

 

 

7
8
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Örnek 

No 

Bünye (%) Tarla 

Kapasitesi 

(%) 

Solma 

Noktası 

(%) 

Yarayışlı 

Su  (%) 

Hidrolik 

İletkenlik 

(cm/saat) 

Hacim 

Ağırlığı 

(g/cm
3
) 

Ca+Mg  

(me/lt) 

Na 

(me/lt) 

KDK 

me/100g Kil Silt Kum Sınıf 

1 42 29 29 Kil 32,10 21,63 10,47 0,23 1,18 1,20 0,83 24,48 

2 48 29 23 Kil 36,40 25,32 11,08 0,16 1,12 2,40 1,06 23,77 

3 53 30 17 Kil 38,24 28,11 10,13 0,14 1,10 3,20 0,73 23,59 

4 25 17 58 Kumlu Killi Tın 22,39 13,64 8,75 0,51 1,30 2,80 1,14 25,77 

5 62 10 28 Kil 41,72 30,58 11,14 0,12 1,08 2,80 1,14 22,86 

6 33 23 44 Tın 29,07 18,71 10,36 0,28 1,21 1,40 0,95 32,43 

7 41 26 33 Kil 33,15 21,37 11,78 0,13 1,16 1,60 0,95 38,93 

8 28 17 55 Kumlu Killi Tın 25,84 15,63 10,21 0,34 1,22 1,20 1,08 36,56 

9 26 16 58 Siltli Tın 24,07 14,12 9,95 0,31 1,29 1,80 1,30 38,55 

10 33 28 39 Killi Tın 27,42 16,35 11,07 0,26 1,20 1,60 1,06 22,70 

Çizelge 5.1 Yüzey toprak örneklerinin bazı fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları (devam) 

7
9
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 5.1.2 Toprak profilleri 

 

 

Açılan 4 adet toprak profilinin morfolojisi, fiziksel ve kimyasal özellikleri aşağıda 

verilmiştir.  

 

Profil No 1: 1. Profilin fotoğrafları şekil 5.3-5.5’te, arazideki tanımlayıcı özellikleri 

çizelge 5.2’de, bazı kimyasal analiz sonuçları çizelge 5.3’te, bazı fiziksel analiz 

sonuçları çizelge 5.4’te verilmiştir. 

 

Koordinatlar: 488831 D           Yükseklik: 1050m 

               4437927 K  

 

 

Şekil 5.3 Profil 1’in görünümü 

   A1        

0-19 cm 

    A2       

19-35 cm  

     B2       

35-81 cm  

       C                     

    81+ cm 
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Şekil 5.4 Profil 1’in çevreden görünümü 

 

 

 

Şekil 5.5 Profil 1’in uzaktan görünümü 

Profi l  
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Çizelge 5.2 Profil 1’in arazideki tanımlayıcı özellikleri 

 

 

 

 

 

 

 
ARAZİ 

DURUMU 

          
  Kuru tarım amacıyla ekili, hasat edilmiş buğday tarlası. Ana materyal karışık lakustrin. %10-20 eğimli, eğim yönü güney doğu. Yarı     
  köşeli, yuvarlak taşlı, 2-6cm çaplı, kapladığı alan yüzeyde çok az %0-2. Taban arazisi, oldukça derin kepçe çukuru yaklaşık 2m' ye kadar   
  rahat açabildi. Etrafta bulunan kuru tarım yapılan 3 tarlanın ortasından ve hepsini temsil edebilecek bir alandan örnekleme yapılıp profil    
  açılmıştır. 

 

A1 
0-19 cm 

   
  Renk;10 YR 4/2(nemli), 10 YR 4/2(kuru);  killi tınlı tekstür;  strüktür kuvvetli, orta büyüklükte, dayanıklı ve köşeli blok strüktüre sahip;       
  kuruyken hafif sert, nemliyken sıkı, yaşken yapışkan; kök dağılımı saçak yapıda, çok seyrek ve çok ince; kireçsiz;  belirli düzensiz sınır. 

 

A2 

19-35 cm 

   
  Renk;10 YR 3/3(nemli), 10 YR 5/2(kuru);  killi tekstür;  strüktür orta kuvvetli, orta büyüklükte, dayanıklı ve köşeli blok strüktüre sahip;       
  kuruyken hafif sert, nemliyken sıkı, yaşken yapışkan; çok seyrek saçak kökler; kısa süreli ve şiddetli köpürme;  belirli düzensiz sınır. 

 

B2 
35-81 cm 

   
  Renk;10 YR 4/4(nemli), 10 YR 4/3(kuru);  killi tekstür;  kuvvetli köşeli blok strüktüre sahip;  nemliyken daha gevşek kuru olduğunda    
  daha sert; kireç miselleri oldukça fazla, köpürme oranı en çok; hafif köpürme; taşlılık artmakta; geçişli düzensiz sınır. 

 

C 
81+ cm 

 
  Renk;10 YR 4/4(nemli), 10 YR 5/3(kuru); küçük çaplı kireç misellerine raslanmıştır. 

8
2
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                             Çizelge 5.3 Profil 1’in bazı kimyasal analiz sonuçları(devam) 

 

Örnek  

No 

Toplam N 

(%) 

P 

(kg/da) 

K 

(kg/da) 

Na 

(me/lt) 

Ca+Mg 

(me/l) 

KDK      

(me/100 g) 

Bor 

(ppm) 

        

2 0,052 12,5 410 0,53 1,4 36,8 0,34 

3 0,055 11,2 450,6 1,19 1,6 35,78 0,75 

4 0,052 11,4 425,4 0,60 1,6 44,94 0,49 

 

 

Örnek     

No 

Derinlik              

(cm) 
pH 

EC   

(dS/m) 

Kireç      

(%) 

Organik Karbon  

(%) 

1 0-19 6,41 0,332 0,9 1,39 

2 19-35 6,61 0,187 0,9 0,90 

3 35-81 7,05 0,144 1,09 0,97 

4 81+ 6,89 0,215 1,09 0,91 

           Çizelge 5.3 Profil 1’in bazı kimyasal analiz sonuçları 

 

8
3
 7
8
 

7
8
 

8
3
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Renk 

Kuru, Nemli 

Bünye (%) Tarla 

Kapasitesi 

(%) 

Solma 

Noktası 

(%) 

Yarayışlı 

Su (%) 

Hidrolik 

İletkenlik 

(cm/saat) 

Hacim 

Ağırlığı 

(g/cm
3
) 

Suya 

Dayanıklı 

Agregat (%) 
Kil Silt Kum Sınıf 

10 YR 4/2       

10 YR 4/2 
34 25 41    Killi Tın 28,06 17,22 10,84 0,29 1,21 75 

           

10 YR 4/3       

10 YR 4/4 
42 21 37    Kil 32,1 21,65 10,45 0,18 1,15 60 

10 YR 5/3       

10 YR 4/4 
30 23 47    Kumlu Killi Tın 25,59 15,72 9,87 0,33 1,22 44 

 

 

Çizelge 5.4 Profil 1’in bazı fiziksel analiz sonuçları 

 

 

 

 

 

 

 

7
8
 

7
8
 

7
8
 

7
8
 

7
8
 

7
8
 

7
8
 

7
8
 

7
8
 

7
8
 

8
4
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Profil No 2: 2. Profilin fotoğrafları şekil 5.6-5.7’de, arazideki tanımlayıcı özellikleri 

çizelge 5.5’te, bazı kimyasal analiz sonuçları çizelge 5.6’da, bazı fiziksel analiz 

sonuçları ise çizelge 5.7’de verilmiştir. 

  

Koordinatlar: 488861 D Yükseklik: 1112m 

                     4438590 K 

 

 

Şekil 5.6 Profil 2’nin görünümü 

          

 

 

 

 

 

 

   A1                  

0-25 cm 

   A2               

25-54 cm 

cm 

   C1                 

54-77 cm 

   C2                  

 77 +cm 
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Şekil 5.7 Profil 2’nin uzaktan görünümü 

 

 

 

 

 

Profi 2 

8
6
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Çizelge 5.5 Profil 2’nin arazideki tanımlayıcı özellikleri 

 

 

 

ARAZİ 

DURUMU 

 

  Kuru tarım amacıyla ekili, hasat edilmiş buğday tarlası. Etrafta yer yer boksit kayaçları bulunmaktadır. %20-30 eğimli, eğim yönü güney  

  doğu. Eğim şekli içbükey, arazi şekli dik yamaç. Yüzey topoğrafyası (rölyef) ondüleli. Yarı köşeli 2-6cm çaplı taşlık alan. Su erozyonu,  

  yüzey erozyonu olmaktadır. Alan etrafında yer yer orta ve yüksek oluk (oyuntu) erozyonu gözlenebilmektedir. İnsan etkisi arazi    

  sürümüdür. 

      A1 

0-25 cm 

 

  Renk;7.5 YR 4/2(nemli), 10 YR 5/2(kuru); killi tekstür; strüktür çok kuvvetli, orta büyüklükte, yarı köşeli blok strüktüre sahip; kuruyken   

  hafif sert, nemliyken sıkı, yaşken yapışkan; kök durumu saçak yapıda, seyrek ve incedir; kireçli; belirli düz sınır. 

       A2 

25-54 cm 

 

  Renk;2.5 Y 3/2(nemli), 10 YR 4/3(kuru); killi tekstür; strüktür zayıf, küçük yarı köşeli blok özelliğindedir; kuruyken hafif sert, nemliyken  

  gevşek, yaşken yapışkan; saçak kök dağılımına sahip, seyrek ve ince yapıdadır; kireçli; belirli düz geçişli sınır. 

       C1 

54-77 cm 

  Renk;10 YR 4/3(nemli), 10 YR 5/2(kuru); killi tekstür; strüktür zayıf, küçük yarı köşeli blok özelliğindedir;  nemliyken daha gevşek   

  yapıya sahipken kuru olduğunda daha sert; oldukça kireçli, köpürme oranı en çok; geçişli dalgalı sınır. 

       C2 

 77+ cm 

 

  Taşlık kayalık oranı çok artıyor. Boksit kayaçlar bulunmakta. Çok fazla kayalık olduğu için örnek alınamamıştır. 

8
7
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Örnek   

No 

Toplam N   

(%) 

P   

(kg/da) 

K    

(kg/da) 

Na    

(me/lt) 

Ca+Mg    

(me/l) 

KDK   

(me/100g) 

Bor     

(ppm) 

1 0,098 12,3 440,73 0,79 1,2 35 0,55 

2 0,064 12,1 370,86 1,08 1,6 23,89 0,52 

3 0,056 10,5 460,4 1,36 1,8 22,01 0,92 

 

 

 

 

Örnek   

No 

Derinlik 

(cm) 
pH 

EC     

(dS/m) 

Kireç      

(%) 

Organik Karbon    

(%) 

1 0-25 7,17 0,235 4,55 0,96 

2 25-54 7,12 0,153 7,5 0,95 

3 54-77 6,95 0,305 5,72 0,07 

Çizelge 5.6 Profil 2’nin bazı kimyasal analiz sonuçları 

Çizelge 5.6 Profil 2’nin bazı kimyasal analiz sonuçları(devam) 

8
8
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Renk       

Kuru, Nemli 

Bünye (%) 
Tarla 

Kapasitesi  

(%) 

Solma 

Noktası 

(%) 

Yarayışlı 

Su (%) 

Hidrolik 

İletkenlik 

(cm/saat) 

Hacim 

Ağırlığı  

(g/cm
3
) 

Suya Dayanıklı     

Agregat   (%) 
Kil Silt Kum Sınıf 

10 YR 5/2      

7.5YR 4/2 
32 49 19 Siltli Killi Tın 30,5 17,81 12,69 0,47 1,19 64 

10YR 4/3      

2.5YR 3/2 
51 34 15 Kil 38,66 27,15 11,51 0,25 1,15 72 

10 YR 5/2 

10 YR 4/3 
50 23 27 Kil 36,02 25,63 10,39 0,18 1,17 57 

  Çizelge 5.7 Profil 2’nin bazı fiziksel analiz sonuçları 

 

8
9
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Profil No 3: 3. Profilin fotoğrafları şekil 5.8-5.10’da, arazideki tanımlayıcı özellikleri 

çizelge 5.8’de, bazı kimyasal analiz sonuçları çizelge 5.9’da, bazı fiziksel analiz 

sonuçları çizelge 5.10’da verilmiştir. 

 

Koordinatlar: 489228 D      Yükseklik:1044m 

                  4438245 K 

 

 

 
 

Şekil 5.8 Profil 3’ün görünümü 

          

 

 

  

 

   A1                  

0-15 cm 

   A2                  

15-81 cm 

   C                 

81-105 cm 

   R                  

105+ cm 
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Şekil 5.9 Profil 3’ün çevreden görünümü 
 

           

 

 

 
 

Şekil 5.10 Profil 3’ün uzaktan görünümü 
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  Çizelge 5.8 Profil 3’ün arazideki tanımlayıcı özellikleri 

 

 

 

 

 

ARAZİ 

DURUMU 

 

  Doğal çalılık ve otluk alan. Yer yer bağlar dikilmiş fakat bakımsız. Alüviyal ana materyal niteliğindedir. Eğim oranı %0-10’dur. Toprak   

  örneğinin alındığı yer vadi tabanı düzlük alandır. Yüzey taşlılığı 2-6cm çaplı yuvarlak taş şeklinde ve kapladığı alan %2-5' tir. Erozyon   

  türü su erozyonun ve hafif dereceli yüzey erozyonudur, eğim çok olmadığından erozyon problem değildir. . 

      A1 

0-15 cm 

  Renk;10 YR 5/3(nemli), 10 YR 6/2(kuru); killi tınlı tekstür; orta kuvvetli, küçük büyüklükte ve yarı köşeli blok strüktüre sahiptir;   

  kuruyken hafif sert, nemliyken dağılgan, yaşken az yapışkandır; kök durumu saçak ve kazık kök karışıktır ve orta kalınlıktadır;  çok   

  kireçli, az taşlıdır;  belirli düz sınır. 

       A2 

15-81 cm 

  Renk;10 YR 5/3(nemli), 10 YR 6/2(kuru); killi tınlı tekstür; orta kuvvetli, küçük büyüklükte ve yarı köşeli blok strüktüre sahiptir;   

  kuruyken hafif sert, nemliyken dağılgan, yaşken az yapışkandır; kök durumu saçak ve kazık kök karışıktır ve orta kalınlıktadır;  çok  

  kireçli, az taşlıdır;  belirli düz sınır. 

       C 

81-105 cm 

  Renk;10 YR 4/3(nemli), 10 YR 4/3(kuru); killi tekstür; strüktür kuvvetli, küçük yapıda ve granüler tiptedir; kuruyken çok sert, nemliyken   

  sıkı, yaşken de az yapışkandır; kök dağılımı durumu kazık, seyrek ve incedir;  orta kireçli ve taşlıdır;  geçişli dalgalı sınır. 

       R 

 105+ cm 
  Büyük kaya parçaları ve sertleşmiş deniz kumu görülüyor yer yer bu alanda. 

9
2
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Örnek             

No 

Derinlik   

(cm) 
pH 

EC     

(dS/m) 

Kireç   

(%) 

Organik Karbon     

(%) 

1 0-81 7,31 0,163 8,0 0,85 

2 81-105 7,45 0,172 1,09 0,77 

 

 

Örnek      

No 

Toplam N 

(%) 

P 

(kg/da) 

K 

(kg/da) 

Na    

(me/lt) 

Ca+Mg   

(me/l) 

KDK   

(me/100g) 

Bor   

(ppm) 

1 0,078 11 440,13 1,14 1,8 20,04 0,47 

        

 

 

Renk    Kuru, 

Nemli 

Bünye (%) Tarla 

Kapasitesi 

(%) 

Solma 

Noktası 

(%) 

Yarayışlı 

Su (%) 

Hidrolik 

İletkenlik 

(cm/saat) 

Hacim 

Ağırlığı 

(g/cm
3
) 

Suya Dayanıklı          

Agregat  (%) Kil Silt Kum Sınıf 

10 YR 6/2      

10 YR 5/3 
36 24 40 Killi Tın 27,29 18,22 9,07 0,29 1,22 58 

10YR 4/3   

10YR 4/3 
43 20 37 Kil 32,14 21,34 10,8 0,21 1,18 72 

Çizelge 5.9 Profil 3’ün bazı kimyasal analiz sonuçları 

 

Çizelge 5.10 Profil 3’ün bazı fiziksel analiz sonuçları 

Çizelge 5.9 Profil 3’ün bazı kimyasal analiz sonuçları(devam) 

7
8
 

7
8
 

7
8
 

7
8
 

7
8
 

7
8
 

7
8
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Profil No 4: 4. Profilin fotoğrafları şekil 5.11-5.12’de, arazideki tanımlayıcı özellikleri 

çizelge 5.11’de, bazı kimyasal analiz sonuçları çizelge 5.12’de, bazı fiziksel analiz 

sonuçları çizelge 5.13’te verilmiştir. 

 

Koordinatlar: 489040 D      Yükseklik: 1142m 

             4437864 K 

 

 

 
 

                             Şekil 5.11 Profil 4’ün görünümü 

 

 

 

 

 

   A1                  

0-14 cm 

   A2                  

14-59 cm 

   C 

59+ cm 
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1 2 

 

Şekil 5.12.a. Profil 4 Kuzey yönü, b. Doğu yönü, c. Profil kazımında çıkan toprak,             

                 d. Profil 4’ün uzaktan görünümü 

 

a b 

c 
d 
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Çizelge 5.11 Profil 4’ün arazideki tanımlayıcı özellikleri 

 

 

 

 

ARAZİ 

DURUMU 

 

  Dağın en tepe noktasıdır. Eğim yönü batı, eğim oranı %30-40’tır. Yüzey yuvarlak taşlı fakat oranı oldukça azdır. 

      A1 

0-14 cm 

   

  Renk; 10 YR 6/4 (nemli), 10 YR 6/4 (kuru); killi tınlı tekstür; zayıf, orta büyüklükte ve yarı köşeli blok strüktüre sahiptir; kuruyken sert,  

  nemliyken gevşek, yaşken az yapışkandır; kök durumu saçak, seyrek, ince ve yaygın durumdadır;  köpürme oranı çoktur, çok taşlıdır;   

  belirli dalgalı sınır. 

 

       A2 

14-59 cm 

 

  Renk; 10 YR 6/4 (nemli), 10 YR 6/4 (kuru); killi tınlı tekstür; zayıf, orta büyüklükte ve yarı köşeli blok strüktüre sahiptir; kuruyken sert,  

  nemliyken gevşek, yaşken az yapışkandır; kök durumu saçak, seyrek, ince ve yaygın durumdadır;  köpürme oranı çoktur, çok taşlıdır;   

  belirli dalgalı sınır. 

 

        C 

 105+ cm 
   Çok fazla kayalık. 

9
6
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Örnek   

No 

Toplam N 

(%) 

P 

(kg/da) 

K    

(kg/da) 

Na    

(me/lt) 

Ca+Mg    

(me/l) 

KDK    

(me/100g) 

Bor      

(ppm) 

1 0,16 0,3 380 0,73 1,6 20,88 0,44 

 

 

 

 

Renk     

Kuru, Nemli 

Bünye (%) 
Tarla 

Kapasitesi  

(%) 

Solma 

Noktası  

(%) 

Yarayışlı 

Su  (%) 

Hidrolik 

İletkenlik 

(cm/saat) 

Hacim 

Ağırlığı 
(g/cm

3
) 

Suya Dayanıklı 

Agregat  (%) Kil Silt Kum Sınıf 

10 YR 6/4      

10 YR 6/4 
23 16 61 Kumlu Killi Tın 25,44 14,2 11,24 0,53 1,3 57 

Örnek     

No 

Derinlik    

(cm) 
pH 

EC       

(dS/m) 

Kireç          

(%) 

Organik Karbon         

(%) 

1 0-59 7,4 0,193 5,6 1,16 

Çizelge 5.12 Profil4’ün bazı kimyasal analiz sonuçları 

Çizelge 5.13 Profil4’ün bazı fiziksel analiz sonuçları 

Çizelge 5.12 Profil4’ün bazı kimyasal analiz sonuçları (devam) 

 

9
7
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5.2 CORINE Metodolojisine Göre Erozyon Haritaları 

 

 

CORINE Metodolojisine göre erozyon risk haritaları oluşturulurken gerekli olan bütün 

parametreler; bünye, derinlik, taşlılık haritalarından toprak erozyona duyarlılık haritaları 

oluşturulmuştur. 

 

Fournier indeksi ve Bagnouls Gaussen Kuraklık indekslerinden aşındırıcı güç indeksi 

hesaplanmıştır. Gerekli olan iklim verileri tek istasyon olan Ankara istasyonundan 

alındığından haritalarda tek poligon olarak alınmış ve ayrı bir harita olarak 

sunulmamıştır. İklim verileri 1975-2010 yılları arasında 35 yıl için alınmıştır. Fournier 

indeksi aşağıdaki formül ile her yıl için ayrı ayrı hesaplanıp daha sonra uzun yıllar 

ortalaması alınmıştır. 

 

 

Fournier indeksi en düşük 1977 yılında 27.04, en yüksek 2010 yılında 84.6, uzun yıllar 

ortalaması 52.867 olarak bulunmuştur. CORINE Metodolojisi sınıflandırmasına göre bu 

değer <60 olduğu için Fournier İndeksi çok düşük 1. sınıf çıkmıştır. 

 

Bagnouls Gaoussen Kuraklık indeksi de Fournier indeksinde olduğu gibi 1975-2010 

yılları arası 35 yıl için alınmıştır. Aşağıda verilen formül ile her yıl ayrı ayrı hesaplanıp 

daha sonra uzun yıllar ortalaması alınmıştır. 

 

 

Bagnouls Gaussen Kuraklık İndeksi en düşük 1983 yılında 41.483, en yüksek 2003 

yılında 189.28, uzun yıllar ortalaması 123.409 olarak bulunmuştur. CORINE 

Metodolojisi sınıflandırmasına göre bu değer 50-130 arasında çıktığından Bagnouls 

Gaussen Kuraklık İndeksi Kurak ve 3. sınıfta çıkmıştır. Erozyona duyarlılık haritası tek 

bir poligon olduğu için harita olarak verilmemiş sadece değeri hesaplamalara ilave 

edilmiştir. 
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CORINE Metodolojisi erozyon değerlendirme modeline göre kil, kumlu kil ve siltli kil 

bünyeli topraklar hafif aşınabilir (slightly erodible); kumlu killi tın, killi tın, siltli killi 

tın, tınlı kum ve kum bünyeli topraklar orta aşınabilir (moderately erodible); tın, siltli 

tın, silt ve kumlu silt topraklar yüksek aşınabilir (highly erodible) topraklar olarak 

sınıflandırılmış ve hafif aşınabilir topraklar 1 kodunu, orta aşınabilir topraklar 2 kodunu, 

yüksek aşınabilir topraklar 3 kodunu alacak şekilde sınıflandırılmıştır.  

 

Oluşturulan bünye haritasında killi ve siltli killi bünyeli alanlar yeşil renk, tınlı ve siltli 

tınlı bünyeli alanlar kahverengi, kumlu killi tınlı ve killi tınlı bünyeli alanlar sarı renk ile 

gösterilmiştir. Buna göre arazinin % 10’u 0, % 46’sı 1, % 28’i 2, % 16’sı da 3 kodunu 

almaktadır. Erozyon değerlendirmesi bünye haritası şekil 5.13’te verilmiştir. Çalışma 

alanı genel olarak killi ve killi tınlı toprakları içermektedir. 
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Şekil 5.13 Erozyon risk haritalarında kullanılacak bünye haritası 
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CORINE Metodolojisi erozyon değerlendirme modeline göre 75 cm’den daha derin 

olan alanlar hafif aşınabilir (slightly erodible); 75-25 cm arası derinliğe sahip olan 

alanlar orta aşınabilir (moderately erodible); 25 cm’den daha sığ olan alanlar yüksek 

aşınabilir (highly erodible) alanlar olarak tanımlanmış ve hafif aşınabilir topraklar 1 

kodunu, orta aşınabilir topraklar 2 kodunu, yüksek aşınabilir topraklar 3 kodunu alacak 

şekilde sınıflandırılmıştır.  

 

Arazi yüzeyindeki toprak renk değişimi, eğim farklılaşması, arazi kullanım şeklindeki 

değişiklikler ve açılan profil örnekleri dikkate alınarak uygun görülen noktalara burgu 

ile sondalar atılarak ya da kürekle kazılıp derinliğin ölçülmesi ile oluşturulan derinlik 

haritalarına göre arazinin % 10’u 1, % 53’ü 2, % 37’si 3 kodunu alacak şekilde 

sınıflandırılmıştır (Şekil 5.14). Haritada 75 cm’den daha derin olan alanlar yeşil, 25-75 

cm arası derinliğe sahip olan alanlar sarı, 25 cm’den daha sığ olan alanlar ise kırmızı 

renk ile gösterilmiştir. Toprakta ağaç köklerinin ulaşabildiği derinlik olarak tanımlanan 

fizyolojik derinlik bitki yetiştirilmesinde çok önemlidir. Planlama yapılırken ve bu 

alanlarda uygulanacak bitki seçiminde toprak derinliği mutlaka göz önüne alınmalıdır. 
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Şekil 5.14 Kösrelik Göleti çevre arazisinin derinlik haritası 
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CORINE Metodolojisi erozyon değerlendirme modeline göre arazi yüzeyinde çapı 

20mm’den büyük olan taşların bulunma yüzdesine göre toprak taşlılık haritası 

hazırlanmıştır. % 10’dan daha fazla taşlılığa sahip olan alanlar tamamen korumalı 

alanlar olarak tanımlanmış, % 10’dan daha az taşlılığa sahip olan alanlar tamamen 

korumasız alanlar olarak tanımlanmışr. Tamamen korumalı alanlar 1 kodunu, tamamen 

korumasız alanlar 2 kodunu alacak şekilde sınıflandırılmıştır.  

 

CORINE Metodolojisi erozyon değerlendirme modeline göre oluşturulan taşlılık 

haritasında arazinin % 10’u taşlı olup 1 kodunu, % 90’ı ise taşsız ve 2 kodunu alacak 

şekilde sınıflandırılmıştır. Kösrelik Göleti çevre arazisinin taşlılık haritası şekil 5.15’te 

verilmiştir. Haritada kahverenkli taralı gösterilen alanlar ana kayanın hemen hemen 

yüzeye çıktığı, taşlık-kayalık oranının en yüksek olduğu ve çıplak kayalık olarak 

tanımlanan alanlardır.  
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Şekil 5.15 Kösrelik Göleti çevre arazisinin taşlılık haritası 
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CORINE Metodolojisi erozyon değerlendirme modeline göre toprak bünyesi, toprak 

derinliği, toprak taşlılığı haritalarının üst üste çakıştırılması ve standart çarpma işlemi 

ile toprak erozyona duyarlılık haritası elde edilmiştir. İşlem sonuçlarına göre 0-3 arası 

düşük aşınabilirlikli 1 kodunu, 3-6 arası orta aşınabilirlikli 2 kodunu, 6’dan daha büyük 

yüksek aşınabilirlikli 3 kodunu alacak şekilde sınıflandırılmıştır.  

 

Oluşturulan toprak erozyona duyarlılık haritasına göre (Şekil 5.16) arazinin % 10’u 

tamamen taşlı olduğu için 0 kodunu alacak şekilde sınıflandırılmış ve kahverenkli taralı 

gösterilmiştir. Toplam alanın geri kalan % 3’ü düşük aşınabilirlikli 1kodunu, % 51’i 

orta aşınabilirlikli 2 kodunu, % 36’sı yüksek aşınabilirlikli 3 kodunu alacak şekilde 

sınıflandırılmıştır. 
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Şekil 5.16 Kösrelik Göleti çevre arazisi toprak aşınabilirlik haritası 
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CORINE Metodolojisi erozyon değerlendirme modeline göre oluşturulan eğim 

haritasında % 5’ten düşük eğimler düze yakın olarak tanımlanmakta olup 1 kodunu, 

%5-15 arası eğimler hafif eğimli olarak tanımlanmakta olup 2 kodunu, % 15-30 arası 

eğimler dik olarak tanımlanmakta olup 3 kodunu ve % 30’dan daha büyük eğimler çok 

dik olarak tanımlanmakta olup 4 kodunu alacak şekilde sınıflandırılmıştır.  

 

Oluşturulan eğim haritasına göre arazinin yeşil renk ile gösterilen % 3’ü düze yakın 

olup 1 kodunu almıştır. Araştırma alanının gri renk ile gösterilen % 10’u hafif eğimli 2 

kodunu, sarı renk ile gösterilen % 35’i dik eğimli 3 kodunu, kırmızı renk ile gösterilen  

% 52’si çok dik eğimli 4 kodunu alacak şekilde sınıflandırılmıştır. Sonuç haritasından 

arazinin ani çıkış ve inişleri olan, homojen bir yapıya sahip olmadığı görülmektedir 

(Şekil 5.17). Rekreasyon planlaması yapılacak alanın yaklaşık % 50’sinin eğimi % 30’ 

dan fazladır. 
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Şekil 5.17 Kösrelik Göleti çevre arazisinin eğim haritası 
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CORINE Metodolojisi erozyon değerlendirme modeline göre arazi örtüsü sınıflarında 

orman, yoğun çalılık ve sürekli çayır alanları tamamen korumalı olarak tanımlanmakta 

ve 1 kodunu, ekili ve çıplak alanlar tamamen korumasız olarak tanımlanmakta ve 2 

kodunu alacak şekilde sınıflandırılmaktadır. 

 

Oluşturulan arazi örtüsü haritasına göre çalışma alanın yeşil renk ile gösterilen % 25’i 

bitki örtüsü ile kaplı olup tamamen korumalı olarak tanımlanmıştır. Geri kalan gri renk 

ile gösterilen % 75’lik kısım ya ekili alan olarak kullanılmakta ya da üzerinde sürekli 

bitki örtüsü bulunmamaktadır (Şekil 5.18). Korumalı alanda arazinin doğal bitki örtüsü 

olan ocak meşelik ve çalılıklar, suyun bol olabileceği ya da bitkilerin suyu rahat 

alabilecekleri eğimin nispeten az olduğu kuru dere yataklarında yoğunlaşmaktadır. 

Bölgede çok fazla yetişen geven bitkisinin bulunduğu alanlar da korumalı alan olarak 

tanımlanabilir ancak arazi yüzeyinde yoğun olarak bulunmadığı, ara ara öbekler halinde 

olduğu ve bunların arasında küçük parmak erozyonu gözlenmesi nedeniyle bu alanlar 

korumalı alanlar sınıfına sokulmamıştır.  
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Şekil 5.18 Kösrelik Göleti çevresi arazi örtüsü haritası 
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CORINE Metodolojisi erozyon değerlendirme modeline göre toprak erozyona 

duyarlılık, aşındırıcı güç ve eğim haritalarının üst üste çakıştırılması ve standart çarpma 

işlemi ile potansiyel toprak erozyon risk haritası elde edilmiştir. İşlem sonuçlarına göre 

0; erozyon yok 0 kodunu, 0-5; düşük erozyon riski 1 kodunu, 5-11; orta erozyon 2 

kodunu, >11 yüksek erozyon riski 3 kodunu alacak şekilde sınıflandırılmıştır.  

 

Oluşturulan potansiyel erozyon risk haritasına göre çalışma alanının kahverenkli taralı 

gösterilen % 10’u kayalık olduğu için potansiyel erozyon risk yoktur, yeşil renk ile 

gösterilen  % 9’unda düşük erozyon riski, sarı renk ile gösterilen % 66’sında orta 

erozyon riski, kırmızı renk ile gösterilen % 15’inde yüksek erozyon riski görülmektedir 

(Şekil 5.19). Bu sonuca göre orta derecede erozyon riskli alanların büyük yer kapladığı, 

yüksek erozyon riski taşıyan alanlar ise eğimin yüksek olduğu alanlarda gözlenmiştir.  
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Şekil 5.19 Kösrelik Göleti çevre arazisinin potansiyel erozyon risk haritası 

 

 



113 

 

CORINE Metodolojisi erozyon değerlendirme modeline göre potansiyel erozyon risk 

haritasının arazi örtüsü haritası ile beraber değerlendirilmesi sonucunda gerçek erozyon 

risk haritası oluşturulmaktadır. Gerçek erozyon riski mevcut bitki örtüsü ve arazi 

kullanım şartlarında oluşan erozyondur.  

 

Oluşturulan gerçek erozyon risk haritası sonucuna göre çalışma alanının kahverenkli 

taralı gösterilen % 10’u tamamen kayalık olarak tanımlandığından hiç erozyon 

olmadığı, yeşil renk ile gösterilen % 2’sinde düşük erozyon riski, sarı renk ile gösterilen 

% 24’ünde orta erozyon riski, kırmızı renk ile gösterilen % 62’sinde ise yüksek erozyon 

riski olduğu belirlenmiştir (Şekil 5.20). Sonuçtan da anlaşılacağı üzere bitki örtüsünün 

olmadığı ve aktif tarım arazisi olarak kullanılan alanlarda gerçek erozyon riskinin 

yükseldiği görülmektedir.  
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Şekil 5.20 Kösrelik Göleti çevre arazisinin gerçek erozyon risk haritası 
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Çalışma alanında eğime, bitki örtüsüne ve toprağın yapısına bağlı olarak şekil 5.21’den 

de görüldüğü gibi yer yer parmak erozyonunun olduğu alanlara rastlanmıştır. Eğimin 

dik olduğu alanlarda görülen küçük parmakların birleşerek olukları oluşturduğu ve 

bunların eğim aşağısında kuru derelere akarak doğrudan göletin içine ulaştığı 

görülmektedir. Bu durum erozyonun oluşturduğu olumsuz etkilerin yanında göletin 

zamanla dolması ve özelliğini kaybetmesi bakımından da tehlikelidir. Başlangıçta 

parmakların oluşumu kritik eğim aralığında yüzey akşının başlamasıyla olmaktadır. 

Moss vd. (1982), arazi yüzeyindeki parçalanmaların küçük kanallar ve mikro parmaklar 

içindeki akışını incelemişlerdir. Onlara göre ana akış eğim aşağı doğru olmakta, ikincil 

olarak da yanal bileşenler bu ana akışı beslemektedir. Bu birleşmeler tanecik taşınmaları 

ve küçük kanalların veya hendeklerin bir engelle karşılaşmasına kadar artarak devam 

etmektedir. Bunun oluşumu da kademe kademe ilerleyerek devam etmektedir. Düzensiz 

otlatma, yangın, düzensiz arazi kulanımı, arazi örtüsünün ve doğal bitkilerin bozulması, 

azalması erozyon riskini büyük ölçüde artıracaktır.  

 

 
 

Şekil 5.21 Gölet etrafında görülen parmak erozyonu 

 

 

Uygun olmayan arazi kullanımı, arazi bozulmasının temel nedenidir. Arazi denemeleri, 

benzer yağış parametreleri ve toprak tipi altında bitki örtüsü tipinin erozyon 

yoğunluğunu etkilediğini göstermektedir. Ekilen ve çıplak alanlardaki erozyon, 

ormanlık alan ya da otlaklardan daha fazla olmaktadır (Kirkby ve Morgan 1984). 
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Yukarıdaki şekilde görülen parmak erozyonu olan alan herhangi bir bitki örtüsü 

barındırmadığı için buna güzel bir örnektir. 

Toprağın erozyona duyarlılığı, farklı fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerden, iklim, 

hidrolojik, minerolojik ve topoğrafik durumlardan özellikle etkilenmektedir. Tanecik 

boyutu küçüldükçe yer değiştirme hızı artmakta, tanecik boyutu büyüdükçe birikme hızı 

artmaktadır. Toprağın bünyesi, agregat stabilitesi, infiltrasyon kapasitesi, organik ve 

inorganik madde içerikleri çok önemlidir. En az dayanıklı tanecikler silt ve hafif 

kumdur, % 40’tan fazla silt içeriği olan topraklar fazla erodibildirler (Richter ve 

Negendank 1977). Evans (1980), toprakları bulundurdukları kil içeriğine göre 

değerlendirmiş, kil içeriği % 9 ve 30 olan toprakların erozyona karşı hassas olduklarını 

belirtmiştir. Özellikle yağmur damlalarının büyüklüğünün, toprağa çarpma ve 

parçalama gücünün ve yağmurun akışa geçmesi ile taşınmasının önemi açıkça bellidir. 

Erozyonun yüzeydeki ve parmaklardaki akışı, yağışın karakterine, yoğunluğuna önemli 

ölçüde bağlıdır ve mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.    

 

Toprak temel minerallerin fazla olmasıyla, agregatların kimyasal bağla bağlı 

olmalarından dolayı daha istikrarlı (stabil) olacaktır. Islatma toprak agregatlarının 

yapışkanlığını azalttığından toprakları zayıflatır. Çimentolanmalarını azaltır ve 

şişmelerine neden olur ki partikülleri suyu adsorbe ederler. Kuru bir toprağı ıslatmak, 

toprağın içinde daha az hava olduğundan dolayı onun çamur halinde olmasından daha 

fazla agregatın parçalanmasına neden olur (Truman vd. 1990). Agregat stabilitesi ayrıca 

kil mineralinin tipine de bağlıdır. Kaolin, Halloysit, Klorit veya iri taneli Mikalar 

ıslanmayla genişlemeye dirençli olduklarından düşük erodibildirler. Simektit ve 

Vermikulit ıslanmayla şiştiklerinden daha yüksek erodibildirler. İllit ise orta bir 

pozisyona sahiptir (Morgan 2005). Toprağın infiltrasyon kapasitesi de önemlidir. Eğer 

toprağın infiltrasyon kapasitesi iyi ise verilen su toprak profili boyunca bulunan porları 

doldurarak devam edecek fakat toprağın por yapısına ve durumuna herhangi bir zarar 

vermeyecektir. Toprak agregatları stabil bir halde kalmış olacaktır. Eğer infilitrasyon 

kapasitesi iyi değilse topraktaki kil mineralleri şişecek ve bu su geçişini 

kolaylaştırmayacaktır. Toprağın derinliği ve profil yapısı da önemlidir. Agregat 

stabilitesine toprak içindeki organik ve kimyasal bileşenlerinin etkisi büyüktür. Burada 
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organik maddenin orjini de önemlidir. Çim, nadas alanları ve çiftlik gübreleri toprak 

agregatlarının stabilitesine katkıda bulunur, peat ve kompoze olmamış bitki sapları 

agregat gücünü çok az artırdığından nadiren toprağı korur. Erozyon kontrolünde çok 

önemli olan kimyasallar, toprak kilinin kolayca ayrışma oranını belirler (yani killerin 

ayrışmasında, parçalanmasında önemlidir). Değişebilir sodyumun yüksek oranı 

ıslaklıkta toprak yapısının çabuk bozulmasına neden olabilir, sonuçta gücü kaybolur, 

yüzeyin kabuk oluşumuna neden olur ve toprağın por boşluklarını dolduran bağımsız kil 

mineralleri infilitrasyonun azalmasına neden olur. Toprağa gübre olarak verilen sodyum 

bitki gelişimini artırdığı gibi değişebilir sodyumun da artmasına neden olmakta ve 

sonuç olarak toprak stabilitesini olumsuz etkileyebilmektedir (Miller ve Summer 1988). 

Toprağın kil ve silt fraksiyonlarının içindeki fazla kalsiyum karbonat da yüksek 

erodibiliteye neden olmaktadır (Barahona vd. 1990, Merzouk ve Blake 1991). 

 

5.3 CORINE Metodolojisine Göre Arazi Kalitesi Haritaları 

 

 

Çalışma alanının arazi kalitesini belirleyebilmek amacıyla gerekli olan toprak analizleri 

ve bunlara bağlı olarak gerekli olan haritalar hazırlanmıştır. Toprak kalitesi kavramı 

özellikle son 10 yıldır toprak bilimi literatüründe yer almaktadır. Çevresel yönetmelik 

ve koruma kararlarının alınmasında toprak kalitesi kavramı çok önemlidir. 

 

CORINE Metodolojisine göre arazi kalitesi haritaları oluşturulurken gerekli olan bütün 

parametrelerden bünye, derinlik, drenaj haritaları ve bunların çakıştırılmalarıyla toprak 

kalitesi haritası oluşturulmuştur. 

 

İklim kalitesinin oluşturulmasında gerekli olan üç parametre vardır. Bunlardan biri olan 

vejetasyon indeksi haritalarının oluşturulmasında arazi üzerindeki bitkilerin belirli 

sürelerle arazide bulunma durumuna göre hazırlanan haritalar kullanılmıştır. 

 

Bagnouls Gaussen Kuraklık indeksi, erozyon değerlendirme çalışmasında olduğu gibi 

35 yıl için değerlendirilmiş ve indeks ortalama değeri 123.409 olarak çıkmıştır. Bu 

değer 121-160 arasında kaldığı için 4. sınıf olarak bulunmuştur. 
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Don indeksi metodolojide belirtilen şekillerde hesaplanmış, çalışma alanında uzun yıllar 

ortalama iklim verilerine dayanarak don riskinin olabileceği belirtilmiştir. Hesaplamalar 

sonucunda don indeksi 105.78 çıkmıştır. CORINE sınıflamasına göre bu değer >50 

olduğu için 3. sınıf yüksek don riski olduğu bulunmuştur. 

 

Bu üç parametrenin birlikte değerlendirilmesiyle iklim kalitesi haritası oluşturulmuştur. 

Arazi kalitesi değerlendirme modelinde kullanılan bir diğer parametre arazi 

geliştirmedir. Burada sulanabilen ve sulanamayan alanlar ayrı kod değerlerini alarak 

haritalandırılmışlardır. 

 

CORINE Metodolojisi arazi kalitesi değerlendirme modeline göre killi tın, kumlu killi 

tın, tın, kumlu tın, tınlı kum bünyeli topraklar iyi kaliteli ve 1 kodunu; siltli killi tın, 

siltli tın, kumlu kil orta kaliteli ve 2 kodunu; kil, siltli kil, silt ve kum bünyeli topraklar 

zayıf kaliteli topraklar olup 3 kodunu alacak şekilde sınıflandırılmıştır.  

 

Oluşturulan bünye haritasında kahverenkli taralı gösterilen alanlar çıplak kayalık 

alanlardır ve toplam alanın % 10’unu kaplamaktadır. Yeşil renk ile gösterilen killi tın, 

kumlu killi tın, tın, kumlu tın, tınlı kum bünyeli topraklar toplam alanın % 35’ini; sarı 

renk ile gösterilen siltli killi tın, siltli tın, kumlu kil bünyeli topraklar toplam alanın % 9’ 

unu; turuncu renk ile gösterilen kil, siltli kil, silt ve kum bünyeli topraklar ise toplam 

alanın % 46’sını kaplamaktadır (Şekil 5.22). 
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Şekil 5.22 Kösrelik Göleti arazi kalitesi haritasında kullanılacak bünye haritası 
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Toprak drenaj durumu toprak profilinde drenaj sorunlarının (su kaybetme veya drenaj 

direnci) varlığı ya da yokluğu anlamına gelmektedir. CORINE Metodolojisi arazi 

kalitesi değerlendirme modeline göre iyi drenajlı olan alanlara 1 kodu, kötü drenajlı 

olan alanlara da 2 kodu verilecek şekilde sınıflandırılmıştır.  

 

Oluşturulan drenaj haritasına göre arazinin yeşil renk ile gösterilen iyi drenajlı alanlar 

toplam alanın % 10’unu; kırmızı renk ile gösterilen kötü drenajlı alanlar toplam alanın 

% 90’ını kaplamaktadır (Şekil 5.23).  
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Şekil 5.23 Kösrelik Göleti çevre arazisinin drenaj haritası 
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CORINE Metodolojisi arazi kalitesi değerlendirme modeline göre toprak bünyesi, 

toprak derinliği, drenaj sınıfı haritalarının üst üste çakıştırılması ve standart çarpma 

işlemi ile toprak kalite sınıfı haritası elde edilmiştir. İşlem sonuçlarına göre <2,5 yüksek 

kaliteli ve 1 kodunu, 2,5-5,5 arası orta kaliteli 2 kodunu, >5,5 düşük kaliteli topraklar 

olup 3 kodunu alacak şekilde sınıflandırılmıştır.  

 

Oluşturulan toprak kalitesi haritasına göre kahverenkli taralı gösterilen çıplak kayalık 

alanlar toplam alanın % 10’unu; yeşil renk ile gösterilen yüksek kaliteli alanlar toplam 

alanın % 11’ini; sarı renk ile gösterilen orta kaliteli alanlar toplam alanın % 31’ini; 

kırmızı renk ile gösterilen düşük kaliteli alanlar ise toplam alanın % 48’ini 

kaplamaktadır (Şekil 5.24). 
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Şekil 5.24 Kösrelik Göleti çevre arazisinin toprak kalitesi haritası 
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CORINE Metodolojisi arazi kalitesi değerlendirme modeline göre iklim kalitesinde 

oluşturulan vejetasyon haritası +5ºC’ den daha yüksek sıcaklıkta bitkilerin arazide 

kaldıkları süreye göre tanımlanmaktadır. Buna göre 11 aydan daha fazla sürede arazide 

kalan bitkilerin olduğu alanlar uzun süre olarak tanımlanmakta ve 1 kodunu; 8-11 ay 

arası arazide kalan bitkilerin olduğu alanlar orta süre olarak tanımlanmakta ve 2 

kodunu; 8 aydan daha kısa süreli arazide kalan bitkilerin olduğu alanlar ise kısa süreli 

olarak tanımlanmakta ve 3 kodunu alacak şekilde sınıflandırılmaktadır. 

 

Oluşturulan vejetasyon haritasına göre koyu yeşil renkli gösterilen alanlar 11 aydan 

daha uzun yaşayan bitkilerle kaplıdır ve toplam alanın % 24’ünü kaplamaktadır. Açık 

yeşil renk ile gösterilen alanlar 8-11 ay arası sürelerde yaşayan bitkilerle kaplıdır ve 

toplam alanın % 14’ünü kaplamaktadır. Kahverenkli gösterilen alanlar ise 8 aydan daha 

kısa süreli yaşayan bitkilerle kaplıdır ve toplam alanın % 62’sini kaplamaktadır (Şekil 

5.25). 
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Şekil 5.25 Kösrelik Göleti çevresinin vejetasyon indeksi haritası 
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CORINE Metodolojisi arazi kalitesi değerlendirme modeline göre toprak kalite indeksi, 

iklim kalite indeksi, eğim indeksi haritalarının üst üste çakıştırılması ve standart çarpma  

işlemi ile potansiyel arazi kalitesi haritası elde edilmiştir. İşlem sonuçlarına göre 0-5 

arası yüsek kaliteli ve 1 kodunu, 5-11 arası orta kaliteli ve 2 kodunu, >11 düşük kaliteli 

ve 3 kodunu alacak şekilde sınıflandırılmıştır. 

 

Oluşturulan potansiyel arazi kalitesi haritasına göre kahverenkli taralı gösterilen alanlar 

çıplak kayalık alanlar olup toplam alanın %10’unu; yeşil renk ile gösterilen yüksek 

kaliteli alanlar toplam alanın % 3’ünü; sarı renk ile gösterilen orta kaliteli alanlar toplam 

alanın % 8’ini; kırmızı renk ile gösterilen düşük kaliteli alanlar ise toplam alanın % 

79’unu kaplamaktadır (Şekil 5.26). Toprak örnekleri analiz sonuçlarına göre şekil 

5.26’daki potansiyel arazi kalitesi haritasında sarı renk ile gösterilen alanlarda yer alan 

Örnek 3 ve 6’da pH hafif alkali, çok fazla kireçli, organik maddesi çok az olan tuzsuz 

topraklardır. Ayrıca bu alanda azot az, fosfor ve potasyum fazladır, bor ise çok az 

miktardadır. Örnek 8’de pH hafif alkali, az kireçli, az organik maddeli tuzsuz topraktır. 

Azot az, fosfor ve potasyum fazla, bor çok azdır. Profil 2’de pH nötr, orta kireçli, 

organik maddesi az, tuzsuz topraklardır. Profil 3’te de pH nötr, orta kireçli, organik 

madde az, tuzsuz topraklardır. Azot az, fosfor ve potasyum miktarları yüksek, bor çok 

azdır. Kırmızı renk ile gösterilen alanlarda Örnek 1’de pH hafif alkali, fazla kireçli, 

organik madde miktarı az tuzlu topraklardır. Azot az, fosfor ve potasyum miktarları 

fazladır, bor’ a ise hiç rastlanmamıştır. Örnek 2’de pH hafif alkali, orta kireçli, organik 

maddesi çok az tuzsuz topraklardır. Azot, fosfor ve potasyum miktarları fazla, bor azdır. 

Örnek 4’te pH hafif alkali, kireçsiz, organik maddesi az, tuzsuz topraklardır. Azot çok 

az, fosfor ve potasyum miktarları fazla, bor çok azdır. Örnek 5’te pH hafif alkali, orta 

kireçli, organik madde az, tuzsuz topraklardır. Azot fazla, fosfor ve potasyum çok fazla, 

bor ise azdır. Örnek 7’de pH hafif alkali, orta kireçli, organik maddesi az tuzsuz 

topraklardır. Azot yeterli, fosfor ve potasyum fazla, bor az miktardadır.  Örnek 9 ve 10’ 

da pH hafif alkali, az kireçli, az organik maddeli tuzsuz topraklardır. Örnek 9’da azot 

miktarı az, Örnek 10’da fazladır. Fosfor ve potasyum miktarları yeterli bor miktarı 

azdır. Profil 1’de pH hafif asidik, kireçsiz, tuzsuz, organik maddesi yüksek çıkmıştır. 

Azot az, fosfor ve potasyum miktarı yüksektir. Profil 2’de pH hafif alkali, organik 
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madde az, orta kireçli, tuzsuz topraklardır. Azot yeterli, fosfor ve potasyum miktarı 

yüksek, bor ise az miktardadır (Abbott 1989, Gourley 1999). 
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Şekil 5.26 Kösrelik Göleti çevre arazisi potansiyel arazi kalitesi haritası 
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CORINE Metodolojisi arazi kalitesi değerlendirme modeline göre arazi geliştirme 

haritasını hazırlarken sürekli sulanabilir (taban arazi, suya yakın, sulanabilir arazi) 

araziler 1 kodunu; sürekli sulanamayan araziler de 2 kodunu alacak şekilde 

sınıflandırılmıştır. 

 

Oluşturulan arazi geliştirme haritasına göre kahverenkli sulanabilir alanlar toplam 

alanın % 18’ini; yeşil renk ile gösterilen sulanamayan alanlar ise toplam alanın % 82’ 

isini kaplamaktadır (Şekil 5.27). 

 

Toprak örnekleri analiz sonuçlarına göre şekil 5.27’deki arazi geliştirme haritasında 

yeşil renk ile gösterilen alanlar Örnek 1‘de Tarla Kapasitesi orta yüksek, Solma Noktası 

orta-kısmen düşük ve Hidrolik İletkenlik yavaştır. Örnek 2’de Tarla Kapasitesi yüksek, 

Solma Noktası çok yüksek, Hidrolik İletkenlik ise yavaştır. Örnek 4’te Tarla Kapasitesi 

orta kısmen düşük, Solma Noktası orta, Hidrolik İletkenlik orta kısmen yavaştır. Örnek 

5’te Tarla Kapasitesi yüksek, Solma Noktası çok yüksek, Hidrolik İletkenlik ise çok 

yavaştır. Örnek 6’da Tarla Kapasitesi orta, Solma Noktası yüksek ve Hidrolik İletkenlik 

yavaştır. Örnek 7’de Tarla Kapasitesi orta yüksek, Solma Noktası çok yüksek, Hidrolik 

İletkenlik ise çok yavaştır. Profil 2’de Tarla Kapasitesi orta yüksek, Solma Noktası 

yüksek, Hidrolik İletkenlik yavaştır. Profil 4’te Tarla Kapasitesi ve Solma Noktası orta, 

Hidrolik İletkenlik ise kısmen yavaştır. Haritada kahverenkli gösterilen alanların toprak 

analiz sonuçlarına göre Örnek 3’te Tarla Kapasitesi yüksek, Solma Noktası çok yüksek, 

hidrolik iletkenlik yavaştır. Örnek 8, 9 ve 10’un olduğu alanların Tarla Kapasitesi orta, 

Hidrolik İletkenlikleri yavaş, Örnek 8 ve 10’un Solma Noktası yüksek, Örnek 9’un 

Solma Noktası ortadır. Yine bu alanlara giren Profil 3’ün Tarla Kapasitesi orta, Solma 

Noktası yüksek, Hidrolik İletkenliği ise yavaştır (Munsuz 1982, Tüzüner 1990). 
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Şekil 5.27 Kösrelik Göleti çevresi arazi geliştirme haritası 
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Gerçek arazi kalitesi, mevcut yönetim koşulları altında arazinin mevcut kalitesi ile 

ilgilidir. CORINE Metodolojisi arazi kalitesi değerlendirme modeline göre, gerçek arazi 

kalitesinin bulunmasında mevcut arazi geliştirmeleri dikkete alınır ve potansiyel arazi 

kalitesi ile arazi geliştirme birlikte değerlendirilerek gerçek arazi kalitesi haritası 

oluşturulmaktadır. 

 

Oluşturulan gerçek arazi kalitesi haritası sonucuna göre kahverenkli taralı gösterilen 

çıplak kayalık alanlar toplam alanın % 10’unu; yeşil renk ile gösterilen yüksek kaliteli 

alanlar toplam alanın % 2’sini; sarı renk ile gösterilen orta kaliteli alanlar toplam alanın 

% 5’ini; kırmızı renk ile gösterilen düşük kaliteli alanlar toplam alanın % 83’ünü 

kaplamaktadır (Şekil 5.28). Gerçek arazi kalitesinin yüksek olduğu alanların killi tınlı 

bünyeye sahip  eğimin çok az ve derin topraklar olduğu gözlenmiştir. Bu alanlarda 

organik madde miktarının %1,47-2,4 arasında değiştiği, pH’ nın 6,5-7,5 arası olduğu ve 

aşırı kireç içermediği belirlenmiştir. Haritadan da görüleceği gibi kuru dere yataklarında 

olan taban arazilerin de gerçek arazi kalitesi yüksek çıkmıştır. Ancak bu alanların taşkın 

riski göz önünde bulundurularak planlamaların geçekleştirilmesi gerekmektedir.    
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Şekil 5.28 Kösrelik Göleti çevresi gerçek arazi kalitesi haritası 
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Bitki yetiştiriciliğinde bakı durumu, güney ve doğu yönlerinde sıcaklığın yüksek olması 

sonucu erken çiçeklenme ve erken olgunlaşma sağlaması açısından önemlidir. Ancak bu 

yöneyde ilkbahar geç donlarından zararlanma ihtimali yüksektir. Kuzey yönlerinde 

çiçeklenme ve olgunlaşma geç olmasına rağmen ilkbahar geç donlarından zararlanmalar 

en azdır. Çalışma alanı bakı haritası şekil 5.29’da verilmiştir. Planlanmanın uygulama 

aşamasında bitkiler dikilirken bakı durumu dikkate alınacaktır.  
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Şekil 5.29 Kösrelik Göleti çevresi bakı haritası 
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5.4. Arazi Uygunluk Sınırlarının Belirlenmesi ve Bitkilendirme 

 

 

Planlanacak olan Kösrelik Göleti Kırsal Rekreasyon alanı topraklarının daha önce 

belirlenmiş olan morfolojik, fiziksel ve kimyasal kalite parametreleri incelenmiş ve 

sonuç olarak bölgenin arazi uygunluk haritası oluşturulmuştur (Şekil 5.30). 

Haritalamada bu özelliklerin yanında eğim, erozyon ve arazi mülkiyet durumu da göz 

önünde bulundurulmuştur. 

 

Çalışma alanının 32 ha’lık kısmı imar haritalarına göre orman alanı olarak belirtilmişti, 

bu alan orman alanı olarak kalacak, mevcut olan ağaçlıklar, ocak meşelikler ve çalılıklar 

korunarak çıplak olan yerler tesfiye edildikten sonra uygun ağaçlar dikilecektir. Arazi 

kullanımının orman alanından otlak ve ekili alana dönüştürülmesi organik karbon 

miktarını ve stabil agregat içeriğini azaltarak üst toprağın kalitesini düşürür. Şu an için 

Orman Bölge Müdürlüğü ve Keçiören Belediyesi tarafından bahsi geçen bölgenin 

ağaçlandırma çalışmasına başlanmıştır. Bu çalışma esnasında alana orman içi yollar ve 

terasların yapılması dışında mümkün olduğunca ekolojik dengeyi bozmamak adına 

büyük iş makinalarının girmesine izin verilmemiştir. 30 Eylül 2006 Tarih ve 26305 

Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Mesire Yerleri Yönetmeliği”’ ne 

göre bu alanların halkın rekreason ihtiyacının karşılanmasında kullanılabilir hükmüne 

göre piknik alanı olarak kullanılması düşünülmektedir. Uygulama projesinde uygun 

yerlere piknik masası ve çeşmeler konularak orman içi piknik alanları oluşturulacaktır. 

 

Herhangi bir yerdeki bitki örtüsünün; toprağı humusça zenginleştirmek, kök sistemiyle 

toprağa bağlanarak havalanmayı geliştirmek, toprağa besin maddeleri sağlamak, 

mikroklimayı hidrolojik durumu olumlu yönde değiştirmek; güzel görünüm sağlamak, 

gürültü, toz, gaz gibi zararlı elamanların yayılmasını önlemek gibi çok sayıda yararları 

bulunmaktadır. Kırsal peyzaj planlamanın biçimlendirme, geliştirme, düzenleme ve 

korumada en önemi elemanı bitki örtüsüdür.  
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Şekil 5.30 Kösrelik Göleti çevresinin arazi uygunluk haritası 
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Bitkilendirme yoluyla veya canlı ve cansız materyal karışımıyla peyzaj düzenlemesi 

denince, insan ve bütün canlılar için uygun fiziksel, psikolojik ve ekolojik koşulları 

yaratmak üzere yalnız bitki topluluğu, türü ve organları veya cansız materyalle birlikte 

bunların kullanılması yoluyla peyzaj veya strüktürünün düzenlenmesi anlaşılmaktadır 

(Bayraktar ve Köseoğlu 1977). 

 

Çalışma alanında bitki türünün çeşidinin seçilmesi, bitkilerin uygun yerlere dikilmesi ve 

bu bitkilerin dikilecekleri yerde sağlıklı bir şekilde büyüyebilmeleri için gerekli 

önlemlerin alınması da önemlidir. Bunun için oluşturulan eğim, bakı, derinlik, erozyon 

ve diğer toprak parametrelerini gösteren haritalar kullanılarak ekim, dikim işlemleri 

gerçekleştirilmelidir. Kurak ve yarı-kurak bölgelerde ekim-dikim yapıldıktan sonra 

ağaçlar büyüdükçe su ihtiyacı hızla artmakta, kök sahası yatay ve dikey yanda genişlese 

de, kuraklıktan dolayı ağaçlarda gelişmeler duraklamakta, yapraklar küçülmekte ve 

erken dökülmektedir. Bu nedenle fidan aralık ve mesafelerini bu bölgelerde normal 

ağaçlandırmalardan daha geniş almak gerekmektedir (Anonim 2013b). Rüzgar 

şeritlerinin oluşturulması, kıyı şevlerinin korunması, erozyonun engellenmesi gibi bir 

takım fiziksel faydaları olabileceği gibi, gürültüye karşı önlem almak, araba far 

ışıklarına karşı bitkilendirme yapmak gibi psikolojik faydaları da olabilmektedir.  

 

Dünyanın yarıkurak pekçok bölgesinde, sürekli bitki örtüsü olarak ağaçlandırma 

erozyonu önleme, su kaynakları ve arazi kullanımının sürdürülebilirliği, kırsal alanlarda 

nüfusun yerleşmesi ve çölleşmeye karşı önlem alınmasında önemli bir rol 

oynamaktadır. Diğer yatırımlarla karşılaştırıldığında ağaçlandırma yatırımlarının daha 

uzun vadeli ve doğa koşullarının etkisinin çok fazla ve risk olasılığının yüksek olduğu 

görülmektedir (Kalıpsız 1970). Bu nedenle orman ağaçlandırma çalışmaları 

planlanırken, yetişme ortamı koşullarının iyice incelenip karlılığı en fazla ve riski en 

düşük ağaç türü fidanları ve dikim tekniklerinin seçilmesi zorunlu olacaktır (Karakurt 

2002).  Dağdaş’a (2006) göre, doğaya uygun ormancılık esasları doğrultusunda 

çalışılacak olan alanda mevcut doğal türlerin yerinden korunması ve orijin problemi de 

dikkate alınarak ekolojik istekleri bakımından kanaatkar olan türler tercih edilmelidir 

(Karakuş 2010).  Kurak ve yarıkurak bölgelerde kuraklığa dayanıklı bitki türleri 

seçilmelidir ki bu bitkilerin en önemli özelliği derin kök sistemine sahip olmalarıdır, 
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aksine sığ köklü fidan türleri kesinlikle düşünülmemelidir. Bu tür bölgelere uyan ibreli 

türlerden en iyisi karaçam ve sedir, yapraklı türlerden de meşedir. Diğer yapraklı türler 

Aylantus, Eleagnus, Pistacia, Morus, Prunus, Badem, Mahlep, Harnup ve Menengiçtir 

(Anonim 2013b). Hosseini ve Rahimi (2012), kent park alanlarında daha fazla sulama 

ile Karaağaç, Çınar, İtalyan Selvi gibi bazı süs bitkisi türlerinin biyolojik çeşitliliği 

artırmak için kullanılabileceğini belirtmişlerdir. 

 

Çalışma alnında değerlendirilecek uygun bitki türlerinin seçilmesinde arazi 

çalışmalarıyla gözlemlenen yerel bitki türleri, TÜBİTAK-TÜBİVES (Türkiye Bitkileri 

Veri Servisi) Programı ve Davis’ in “Flora of Turkey” isimli kaynaklardan ve verilerden 

yararlanılarak çıkarılmıştır. Bunun dışında planlanan alan rekreasyon alanı olduğu için 

daha iyi görsel alanlar kazandırabilmek amacıyla uygun görülen diğer bitkilere de yer 

verilmiştir. Bu bitkilerin uygun yerlere dikilerek gerekli bakım ve koruma önlemleri 

alınarak yetiştirilmesi planlanmaktadır. Uygulanması düşünülen bitkilerin ayrıntılı 

bilgisi EK 3’te sunulmuştur. 

 

Uygulama alanında ağaç, çalı ve diğer bitkilerin dikilmesinde aşağıdaki özelliklere 

dikkat edilmesi gerekmektedir; 

 Dikilen yerin topoğrafik durumu ve yükseltisi 

 Toprak yapısı 

 İklim değerleri 

 Var olan yapıların biçim ve renkleri 

 Alanın genişliği ve bakısı  

 Doğalda var olan bitkiler 

 Elektrik, su, kanalizasyon vb. donatılar ile yaya kaldırımlarının durumu (mevut 

ve planlanan) 

 Belirlediğimiz amaçlar (önceden yapılmış olması gereken plan) 

 Dikilecek ağaç ve ağaçcıkların biyolojik ve ekolojik istekleri 

 Dikilecek ağaç/fidanın kalitesi 

 Dikilme aralıkları 
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Çalışma alanı kurak-yarı kurak bölgede olduğundan ağaçlandırma çalışmalarında geniş 

yapraklı ağaçların çok fazla kullanılmaması tavsiye edilmektedir. Ağaçlandırma 

sahasında sulama olanakları olsa bile yöredeki düşük nispi nem dolayısıyla bu 

yaprakların yüksek transpirasyon hızına karşılık köklerin bunu telafi etme hızı yetersiz 

kalacaktır. Ancak planlanan alanın rekreasyon alanı olması nedeniyle görsel olarak 

zengin bir yapıya sahip olması; yabani hayvanların yuva yapmaları, onların 

yaşayabilmeleri için uygun ortam yaratmaları gibi olumlu katkıları nedeniyle planlama 

alanında dikilmelerine ve geliştirilmelerine izin verilmiştir.  

 

Çalışma alanında yetiştirilecek bitkilerin seçilmesinde TÜBİVES (Anonim 2012b), 

Türkiye Bitkileri Listesi (Anonim 2012d), Flora of Turkey (Davis 1984), Orman ve Su 

İşleri Bakanlığı Raporu (Anonim 2013b), ilgili internet siteleri gibi kaynaklardan 

faydalanılmıştır (Anonim 2004). 

   

Davis’in (1984) “Flora of Turkey”(2) adlı eserine göre ülkemiz enlem ve boylamlar 

dikkate alınarak grid sistemine göre karelere ayrılmaktadır. Dikey yönde kuzeyden 

güneye doğru A, B, C olmak üzere 3’ e, yatay yönde batıdan doğuya doğru 1’den 10’a 

kadar olmak üzere 10’a bölünerek 2’ şer derecede 29 kareye ayrılmaktadır. Çalışma 

alanımız bu grid sistemine göre A4 karesine girmektedir. 

 

Planlama bölgesinde özel mülkiyet alanları bulunmaktadır ve bu alanlar sahipleri 

tarafından kuru tarım alanları, bahçecilik, balık çiftliği şeklinde kullanılmaktadır. Bu 

alanlar tarım peyzajlarını oluşturmaktadır ve arazi sahipleri desteklenerek bu şekilde 

kullanımlarına devam edilecektir. Arazi mülkiyeti konusunda özel mülkiyetin mi yoksa 

kamu mülkiyetinin mi daha kazançlı olacağı konusunda kesin bir sonuç yoktur. 

Planlama alanında kamulaştırmaya yapılacak masraflar da göz önünde 

bulundurulduğunda, arazi sahibi yöre halkının desteklenmesi, planlamaya dahil edilerek 

iş sahibi olmaları bakımından geliştirilmeleri daha kazançlı olacaktır. Vatandaş hem 

arazi sahipliğini kaybetmeyecek, hem kendi işini yaptığı için daha şevkle çalışacaktır. 

Buna göre mevcut durumda var olan balık çiftliği desteklenip büyütülecektir. Ayrıca 

balık çiftliğinin yanına lokanta yapılması da planlanmıştır. 
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Çalışma alanında bulunan ve özel mülkiyete ait olan kuru tarım yapılan yaklaşık 4 ha 

arazinin yine aynı şekilde planlanması ve sahiplerince kullanılmasına karar verilmiştir. 

Bu alanların arpa, buğday ekimine devam edilmesi ve yöre çiftçisinin teşvik edilmesi ve 

destek olunması gerekmektedir. Kösrelik Göletinin hemen yanında bulunan tarla arazisi, 

eğimin az ve derin toprak olması, organik maddenin 1.39, killi tınlı toprak olmaları 

nedeniyle toprak kalite parametreleri nispeten iyi olan topraklardır. Dolayısıyla bu 

alanların tarla sahiplerinin de isteğiyle sebzelik ve meyvelik gibi daha fazla gelir getiren 

tarımsal ürün yetişriciliğine dönüştürülmesi düşünülebilir. Bu alanlarda sebzecilik, 

meyvecilik, buğday, arpa üretimine devam edilecek, çiftçiler organik tarım uygulama, 

geliştirme ve pazarlama konularında desteklenecektir. 

 

Vadi tabanında gece ve gündüz hava akımı değişiklik göstermektedir. Sabahın erken 

saatlerinde vadi tabanından yukarı doğru hava akımı gözlenirken, akşam ve gecenin 

ilerleyen saatlerinde tam tersi bir hava akımı gözlenmektedir. Bu da bazı aktivitelerin 

uygulanmasında sınırlayıcı olabilmektedir. Geceleri vadi tabanına doğru gerçekleşen 

hava akımları soğuktur ve tabanda don riskini artırır. Yamaçlarda ise don riskinin daha 

az olduğu termik bir kuşak oluşur (Mopt 1991). Bu nedenlerden dolayı Savak 

çıkışındaki vadi tabanının başlangıcında yapılması planlanan organik bahçeciliği 

planlarken olabilecek don tehlikesini en aza indirmek için tabandaki düzlüklerde 

sebzecilik, yamaçlarda ise modern tesis edilmiş, organik veya iyi tarım uygulamalı, 

bakımlı % 76-100 kapalılık sağlayabilen meyve bahçeciliği şeklinde düşünülmesi 

öngörülmektedir. Ancak özellikle çok yıllık bahçe bitkilerinde toprak derinliği önemli 

bir faktördür, meyve ağaçları ve asma derin bir toprak tabakasına ihtiyaç duyar 

(Ağaoğlu vd. 1987). Elma, ceviz, dut, kiraz gibi meyve ağaçları türlerine bağlı olarak 

değişmekle birlikte çok derin ve derin topraklara ihtiyaç duymaktadırlar. Bunun için 

bitki dikimleri esnasında bu özelliğin de göz önünde bulundurulması verimliliği 

artıracaktır. 

 

Toprak tekstürü meyve ağaçları yetiştiriciliğinde çok önemlidir. Özellikle taban 

kısmında ağır killi toprakların yoğun olması su geçirmeyen bir katman şeklinde 

olacağından ve alt katmanlara suyu geçirmeyeceğinden buralarda yetiştirilen ağaçlarda 

kök çürüklüğü problemine neden olacaktır. Elma, erik, ayva gibi derin köklü olmayan 
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ağaçlar killi topraklarda iyi yetişmekte, badem, fıstık, kayısı gibi derin köklü ağaçlar ise 

killi topraklarda çok iyi yetişmemektedirler (Özbek 1978). Tınlı topraklar kolay tava 

gelmeleri, kolay toprak işleme olanaklarını sağlamaları ve bitkiler tarafından en uygun 

yetişme ortamı özelliklerini taşımalarından dolayı tarla tarımı, bahçecilik ve sebzecilik 

açısından en uygun topraklardır. Badem, zeytin, fıstık, incir, asma kireçli toprakları 

sever, erik ceviz gibi meyveler de kireçli topraklarda yetiştirilebilmektedir fakat ayva 

kireçli topraklarda yetiştirilemez (Özbek 1993). 

 

Çalışma alanında yeterli yükseklikte ve görüş alanı iyi olan dört adet seyir noktası 

konulmuştur. Seyir noktaları görüşün iyi algılanması bakımından kuzey yönü 

doğrultusunda konumlandırılmalıdır (Sözen ve Şahin 1988). Bu noktalara dürbünler 

konularak kuş gözlem noktaları olarak da değerlendirilebilir. 

 

Çocuk oyun alanları ve spor sahaları bir bütün olarak düşünülmüş, piknik alanı ile iç içe 

değerlendirilmiştir. Dolayısıyla çocuk oyun alanları aktif ve pasif bölgeler içerecek 

şekilde ayrılabilir. Pasif alanlar denetlemeyi gerektiren daha küçük çocuklar için daha 

sakin aktiviteler sunarken, aktif alanlar daha büyük çocuklar için daha hareketli ve aktif 

oyunlara yer verilir. Çocuk park alanında planlanan rekreasyon alanının ruhuna uygun 

doğal materyaller seçilmelidir. Doğal ağaç kütüklerinden veya telefon direklerinden 

oturma ve tırmanma alanları oluşturulması, büyük variller ve su bidonlarının kısmen 

kuma gömülmesiyle sürtünme tünelleri, kum havuzları, araba lastiklerinden salıncaklar 

yapılabilir. Spor alanları çocuk oyun alanlarının hemen altındaki düzlüklere 

planlanmıştır. 

 

Gölet yakın çevresi doğal güzelliklerle doludur. Gölet balık avcılığı, yelken, kayık, kano 

gezileri gibi rekreasyonel faaliyetlere uygundur. Göl kenarında bir takım bitkiler 

yetiştirilebileceği gibi gölün içinde de bazı bitkileri yetiştirmek mümkündür. Çalışma 

alanının potansiyel kullanımının doğru olarak anlaşılabilmesi için vejetasyon tiplerinin 

belirlenmesi şarttır. Sözen ve Şahin (1988) bataklık ve ıslak alan vejetasyonunun yaban 

yaşama için uygun olduğunu belirtmişlerdir. Dolayısıyla gölet kenarında kalan alanların 

bu kullanıma ayrılması daha doğru olacaktır. Mevcut olanın korunması, 

zenginleştirilmesi açısından önemlidir. Su içi ve sucul bitki türleri olarak mevcut 

sazlıklardan bir kısmı temizlenip bir kısmı da korunacaktır. Aynı zamanda gölet içinde 
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çok az miktarda Nymphaea (Nilüfer) konulup, bölge koşullarına uygun Typhs latifolia 

yetiştirilebilir. Bunların yanında Ajuga reptans (mayasıl otu-mavi borazan), 

Atropurpurea (kadıntuzluğu), Aruncus sylvester (gelin püskülü), Bergenia cordifolia 

(taşkıran), Cimicifuga racemosa (karayılan otu- kadın otu), Helianthus salicifolia, 

Hemerocallis hybrida (kaya çiçeği) gibi bitkilerin de dikilmesi uygun olabilir. Aynı 

alana planlanması düşünülen kano gezinti durağı, sazlıkların bir kısmı temizlenerek 

ahşap olarak planlanacaktır. Kösrelik göletinde yapılması planlanan kano ve tekne 

gezintileri için kullanılacak olan teknelerin karadan suya indirilmesi için maksimum 

%10 eğimli olan kıyılar kullanılmalıdır. Sözen ve Şahin (1988), bu konuda tekne 

çekerek rampası, dubalar, demirleme dubaları ve detaylarını ayrıntılı olarak 

açıklamışlardır. Arazide planladığımız yer bu koşullara uymaktadır. 

 

Haritada doğal yaşam alanı olarak gösterdiğimiz alanlar, bitki çeşitliliğinin ve 

canlılığının en fazla olduğu alanlardır. Uzaktan bakıldığında bile bu farklılık 

görülebilmekedir. Bu alanlar aynen olduğu gibi bırakılacak, üzerinde herhangi bir 

uygulama yapılmayacak gelen ziyaretçilerin ve öğrencilerin görselliğine ve 

araştırmasına sunulacaktır. 

 

Step ve kurakçıl bitkiler alanı olarak belirtilen kısım, arazinin derinliğinin en az, 

erozyonu yüksek, taşlık-kayalık ve toprak kalite parametrelerinin zayıf olduğu 

alanlardır. Fakat bu alanda çok renkli kayaçlara ve bunlara bağlı olarak damar şeklinde 

devam eden çok renkli toprak kitlelerine rastlanmıştır. Bu alanlar genel olarak doğal 

yapısı bozulmadan kaya bahçelerine dönüştürülecek mevcut bitki çeşitliliği yöreye 

uyumlu diğer bitkilerin de dikilmesiyle daha da renklenecektir. Bu alanlara sarılıcı, 

yayılıcı, sarkık formlu bitkilerin kullanılması, yerel bazı yer örtücülerin çalı ve otsu 

bitkilerin kullanılması yararlı olacaktır. Kaya bahçeleri ilk kez Doğu Asyalılar 

tarafından kullanılmış daha sonra Çinliler ve Japonların geliştirmesiyle hemen her 

rekreasyon ve park alanını süsleyen yapılar haline gelmiştir. Kaya bahçelerinde ve 

ormanlık alanlarda da bu renk kompozisyonu korunmaya çalışılacaktır.  

 

Çalışma alanında zaten var olan tek yıllık ve çok yıllık bitki türleri korunacak bunlara 

ek olarak lale, sümbül, nergis, papatya gibi çiçeklerin tohumları yanında yaban 
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böğürtleni ve karahindibağ tohumları da alan geneline serpiştirilerek güzel bir görünüm 

sağlanmış olunacaktır. 

 

Peyzaj planının yapılmasında, alanın mevcut özelliklerinin korunması ve yaratıcı bir 

biçimde değerlendirilmesi yeniden düzenlenmesinden daha önemlidir. Kösrelik Göleti 

kırsal rekreasyon alanının planlamasında yürüyüş, kano gezintisi, gözlem tepeleri, doğa 

inceleme, balık avlama, kır gezintisi, hobi bahçeleri gibi çok çeşitli rekreasyon 

faaliyetleri bir arada düşünülmüştür. Örneğin kamp yapmaya gelen bir ziyaretçi kamp 

yapmanın yanı sıra bahsedilen bütün faaliyetleri yapma fırsatı bulacaktır. 
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6. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

 

 

Rekreasyon alanı planlamaları genellikle otoritelerin ve planlamcıların kişisel istek ve 

kanaatlerine göre gerçekleştirilmektedir. Kentsel gereksinimlere göre üretilen bu 

projeler ekolojik bozulmalara neden olmakta uzun vadede yaşam ortamı kalitesini 

düşürmektedir.  Doğal bir güzellik halinde bulunan Kösrelik Göleti Kırsal Rekreasyon 

Alanı Keçiören Belediyesi tarafından ihtiyaca binaen tasarlanmış, planlanmış ve 

inşaasına başlanmış, turizmi artırıcı bir cazibe merkezi olma potansiyelindedir. Bu 

çalışmada doğal kaynakların ve güzelliğin bozulmadan eksiklerin tamamlanarak 

yeniden planlanması temel amaçtır. Turizm ekonomik, politik ve sosyal aktiviteleri 

kapsayan bir hizmet sektörü olarak gelişmekte, ancak diğer taraftan fiziksel çevreyi 

kirleten bir boyutu da bulunmaktadır (Erdoğan ve Uslu 2003). Dolayısıyla planlanan bu 

tür alanlarda doğal vejetasyonun zenginleştirilmesi ve dengenin sürdürülebilmesi için 

rekreasyon kullanımı yanında özellikle fiziksel kirleticilere ve bunların önlenmesine de 

gerekli önem verilmelidir. 

 

Tez kapsamında çalışma alanının, belirlenmiş olan toprak kalite parametreleri analiz 

edilmiş, haritalandırılmış, erozyon durumu gibi mevcut olumsuz özellikleri hesaplanıp 

haritalandırılmış ve bunlar baz alınarak yeniden arazi uygunluk haritası oluşturulmuştur. 

Çalışmanın potansiyel erozyon risk haritası sonuçlarına göre toplam alanın % 10’unda 

potansiyel erozyon riski yok, % 9’unda düşük potansiyel erozyon riski, % 66’sında orta 

potansiyel erozyon riski, % 15’inde ise yüksek potansiyel erozyon riski olduğu 

bulunmuştur. Gerçek erozyon risk haritası sonuçlarına göre toplam alanın % 10’unda 

gerçek erozyon riski yok, % 2’sinde düşük, % 24’ünde orta ve % 62’sinde ise yüksek 

gerçek erozyon riski olduğu bulunmuştur. Oluşturulan potansiyel arazi kalitesi haritası 

sonuçlarına göre toplam alanın % 3’ü iyi kaliteli, % 8’i orta kaliteli, % 79’u düşük 

kaliteli toprakları ve % 10’u ise taşlık kayalık alanları içermektedir. Gerçek arazi 

kalitesi haritası sonuçlarına göre çalışma alanının % 2’sini yüksek kaliteli, % 5’ini orta 

kaliteli, %83'ünü düşük kaliteli topraklar ve % 10’unu ise yine aynı şekilde taşlık 

kayalık alanlar içermektedir. Çalışma esnasında yörenin ihtiyacı, sosyolojik özellikleri 

ve mevcut durumu (sahiplik, maliyet) dikkate alınmıştır. 
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Oluşturulan arazi uygunluk haritasına göre arazinin, 20446 m
2
’si doğal yaşam alanı, 

41077,75 m
2
’si tarla, 10745 m

2
’si piknik alanı, 28307,29 m

2
’si kaya bahçeleri, 100833 

m
2
’ yeşil alan, 13625 m

2
’si organik bahçecilik, 5738 m

2
’si organik sebzecilik, 18624 

m
2
’si ağaçlık koridor olması hesaplanmıştır. Doğal yaşam alanı olarak planlanan 

alanların eğimi genel olarak % 15’in üzerindedir. Derinlikleri 25-75 cm arası, toprak 

aşınabilirliği orta derecededir. Toprak kalite parametreleri analiz sonuçlarına göre orta 

kaliteli ve killi, kumlu killi toprakları içermektedir. Bu alanlarda herhangi bir bakım 

programı düşünülmemektedir ve olduğu gibi doğal olarak bırakılacaktır. Tarla alanları 

% 5-15 arası eğimli, 75 cm’den daha derin ve toprak aşınabilirliği orta derecededir. 

Toprak kalite parametreleri analiz sonuçlarına göre orta ve iyi kaliteli, tınlı, kumlu tınlı, 

kumlu killi tınlı bünyeli alanlarda bulunmaktadır. Bu alanların tarla bitkileri 

yeşiştiriciliğine devam edilmesi, ekonomik geliri yüksek olacak diğer uygun ürünlerle 

münavebeli olarak üretime devam ettirilmesi uygun görülmüştür. Azot ve organik 

madde içeriği az olduğundan bu maddelerce zengin gübrelemenin yapılması 

önerilmektedir. Piknik alanları eğimin çok düzenli olmadığı yaklaşık % 15-30 arası 

olduğu, 25-75 cm derinlikteki, toprak aşınabilirliği yüksek olan alanlarda kurulması 

planlanmıştır. Bu alanda, yollar, çeşmeler, piknik masası gibi materyallerin 

kurulmasından önce arazideki gerekli tesfiye işlemleri gerçekleştirilecektir. Kaya 

bahçelerinin planlandığı alanların eğimi % 5-30 arasında, 25-75cm derinlikte, toprak 

aşınabilirliğinin orta olduğu, killi, kumlu killi, siltli killi bünyeli ve organik maddesi az 

olan toprakları içermektedir. Rengarenk kayaç ve toprakların damar şeklinde bir arada 

bulunması çok güzel bir görüntü yansıtmaktadır. Bu nedenden dolayı bu alanın yapısı 

bozulmayarak, aşağıda listelenen doğal bitki örtüsü korunup uygun bitkiler dikilerek 

kaya bahçeleri şeklinde planlanması düşünülmüştür.   

 

 

 

 

 

 

 

 



146 

 

Çalışma alanında bulunan tek yıllık ve çok yıllık bitkiler 

Cins Adı Tür Adı Türkçe Adı Familyası 

Artemisia L. A.absinthium Pelin Asteraceae 

Astragalus L. Astragalus 

microcephalus Willd.  

Anadolu Kitresi Fabaceae 

Echinops L. Echinops L. Topuz (Bongıl) Asteraceae 

Eryngium L. Eryngium campestre Boğa Dikeni Apiaceae 

Euphorbia L. Euphorbia macroclada 

Boiss. 

Sütleğen (Neblul) Euphorbiaceae 

Galium L. Galium verum L. Yoğurt  Otu 

(Boyalık) 

Rubiaceae 

Nepeta L. Nepeta italica L. Eşekçayı 

(Ballıbabagiller) 

Lamiaceae 

Salvia L. Salvia verticillata L. Dadırak Lamiaceae 

Astragalus L. Astragalus L. Geven Fabaceae 

Thymus L. Thymus sipyleus Boiss. Sipil Kekiği Lamiaceae 

Peganum L. Peganum harmala L. Üzerlik Zygophyllaceae 

Acantholimon L. Acantholimon Boiss. Kardikeni Plumbaginaceae 

Festuca L. Festuca valesiaca Meşe Yumağı Poaceae 

Verbascum L. Verbascum 

cheiranthifolium Boiss. 

Bozkulak Scrophulariaceae 

Onobrychis ADANS. Onobrychis armena Korunga Fabaceae 

Ferulago L. Ferulago rigidula Siyabu Apiaceae 

 

 

Yeşil alan olarak planlanan yerlerin eğimi ortalama % 30'dur. Bu alanların derinlikleri 

genel olarak 25 cm'den az olmakla beraber, yer yer derin sayılabilecek noktaları da 

içermektedir. Aşınabilirlikleri orta ve yüksek olan killi, kumlu, kumlu killi bünyeli 

alanları içermektedir. Bu alanlara aşağıda listelenmiş olan bitkiler dikilerek 

ağaçlandırması yapılıp, yeşil alan olarak planlanması düşünülmektedir.  
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Çalışma alanında bulunan ve devamlılığının sağlanması gereken ibreli ağaçlar 

Cins Adı Tür Adı Türkçe Adı Familyası 

Pinus L. Pinus nigra Kara Çam Pinaceae 

Juniperus L. Juniperus oxycedrus L. Katran Ardıcı Cupressaceae 

Cedrus TREW Cedrus libani Lübnan sediri Pinaceae 

Picea Picea pungens Mavi Ladin Pinaceae 

Çalışma alanında bulunan ve devamlılığının sağlanması gereken geniş yapraklı ağaçlar 

Cins Adı Tür Adı Türkçe Adı Familyası 

Quercus L. Quercus pubescens Willd. Tüylü Meşe Fagaceae 

Robinia L. Robinia Pseudoacaia L. Yalancı Akasya Fabaceae 

Acer L. Acer Negundo L. İsfendan Aceraceae 

Fraxinus L. Fraxinus angustifolia  Sivri Dişbudak Oleacea 

Sophora L. Sophora Japonicum L. Sofora Fabaceae 

Simaroubaceae Ailhanthus altissima Kokar Ağaç Simaroubaceae 

Maclura Nutt. Maclura pomifera Ayıdutu Moraceae 

Çalışma alanında bulunan ve devamlılığının sağlanması gereken çalı türü bitkiler 

Cins Adı Tür Adı Türkçe Adı Familyası 

Pyracantha coccinea  Pyracantha coccinea Ateş Dikeni Rosaceae 

Berberis L. Berberis vulgaris L. Kızıl Karamuk Berberidaceae 

Cotoneaster MEDIK. Cotoneaster nummularius Dağ Muşmulası Rosaceae 

Rosa L. Rosa canina L. Kuş Burnu Rosaceae 

 

 

Organik bahçecilik alanları ortalama olarak % 5-30 arası eğime sahip, 25-75 cm ve 75 

cm’ den daha derin, tınlı, kumlu tınlı ve siltli tınlı bünyeli toprakları içermekte, toprak 

aşınabilirliği orta düzeyde bulunmaktadır. Bu alanlarda çalışma alanında yetiştirilmesi 

uygun olan ve yörede yer yer gözlenmiş olan elma, armut, üzüm, kayısı, ceviz, badem 

gibi ağaçların dikilmesi planlanmaktadır. Organik gübreleme yapılması ve uygun 

sulama ile organik bahçecilik alanlarından yüksek fayda sağlanılacağı düşünülmektedir.  

 

Organik sebzecilik alanları eğimin % 15’ten az, derinliğin nispeten fazla olduğu, tınlı ve 

killi tınlı bünyeli toprakların olduğu alanda planlanmıştır. Toprak aşınabilirliği orta 
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düzeydedir. Bu alandaki toprak örnekleri analiz sonuçlarında azot miktarı düşük 

çıktığından dolayı organik kökenli materyallerden azotlu gübreleme yapılması 

önerilmektedir. Hobi bahçeciliği olarak da değerlendirilmesi düşünülen alanın 

kiralanması da mümkündür.  

 

Ağaçlık koridor olarak planlanan alanda söğüt, meşe ve çalılıklar zaten bulunmaktadır. 

Bu alan ayrıca kuru dere yatağı ve gölet kenarında bulunan bir çeşme ile 

beslenmektedir. Mevcut ağaçların korunması, ek olarak uygun bitkiler dikilerek 

desteklenmesi ve devamlılığının sağlanmasına dikkat edilmelidir.           

  

Bu çalışma, yerel yönetimlerin ve arazi planlama konusunda yetkili karar vericilerin 

özellikle rekreasyon alanı planlarken arazinin karakteristiklerini inceleyip ona göre 

planlama yapması gerektiğini vurguladığından literatürdeki diğer çalışmalardan 

farklıdır.  Bu konunun öneminden ve farkındalığından bahsettiği için literatürdeki 

eksikliği gidermeye katkısı olacaktır. 
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EK 1 Proje Alanının Yaklaşık Sınır Koordinatları 

 

KÖŞE 

NO 

Y – 

KOORDİNAT 

X - 

KOORDİNAT 

KÖŞE 

NO 

Y – 

KOORDİNAT 

X - 

KOORDİNAT 

1 488 858 4 438 753 17 488 592 4 437 627 

2 489 016 4 438 731 18 488 544 4 437 652 

3 489 188 4 438 692 19 488 465 4 437 685 

4 489 211 4 438 520 20 488 438 4 437 794 

5 489 242 4 438 305 21 488 423 4 437 908 

6 489 271 4 438 284 22 488 483 4 438 012 

7 489 243 4 438 179 23 488 529 4 438 143 

8 489 199 4 438 072 24 488 505 4 438 217 

9 489 142 4 438 025 25 488 480 4 438 296 

10 489 099 4 437 989 26 488 505 4 438 363 

11 489 071 4 437 914 27 488 554 4 438 431 

12 489 055 4 437 835 28 488 621 4 438 427 

13 489 007 4 437 764 29 488 705 4 438 514 

14 488 959 4 437 692 30 488 793 4 438 623 

15 488 848 4 437 650 31 488 821 4 438 716 

16 488 746 4 437 623    
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EK 2 Stakeholder (Paydaş) Arama Örneği 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C. 

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Etüd Proje Müdürlüğü 

 

Sayı ; M.06.6.KEÇ.0.31/2011                                                        24.10.2011 

Konu; Fidan Talebi. 

 

………………. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ NE 

 

 İlçemiz sınırları içerisinde Bağlum Mevkiinde bulunan Kösrelik Göleti 

ve Çevresi için Kırsal Peyzaj ve Rekreasyon Projesi yapılmaktadır. Proje 

kapsamında yer alan Orman alanında; kullanılacak fidanlar, kurum ve 

kuruluşlardan temin edilmek ve anılan kurum ve kuruluşların adı verilmek 

suretiyle dikim şenliği düzenlenmesi şeklinde planlanmaktadır. 

 Belediyemizce; Bu proje kapsamında gelecek nesillere yaşanabilir bir 

çevre bırakmak için Kuruluşunuzun da tam desteğini beklemekteyiz. 

Destek amaçlı dikilecek fidanların tür ve adedini 28.10.2011 tarihine kadar 

Belediyemize elektronik posta aracılığı ile aşağıda belirtilen adrese bildirmeniz 

hususunda gereğini rica ederiz. 

 

 

Etüd Proje Müdürülüğü  

Adres : Güçlükaya Mahallesi Cumhuriyet           

Caddesi Belediye Hizmet Binası Kat 2 Tel       

Fax : 312 361 10 57 - 312 361 10 58 
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EK 3 Çalışma Alanında Yetiştirilmesi Öngörülen Bitkiler 

 

Acer platanoides L. (Çınar Yapraklı Akçaağaç);  

Cins: Acer L.          Familya: Aceraceae 

Yöreye uyumlu, karışık orman habitatında olan çok yıllık ağaçlardır. Çok hızlı gelişen 

bir gölge ağacı olmasından dolayı çalışma alanına dikilmesi uygun görülmektedir. 

 

Acer negundo L. (İsfendan):  

Cins: Acer L.          Familya: Aceraceae 

Nehir ve göl kenarlarında drenajı iyi, killi toprakları sevdiklerinden Kösrelik Göleti 

çevresinde drenajı iyi güney ve batı yamaçlara bakan taraflara dikilmesi önerilmektedir.  

Bundaki amaç rüzgar ve fırtınadan korumaktır. Kuraklığa karşı toleranslı olan bu bitki 

kuşlara, yaban yaşamına yiyecek ve barınak sağlaması bakımından önemlidir. 

 

Acer campestre (Ova Akçaağacı):  

Cins: Acer L.          Familya: Aceraceae 

Karışık ve yaprak döken ormanlar habitatında olan çalı formundaki ağaçlardır. Özellikle 

güneşli eğimler için uygun olduğundan çalışma alanının büyük bölümünde 

kullanılabilir. Ayrıca Acer capillipes, Acer circinatum, Acer cissifolium, Acer davidii, 

Acer ginnala, Acer freemanii celebration yetiştirilebilecek diğer bitkilerdir. 

 

Robinia pseudoacaia L. (Yalancı Akasya):  

Cins: Robinia L.          Familya: Fabaceae 

Ormanlık alanlarda genellikle Karadeniz kıyılarında doğal olarak yetişebilse de yöreye 

uyumludur ve Kösrelik Göleti çevresinde de yetiştirilebilir. Köklerinde havanın serbest 

azotunu bağlayan yumruları olması nedeniyle bulunduğu alanlarda kendisinin ve 

toprakta oluşabilecek N ihtiyacını gidermektedir. Toprağı ıslah etmesi bakımından 

sayısı yüksek tutularak rekreasyon alanının hemen heryerinde kullanılması mümkündür. 

 

Sophora Japonicum L. (Sofora):  

Cins: Sophora          Familya: Fabaceae      

Çiçeklenmesinin yaz sonu olduğu için park ve bahçelerde peyzaj açısından önemlidir. 

Güneşi sever aşırı donlardan zarar görür. Humuslu, alkali, iyi drenajlı, nemli, balçık 
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topraklarda iyi yetişmesine rağmen kuraklığa da dayanabilir. Görsel açıdan zengin olan 

bu bitki anavatanı Çin ve Japonya olmasına rağmen çalışma alanında da sınırlı sayıda 

kullanılabilir. 

 

Picea orientalis L. (Doğu Ladin):  

Cins: Picea Dietr          Familya: Pinaceae 

Karışık orman habitatında çok yıllık ağaçlardır. Genellikle Karadeniz kıyılarında doğal 

yetişmesine rağmen bölgede de çok az dikilerek rekreasyon alanı renklendirilebilir. Çok 

fazla alınmamalıdır çünkü ladinler karasal iklime uygun değillerdir sadece renk çeşidi 

olması açısından kullanılmalıdır. 

 

Aesculus hippocastanum L. (Beyaz Çiçekli Atkestanesi);  

Cins: Fagaceae          Familya: Castanea MILLER 

İlkbahar sonlarında ve yaz başlarında şamdan şeklinde dik duran beyaz çiçekleri çok 

gösterişlidir. Hızlı gelişen ve 30-40m boylanabilen bir gölge ağacıdır. Kestaneleri 

döküldüğü için temizlik ister, çalışma alanında az sayıda renk olması açısından 

kullanılabilir. 

 

Fraxinus angustifolia (Sivri Dişbudak);  

Cins: Fraxinus L.          Familya: Oleaceae 

Genellikle kurak, kayalık yerler, makilikler, yaprak döken çalılık veya ormanlık 

alanlarda yetişen çok yıllık ağaçlardır. Çalışma alanında özellikle yol kenarlarında, 

orman olarak planlanan alanların derin yerlerine ve yer yer tarla kenarlarına, park ve 

piknik alanlarına dikilebilir. Uygun yetişme ortamı hazırlandığında hızlı gelişir ve güzel 

bir gölge ağacı olur. 

 

Juglans Regia L. (Ceviz):   

Cins: Juglans L.          Familya: Juglandaceae 

Quercus veya karışık yaprak döken orman, kalkerli kayalık yamaçlar, alüvyonlu 

topraklar habitatıdır. Yöreye uyumlu, geç donlara hassas oldukça güzel bir gölge 

ağacıdır. Çalışma alanında değişik yerlere serpiştirilebilir. Özellikle savak çıkışında 

organik sebze ve hobi evlerinin olduğu yere dikilmesi daha uygundur. 
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Tilia tomentosa (Gümüşi Ihlamur):  

Cins: Tilia                  Familya: Tiliaceae 

40m kadar boylanabilen sıcağı seven ve humuslu topraklarda iyi yetişen bir bitkidir. 

Bölge koşullarına uyum sağlayan çalı formlarının yanında boylu türlerini de seçebiliriz. 

 

Quercus pubescens Willd. (Tüylü Meşe); 

Cins: Quercus L.          Familya: Fagaceae 

 Quercus trojana P. B. WEBB, Quercus ithaburensis DECNE. subsp. macrolepis 

(KOTSCHY) HEDGE ET YALT., Quercus cerris L. var. cerris L., Quercus virgiliana 

TEN., Quercus vulcanica [BOISS. ET HELDR. EX] KOTSCHY, Quercus petraea 

(MATTUSCHKA) LIEBL. subsp. pinnatiloba (C. KOCH) MENITSKY, Quercus 

petraea (MATTUSCHKA) LIEBL. subsp. iberica (STEVEN EX BIEB.) KRASSILN., 

Quercus petraea (MATTUSCHKA) LIEBL. subsp. petraea (MATTUSCHKA) 

LIEBL., Quercus frainetto TEN., Quercus hartwissiana STEVEN, nemli alanlarda 

kayalık ve kireçtaşı sırtlarında Quercus robur L. subsp. pedunculiflora (C. KOCH) 

MENITSKY,  alüviyal alanlarda göletin çıkış ağzında Quercus robur L. subsp. robur 

L. gibi türler de dikilebilir. Rekreasyon alanında özellikle boylu meşelere ağırlık 

verilmesi ve rekreasyon alanında bunların değerlendirilmesi daha uygun olacaktır.  

 

Pinus Nigra (Kara Çam):  

Cins: Pinus L.          Familya: Pinaceae 

Çalışma alanına uyumlu, yüksek yerlerde ve step alanlarda yetişebilmesinden dolayı 

bölgede sayısı fazla olarak kullanılması mümkündür. 

 

Cedrus libani (Lübnan Sediri-Toros Sediri):  

Cins: Cedrus TREW          Familya: Pinaceae 

Orjinleri genellikle Akdeniz ve dağ olmasına rağmen çalışma alanında kısıtlı sayıda 

yetiştirilmesi rekreasyonel açıdan tavsiye edilmektedir. Toprak bakımından çok seçici 

değildir fakat kayalık kalkerli yamaçlarda Akdeniz ikliminde daha iyi yetişir. Kışları ılık 

yerleri sever. Rüzgardan korunaklı güneşli yamaçlara dikilmesi tavsiye edilir. 
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Betula pendula (Huş Ağacı):  

Cins: Betula L.          Familya: Betulaceae 

Çok yıllık, uzun ağaç ve çalı formunda, doğu Anadolu kökenli olan Huş bitkisi 

genellikle Karadeniz kıyılarında yetişmesine rağmen çalışma alanında da yetiştirilmesi 

mümkündür. Kayalık veya volkanik yamaçlarda orman aralıklarında doğaldır. Şekilli 

ağaçlar sanatının yapılmasına uygun ağaçlardandır. Bu şekilde park ve bahçelerde 

kullanılması ayrıca orman alanlara da serpiştirilmesi uygun görülmektedir. 

 

Elaeagnus angustifolia L. (İğde):  

Cins: Eleagnus L.          Familya: Elaeagnaceae 

Çok yıllık çalı veya ağaç formunda olan iğdenin çiçeklenme zamanı 4. ve 6. aylardır, 

çiçekleri çok çekicidir. Dere ve nehir kıyılarında doğaldır, ülkemizde kültürü 

yapılmaktadır. Azotu kökünde depolayabilme özelliği bakımından en verimsiz 

topraklarda bile kolaylıkla yetişebilir. Kuraklığa dayanıklıdır ve erozyonla mücadelede 

önemli rolü vardır, dolayısıyla ormanlık ve yeşil alanlarda da uygulanabilir. Çalışma 

alanında bazı kullanım alanlarını ayırmak için çit bitkisi olarak kullanılabilir. 

 

Juniperus oxycedrus L.  (Katran Ardıcı):  

Cins: Juniperus L.          Familya: Cupressaceae 

Çalı, karışık orman ve meşe ormanı habitatlı olan ardıç, iklim ve bitki besin maddesi 

bakımından seçici değildir. Çalışma alanına uyumlu olan boylu ardıç ve yayılıcı ardıç 

türleri seçilerek orman alanı kesimlerinde kullanılması mümkündür. 

 

Crataegus dikmensis POJARK. (Alıç):  

Cins: Crataegus              Familya: Rosaceae 

Alıç, meşe ve çam ormanlarında önem kazanmaktadır, karasal iklime endemiktir ve 

park bahçe dizaynında kullanılabilmektedir. Kösrelik Göleti doğal bitki örtüsünde de 

alıcı görmek mümkündür. Çalışma alanı bunlar gibi daha pek çok çeşit alıç türüne 

uygundur dolayısıyla park alanlarında süs çiçeği grubunda kullanılabilir. Alıç bitkisinin 

meyveleri ve çiçekleri oldukça güzeldir. Kuvvetli kök yapısı oluşturması bakımından 

köklendirmede kullanılmakta ve üzerine başka türlerin aşılaması yapılmaktadır (Berk, 

2004).  
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Rosa Canina L. (Kuşburnu):  

Cins: Rosa L.          Famiilya: Rosaceae 

Bölgede doğal populasyon olarak yetişebilen kuşburnu kökleri oldukça derine 

inebildiğinden kuraklığa karşı dayanıklıdır. Erozyon kontrolünde kullanılabilir, özellikle 

dikenli türleri çit bitkisi olarak da kullanılabilir. Toprak koşulları olarak çok seçici 

olmamakla birlikte kumlu ve gevşek topraklarda iyi gelişme gösterirler.  Su kaynakları 

kenarlarında daha fazla görülürler. Kış donlarından zarar görmezler bu yüzden kuzey 

doğu yamaçlarına ve ormanlık alanlara dikilmeleri düşünülmektedir.  

 

Pyrus elaeagnifolia Pall. (Ahlat):  

Cins: Pyrus L.          Familya: Rosaceae 

İğne yapraklı ve yaprağını döken ormanlar ve orman kalıntıları, tarla kenarları doğal 

habitatlarıdır. Anadolunun hemen heryerinde yetişebilen ahlat bitkisi kuraklığa ve hava 

kirliliğine dayanıklıdır.  Gölgeliğinden yararlanıldığı gibi meyvesi de oldukça hoş bir 

bitkidir. Çalışma alanında kullanılması düşünülmektedir.  

 

Ailanthus altissima Mill. (Kokar Ağaç, Cennet Ağacı):  

Cins: Ailanthus DESF.          Familya: Simaroubaceae 

Kuzey Anadolu orjinlidir. Cennet ağacı olarak da bilinir. Toprak ve iklim isteği 

bakımından çok hassas değildir. Kuvvetli kök sürgünü yaptığından ve verimsiz 

topraklarda da yetişebilmesinden dolayı erozyon ve heyelan kontrolünde kullanılabilir. 

Kösrelik göleti çevresinde de uygulanabilecek bir bitkidir. 

 

Prunus Cerasifera (Süs Eriği): 

Cins: Ailanthus DESF.          Familya: Simaroubaceae 

Çalılıklar içinde ve orman kalıntıları habitatıdır. Bol ışıklı, güneşli yamaçlara dikip, su 

ve gübre ihtiyacı karşılandığında mükemmel bir süs ağacı olur. Ormanlık ve park 

alanlarına dikilmesi düşünülmektedir. 

 

Morus alba L. (Ak Dut): 

Cins: Morus L.          Familya: Moraceae 
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Bölgeye uyumlu bir bitkidir. Rekreasyonel kullanımda daha çok ters dut tercih 

edilmesine rağmen kara dut ve mor dut da kullanılabilir. 

 

Maclura pomifera (Ayı Dutu):  

Cins: Maclura          Familya: Moraceae 

Taban suyu yüksek rutubetli yerleri sevdiği için Kösrelik Göleti çevresinde sayısı az 

tutularak kullanılabilir. Dal ve gövde yapısı çok güçlü olduğu için bölgede çit bitkisi 

olarak da kullanılabilir.  

 

Taxus baccata L. (Porsuk):  

Cins: Taxus L.          Familya: Taxaceae 

Çalışma alanının değişik yerlerinde çok az sayıda kullanılması düşünülmektedir. Güney 

ve batı yönlere dikip budanarak değişik şekiller verilebilir. Meyvesinin yenme ihtimali 

yüzünden biraz sakıncalı olabilir çünkü meyvesinin kabuğu bazı zararlı kimyasalları 

içerebilir. Rekreasyon alanında sadece renk çeşidi olması bakımından çok az birkaç 

örnek dikilebilir. 

 

Pyracantha coccinea Roem. (Ateş Dikeni):  

Cins: Pyracantha M.J.ROMEMER          Familya: Rosaceae 

Kalkerli yamaçlar, kumullar, seyrek ormanlar ve çalılıklar habitatıdır. Toprak isteği çok 

fazla değildir. Su ve bitki besin maddesi ihtiyacı azdır. Alanda tek başına ya da gruplar 

halinde ya da çit oluşturmada kullanılır. Dikenli bir çalıdır, çiçekleri ve meyveleri çok 

güzel görünür. Park alanlarında ve orman alanında kullanılması düşünülmektedir. 

 

Ligustrum vulgare L. (Kurtbağrı):  

Cins: Ligustrum L.          Familya: Oleaceae 

Yaprakları döken ormanlar, karışık ormanlarda (Fagus-Abies), seyrek çalılık, nemli  

yerler habitatıdır. Çok hızlı büyüyebilir, sağlam bir bitkidir, budamayla şekillendirilip, 

çit bitkisi olarak da kullanılabilir. Çalışma alanının değişik yerlerinde kullanılabilir. 

 

Cerasus mahaleb L. (Mahlep):  

Cins: Cerasus DUHAMEL          Familya: Rosaceae 
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Habitatı kalkerli veya volkanik yamaçlar ile meşe çalılıklarıdır. Çalışma alanında 

ağaçlandırma için kullanılabilecek uygun bitkilerden biridir.  

 

Prunus dulcis (Badem):  

Cins: Prunus          Familya: Rosaceae 

Çok çekici çiçekleri bulunmaktadır. Tepeler, dağ yamaçlarında yetişebilmesinden dolayı 

ormanlık alanlarda kayalık yamaçlara dikilmesi uygun görülmektedir.  Yetişmesi için 

çok fazla kısıtlayıcı faktörleri taşımamaktadır. Su, bitki besin maddesi isteği çok 

değildir. Derin olmayan ve taşlı alanlarda da yetiştirilmesi mümkündür.  

 

Catalpa bignonioides (Katalpa-sigara ağacı):  

Cins: Catalpa          Familya: Bignoniaceae 

Kuru, kumlu topraklarda yetişebildiği gibi, killi ıslak topraklarda da yetişebilir. Budama 

ile şekil vermeye uygundur ve geniş yapraklı olduğu için güzel bir gölge ağacı olur. 

Çalışma alanında dondan korunacak şekilde uygun yönlere dikilip su ve bitki besin 

maddesi ihtiyacı giderilerek yetiştirilmesi düşünülmektedir. 

 

Salix alba L. (Ak söğüt): 

Cins: Salix L.          Familya: Salicaceae 

Akarsu kenarlarında çalı ve küçük ağaç formunda olan hızlı büyüyen bir ağaçtır, 

yaşlandıkça rengi koyulaşır. Gölet kenarında doğal olarak bulunmaktadır, korunması  ve 

rekreasyonel kullanımda yer verilmesi düşünülmektedir.  

 

Populus nigra L. (Kara kavak), Populus tremula L. (Titrek kavak):  

Cins: Populus L.          Familya: Salicaceae 

Bölge koşullarına uygundur. Sonbaharda çok güzel renkleri olmaktadır. Görüntü perdesi 

oluşturmada ağaçlık koridor içinde çok kısa bir sıra oluşturulabilir. 

 

Cornus florida (Çiçekli Kızılcık):  

Cins: Cornus          Familya: Cornaceae 
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Yarı gölgeli, organik maddece zengin, drenajı iyi asidik toprakları seven ağaç 

formundaki bu bitki   ağaçlık koridor ve göl kenarlarında değerlendirilebilir. Çiçekli ve 

çiçeksiz her haliyle görsel çok güzel bir süs bitkisidir. 

 

Davidia involucrata (Mendil ağacı):  

Cins: Davidia                  Familya: Cornaceae 

Özel bir iklim isteği olmayan, kış soğuklarına dayanıklı olan ve hemen hemen her 

toprak koşulunda yetişebilen bu ağaç, çalışma alanının hemen hemen her yerinde 

yetiştirilebilir. Ülkemizde çok fazla görülmemiş olan bu çeşit rekreasyon alanına bir 

renk katacaktır. 

 

Malus evereste (Süs elması):  

Cins: Malus          Familya: Rosaceae 

Tınlı, tınlı kumlu, geçirgen, drenajı iyi olan topraklarda daha iyi yetişir. Kökleri çok 

derine inmediğinden su konusunda hassastır. Süs bitkisi olarak değerlendirilebilir. 

 

Ulmus parvifolia (Çin Karaağacı): 

Cins: Ulmus          Familya: Ulmaceae 

Çok hızlı büyüyebilen, boylu ve gayet uzun ömürlü ağaçlardır. Organik madde 

bakımından zengin ağır bünyeli topraklarda yetişirler. Ilıman iklimi sevmelerine karşın 

rüzgarda kırılganlıkları fazladır. Çalışma alanında vadi tabanı kısımlarında gölete yakın 

yerlerde dikilmeleri önerilmektedir. 

 

Amygdalus arabica oliv. (Dağçağlası): 

Cins: Amygdalus L.          Familya: Rosaceae 

Değişik iklim şartlarında ve her çeşit toprak koşullarında yetişebilen bu çalı türü bitkiyi 

taşlık kayalık yamaçlarda, erozyonla mücadele alanlarında, bağ bahçe kenarlarında bol 

miktarda dikilebilir. 
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