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SUNUù
Türk Mühendis ve Mimar OdalarÕ Birli÷i, meslek örgütü olmanÕn sorumlulu÷u içerisinde
ülkemizde enerji, kentleúme, çevre gibi konular üzerine uygulanan politikalar ve yaúanan
sorunlarla ilgili olarak tespitlerini ve çözüm önerilerini dönem dönem yayÕmladÕ÷Õ teknik
raporlarla ortaya koymaktadÕr.
Toplumun içinde yer alan, onun bir parçasÕ olarak toplumla etkileúim içinde bulunan bir
çalÕúma anlayÕúÕnÕ benimseyen TMMOB ve ba÷lÕ OdalarÕ son olarak da “Sakarya- Karasu
KÕyÕ AlanÕ KÕyÕ DaralmasÕ Raporu”nu hazÕrlamÕútÕr.
Karasu-øhsaniye MuhtarlÕ÷Õ’nÕn talebi üzerine Yönetim Kurulu kararÕyla oluúturulan
Karasu ÇalÕúma Grubu’nca hazÕrlanan raporda, Karasu kÕyÕ kesimindeki kÕyÕ
daralmasÕ/aúÕnmasÕ konusu incelenmiútir.
Bütüncül planlama yaklaúÕmÕnÕn terk edilmesi, üç tarafÕ denizlerle çevrili ülkemiz
kÕyÕlarÕnÕn, akarsularÕnÕn, su kaynaklarÕnÕn mevcut ve ileriye yönelik rasyonel kullanÕmÕnÕ
önlemektedir. Ulusal ölçekte yaklaúÕm eksikli÷i, plansÕz ve birbirinden kopuk uygulamalar
önemli kÕyÕ tahribatÕna yol açmaktadÕr.
Son birkaç yÕldÕr Karasu sahillerinde görülen kÕyÕ daralmasÕnÕn kÕyÕ yerleúmeleri
üzerindeki olumsuz etkilerinin giderek artmakta oldu÷u, günlük yaúamÕ tehdit eder
boyutlara ulaútÕ÷Õ yaúayanlar tarafÕndan belirtilmektedir.
Planlamada havza bütününü göz ardÕ eden parçacÕ yaklaúÕm, kÕyÕ yapÕlarÕnda yanlÕú yer
seçimleri, nehir yata÷Õnda kuralsÕz madencilik uygulamalarÕ, kontrolsüz ve yanlÕú
faaliyetlere ba÷lÕ olarak ortaya çÕkan, çevre felaketine dönüúen kÕyÕ daralmasÕnÕ/aúÕnÕmÕnÕ
tüm boyutlarÕyla de÷erlendiren bu raporun hazÕrlanmasÕnda eme÷i geçen Karasu ÇalÕúma
Grubu üyelerine ve katkÕ koyan herkese TMMOB Yönetim Kurulu adÕna teúekkür
ediyorum.
Mehmet So÷ancÕ
TMMOB Yönetim Kurulu BaúkanÕ
Nisan 2012
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GøRøù
Kumsallar derin olmayan kÕyÕlarda, dalgalarÕn ileri geri hareketi ve kumlarÕn birikmesi
sonucunda oluúmaktadÕr. Genelde deltalarÕn önünde geniú plajlar oluúur. Bu oluúumlarÕ
do÷rudan ya da dolaylÕ olarak etkileyen faktörlerin baúÕnda silt azalÕmÕ, kumul
stabilitasyonu gelmektedir. Dalga ve akÕntÕ etkisinde kÕyÕ erozyonu ya da sediman hareketi,
karmaúÕk bir olay olmanÕn yanÕnda insan aktivitelerine yakÕndan ba÷lÕ olmasÕ nedeniyle
çok sÕk rastlanÕlan bir problemdir. KÕyÕ bölgesi yapÕlaúmasÕnÕn kÕyÕlardaki malzeme
taúÕnÕmÕ üzerinde dolaylÕ ya da dolaysÕz bir etkisi mutlaka bulunmaktadÕr.
KÕyÕ yapÕlarÕnda yanlÕú yer seçiminin ve kum alÕmÕna ba÷lÕ olarak ortaya çÕkan kÕyÕ çizgisi
de÷iúimlerinin bir sonucu, kÕyÕda daralma, kÕyÕnÕn aúÕnmasÕ; di÷er bir sonucu da kÕyÕnÕn
geniúlemesi, kÕyÕnÕn dolmasÕ olarak ortaya çÕkmaktadÕr1.
Çok eski tarihlerden itibaren akarsular üzerinde halkÕn içme suyu ihtiyacÕnÕn karúÕlanmasÕ,
tarÕmsal sulama, sanayinin su ihtiyaçlarÕnÕn karúÕlanmasÕ, ayrÕca enerji üretimi ve taúkÕn
kontrolü gibi gerekçelerle barajlar yapÕlmaktadÕr. Suyun yenilenebilir kaynak özelli÷i ile
birlikte temiz bir enerji kayna÷Õ olmasÕ açÕsÕndan barajlarÕn sa÷lamÕú oldu÷u faydalar
yadsÕnamaz bir gerçektir. Ancak, barajlarÕn do÷al çevre üzerindeki etkisinin de hesaba
katÕlmasÕ gereklidir. BarajlarÕn, akarsu yataklarÕ üzerinde yürütülen kum alÕmÕ, Õslah, taúkÕn
kontrolü vd. faaliyetlerin do÷al süreçler üzerindeki etkisi yaygÕn olarak tartÕúÕlan bir
konudur. Akarsular üzerinde yürütülen bu faaliyetlerin uzun yÕllar öncesine dayanmasÕ
sonuçlarÕnÕn da izlenmesine olanak sa÷lamaktadÕr.
Akarsularla taúÕnan malzemenin su depolama yapÕlarÕnda kapasiteyi azaltmasÕnÕn yanÕnda;
verimli arazilerde birikerek arazinin de÷erini azaltma, topra÷Õn infiltrasyon hÕzÕnÕ azaltma,
akarsu yata÷ÕnÕ yükselterek taúkÕn riskini ve zararÕnÕ artÕrma etkisi vardÕr. AynÕ zamanda
kÕyÕya yeterince malzeme gitmeyince delta erimesi meydana gelmekte ve kÕyÕ erozyonunu
tetiklemektedir2. AkarsularÕmÕz üzerinde 300'ü aúkÕn baraj bulunmaktadÕr. Karadeniz’e
Sakarya Filyos, KÕzÕlÕrmak, YeúilÕrmak ve Çoruh nehri dökülmektedir. Karadeniz’e
dökülen büyük akarsularda yapÕlan belli baúlÕ barajlar: Sakarya üzerinde Porsuk, BayÕndÕr,
SarÕyar (Hasan Polatkan) Gökçekaya, Kurtbo÷azÕ; KÕzÕlÕrmak üzerinde HirfanlÕ, Derbent,
Kesikköprü, AltÕnkaya, Kapulukaya, Çubuk 1 ve 2; YeúilÕrmak üzerinde Almus, Hasan
U÷urlu, Suat U÷urlu ve KÕlÕçkaya barajlarÕdÕr.
KÕyÕ yapÕlarÕnÕn planlanmasÕ ve yer seçimi, yapÕnÕn kÕyÕ üzerindeki etkisini de
belirlemektedir. Bu duruma iliúkin çarpÕcÕ örneklerden birisi Samsun ilinde yapÕlmasÕ
planlanan tersane yeri ile ilgilidir.

1
2

http://www.tramolatr.com.tr/?kategori=Raporlar%20ve%20Makaleler
http://www.kesfetmekicinbak.com/category/detay.aspx?haberid=1774&AspxAutoDetectCookieSupport=1
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Samsun ili, Tekkeköy ilçesi sahilinde, 2009 yÕlÕnda, yapÕmÕ planlanan tersane alanÕna ait
yaklaúÕk uzunlu÷u 1000. m olan dalgakÕran, Tekkeköy sahilini ve alüvyon dolgusunu
oluúturan iki derenin önüne, derenin bir tanesi dalgakÕranÕn içerisinde kalacak úekilde inúa
edilmiútir (ùekil 1, 3 ve 4)3. YapÕnÕn deniz alanÕnda kÕyÕ boyu akÕntÕ yönü, dere a÷ÕzlarÕnda
güneybatÕ yönlü plaj kumu yÕ÷ÕúÕmÕndan anlaúÕlaca÷Õ gibi güneybatÕdÕr. Bu yönde plaj
kumu ve dere malzemesi kÕyÕ boyunca taúÕnmaktadÕr. ønúaat sonrasÕ 1. Dere A÷zÕ’nda
sÕ÷laúma artmÕútÕr. ùekil 2, 3 ve 4’te bulunan uydu foto÷raflarÕnda, dalgakÕran geri
sahasÕnda, yaklaúÕk 3-4 aylÕk bir sürede, 400 m kÕyÕ çizgisinin deniz açÕ÷Õna do÷ru
ilerledi÷i görülmektedir4.

3

Tramola Deniz AraútÕrma Hizmetleri,2011. "KÕyÕ YapÕlarÕnda Planlama Süreçlerine Ne Kadar Önem Veriyoruz?". <
www.tramolatr.com.tr > M-110601

4

Age.
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Do÷al delta sistemlerinde akarsular denize döktükleri kumlu ve çamurlu alüvyonlar ile
önce deniz dibinde 10 m. derinlikte sÕ÷ bir deniz tabanÕ oluúturur. Bu iúlevde kendilerine
yardÕmcÕ olan deniz dalgalarÕ, bu alüvyonlarÕn kil boyutunda olanlarÕnÕ süspansiyonla daha
açÕklara taúÕrken, daha a÷Õr olan kumlarÕ deniz dibinde yuvarlayarak akarsu a÷zÕnÕn iki
yanÕna do÷ru yayar ve önce uzun kÕyÕ kordonlarÕnÕ oluúturur. Böylece akarsu getirdi÷i
çamur ve kum boyutundaki taneleri kayÕp vermeden doldurabilece÷i denizden ayÕrdÕ÷Õ bir
havuzu (lagünleri) oluúturur. YukarÕda açÕklanan do÷al delta oluúum sisteminde sediman
miktarÕna ba÷lÕ olarak; fazla olmasÕ halinde denize do÷ru ilerler ve arkasÕnda ova oluúturur,
az olmasÕ halinde delta gerileyerek deniz içeri do÷ru ilerler5.
Bu açÕk denize do÷ru ilerleyen her delta için ola÷an bir kuraldÕr. Akarsuyun getirdi÷i
materyal ile denizin aúÕndÕrÕp götürdü÷ü materyalin hacmi dengelendi÷i zaman delta
ilerlemesi durur. Bunun dÕúÕnda denize gelen malzeme fazla oldu÷unda delta kÕyÕsÕ ilerler,
az oldu÷u zaman ise kÕyÕ gerilemeye baúlar6.
Menderes deltasÕnda da benzer bir süreç yaúanmÕútÕr. 1969 yÕlÕndan sonra Menderes
Nehri’nin taúkÕn ovasÕnda DSø Genel Müdürlü÷ünce gerçekleútirilen sulama, drenaj, Õslah
ve taúkÕn önleme kanallarÕ ve Menderes Nehri’ni besleyen kollarÕna yapÕlan barajlar ile
sistemin do÷al iúleyiúine müdahale edilmiútir. Bu yapÕlarÕn tamamlanmasÕndan sonra ova
için hayati öneme sahip Menderes Nehri’nin sularÕ tutulmaya, bÕrakÕlan sular da yo÷un
olarak sulama amaçlÕ kullanÕlmaya baúlanmÕútÕr. Tesislerde su tutulmasÕ, kanallar vasÕtasÕ
5

TÜSTAù SÕnai Tesisler A.ù., Dilek YarÕmadasÕ-Menderes DeltasÕ Milli ParkÕ Uzun Devreli Geliúme PlanÕ, Orman
BakanlÕ÷Õ,1997, s.118
6
a.g.e, s, 119.
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ile sulama amaçlÕ kullanÕmÕn delta ve ova içindeki kalÕcÕ etkileri uzun dönemde ortaya
çÕkmÕútÕr7. 1950 yÕlÕndan önce hÕzla geliúerek denize do÷ru en az 4 km’lik bir burun
meydana getiren Kocagöl delta lobunun TuzburgazÕ adÕ verilen ucu 1950’den sonra
yaklaúÕk 1 km aúÕnarak gerilemiú, sedimanla beslenmedi÷i için aúÕnmÕútÕr8. Menderes
Nehrinin getirdi÷i sedimana ba÷lÕ olarak varlÕ÷ÕnÕ sürdüren kÕyÕ kordonlarÕ zayÕflamaya,
deniz tarafÕndan aúÕndÕrÕlÕp yok edilmeye, lagünler ve sulak alanlar ve dalyanlar niteli÷ini
kaybetmeye baúlamÕútÕr. Menderes Nehri’nin yata÷Õ de÷iútirilerek ovadaki taúkÕnlarÕn
önlenmesine yönelik olarak gerçekleútirilen tek taraflÕ çözüm, güneydeki deltanÕn
zayÕflamasÕna ve aúÕnmaya baúlamasÕna sebep olmuútur. Sadece ovadaki sulama
çalÕúmalarÕ göz önünde bulundurularak düzenleme yapÕlmasÕ sedimanÕn denize ulaúmasÕnÕ
engelledi÷i için aúÕnmaya sebep olmaktadÕr9.
AkarsularÕn taúÕdÕ÷Õ malzemenin bu barajlarda birikti÷inin en önemli kanÕtÕ Cumhuriyet'in
ilk barajlarÕndan olan Çubuk I BarajÕ’nÕn úu anda faaliyetini yitirmiú olmasÕ ve burada
akarsuyun getirmiú oldu÷u malzemelerin açÕk ve net bir úekilde görülmesidir10.
Di÷er bir örnek de Karadeniz'e suyunu boúaltan KÕzÕlÕrmak ve YeúilÕrmak nehirleri ve
onlarÕn oluúturdu÷u deltalar üzerinde kurulan barajlarÕn bu nehirlerin deltasÕna verdi÷i
zararlardÕr11.

ùekil 5. KÕzÕlÕrmak ve YeúilÕrmak DeltasÕ

KÕzÕlÕrmak ve YeúilÕrmak üzerinde kurulan barajlarda bu iki akarsuyun taúÕdÕ÷Õ
malzemelerin birikmesi ve kÕyÕya yeterince malzeme gitmemesi nedeniyle kÕyÕda bir delta
7

a.g.e.,s, 123.
a.g.e.,s,88.
9
a.g.e.,s,124
10
http://www.kesfetmekicinbak.com/category/detay.aspx?haberid=1774&AspxAutoDetectCookieSupport=1
11
age
8
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erimesi, yani kÕyÕ erozyonu meydana gelmektedir. Büyük hacimdeki malzemeyi denize
taúÕyan nehirlerin üzerinde barajlarÕn yapÕlmasÕ ve akÕúlarÕnÕn kesintiye u÷ramasÕ sonucu
kÕyÕnÕn sürekli erozyona maruz kalmasÕ dünyanÕn birçok yerinde oldu÷u gibi bizim
ülkemizde de görülen bir olaydÕr.
Özellikle KÕzÕlÕrmak nehri üzerinde 1987’de AltÕnkaya BarajÕ ve 1991’de Derbent
BarajÕ’nÕn kurulmasÕyla bu barajlarda su ve malzemenin tutulmasÕyla Õrma÷Õn a÷Õz
kÕsmÕndaki deltada artÕk bir gerileme baúlamÕútÕr. AynÕ zaman da YeúilÕrmak üzerinde Suat
U÷urlu (1982), Hasan U÷urlu (1982) barajlarÕn tamamlanmasÕ YeúilÕrmak deltasÕnÕn
gerilemesine neden olmaktadÕr12.
KÕzÕlÕrmak 1960 yÕlÕna kadar Karadeniz’e 23,1 milyon ton/yÕl malzeme taúÕmakta idi. Bu
rakam, HirfanlÕ BarajÕ’nÕn yapÕlmasÕyla yÕlda 18 milyon ton/a, AltÕnkaya (1987) ve
Derbent (1991) barajlarÕnÕn faaliyete geçmesiyle de 0,46 milyon tona düúmüútür.
KÕzÕlÕrmak deltasÕna yeterince malzeme gitmedi÷inden dolayÕ kÕyÕda bir erozyon meydana
gelmekte ve KÕzÕlÕrmak deltasÕ sürekli küçülmektedir. KÕzÕlÕrmak deltasÕnÕn artÕk büyümek
yerine küçülme sürecine girmesi birçok sorunu da beraberinde getirmiútir. KÕyÕya kadar
uzanan tarÕm alanlarÕ zarar görmeye baúlamÕú, balÕk gölleri ve Õrmak yataklarÕ tuzlu deniz
suyunun iúgaline u÷ramÕútÕr. AynÕ úekilde bu durum YeúilÕrmak nehri içinde geçerlidir.
Özellikle YeúilÕrmak deltasÕnÕn do÷u kesiminde ÇatlÕ Burnu kuzeyinde kÕyÕ erozyonu
nedeniyle kÕyÕdaki kumsal ortadan kalkmÕú, hatta burada bulunan a÷açlar dahi zarar
görmeye baúlamÕútÕr13.

Foto÷raf 1.KÕyÕ Erozyonu

12
13

ùekil 6.YeúilÕrmak DeltasÕndaki KÕyÕ De÷iúimi

a.g.e
a.g.e.
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KÕyÕ erozyonunun úiddetli bir úekilde yaúandÕ÷Õ di÷er bir kÕyÕ kesimi de BalÕkesir ili,
AyvalÕk ilçesi AltÕnova beldesi ve Edremit Körfezi içinde yer alan Burhaniye Ören,
Ö÷retmenevleri kÕyÕ kesimleridir.
AltÕnova’da çeyrek asÕrdÕr süren kÕyÕ erozyonunun tehlikeli boyutlara ulaútÕ÷Õ, sahildeki
kumsal yok olurken, denizin yazlÕklara kadar girmeye baúladÕ÷Õ belirtilmektedir. Edremit
Körfezi'nin 14 kilometrelik kÕyÕsÕyla en uzun sahil úeridine sahip beldesi AltÕnova'da 4 bin
dönüm hazineye ait kumsal yok olmuútur. Özellikle Ö÷retmenler Sitesi ile SSK tesisleri
arasÕnda, 25 yÕl önce evlere 300-350 metre mesafede olan deniz artÕk evlerin önüne kadar
gelmiútir. Ö÷retmenler Sitesi'ndeki deniz fenerinin yerinin üçüncü kez de÷iútirildi÷i
belirtilmektedir14.
KÕyÕ erozyonunun son 20 yÕlda úiddetlendi÷ini söyleyen BalÕkesir Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi KÕyÕ Mühendisli÷i Ö÷retim Üyesi Doç. Dr. Emel ørtem, erozyonun
nedeninin kaçak kum alÕmÕ oldu÷unu belirtmiútir. ørtem aynÕ úekilde Burhaniye’nin Ören
Mahallesi kÕyÕ úeridinde de erozyon tehlikesi yaúandÕ÷Õna dikkat çekmiú, Ören’de yaúanan
erozyonda da kumsal eninin 15-20 metreden 2.5-4 metreye indi÷ini belirtmiútir15.
Bu rapor, benzer bir süreci yaúayan Karasu kÕyÕ kesimi için hazÕrlanmÕútÕr. Raporda,
Sakarya Nehri’nin sedimanlarÕnÕn birikmesi sonucu oluúan ve devamlÕlÕ÷Õ için de Sakarya
Nehri’nin getirece÷i sedimana muhtaç olan Karasu kÕyÕ kesimindeki kÕyÕ erozyonuaúÕnmasÕ konusu incelenmiútir. Son birkaç yÕldÕr Karasu sahillerinde görülen kÕyÕ
daralmasÕnÕn kÕyÕ yerleúmeleri üzerindeki olumsuz etkilerinin giderek artmakta oldu÷u,
günlük yaúamÕ tehdit eder boyutlara ulaútÕ÷Õ yaúayanlar tarafÕndan belirtilmektedir. KÕyÕ
erozyonunun/aúÕnÕmÕnÕn somut göstergelerinden birisi økinci Dünya SavaúÕndan kalan
koruganlardan birisinin denize 95 m olan uzaklÕ÷ÕnÕn 10 m’ye inmesi, giderek deniz içinde
kalmasÕdÕr. Yaúanan bir di÷er olumsuz etki de øhsaniye köyünün Kum Mahallesi’nin
dalgalardan etkilenmesi, su altÕnda kalmasÕdÕr.
Sakarya Nehri’nin su rejiminin ve buna ba÷lÕ olarak nehrin getirdi÷i malzemenin
kumsallarÕn, kumullarÕn oluúmasÕnda ve kÕyÕ çizgisinin de÷iúmesinde temel etkenlerden
birisi olmasÕ havza bazÕnda incelemeyi zorunlu kÕlmÕútÕr. ønceleme alanÕnda yaúanan
sürecin bütün yönleriyle de÷erlendirilebilmesi için; alanÕn ülke ve bölge ölçe÷indeki
co÷rafi konumu, ulaúÕm durumu, havza içinde kalan yerleúim alanlarÕ, inceleme alanÕ ile
birebir iliúki içinde olan Karasu kÕyÕ kesiminde yer alan yerleúim birimleri ve yaúayan
nüfus, sosyo-ekonomik özellikleri; kumullarÕn oluúmasÕnda birinci derece rol oynayan
iklim özellikleri, dalga yapÕsÕ ile birlikte Sakarya nehir havzasÕna iliúkin hidrolojik,
hidrojeolojik özellikleri, Sakarya nehri deltasÕ; yaúanan aúÕnma süreci sonunda etkilenecek
olan do÷al alanlar, ekolojik, biyolojik ve peyzaj özellikleri; aúÕnmanÕn ortaya çÕkmasÕna
14
15

http://www.denizhaber.com.tr/guncel/18103/deniz-altinoluk-altinovayi-yutmak-uzere.html
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yol açan faaliyetler/kullanÕmlar; gelecekte olasÕ yatÕrÕm kararlarÕnÕn belirlenebilmesi için
bölgeye yönelik olarak yürütülen/onaylanan planlar ve projeler; alanda sorumlu kurum ve
kuruluúlarÕn belirlenmesi için kÕyÕ kesiminde geçerli olan ulusal mevzuat ve taraf
oldu÷umuz uluslararasÕ sözleúme ve protokoller incelenmiú ve de÷erlendirilmiútir. Genel
de÷erlendirmeden sonra tespit edilen sorunlar ve bunlara iliúkin önerilere yer verilmiútir.
Sakarya Karasu øhsaniye MuhtarlÕ÷Õ’nÕn 11 Haziran 2010 tarihli talep yazÕsÕ üzerine 10
Temmuz 2010 tarihli TMMOB Yönetim Kurulu KararÕ ile Karasu sahillerinde görülen kÕyÕ
daralmasÕ ile ilgili inceleme yapmak ve teknik rapor hazÕrlamak için Karasu ÇalÕúma
Grubu kurulmasÕna karar verilmiútir.
Karasu ÇalÕúma Grubu inceleme heyetinde bulunan TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri
Ayúe IùIK EZER, Mustafa ERGÜN, Ayúegül ORUÇKAPTAN, ve Gürel DEMIREL,
Bülent AKÇA (TMMOB), YalçÕn YÜKSEL (øMO), Seval ASLAN (JMO), Yusuf
AKÇAY (JMO), Canan ÇøVøCø UYGUR (Meteoroloji MO) Osman UZUN (Peyzaj MO)
ile Kocaeli øKK Bileúenlerinden Mehmet EYUPOöLU (JMO), Gülhis KUYGUN (MO),
Kenan SARIOöLU (MMO) ve KÕvanç KUTLUCA (ùPO), Cemalettin KÜÇÜK (Metalurji
MO) 5 KasÕm 2010 tarihinde Sakarya ili Karasu ilçesi øhsaniye köyüne giderek Karasu kÕyÕ
kesiminde, Acarlar longozunda ve yakÕn çevresinde incelemelerde bulunmuútur. Arazi
incelemesinden sonra yerel yetkililer ile birlikte genel de÷erlendirme toplantÕsÕ yapÕlmÕútÕr.
Raporun hazÕrlanmasÕnda; çalÕúma grubu üyelerinin (arazide yaptÕklarÕ tespit ve gözlemler,
literatür çalÕúmasÕ, raporlama vb) do÷rudan katkÕsÕnÕn yanÕnda, ønúaat Mühendisleri
OdasÕ’nÕn 2011 yÕlÕnda Sakarya’da düzenledi÷i “Risk AltÕndaki KÕyÕ AlanlarÕ
ÇalÕútayÕ”Õnda sunulan bildiriler, DSø’den resmi yazÕyla alÕnan bilgiler, Maden
Mühendisleri OdasÕ’nÕn veri tabanÕndaki bilgiler ile literatür verileri kullanÕlmÕútÕr.
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1. øNCELEME ALANININ COöRAFø KONUMU, øDARø YAPISI VE ULAùIM
AöINDAKø YERø

1.1. Co÷rafi Konumu ve ødari YapÕsÕ
ønceleme alanÕ co÷rafi olarak Sakarya ilinin Karasu kÕyÕsÕ olarak adlandÕrÕlan Karadeniz
kÕyÕ kesimi içinde yer almaktadÕr. Karasu kÕyÕsÕ Sakarya Nehir a÷zÕnÕn yaklaúÕk olarak
batÕsÕnda 25 km, do÷usunda 30 km kÕyÕ alanÕna sahip; batÕda Kefken, do÷uda Akçakoca ile
sonlanmaktadÕr. ønceleme alanÕ, Karasu kÕyÕsÕ olarak adlandÕrÕlan kÕyÕ kesiminin, Sakarya
Nehri’nin Karadeniz’e döküldü÷ü a÷zÕnÕn batÕsÕnda kalan bölümünü kapsamaktadÕr.
Karasu kÕyÕsÕnÕn içinde bulundu÷u Sakarya ili, Marmara Bölgesi içinde, bölgenin
kuzeydo÷u ucunda yer almaktadÕr. Co÷rafi de÷erler bakÕmÕndan 29 derece, 57 dakika–30
derece, 53 dakika do÷u boylamlarÕ ile 40 derece, 17 dakika–41 derece, 13 dakika kuzey
enlemlerinde konumlanmÕútÕr.
Sakarya ili do÷usunda Bolu, batÕsÕnda Kocaeli ve Bursa, güneyinde Bilecik ile komúu olup
kuzeyde Karadeniz ile sÕnÕrlanmaktadÕr. ønceleme alanÕnÕn batÕsÕnda Acarlar Gölü ve
longoz ormanÕ yer almaktadÕr. Denizköy, TaúlÕgeçit ve Camitepe köyleri ile sÕnÕrdÕr.
Denizden 2 km içerde do÷u-batÕ uzanÕmlÕ yaklaúÕk 7.5 km, kuzey-güney istikameti 0.9
km’dir.
Döküldü÷ü Karadeniz’de kÕyÕ kesimini oluúturan Sakarya Nehri øç Anadolu’ya kadar
uzanan beslenme havzasÕna sahiptir. Sakarya Nehir HavzasÕ Sakarya, Bolu, Ankara,
Konya, Afyon, Eskiúehir, Bilecik, Bursa ve Kütahya illeri olmak üzere dokuz il sÕnÕrÕ içine
girmektedir (Harita 1).
Karasu kÕyÕ kesimi Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçeleri olmak üzere üç ilçe sÕnÕrÕ içinde
kalmaktadÕr. ønceleme alanÕ ise Kocaali ve bölgeye adÕnÕ veren Karasu ilçesi sÕnÕrlarÕ
içinde yer almaktadÕr (Harita 2).
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Harita 1. Sakarya HavzasÕ øçinde Yer Alan øller
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Harita 2 Sakarya ødari YapÕ16

16

Sakarya øli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni PlanÕ, 1. Etap Analitik Etüt Raporu 2006
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1.2. UlaúÕm A÷Õndaki Yeri
Sakarya øli ülke ulaúÕm a÷ÕnÕn önemli güzergâhlarÕ üzerindedir. Ülke ulaúÕm a÷Õna, il
merkezinden geçen, Ankara-østanbul D–100 (E5) ve TEM Otoyolu ile ba÷lanmaktadÕr (Harita 3 )
Karasu kÕyÕ kesimine ise Karasu ølçe ba÷lantÕsÕ ile ulaúÕlmaktadÕr. AdapazarÕ’na 60 km, Karasu
ilçesine 6 km uzaklÕktadÕr. Denizköy, TaúlÕgeçit ve Camitepe köyleri ile sÕnÕrdÕr.
Ülke demiryolu a÷Õna il merkezinden geçen østanbul–Ankara demiryolu güzergâhÕ ile
ba÷lanmaktadÕr.

Harita 3. Sakarya øli ve YakÕn Çevresi UlaúÕm A÷Õ17

17

Sakarya øli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni PlanÕ, 1. Etap Analitik Etüt Raporu 2006
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2. BÖLGENøN DOöAL ÖZELLøKLERø
2.1. øklim Özellikleri
Karadeniz kÕyÕlarÕnda kuzeye özgü karakter kazanan Karadeniz iklimi ile Marmara
havzasÕna kadar uzanan Akdeniz ikliminin etkili oldu÷u iklim bölgeleri arasÕnda bulunan
Sakarya’da geçiú özellikleri izlenmektedir. Yaz kuraklÕ÷ÕnÕn sürekli olmamasÕ, bazÕ
yÕllarda ya÷ÕúÕn çok azalmasÕ ve genel olarak ortalama ve mutlak sÕcaklÕk farklarÕnÕn az
oluúu bölgenin Akdeniz ve Karadeniz ilkim bölgeleri arasÕnda bir geçiú alanÕ olmasÕnÕn
göstergesidir.
Marmara ve Karadeniz bölgesinin iklim özelliklerine sahip olan Sakarya ili ya÷ÕúlÕ,
rutubetli bir havaya ve ÕlÕman bir iklime sahiptir. KÕúlarÕ bol ya÷ÕúlÕ ve ÕlÕk, yazlar sÕcaktÕr.
SÕcaklÕk:
Sakarya Meteoroloji østasyon Müdürlü÷ü’nün yapmÕú oldu÷u gözlemlere göre ortalama
sÕcaklÕk açÕsÕndan (6.0 oC) ile en so÷uk ay ocak ayÕ olup en sÕcak ay (23,2oC) sÕcaklÕk
de÷eri ile Temmuz ayÕdÕr. SÕcaklÕk ortalamasÕ 14,4oC dir. Ortalama açÕk gün sayÕsÕ 50,
kapalÕ gün sayÕsÕ 120 gündür.
Ya÷Õú, Ba÷Õl Nem:
YÕllÕk ya÷Õú ortalamasÕnÕn 1,016 mm oldu÷u Sakarya’da en fazla ya÷Õú alan aylar 104,4
mm ile aralÕk, 92,5 mm ile ocak aylarÕdÕr. YÕlda ortalama 116.2 gün ya÷ÕúlÕ geçmektedir.
YÕlda ortalama karla örtülü günler 9 gündür.
Ya÷ÕúÕn mevsimlere göre da÷ÕlÕúÕ ilkbaharda 208 mm, yazÕn 115 mm, sonbaharda 248 mm
ve kÕúÕn 292 mm’dir. Sakarya’da ba÷Õl nem oranÕ oldukça yüksek olup %73’dür. Nisbi nem
oranÕ ortalama % 72 civarÕndadÕr.
Rüzgâr
ølde esme sayÕsÕ yönünden hakim rüzgar yönü kuzeybatÕdÕr. KuzeybatÕ (karayel) rüzgârlarÕ
Sapanca Gölü üzerinde Sakarya OvasÕ’nÕn içlerine sokularak iklimi az da olsa
serinletmektedir.
En çok esen rüzgârlar kuzeybatÕdan karayel ve kuzeydo÷udan poyrazdÕr. ølde en hÕzlÕ esen
rüzgâr 22.3 m/sn ile güney-güneybatÕdÕr18.
2.1.1. Rüzgâr ve Dalga øklimi
Dalgalar kendini oluúturan rüzgâr gerilmelerinin etkisindeki kuvvetin úiddetine göre farklÕ
büyüklüklerde oluúurlar. Belli bir su kütlesinin içerisinde veya temas halindeki her cisme
dalga kuvveti etkidi÷inden önemi ihmal edilemez. Dalgalar liman yapÕlarÕ üzerinde dalga
basÕncÕna, basenlerde ise çalkantÕya neden olurlar. KÕyÕ çizgisi boyunca dalgalarÕn neden
oldu÷u kuvvet kÕyÕ boyu kum taúÕnÕmÕna, erozyona ve mühendislik yapÕlarÕnÕn hasar
görmesine sebep olmaktadÕr. Bu nedenle kÕyÕ yapÕlarÕnÕn projelendirilmesinde yapÕlara
18

SÇOøM 2008, TC Sakarya Valili÷i
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etkiyen en önemli dÕú kuvvet olarak dalgalarÕn boyu, yüksekli÷i ve periyodu gibi
özelliklerinin belirlenmesi gerekmektedir. Dalga iklimi, en genel anlamda dikkate alÕnan
bölgede, mevcut dalgalarÕn dört mevsimdeki istatistiksel da÷ÕlÕmÕnÕ ifade etmektedir.
Dalga ikliminin belirlenmesinde bölgedeki deniz ve meteorolojik veriler dikkate
alÕnmaktadÕr. Bu verilerin en önemlileri:
x
x
x
x

Rüzgâr yönü, süresi ve hÕzÕ,
RüzgârÕn neden oldu÷u su seviyesi de÷iúimleri,
YakÕn kÕyÕ bölgesinde deniz tabanÕ batimetrisi,
KÕyÕ boyu akÕntÕlarÕdÕr.

a- Rüzgâr øklimi
ønceleme alanÕnda rüzgâr iklimi üç ayrÕ yöntemle belirlenmiútir. Bunlar Sakarya
Meteoroloji østasyonu saatlik rüzgâr kayÕtlarÕnÕn analizi, Dalga AtlasÕ rüzgar analizi ve
øngiltere Londra kaynaklÕ ECMWF (European Center Medium Weather Forecast)
verilerinin analizidir.
(i) Sakarya Meteoroloji østasyonu
Rüzgâr hÕzlarÕnÕn yönlere göre da÷ÕlÕmlarÕ için; bölgeye en yakÕn Sakarya Meteoroloji
østasyonu verileri kullanÕlmÕútÕr. Bu istasyona ait 1975-2006 yÕllarÕ arasÕ saatlik rüzgar
verileri dikkate alÕnmÕútÕr.
Bu bölgede kuzeyli yönlerden rüzgarlar en fazla süre ile NNW ve NW do÷rultularÕnda
oluúmuútur (Grafik 1). Karasu bölgesinde kuzeyli yönler dalga alanÕ yaratacaktÕr. YapÕlan
istatistiksel çalÕúmalar sonucunda bölgedeki hakim rüzgar yönleri NW, SW ve NE’dir
(Grafik 2). Uzun dönem rüzgâr istatisti÷i çalÕúmasÕ ise etkin kuzeyli rüzgâr yönünün NE
oldu÷unu göstermektedir.

Grafik 1. Yönlere Göre Rüzgar Esme Süreleri (Sakarya Meteoroloji østasyonu’ndan
AlÕnan 1975-2006 YÕllarÕ ArasÕ Saatlik Rüzgar Verilerine Göre)
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Grafik 2. Sakarya Meteoroloji østasyonu Saatlik Rüzgar Verilerine Göre Uzun Dönem
Rüzgar østatisti÷i

Grafik 2. DevamÕ
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Bu kÕyÕ alanÕ üzerinde etkili rüzgar alanÕnÕ temsil eden rüzgargülü Grafik 3’de verilmiútir.
Rüzgargülünden görüldü÷ü gibi bölgede etkin rüzgar NE (poyraz)’dÕr. Karasu kÕyÕ alanÕ
konumu itibarÕyla NNE do÷rultusuna diktir ve etkili rüzgarlar kÕyÕya dik gelmektedir
(ùekil 8). KÕyÕ çizgisi WNW ile ENE arasÕnda uzanmaktadÕr19.

Grafik 3. Karasu KÕyÕ AlanÕnda Etkili Rüzgargülü

ùekil 8. Karasu KÕyÕ Çizgisinin Durumu
Karasu kÕyÕ alanÕnda etkili olan dalga ikliminin belirlenmesi amacÕyla 6 ayrÕ dalga ölçüm
istasyonun verileri kullanÕlarak kalibrasyonu yapÕlmÕú olan MIKE 21SW sayÕsal yazÕlÕmÕ
kullanÕlmÕútÕr. Tüm Karadeniz üzerinde etkili olan rüzgâr ve atmosferik basÕnç alanÕ için
16 yÕllÕk ECMWF (European Center Medium Weather Forecast) verileri kullanÕlmÕútÕr.

19

Prof. Dr. YalçÕn Yüksel, “Karasu KÕyÕ AlanÕ Deformasyonu”, Risk AltÕndaki KÕyÕ AlanlarÕ ÇalÕútayÕ øMO
Sakarya,2011’ yayÕmlanmamÕú bildiri.
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YapÕlan modelleme çalÕúmalarÕndan Karasu kÕyÕ alanÕna ait dalga parametrelerinin 16 yÕl
boyunca zamana ba÷lÕ de÷iúimleri elde edilmiútir. Elde edilen veriler kullanÕlarak uzun
dönem dalga istatisti÷i çalÕúmalarÕ yapÕlmÕútÕr.
YapÕlan uzun dönem dalga istatisti÷i çalÕúmalarÕndan bu bölgede etkili dalga alanÕnÕ
tanÕmlayan dalgagülü elde edilmiútir (Grafik 4). Dalgagülünden görüldü÷ü gibi etkin dalga
yönü kuzey-kuzeybatÕ (NNE)’dÕr ve bu yön kÕyÕya diktir. Yani etkin dalgalar kÕyÕya dik
gelmektedir. økincil yön kuzey (N)’dir20.

Grafik 4. Karasu kÕyÕ alanÕnda etkili dalgagülü.

(ii) Dalga AtlasÕ
Dalga AtlasÕ’ndan 41.250N 30.800E koordinatlarÕndaki de÷erler kullanÕlarak uzun dönem
rüzgâr istatisti÷i çalÕúmasÕ yapÕlmÕútÕr. Ancak atlastaki bu koordinat, inceleme alanÕnÕn açÕk
deniz koúullarÕnÕ yansÕtmaktadÕr. Grafik 5.’de dalgagülü verilmiútir. Rüzgârgülü
incelendi÷inde bölgede etkin yönünün NE oldu÷u görülmektedir.
Grafik 6.’da uzun dönem rüzgar istatisti÷i hesaplanarak verilmiútir. Rüzgâr hÕzÕ aúÕlma
olasÕlÕklarÕ incelendi÷inde, koordinatÕn dikkate alÕndÕ÷Õ bölgede etkin rüzgâr yönleri
kuzeyli yönlerdir. Elde edilen sonuçlar meteoroloji istasyonu ile uyumludur.

20

Prof. Dr. YalçÕn Yüksel, “Karasu KÕyÕ AlanÕ Deformasyonu”, Risk AltÕndaki KÕyÕ AlanlarÕ ÇalÕútayÕ øMO
Sakarya,2011yayÕmlanmamÕú bildir.
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Grafik 5. Dalga AtlasÕ’na Göre Dalgagülü
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Grafik 6. Uzun Dönem Rüzgar østatisti÷i (Dalga AtlasÕ)
(iii)ECMWF veri analizi
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1.0

ECMWF (European Center Medium Weather Forecast) rüzgar verileri analiz edildi÷inde
Grafik 7.’de görülen dalgagülü elde edilmiútir. Elde edilen sonuçlar meteoroloji ve atlasÕn
sonuçlarÕ ile uyumludur. Bu analizlerde inceleme alanÕnda dalga yaratacak kuzeyli
rüzgârlar oldu÷u görülmektedir. Rüzgârgülünden etkin yönün yine NE oldu÷u
görülmektedir. ECMWF verilerinden elde edilen rüzgar esme süreleri incelendi÷inde en
fazla kuzeybatÕ (NE) do÷rultusundan esti÷i anlaúÕlmaktadÕr (Grafik 8.).
ECMWF verileri Dünya’da en güvenilir verilerdir ve hava tahminleri bu veriler
kullanÕlarak yapÕlmaktadÕr. Verilerin Karasu’yu etkileyecek en yakÕn deniz alanÕndan elde
edilmiú olmasÕ da bu bölge için sa÷lÕklÕ tahminlerin yapÕlmasÕna olanak sa÷lamaktadÕr.
Meteoroloji istasyonlarÕ ise karadadÕr ve topo÷rafik koúullardan etkilenmektedir. Her úeye
ra÷men üç veri de birbirinin sa÷lamasÕnÕ yapacak úekildedir ve kayda de÷er sapmalar
meydana gelmemiútir. Yukarda sÕralanan nedenlerden dolayÕ Karasu kÕyÕ alanÕ için etkili
dalga alanÕ tahminleri ECMWF verileri kullanÕlarak yapÕlmÕútÕr.

Grafik 7. Dalgagülü (ECMWF Veri TabanlÕ)
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Grafik 8. Rüzgar Esme Süreleri
b-Dalga øklimi
Uzun Dönem Dalga østatisti÷i
Herhangi bir bölgede dalga yüksekliklerinin istatistiksel de÷erlendirilmesi için önerilen
çeúitli olasÕlÕk da÷ÕlÕmlarÕ mevcuttur. Burada “log-normal olasÕlÕk da÷ÕlÕmÕ” kullanÕlmÕútÕr.
Bu da÷ÕlÕm dalga etkisinin önemli oldu÷u problemlerin istatistiksel incelenmesinde
kullanÕlmaktadÕr. Bu tür problemlere en önemli örneklerden biri ise kÕyÕlarda katÕ madde
taúÕnÕmÕ ve çalkantÕdÕr. Log-normal olasÕlÕk da÷ÕlÕm denklemi aúa÷Õda görülmektedir:

Q(H1 / 3 )

e 2.3( H1 / 3  B) / A

(2.1)

Burada; Q(H1/3) fÕrtÕnalarda yaratÕlan belirgin dalga yüksekli÷inin H1/3 de÷erine eúit ya da
daha büyük olma olasÕlÕ÷Õ; H1/3 belirgin dalga yüksekli÷i ve A, B katsayÕlarÕ ise da÷ÕlÕm
parametreleridir. Denklem 2.1 aúa÷Õdaki formda da yazÕlabilir:
H1/3=AlogQ(H1/3)+B

(2.2)

Bu ba÷ÕntÕdan görüldü÷ü gibi H1/3 ve Q(H1/3) de÷erleri bir yarÕ logaritmik çizim kâ÷ÕdÕna
noktalandÕ÷Õnda (H1/3 ekseni normal; Q(H1/3) ekseni logaritmik) noktalarÕn bir e÷ri üzerine
yerleúti÷i görülmektedir.
Proje alanÕndaki uzun dönem dalga iklimi iki ayrÕ yöntem ile elde edilmiútir. Bunlar dalga
atlasÕnÕn analizi ve ECWMF rüzgar – basÕnç alanlarÕnÕ kullanarak sayÕsal olarak dalga
alanÕnÕn modellenmesidir.
(i) Dalga AtlasÕ
Dalga atlasÕ verilerinin analiz edilmesi sonucunda dikkate alÕnan koordinatlardaki uzun
dönem dalga yüksekli÷i aúÕlma olasÕlÕklarÕ Grafik 9.’da verilmiútir. KÕyÕ alanÕndaki etkili
yönlerin NNE, NE ve N oldu÷u Grafik 9.’dan görülmektedir. Di÷er etkin yönler kuzey
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batÕlÕ yönlerdir. Grafik 10. ’da dalgagülü verilmiútir, dalgagülünden de etkin yönlerin N ve
NE oldu÷u görülmektedir. AyrÕca dalga atlasÕnda açÕk deniz koúullarÕndaki H-T iliúkisi
Grafik 11.’deki gibi verilmiútir.
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Grafik 9. Uzun Dönem Dalga østatisti÷i (Dalga AtlasÕ)
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1.0

Grafik 10. Dalgagülü (Dalga AtlasÕ)

Grafik 11. H-T iliúkisi (Dalga AtlasÕ)

(ii) SayÕsal Model
SayÕsal dalga modellerinde yüzey dalgalarÕnÕn tanÕmlamasÕ istatistiksel bir tanÕmlama
gerektiren çok sayÕda düzensiz parametreye sahiptir. Dalga alanÕnÕ belirleyen istatistiksel
parametreler belirli bir konumdaki ve belirli bir zamandaki koúullarÕ karakterize
etmektedir. DalgalarÕn etkili bir úekilde de÷iúti÷i bir modelde dalgadaki de÷iúimi
belirleyebilmek için a÷ boyutlarÕnÕn (zaman adÕmÕ ve konum) yeterince küçük seçilmesi
gerekmektedir.

Dalga alanÕnÕn tanÕmlanmasÕnda en çok kullanÕlan ifade hem frekans hem de yönün dikkate
alÕndÕ÷Õ dalga-yo÷unluk spektrumudur ve E f , T ile gösterilmektedir. Burada f frekansÕ,
T ise yayÕlma yönünü göstermektedir. Bu gösterim E f , T spektral bileúenleri ile ilgili

dalga fizi÷i hakkÕnda bilinenlerin nasÕl yorumlanaca÷ÕnÕn zaten bilinmesinden dolayÕ
kullanÕúlÕ olmaktadÕr. Bütün bileúenler çok iyi anlaúÕlmÕú bir teoriye sahip sinüzoidal dalga
olarak düúünülebilmektedir. Spektrum kullanÕlarak operasyonel bir dalga modelinden
beklenen birçok parametre (belirgin dalga yüksekli÷i, frekans spektrumu, pik frekans,
yönsel spektrum, hâkim dalga yönü vb.) hakkÕnda fikir sahibi olunabilmektedir.
Bütün modeller bu tanÕmlamayÕ kullanmayabilirler. Daha basit modeller genellikle
do÷rudan rüzgârdan tanÕmlanan yönsel karakteristikler ile belirgin dalga yüksekli÷i ya da
frekans spektrumunun tahminine dayanmaktadÕrlar.
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Bilgisayar modelleri için en genel formülasyon, zaman ve konumda yüzey a÷ÕrlÕk
dalgalarÕnÕn geliúimini tanÕmlayan spektrumun enerji-denge denklemi aúa÷Õdaki gibidir.

wE
  cg E
wt

St

Sin  Snl  Sds

(2.3)

burada;

E E f , T, x, t yayÕlma yönüne ( T ) ve frekansa (f) ba÷lÕ olarak iki boyutlu yönsel dalga
spektrumu (yüzey de÷iúim spektrumu);

cg

cg f , T

derin deniz dalga grup hÕzÕdÕr.

St : net kaynak fonksiyonudur ve úu üç terimi içermektedir:
Sin: rüzgârdan alÕnan enerji;
Snl: dalga-dalga etkileúimi ile lineer olmayan enerji transferi;
Sds: enerji kaybÕ.
Bu ifade derin deniz için verilmektedir, sapmayÕ ve akÕntÕ etkisini içermemektedir.
Grafik 12’de görülen model alanÕnda ECMWF rüzgâr ve basÕnç alanlarÕ kullanÕlarak
sayÕsal dalga modellemesi yapÕlmÕútÕr. Model alanÕnda gösterilen proje alanÕna en yakÕn
koordinatlardaki derin su dalga tahmini gerçekleútirilmiútir. SayÕsal a÷ Grafik 12’deki gibi
belirlenmiútir.

Grafik 12. SayÕsal Model AlanÕ
ùekil 9’da Karasu kÕyÕ alanÕ ve kÕyÕ çizgilerinin do÷rultularÕ görülmektedir. Grafik 13’de
sayÕsal modelden elde edilen dalga yüksekliklerinin istatistiksel analizi sonucunda bulunan
uzun dönem dalga yüksekli÷i aúÕlma olasÕlÕklarÕ verilmiútir. ùekil 9’dan kÕyÕ alanÕndaki
etkin yönler dikkate alÕndÕ÷Õnda sÕrasÕyla N, NNE ve NNW’li yönler proje bölgesinde etkin
dalga alanlarÕdÕr. Grafik 14’de elde edilen dalga gülünden kÕyÕ alanÕndaki etkili yönlerin
NNE ve N oldu÷u açÕkça görülmektedir. Grafik 15’de ise H-T iliúkisi verilmiútir. Bu
iliúkiden dikkate alÕnan derinlikte solu÷anlarÕn da etkili oldu÷u görülmektedir.
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ùekil 9. Karasu KÕyÕ AlanÕ Dalga Yönleri
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Grafik 13. Uzun Dönem Dalga østatisti÷i

Grafik 14. Dalgagülü
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Grafik 15. H-T øliúkisi

Kum TaúÕnÕmÕ21

Dalga alanÕ, kÕyÕ alanÕnda önemli ölçüde kÕyÕya dik kum taúÕnÕmÕna neden olmaktadÕr.
YapÕlan katÕ madde (kum) taúÕnÕm hesaplamalarÕ kÕyÕ boyu taúÕnÕmÕ açÕsÕndan aktif bir kÕyÕ
oldu÷unu da göstermektedir. Ancak taúÕnÕmÕn her iki yönde (yani do÷u-batÕ ve batÕ-do÷u)
etkili oldu÷u böylece toplam katÕ maddenin fazla oldu÷u ortaya çÕkmaktadÕr. Buna karúÕn
uzun dönemde batÕdan do÷uya do÷ru kÕsmen daha fazla net taúÕnÕm oldu÷u da
hesaplamalarda bulunmuútur. Bu durum Sakarya a÷zÕnda oluúan kum birikimlerinden ve
kÕyÕnÕn morfolojik yapÕsÕndan da anlaúÕlmaktadÕr (ùekil 10).

21

Prof. Dr. YalçÕn Yüksel, “Karasu KÕyÕ AlanÕ Deformasyonu”, Risk AltÕndaki KÕyÕ AlanlarÕ ÇalÕútayÕ øMO Sakarya,
yayÕmlanmamÕú bildiri,
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ùekil 10.Karasu KÕyÕ AlanÕ Dalga Yönleri
Bir dalga enerji modeli olan CERC (1984) ifadesi, kÕrÕlma bölgesinin birim geniúli÷i için
toplam kum taúÕnÕmÕnÕ tanÕmlayan bir formüldür. En yaygÕn kullanÕlan ifade olmasÕna
ra÷men taban malzemesi, kÕyÕ e÷imi özellikleri ve kÕrÕlma bölgesi geniúli÷ini dikkate
almadÕ÷Õ için bazÕ problemler için uygun olmayan sÕnÕrlamalara sahiptir.
Q

2.03 106 H 05/ 2 sin 2D 0

(m3/yÕl)

(6.1)

Göz önüne alÕnan kÕyÕ bölgesinde dalga iklimindeki de÷iúimler nedeniyle bir yÕllÕk bir
dönemde etkin kÕyÕ boyu katÕ madde taúÕnÕmÕnÕ belirlemek için katÕ madde hareketine yol
açacak dalgalarÕn yükseklikleri, yönleri ve etki süreleri belirlenmelidir. Böylece H0
yüksekli÷inde D 0 açÕsÕna sahip dalganÕn bir yÕlda kÕyÕda etki etme yüzdesi f ise (%) ifadesi
aúa÷Õdaki úekilde yazÕlabilmektedir (SPM, 1984):

Q

2.03 106 f H 05/ 2 F (D 0 )

(6.2)

burada;
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F( D 0 )= ª cos D 0
¬

1/ 4

sin 2D 0 º
¼

F( D 0 ): Yön terimi (Yüksel, 2003)
D 0 = 0O için F( D 0 )= 0.37
D 0 = 45O için F( D 0 )= 0.822
D 0 = 90O için F( D 0 )= 0.261
Proje kÕyÕsÕnÕ etkileyen dalga yönleri ùekil 11.’de görülmektedir. CERC (1984) yöntemi ile
yukarÕdaki veriler do÷rultusunda bu kÕyÕdaki net ve toplam katÕ madde miktarÕ
hesaplanmÕútÕr (Tablo 1).

NNW

N

NNE

NW

NE
ENE

WNW

E
Kiyi çizgisi
ESE
ùekil 11. Proje Bölgesi KÕyÕsÕnÕ Etkileyen Dalga Yönleri
Hesaplamalara göre kÕyÕ boyu taúÕnan toplam katÕ madde miktarlarÕ:
Qsol-sa÷= (NNE+N+NNW+NW)
Qsol-sa÷= (457958+145262+33268+12500)=648,988 m3/yÕl
Qsa÷-sol= (NNE+NE)
Qsa÷-sol= (457958+4184)= 462142 m3/yÕl
Qnet= = 186,846 m3/yÕl
Qtop= 1111130 m3/yÕl
olarak bulunmuútur. Bu sonuçlardan görüldü÷ü gibi Karasu kÕyÕ çizgisi boyunca kÕrÕlma
bölgesi içinde 186,846 m3/yÕl net katÕ madde WNW yönünden ESE yönüne taúÕnmaktadÕr.
Bir yÕl içinde taúÕnan toplam katÕ madde ise 1,111,130 m3/yÕl’dÕr.
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Sakarya Nehri’nin Karadeniz’e taúÕdÕ÷Õ kum, yukarÕda açÕklanan dalga yapÕsÕ ile kÕyÕ alanÕnÕn
morfolojik yapÕsÕnÕ úekillendirmektedir (Fotograf 2.). Ancak dikkate alÕnan kum bütçesi
hesaplamalarÕ üç boyutlu morfolojik yapÕnÕn kÕyÕya dik taúÕnÕmdan çok etkilendi÷ini
göstermektedir. Bu yapÕ çok geniú plaj alanlarÕnÕn oluúmasÕ ve plaj gerisinde genç
kumullardan (Fotograf 3.) fosilleúmiú kumullara do÷ru binlerce yÕlda oluúmuú kumsal
görünüm ile gerçeklenmektedir. Bu morfolojik yapÕ içersindeki kumullar kÕyÕ alanÕnÕn
oluúacak erozyon için önemli bir kum bütçesini oluúturmaktadÕr. KumullarÕn bir úekilde zarar
görmesi durumunda morfolojik denge bozulacak ve kÕyÕ erozyonu hÕzlanacaktÕr.

Fotograf 2. Sakarya Nehir A÷zÕ22

Fotograf 3. Karasu KÕyÕ Kesimi Genç Kumullar

22

Foto÷raf 2. Mehmet Karakaú, Foto÷raf 3. Prof. Dr. YalçÕn Yüksel, “Karasu KÕyÕ AlanÕ Deformasyonu”,
Risk AltÕndaki KÕyÕ AlanlarÕ ÇalÕútayÕ øMO Sakarya, yayÕmlanmamÕú bildiri,
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2.2.Sakarya Nehri Hidrolojisi
2.2.1 Su Alma HavzasÕ

Sakarya Nehri havzasÕ Türkiye’nin 26 büyük akarsu havzasÕndan birisidir23 (Harita 4), øç
Anadolu Bölgesi’ne kadar uzanmaktadÕr. Munsuz (1983)’a göre, drenaj alanÕ 58.160 km2 olan
Sakarya havzasÕ, Türkiye yüzölçümünün %7,46’sÕ büyüklü÷ündedir. Sakarya Irma÷Õ’nÕn
kollarÕ ile birlikte toplam uzunlu÷u 824 km’dir. Türkiye’nin önemli akarsu havzalarÕndan biri
olan Sakarya havzasÕ; KÕzÕlÕrmak, BatÕ Karadeniz, Marmara, Susurluk, Gediz, Akarçay ve
Konya havzalarÕ ile çevrilidir.
Havza alanÕ içine 9 il sÕnÕrlarÕ girmektedir. Havza sÕnÕrlarÕ içine, Karadeniz kÕyÕsÕnda yer alan
Sakarya, Bolu; øç Anadolu Bölgesi içinde yer alan Ankara, Konya, Afyon; Ege Bölgesi’nde
yer alan Kütahya, Eskiúehir ile Marmara Bölgesi’nde yer alan Bilecik ve Bursa illeri
girmektedir. Ankara, Eskiúehir, Kütahya, Bilecik ve Sakarya il merkezleri de havza içine
girmekte, Bolu, Konya, Afyon ve Bursa illerinin bazÕ ilçe merkezleri yer almaktadÕr.
Ana akarsuyu Sakarya Nehri olan Havza’nÕn baúlÕca akarsularÕ: Bayat, Porsuk, Ankara,
Kirmir, Alada÷, Ova ve Göyrün çaylarÕ ile Çark, SarÕ, ÇandÕraz ve Gök dereleridir.
Sakarya Nehri’nin bir kolu Eskiúehir’in Çifteler ilçesi yakÕnlarÕndan, di÷er kolu
Afyonkarahisar’Õn kuzeydo÷usundaki Bayat YaylasÕ’ndan do÷ar. Önce øç Anadolu’ya do÷ru
akar, sonra KÕzÕlÕrmak nehrinin tersine bir kÕvrÕmla kuzeye döner, PolatlÕ yakÕnlarÕnda en
büyük kollarÕndan birisi olan Porsuk ÇayÕ ve daha kuzeyde Ankara ÇayÕ ile birleútikten sonra
YassÕhöyük yakÕnlarÕnda Porsuk nehrine, sÕrasÕyla SarÕyar (1950-1956) ve Gökçekaya (19671972) barajlarÕna girer (TÇV 1995). Göynük ÇayÕnÕn katÕldÕ÷Õ nehir, Geyve Bo÷azÕ’ndan
geçer ve AdapazarÕ OvasÕ’na ulaúÕr. Burada vadi tabanÕ 35m’nin altÕna iner ve tam bir ova
akarsuyu halini almaktadÕr. AdapazarÕ kent merkezinde Mudurnu ÇayÕnÕ ve Sapanca
Gölü’nün fazla suyunu boúaltan Çark Suyu katÕlarak Karasu ilçe merkezinin Yenimahalle
semtinde Karadeniz’e dökülmektedir 24 (Harita 5).

23

http://www.eie.gov.tr/turkce/YEK/HES/hidroloji/havzalar.html

24

http://www.eie.gov.tr/turkce/YEK/HES/hidroloji/12sakarya.html
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Harita 4. Büyük Akarsu HavzalarÕ HaritasÕ25

25

http://www.eie.gov.tr/turkce/YEK/HES/hidroloji/havzalar.html
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Harita 5. Sakarya Nehir HavzasÕ26
Sakarya havzasÕ büyüklü÷ü nedeniyle üç bölüme ayrÕlmaktadÕr27. YukarÕ Sakarya Bölgesi
olarak tanÕmlanan ilk bölümde; Sakarya Nehri, Çifteler SakaryabaúÕ kaynaklarÕndan do÷up
sÕrasÕ ile Seydi Suyu, BardakçÕ Suyu, SarÕ Su, Çardaközü Deresi, GökpÕnar KaynaklarÕ Deresi
ve IlÕcaözü Deresi’ni içine almaktadÕr. Bu bölüm Afyon, Kütahya illerini kapsamaktadÕr.
Orta Sakarya Bölgesi olarak tanÕmlanan havzanÕn ikinci bölgesi Porsuk havzasÕnÕn bitti÷i
yerden baúlar, Sakarya’nÕn Geyve ilçesinde son bulur. Bu bölümde Sakarya Nehri’ne sÕrasÕyla
Porsuk ÇayÕ, Ankara ÇayÕ, Çatak ÇayÕ, Göksu Deresi, Papaz Deresi, Aksu Nehri ve Karaçay

26
27

http://www.eie.gov.tr/turkce/YEK/HES/hidroloji/12sakarya.html
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik AraútÕrma Kurumu, Aúa÷Õ Sakarya Nehri Su ve Sediment Kalitesinin Belirlenmesi Projesi,
Çevre, Atmosfer, Yer ve Deniz Bilimleri AraútÕrma Grubu
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Deresi katÕlÕr. Bu havza bölümü Eskiúehir ve Bilecik illeri ile Ankara ilinin küçük bir kÕsmÕnÕ
içine alÕr.
Aúa÷Õ Sakarya Bölgesi olarak tanÕmlanan havzanÕn üçüncü bölümü Karadeniz’de son bulur.
Bu bölümde Sakarya Nehri sÕrasÕyla Kayalar ÇayÕ, KanlÕ Çay, Dinsiz Suyu, Mudurnu ÇayÕ,
Çark Suyu, DarÕçayÕr Deresi’ni alÕr. Havza sahasÕ içinde AdapazarÕ, ilçeleri ve Bolu’nun
Mudurnu ilçesi yer almaktadÕr.
Sakarya nehir havzasÕ Ankara, DSø 3. Bölge; Eskiúehir, 4. Bölge; Konya, 5. Bölge ve Isparta
18. Bölge olmak üzere 4 bölgeye ayrÕlmÕútÕr. AyrÕca, 12 nolu Sakarya havzasÕ, DSø ve mülga
EøE tarafÕndan yapÕlan etüt ve projelendirme çalÕúmalarÕnda Aúa÷Õ Sakarya HavzasÕ ve YukarÕ
Sakarya HavzasÕ olmak üzere iki ayrÕ bölümde tanÕmlanmaktadÕr. HavzanÕn farklÕ úekillerde
bölümlere ayrÕlmasÕ havza bütününde de÷erlendirmeyi engellemektedir.
HavzanÕn ya÷Õú potansiyeli yÕlda 31.057 milyar m3, yÕllÕk ortalama debisi 5462 milyar m3
olarak hesaplanmÕútÕr.
Sakarya ilinin kÕyÕlarÕ girintili çÕkÕntÕlÕ de÷ildir. KÕyÕda hemen yükselen platolar ve Kuzey
Anadolu Da÷larÕ denize paralel olarak uzanÕrken, bu genel yapÕya aykÕrÕ düúen tek kesim,
Sakarya Irma÷Õ’nÕn denize açÕldÕ÷Õ Karasu kÕyÕ kesimidir. Çok geniú bir havzanÕn sularÕnÕ
boúaltan bu akarsu, taúÕdÕ÷Õ materyalleri biriktirerek bir delta meydana getirmiúse de zamanla
dalgalarÕn aúÕndÕrmasÕyla kumlarla örtülmüú ve ølin en önemli kumsallarÕnÕ oluúturmuútur.
Sakarya havzasÕ hidrolojik olarak YukarÕ, Orta ve Aúa÷Õ Sakarya havzasÕ adÕ altÕnda 3 grupta
incelenebilir. Havza genelde az engebeli bir topo÷rafyaya sahip olup, geniú ovalarÕn ve
yüksek platolarÕn hâkim oldu÷u bir morfolojik yapÕ göstermektedir. Bütün havzada toplam
1.336.500 hektarlÕk ova bulunmaktadÕr28.

2.3. Sakarya Bölgesinin Morfolojisi, Jeolojisi, Delta Oluúumu, Sakarya
Irma÷Õ ve AkÕntÕ Sistemi
2.3.1 Batimetri
Sakarya deltasÕ ve denizaltÕ kanyonu dar (-100 m derinli÷ine kadar 10 km’den az) Güney
Karadeniz kÕyÕsÕ boyunca yer alan önemli bir morfolojik yapÕdÕr (ùekil 12). Kanyon 50 m su
derinliklerine kadar deniz tabanÕnÕ keskin bir úekilde kesmektedir. Delta ucu uzantÕsÕ nehir
a÷zÕndan 1.5 km mesafeden kanyon tarafÕndan kesilmektedir ve 5 km açÕklara kadar takip
edilmektedir. DenizaltÕ kanyonu aslÕnda Sakarya a÷zÕnda ve Küçükburgaz Gölü önünde
denizaltÕ deltasÕnÕ ve kÕyÕ kuúa÷ÕnÕ kesen karaya do÷ru iki girinti yapmaktadÕr. Sakarya
a÷zÕndaki kanyon -50 m’den baúlayÕp -800 m’ye kadar yaklaúÕk uzunlu÷u 7 km’dir.
Küçükbo÷az Gölü önündeki girinti ise -50 m’den baúlayÕp -800 m’ye ulaúarak yaklaúÕk 10

28

(SÇOøM 2008).
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km’dir. Bu iki girinti 800 m’den sonra sert bir úekilde kuzeybatÕya dönerek 1000-1100m’lerde
daha geniú kanyon olarak 2000 m su derinliklerine ulaúmaktadÕr.
ùekil 12. Sakarya Irma÷Õ A÷zÕnÕ De÷iúik Ölçekli Batimetri HaritalarÕ.

ùekil 12 (a) Sakarya Bölgesinin Genel Batimetrisi

ùekil 12. (b) Sakarya Bölgesinin Deniz Batimetri HaritasÕ
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ùekil 12.(c) Sakarya Kanyon Bölgesinin AyrÕntÕlÕ Batimetri HaritasÕ.
2.3.2 Sakarya Irma÷Õ

Sakarya Irma÷Õ 56.504 km2 boúalÕm alanÕ ve 824 km uzunlu÷u ile Karadeniz’e dökülen ikinci
Anadolu Õrma÷ÕdÕr (ùekil 13). Sakarya Irma÷Õ’nÕn girdisi 5.6 km3/yÕl ve Marmara iklim rejimi
(ya÷Õú A÷ustos’ta en az ve AralÕk’ta en fazla) etkisi altÕndadÕr. Sakarya Irma÷Õ’nÕn yÕllÕk
ortalama askÕda yük miktarÕ 3.8x106 t/yÕl. Sediment yükü nehrin üst bölümünde Gökçekaya
BarajÕ’nÕn 1972 yÕlÕnda yapÕmÕndan sonra daha önceki de÷er olan 4.6x106 t/yÕl de÷erinden
azalmÕútÕr.

ùekil 13. (a) Sakarya Irma÷Õ’nÕn BoúalÕm AlanÕ; (b) Sakarya Irma÷ÕnÕn Sediment TaúÕnÕmÕnÕn
Mevsimsel De÷iúimi; (c) Sakarya Irma÷Õ’nda Su BoúalÕmÕnÕn Mevsimsel De÷iúimi
(Algan vd., 1999’dan).
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Sakarya Irma÷Õ geç Pliyosen yaúlÕdÕr. GüzergâhÕ boyunca üç de÷iúik yüksekliklere sahip
jeomorfolojik kuúa÷Õ kesmektedir (ùekil 14) üst, orta ve alt kuúaklar. Üst kuúak Neojen
çökellerinde oluúan KuzeybatÕ Anadolu’nun yüksek yaylarÕ oluúturur. Orta kuúak ise bu yayla
ile kuzeyindeki sol yanal atÕmlÕ Kuzey Anadolu FayÕ (KAF) arasÕndaki da÷lÕk bölgedir. Bu
bölüm vadideki üç tarasa oluúumlarÕnÕn KAF tarafÕndan tektonik olarak etkilendi÷i
anlaúÕlmaktadÕr. Alt kuúak ise KAF’Õn kuzeyinde yer almak olup, denize do÷ru daralan
alüvyon düzlü÷ü úeklindedir. TarasalarÕn olmamasÕ fay tarafÕndan etkilenmedi÷ini
göstermektedir. Burada derin kanyona birleúmeden önce Õrmak 4-5 m derinli÷indeki bir kanal
akar ve denize kavuúmadan önce birbiri takip eden iki bo÷azdan geçer. Birçok küçük dereler
Õrmak yata÷Õna birleúmektedir. Bu dere a÷ÕzlarÕnda hiçbir delta yelpazesi görülmemektedir.
Bunun yerine yer yer ana vadinin kenarlarÕnda küçük gölcükler oluúmuútur. Orta kuúa÷Õ
geçtikten sonra Sakarya Irma÷Õ yaklaúÕk yüksekli÷i 40 m olan AdapazarÕ OvasÕ’na
girmektedir. Bu ova çek-ayÕr tektonik sistemi ile KAF zonunda oluúturulan bir yapÕdÕr.
YaklaúÕk ilk 100m’si holosen olan 400 m kalÕnlÕ÷Õnda kuvarterner örtüsü vardÕr. Gerçekte bu
basen ara bir çöküntü alanÕ olarak sedimentlerin büyük bir bölümünü tuttu÷undan
Sakarya a÷zÕnda büyük bir delta oluúmamÕútÕr.

ùekil 14. Sakarya Irma÷Õ ve Çevresinin Neojenden Kuvarternere Jeolojisi (Görür v.d.,
2001).
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2.3.3 Sakarya DeltasÕ
Sakarya DeltasÕ denize do÷ru hafifçe uzayan bir úiúkinlik yaparak do÷u-batÕ yönünde 25 km
uzanmaktadÕr. Do÷u ve batÕ yönünde daralarak alanÕ yaklaúÕk 70km2 olmaktadÕr. Sakarya
kÕyÕsÕ tedricen geliúen ve 3 km kalÕnlÕ÷a sahiptir. Bu kÕyÕ Holosen zamanÕnda Neojen temel
üzerine yer alan bir sediment merce÷idir (ùekil 15. ve 16.). Sediment merce÷i tabanda
alüvyon sedimentleri (birim 1) ve yukarÕ do÷ru tatlÕ su göl (birim 2) ve bataklÕk deniz (birim3)
birikimlerinden geçerek günümüz Sakarya Irma÷Õ çökellerine (birim 4) ve eúde÷eri kÕyÕ
kumullarÕ (birim 5) ve alüvyon yelpaze birikimlerine (birim 6) geçmektedir. Sakarya Irma÷Õ
üzerinde birim 1 ve 2 mevcut olup 30 metreyi geçmektedir.

ùekil 15. Sakarya Irma÷ÕnÕn Alt ve Orta GüzergahÕnÕn Kuvarterner Jeolojisi, KÕyÕ ve
E÷imin Üst Bölgesinin Batimetrisini, Jeolojisini, SondajlarÕn Yerlerini ve A-B
Sismik Kesitini Gösteren Genel Jeoloji HaritasÕ (Görür v.d., 2001).

ùekil 16. Sakarya Irma÷Õ A÷zÕnda KÕyÕ Düzlü÷ündeki Kuvarterner SedimanlarÕnÕn Fasiyes
Da÷ÕlÕmlarÕnÕn Kesiti; Sondajlarda Radyokarbon YaúlarÕ Gösterilmektedir (Görür
v.d., 2001).
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Bu deltanÕn kÕyÕ ötesi yapÕsÕnÕ anlamak için yapÕlan sÕ÷ sismik çalÕúmalarda birim 1, 2 ve 3
varlÕ÷Õ gözükmektedir (ùekil 17). Di÷er birimler 4, 5 ve 6 kÕyÕdan karaya do÷ru günümüzde
oluúmaktadÕr.

ùekil 17. KÕyÕ Ötesi Sismik Kesiti ve Yorumu (Görür vd., 2001).
Sakarya Irma÷Õ’nÕn oluúumu ile ilgili olarak de÷iúik görüúler vardÕr. Bunlardan birincisi orta
bölümdeki grabenin Sapanca Gölü vasÕtasÕyla nehrin øzmit Körfezi’ne ve dolayÕsÕyla
do÷rudan Marmara Denizi’ne ulaútÕ÷ÕdÕr. Sapanca Gölü’nün øzmit Körfezi’nden ayrÕlmasÕ
sonucu güzergâh de÷iútirerek Karadeniz’e do÷rudan aktÕ÷ÕdÕr. økinci görüú ise Sakarya
Irma÷Õ’nÕn Geç Pliyosende oluútu÷u ve daima Karadeniz’e do÷rudan aktÕ÷ÕdÕr. Gerçek olan úu
ki son buzul ça÷ÕnÕn sona erdi÷i günümüzden 8 bin yÕl öncesinden itibaren deniz seviyesi 120
m yükselmiútir. AyrÕca son buzul ça÷Õnda Karadeniz seviyesi daha da aúa÷ÕlardaydÕ.
Dünya’daki ve Türkiye’deki deltalarÕn hemen hemen hepsinin oluúumu son 5-6 bin yÕl
içerisinde olmuútur.
AyrÕntÕlÕ delta incelemesi ile bu bölgenin kÕyÕ kumullarÕ, kumlu plaj, kÕyÕ düzlü÷ü, fosil
kayalÕklarÕ, göller, bataklÕklar ve tarasalardan oluútu÷u gözlenmiútir (ùekil 19.). Sakarya
deltasÕ geniú bir delta yelpazesi oluúturmamaktadÕr (Di÷er Õrmaklar KÕzÕlÕrmak, YeúilÕrmak ve
Çoruh gibi). Çünkü Sakarya, girdilerinin büyük kÕsmÕnÕ Õrma÷Õn orta bölümdeki çöküntü
alanÕna (AdapazarÕ) bÕrakmaktadÕr. DolayÕsÕyla birinci görüú olan orta bölümdeki grabenin
Sapanca Gölü vasÕtasÕyla nehrin øzmit Körfezi’ne ve dolayÕsÕyla do÷rudan Marmara
Denizi’ne ulaútÕ÷ÕdÕr. Deniz seviyesi yükselimi ve dolayÕsÕyla bu akÕú yolunun
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sedimentlerle doldurulmasÕyla Sakarya kendine yeni güzergah belirleyerek do÷rudan
Karadeniz’e akmaya baúlamÕútÕr ve bu nedenden dolayÕ da bir delta oluúturmamÕútÕr.
AyrÕca 1972 yÕlÕndan sonrada yapÕlan Gökçekaya BarajÕ’nÕn etkisiyle denize ulaúan girdi daha
da azalmÕútÕr.

ùekil 18. Sakarya DeltasÕnÕn Jeomorfolojisi (Algan vd., 2002).

Kumlu plaj yaklaúÕk 100 m geniúli÷inde olup plaj sÕrtlarÕ ve küçük uçlardan meydana
gelmiútir. Kumlu plaj geniúli÷i Sakarya a÷zÕnÕn do÷usunda batÕsÕna göre daha geniútir. KÕyÕ
kumullarÕ 6-7 m ortalama yükseklikleri ile 50-300 m’lik bir kuúak oluúturmaktadÕr. Delta
oluúmadan önce kÕyÕ düzlü÷ündeki göller Õrma÷Õn kollarÕnÕn kalÕntÕlarÕdÕr. De÷iúik kÕyÕ
çizgileri kara çalÕúmalarÕ, hava foto÷raflarÕ ve landsat uydu foto÷raflarÕnda ortaya konmuútur
(ùekil 19). KÕyÕ (a) en eskidir ve aktif olmayan (eski) kayalÕklardÕr. Hareketli kÕyÕ ve sabit
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kumullar arasÕndaki sÕnÕr ise kÕyÕ (b)’yi ortaya çÕkarmaktadÕr. Günümüz kÕyÕsÕ (c) ise dar
kumlu plaj zonudur (ùekil 20-21-22). KÕyÕnÕn denize do÷ru ilerlemesi deltanÕn büyümesi ile
iliúkilidir.

ùekil 19. AskÕda Sediment ùiúkinli÷ini, Çevresini ve ølerleyen KÕyÕlarÕnÕ Gösteren Sakarya
DeltasÕ LANSAT 5 TM Görüntüsü.

ùekil 20. Karasu KÕyÕ Kesimi Uydu Görüntüsü
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ùekil 21. Karasu KÕyÕ Kesimi Uydu Görüntüsü

ùekil 22. Sakarya Nehir A÷zÕ ( 2003 (google) görüntüsü)
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2.4. AkÕntÕ Sistemi ve KÕyÕ Dinami÷i
KÕyÕ bölgesi morfolojisi, sÕ÷ sular ve tabanÕn aúÕrÕ e÷imi ile deniz dinami÷inde önemli bir yere
sahiptir. Rüzgar enerjisiyle oluúan dalgalarÕn büyük bir bölümünün enerjisi kÕyÕ bölgesi
tarafÕndan so÷rulur. Bundan dolayÕ dalga enerjisinin da÷ÕtÕlmasÕ aúÕrÕ su de÷iúimi, sualtÕ
barlarÕnÕn oluúumu ve aktif yer de÷iútirmesi ve kÕyÕnÕn göçüne neden olmasÕyla birkaç
belirgin su- kayaç- morfo-dinamik iúlevler oluúturur. KÕyÕ bölgesinin belirgin özelli÷i taban
sedimentlerinin karakteristi÷inden açÕkça ortaya konulur. KÕyÕdan taúÕnan malzeme
“iúlenerek” ya taúÕndÕ÷Õ bölgede çöker veya derin deniz bölümlerine taúÕnÕr.
Karadeniz genel döngüsünün esas olarak üç tane sürücü mekanizmasÕ vardÕr: rüzgar ve deniz
yüzeyinde termohalin (sÕcaklÕk ve tuzluluk) baskÕlanma ve østanbul Bo÷azÕ’nda kaynak-batma
etkisi. BunlarÕ neticesi olarak Karadeniz genel döngüsü Do÷u ve Karadeniz’de saat yönün
tersine iki siklonik döngüdür (ùekil 23.). Orta Karadeniz’de ise saat yönünde küçük bir döngü
yer almaktadÕr. AyrÕca deniz abisal bölgesine ulaúmadan önce tüm Karadeniz’de saat yönünün
tersine kanat akÕntÕlarÕ (rim currents) mevcuttur. AyrÕca kÕyÕ morfolojisine ba÷lÕ olarak burgaç
(eddy) akÕntÕlarÕ vardÕr. BunlarÕn en önemlilerinden birisi de Sakarya kanyon bölgesinde
oluúan saat yönündeki burgaçtÕr.

2.5. Karasu KÕyÕ AlanÕ Morfolojisi
Karasu KÕyÕ KumullarÕ

Sakarya DeltasÕ’nÕn kÕyÕlarÕ kuzeybatÕ yönlü kÕyÕ akÕntÕlarÕyla úekillendirilmiú olup güncel
kumsal yaklaúÕk 100 m. geniúliktedir. Bunlar güncel kÕyÕ çizgisine koúut üç sÕra oluúturur ve
gerisindeki anakayaya kadar yaklaúÕk 2.3 km’lik bir kÕyÕ kuúa÷Õ içinde yer alÕrlar. Eski
kumullar geriye anakayaya do÷ru giderek artan yo÷unlukta bitki örtüsüyle kaplÕ olup
duraylaútÕrÕlmÕúlardÕr. Ancak yörede bitki örtüsünden yoksun yerlerde, egemen, güçlü kuzey
rüzgârlarÕ nedeniyle, de÷iúken kumul tepeleri de görülür. YapÕlan çalÕúmalar, kumullarÕn 36000 yÕl yaúÕnda oldu÷unu ortaya koymaktadÕr29.
Acarlar Gölü’nün kuzey kesiminde yer alan bu üç kumul sÕrasÕ, Karadeniz kÕyÕ çizgisinden
yaklaúÕk 1.5 km içeriye kadar yayÕlmÕútÕr. Bu kumul sÕralarÕ en gerideki en eski, ortadaki eski,
kÕyÕya yakÕn olanÕ ise en yeni olarak yaúlandÕrabilir. Sahada bu sÕralamayÕ gösteren
göstergeler ise toprak oluúumu, bitki örtüsü ve hareket durumlarÕdÕr. Fakat gerideki iki
hareketsiz kumul sÕrasÕ, günümüzde insan etkisiyle (özellikle yapÕlaúma ve karayolu)
duraylÕlÕ÷ÕnÕ yitirip tekrar aktif hale geçme tehlikesiyle karúÕ karúÕyadÕr.

29

Prof. Dr. BarÕú Mater & Doç. Dr. Barbaros Gönençgil, Karasu KumullarÕ ve Acarlar Longozu, Risk AltÕndaki KÕyÕ
AlanlarÕ ÇalÕútayÕ øMO Sakarya, 2011, yayÕnlanmamÕú bildiri.
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ùekil 23. Karadeniz AkÕntÕ Sistemi.
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SahanÕn kuzeyinde bulunan Karadeniz kÕyÕ çizgisi; kabaca SE-NW istikametinde, girintiçÕkÕntÕ yapmadan düz bir uzanÕúa sahiptir. KÕyÕ kesimi ortalama 1.5 km geniúli÷inde,
kumullarÕn istila etti÷i saha, kÕyÕ ovasÕ karakterindeki alçak, düz bir alandan oluúmaktadÕr.
Bundan dolayÕ “alçak kÕyÕlar” sÕnÕfÕna girmektedir. Saha daha geniú çapta
de÷erlendirildi÷inde, Karadeniz kÕyÕlarÕnda genelde orografik (kÕyÕ yamaç) hatlarÕn kÕyÕya
paralel uzanmasÕ nedeniyle “pasifik” tipi kÕyÕlar olarak nitelendirilebilir.
Acarlar Gölü, eski bir kÕyÕ ovasÕ tabanÕnÕ kat ederek Karadeniz’e ulaúan akarsularÕn önünün
kÕyÕ kumullarÕnca tÕkanmasÕ ve oluúan kumul sÕrtlarÕnca derelerin önünün kesilmesi ve bu
kumul sÕrtlarÕ gerisindeki taban arazide göllenmenin meydana gelmesiyle oluúmuútur. ølk
zamanlarda, gölün fazla sularÕ, kÕyÕdaki eski Denizköy civarÕndan bir gidegen vasÕtasÕyla,
bugünkünden çok daha yakÕn bir mesafeden Karadeniz’e boúalmÕútÕr. Zamanla bu gidegenin
de önünün kumullarla tÕkanmasÕyla, kÕyÕya paralel uzanan kumul sÕrtlarÕnÕ takiben do÷uya
do÷ru Sakarya Nehri a÷zÕna kadar ötelenme ile yeni bir gidegen yata÷Õ meydana gelmiútir.
Gölün kuzey kesimini, yer yer 20-25 m yüksekli÷e ulaúabilen kumul tepeleri sÕnÕrlamaktadÕr.
KuzeybatÕda kesimindeyse kumul sÕrtlarÕ, ana kayadan oluúan kÕyÕ taraçasÕna dayanmaktadÕr.
Bu kesimde, Akmeúe tepe (52 m) ve Baúo÷lu sÕrtÕ (50 m)’nÕn yamaçlarÕ göl kÕyÕsÕna kadar
inmektedir.
Diúbudak ormanlarÕyla kaplÕ bu göl, kÕyÕnÕn gerisinde uzanan kumul setlerinin arkasÕndaki
çukur alanÕn sularla kaplanmasÕ sonucunda oluúmuútur. Acarlar gölünü birçok lagün veya
sulak alandan ayÕran ve ülkemizde çok az sulak alanda karúÕmÕza çÕkan özellik göl
tabanÕnÕn tamamen geçilmesi zor, yo÷un bir orman formasyonu ile kaplÕ olmasÕdÕr. Göl
tabanÕ, yÕlÕn belli dönemlerinde veya yÕl boyunca taban suyunun yüksek olmasÕna ba÷lÕ olarak
bataklÕk ve göllerde oluúan longoz – su basar ormanÕ ile yo÷un bir úekilde kaplanmÕútÕr.
Karasu kÕyÕ alanÕ (plajÕ) sahip oldu÷u nadir do÷al yapÕsÕnÕn yanÕ sÕra bu yapÕsÕ ile gerisindeki
Acarlar Longozu’nu da denizin aúÕndÕrÕcÕ etkisinden korumaktadÕr.

2.6. Karasu KÕyÕ Çizgisi De÷iúimi
KÕyÕ Hidrodinamik Dengesi

Bir kÕyÕ yöresi, üzerine etkiyen dalgalara, kendisinde meydana gelen oyulma veya yÕ÷Õlma
gibi de÷iúimlerle tepki vererek, binlerce yÕllarla ifade edilebilecek uzun bir dönemde denge
haline ulaúÕr. KÕyÕya yapÕlan herhangi bir müdahale (çeúitli yapÕlarÕn yapÕlmasÕ, kÕyÕlarÕn
yerleúime açÕlmasÕ, denizden kum-çakÕl alÕnmasÕ vb), bu dengeyi bozarak dalga úartlarÕnda ve
kÕyÕnÕn tabii yapÕsÕnda de÷iúikliklere sebep olur (Yüksek ve ark. 2007).
KÕyÕ hidrodinamik dengesi bir sistem olarak ele alÕndÕ÷Õnda, etkili faktörler aúa÷Õdaki gibidir.
ølk üçü sisteme girenleri, di÷erleri sistemden çÕkanlarÕ göstermektedir. Bu duruma göre
girenler ve çÕkanlarÕn birbirine eúit oldu÷u durum bir hidrodinamik denge durumudur. Bu
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eúitli÷in sa÷lanamadÕ÷Õ durumlarda ise kÕyÕlarda ya erozyon ya da dolmalar olacaktÕr (Özölçer
ve ark 1996).
1. Derelerden gelen sürüntü maddesi
2. AkÕntÕ ve dalgalarla sisteme giren malzeme
3. AçÕk denizden sisteme giren malzeme
4. KÕyÕlardan alÕnan kum ve çakÕl
5. AkÕntÕ ve dalgalarla sistemden çÕkan malzeme
6. Sistemden açÕk denize do÷ru çÕkan malzeme
ønceleme alanÕnda derelerden gelen sürüntü maddelerine iliúkin sorunlar oldu÷u
düúünülmektedir. Bilindi÷i üzere, barajlarÕn yapÕlmasÕ ÕrmaklarÕn a÷Õz kÕsÕmlarÕnda,
akarsularÕn getirdikleri alüvyonlarÕn birikmesi ile oluúmuú kÕyÕ ovalarÕnÕn (delta ovalarÕ)
büyümesini durdurmaktadÕr.
KÕyÕ Çizgisi De÷iúimi
Sakarya nehir havzasÕnda ve kÕyÕda uygulanan su yapÕlarÕ, inceleme alanÕnÕ da kapsayan kÕyÕ
bölgesinde kÕyÕ çizgisinin de÷iúimine neden olmuútur. Bölgenin 1987, 2001, 2006, 2009 ve
2010 görüntülerindeki kÕyÕ çizgileri çakÕútÕrÕlarak elde edilen de÷iúim ùekil 24.’de
verilmiútir30.

ùekil 24. ÇalÕúma Bölgesine Ait Landsat ETM 2001 Tarihli Uydu Görüntüsü ve Küçük Bir
Bölgeye Ait IKONOS Uydu Görüntüsü ve FarklÕ YÕllara Ait KÕyÕ Çizgilerinin
Durumu31

KÕyÕ çizgisi üzerinde alÕnan ve ùekil 25.’da gösterilen kesitlerdeki durum de÷erlendirildi÷inde
kÕyÕ çizgisi de÷iúimleri arasÕndaki farklar görülmektedir.

30

Prof. Dr. Dursun Zafer ùEKER, Doç. Dr. ùenol Hakan Kuto÷lu “Karasu KÕyÕ Çizgisi De÷iúimlerinin Uzaktan AlgÕlama
Verileriyle Belirlenmesi”1Risk AltÕndaki KÕyÕ AlanlarÕ ÇalÕútayÕ øMO Sakarya.
31
a.g.e.
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ùekil 25. KÕyÕ Çizgisi ve ÇalÕúmada Baz AlÕnan Kesitlerin Yerleri32

ùekil 26.’da, 3 numaralÕ kesitten elde edilen yüzey profilinin incelenmesiyle ortaya çÕkan
de÷iúim açÕk bir úekilde ortaya konulmaktadÕr. Kesite iliúkin yüzey profilleri incelendi÷inde
kÕyÕ çizgisinin 1987 yÕlÕndan 2001 yÕlÕna kadar 230 m geriye gitti÷i görülmektedir. 2001
yÕlÕndan 2006 yÕlÕna kadar olan süreçte bu gerileme devam etmiú ve bu aralÕkta 105m’ye
ulaúmÕútÕr. 1987 yÕlÕ ile 2010 yÕlÕ arasÕndaki toplam de÷iúim 335m’ye ulaúmÕútÕr33.

ùekil 26. 1987, 2001 ve 2010 YÕllarÕ ArasÕnda 3 NumaralÕ Kesitte Görülen De÷iúimler.34
Bu durum incelendi÷inde sadece dere a÷zÕ ile liman arasÕnda küçük bir bölgede alansal artÕúÕn
oldu÷u buna karúÕlÕk bütün aralÕklarda alansal olarak oldukça önemli miktarlarda erozyon
oldu÷u belirlenmiútir35.

32

a.g.e.
a.g.e
34
a.g.e
35
a.g.e
33
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2.7. Toprak Niteli÷i
Bu baúlÕk altÕnda çalÕúma alanÕna iliúkin olarak, arazi yetenek sÕnÕflarÕ, büyük toprak gruplarÕ
ve úimdiki arazi kullanÕmÕyla ilgili genel bir de÷erlendirme yapÕlmÕútÕr.
2.7.1. Arazi Yetenek SÕnÕflarÕ

ønceleme alanÕnÕn yakÕn çevresinde, arazi yetenek sÕnÕflarÕnÕn tüm sÕnÕflarÕ mevcuttur.
ønceleme alanÕnÕn batÕsÕ III. sÕnÕf arazi, do÷u bölümü ise VIII. sÕnÕf arazidir. VIII. sÕnÕf araziler
tarÕmsal de÷eri olmayan, büyük ölçüde kullanÕm dÕúÕ olan taúlÕk, kumluk, bataklÕk, kayalÕk ve
tuzlu alanlar olarak tanÕmlanmaktadÕr. III. sÕnÕf arazilere ait topraklarda tarÕm yapabilmek için
önemli kÕsÕtlayÕcÕ faktörleri göz önünde tutmak gerekir. Orta derecede iyi topraklardÕr. Orta
derecede bir e÷ime sahip, tarÕm yapÕldÕ÷Õ zaman úiddetli erozyona maruz kalabilen ve do÷al
verimlili÷i düúük olan bir arazidir (BalcÕ 1996) (ùekil 27).

ùekil 27. Karasu Arazi Yetenek SÕnÕflarÕ36

36

Sakarya øli Toprak HaritalarÕ, TarÕm ve Köy øúleri BakanlÕ÷Õ
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2.7.2. Büyük Toprak GruplarÕ

ønceleme alanÕnÕn yakÕn çevresinde, 8 farklÕ büyük toprak grubu bulunmaktadÕr. Sakarya
Nehri’nin denize döküldü÷ü bölümün batÕ yönünde alüvyal topraklar, do÷u yönünde ise
alüvyal sahil bataklÕ÷Õ ön plana çÕkmaktadÕr (ùekil 28).

ùekil 28. Karasu Büyük Toprak GruplarÕ37

2.7.3. TarÕmsal Arazi KullanÕmÕ

ønceleme alanÕ ve yakÕn çevresine iliúkin ayrÕntÕlÕ çalÕúma yapÕlmadÕ÷Õndan, genel bir fikir
vermesi açÕsÕndan, Sakarya ili toprak haritalarÕndan yararlanÕlarak mevcut tarÕmsal arazi
kullanÕmÕ haritasÕ oluúturulmuútur. (ùekil 29) ønceleme alanÕnÕn sa÷ sahil bölümünde kÕyÕ
kumullarÕ yer alÕrken sol sahil tarafÕnda kuru tarÕm alanlarÕ görülmektedir.

37
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ùekil 29. Karasu TarÕmsal Arazi KullanÕmÕ38

2.8. Karasu KÕyÕ Kesimi Ekolojisi ve Bitki Örtüsü
Karasu, BatÕ Karadeniz bölgesinin nadir kumsal plajlarÕndan biridir. Bu bölgeden denize
dökülen Sakarya Nehri ve Melen ÇayÕ gibi akarsulardan gelen kum malzeme, kÕyÕnÕn en
önemli besleme malzemesi olup hayati önem taúÕmaktadÕr. Bu de÷erli malzemenin dalga ve
akÕntÕlar yardÕmÕyla kÕyÕya taúÕnmasÕyla do÷al plaj alanlarÕ ve gerisinde kumul alanlarÕ
oluúmuútur.
Sakarya’nÕn Karasu ve Kaynarca ilçeleri arasÕnda bulunan Acarlar Gölü; güneybatÕdan
Kaynarca (YÕrtmaç) Deresi, güneyden Kancalar (Terzio÷lu) Deresi ile bunlara ba÷lanan
küçük yollardan beslenerek fazla sularÕ ise do÷udan Okçudere kanalÕyla Sakarya Nehri‘nin
a÷Õz kesimine boúalan bir longozdur. Karadeniz kÕyÕsÕna 1.5 km içeride ve kÕyÕya paralel
olarak uzunlamasÕna 12 km devam eden, derinli÷i 1.5 metre ve yaklaúÕk alanÕ 1560 hektar
olan, açÕk su, deniz, nehir ve kÕyÕ kumullarÕnÕ bir arada barÕndÕran, saz, kamÕú, su bitkileri ve
çiçekleri ile diúbudak, kÕzÕla÷aç, karaa÷aç, sö÷üt a÷açlarÕ ile kaplÕ, Dünya’nÕn tek parça
halindeki en büyük longozu olma özelli÷ine sahiptir.

38

Sakarya øli Toprak HaritalarÕ, TarÕm ve Köy øúleri BakanlÕ÷Õ

61

Türkiye’de su menekúesinin tek yaúam alanÕ olan bu longoz, ayrÕca göl so÷anÕ açÕsÕndan da
zengindir. Göçmen kuúlarÕn dinlenme ve beslenme ihtiyaçlarÕ için u÷radÕklarÕ alanlardan birisi
olan Acarlar subasar ormanÕ, yÕlda 200’e yakÕn kuú türüne ev sahipli÷i yapmaktadÕr.
AlacabalÕkçÕl, kaúÕkçÕ, çeltikçi, karabatak, dalgÕç türleri, bahri, elmabaú pakta, altÕngöz, kadife
ördek, deniz ve balÕk kartallarÕ burada konaklayan kuúlar arasÕndadÕr. Acarlar Gölü’nde, yÕlan
balÕ÷Õ, sazan, yayÕn, kÕzÕlkanat, turna, kefal gibi balÕklar da yaúamÕnÕ sürdürmektedir. Bütün
bu özellikleri bir arada barÕndÕrmasÕ sebebiyle Longoz (Subasar OrmanÕ) olarak
tanÕmlanmaktadÕr ve 1. Derecede Do÷al Sit AlanÕ olarak koruma altÕna alÕnmÕútÕr.
Karasu kÕyÕ alanÕ (plajÕ) sahip oldu÷u nadir do÷al yapÕsÕnÕn yanÕ sÕra bu yapÕsÕ ile gerisindeki
Acarlar Longozu’nu da denizin aúÕndÕrÕcÕ etkisinden korumaktadÕr.
Karasu bu hassas yapÕsÕyla sadece ülkemizde de÷il dünyada da ender kÕyÕ alanlarÕndan biridir.
Zengin ekosistem çeúitlili÷ine sahip Sakarya ilinde kÕyÕ, deniz, göl, akarsu ekosistemleri ile
birlikte orman, çayÕr-mera ekosistemleri de bulunmaktadÕr.
2.8.1. Karasu KÕyÕ Kesiminin ve YakÕn Çevresinin Ekolojik Özellikleri
Karasu kÕyÕ kesimi ve yakÕn çevresinde, ekolojik özellikleri ve insan kullanÕmlarÕna
dayanarak belirli ekosistemler ayÕrt edilebilmiútir. Buna göre inceleme alanÕ ve yakÕn
çevresindeki belli baúlÕ ekosistemleri39:
¾
¾
¾
¾
¾

Sucul ekosistem
Kumul ekosistem,
Subasar (longoz) orman ekosistemi,
Orman ekosistemi
TarÕmsal topluluklar,

olarak ayÕrmak mümkündür
Acarlar Gölü ve yakÕn çevresinde yukarÕda bahsedilen ekosistem yapÕlarÕ karúÕlÕklÕ bir
etkileúim halinde bulunmaktadÕr (ùekil 30). Özellikle insanÕn müdahalesi sonucu do÷al alanlar
bu özelliklerini kaybetmiú, yerini antropojen bir ekosistem yapÕsÕ almÕútÕr. Gölün özellikle
insan etkisinden uzak iç kesimleri halen do÷allÕ÷ÕnÕ koruyabilmiútir. Buna karúÕlÕk, özellikle
kurak mevsimde sularÕn çekildi÷i yerlerde yapÕlan tarÕm faaliyetleri ve kurutma kanallarÕ ile
tamamen kurutulan alanlar insan kullanÕmlarÕnÕn yo÷unlaútÕ÷Õ yerlerdir.
ønceleme alanÕ ve yakÕn çevresinde biyolojik topluluklara bakÕldÕ÷Õnda yo÷un kullanÕm ve
tahribattan dolayÕ en hassas olan longoz ekosistemi, kumul ekosistemi ve orman ekosistemi
olarak ortaya çÕkmaktadÕr. Do÷al olarak sahada geliúme alanÕ bulan bu ekosistemler
içerdikleri tür zenginlikleri ve maruz kaldÕklarÕ degradasyonlar sonucu gittikçe daha da hassas
hale gelmektedir.

39

Prof. Dr. BarÕú Mater & Doç. Dr. Barbaros Gönençgil, Karasu KumullarÕ ve Acarlar Longozu, Risk AltÕndaki KÕyÕ AlanlarÕ
ÇalÕútayÕ øMO Sakarya,2011, yayÕnlanmamÕú bildiri.
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ùekil 30. ønceleme AlanÕ ve YakÕn Çevresindeki Yerleúimler ile Acarlar Longozu øliúkisi

2.8.2 Bitki Örtüsü

Mevcut orman alanlarÕnda kayÕn, Õhlamur, yabani kestane, diúbudak, kÕzÕla÷aç, gürgen, çÕnar,
çam(i÷ne yapraklÕ, sedir), yabani fÕndÕk ve meúe a÷açlarÕ a÷ÕrlÕkta olup, menengiç, yabani
zeytin a÷açlarÕ da bulunmaktadÕr. Makilerde kocayemiú, úimúir, akdiken, ardÕç, çobanpüskülü,
kermes meúesi, bö÷ürtlen, dikenli mersin, ayÕ üzümü ve orman gülü gibi bitkiler
bulunmaktadÕr (SÇOøM 2008). Rapora konu olan kÕyÕ kesimindeki en önemli bitki türü
Latince ismi “Pancratium maritimum”olan kum zamba÷ÕdÕr.
Pancratium maritimum – Cyperus capitatus Birli÷i Orta Karadeniz bölgesinde, Ünye
(Ordu)– Terme -Çatalçam ( Samsun ) arasÕnda 100–300 metre arasÕndaki zonda ve engebeli
olmayan hareketli kumullar üzerinde de bulunmaktadÕr. Pancratium maritimum – Cyperus
capitatus Birli÷i ( Pancratio – Cyperetum capitatii Ass.), AraútÕrma alanÕnda Kocaali ve
Karasu (Sakarya) kuzeyindeki sahilde orta yo÷unlukta bulunur. Genellikle denizden 50–100
m arasÕndaki yatay zondaki, engebeli olmayan hareketli kumullar üzerinde yaygÕndÕr (Demir
ve ark., 2010) (Foto÷raf 4).
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Foto÷raf 4.Pancratium Maritimum (Kum Zamba÷Õ) (Demir ve ark., 2010).
Birli÷in ayÕrt edici ve karakteristik türü olan Pancratium maritimum, dünya üzerinde øspanya
ve Portekiz’in batÕsÕ, BatÕ ve Güney Fransa, Kuzey Afrika, Yunanistan, bütün Akdeniz
havzasÕ ve Bulgaristan’da yayÕlÕú gösteren bir Akdeniz elementidir. Bu tür, araútÕrma alanÕnda
haziran ve eylül aylarÕ arasÕnda çiçek açan çok yÕllÕk bir geofit olup bölgede zambak olarak
bilinmektedir. Kök sisteminin so÷an úeklinde olmasÕ nedeniyle kumul hareketlerinin
önlenmesinde fazla etkili de÷ildir. Birli÷in di÷er muhtemel ayÕrt edici ve karakteristik türü
olan Cyperus capitatus ise dünya üzerinde Portekiz, Kanarya AdalarÕ, Akdeniz, Yunanistan
ve Ege adalarÕndaki yüksekli÷i 1-5 metre arasÕnda de÷iúen kÕyÕ kumullarÕ üzerinde yayÕlÕú
gösterir (Demir ve ark., 2010).
Bu birli÷in floristik kompozisyonunda AMMOPHILION ARUNDINACEAE alyansÕ
Eryngium maritimum L., Otanthus maritimus (L.) Hoffmans ile, AMMOPHILETALIA
ARUNDINACEAE ordosu Medicago marina L. ile, AMMOPHILETEA ARENARIAE sÕnÕfÕ
ise Euphorbia paralias L., Xanthium orientale L. subsp. italicum (Moretti) Greuter, Salsola
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kali L., ve Leymus racemosus (Lam.) Tzvelev subsp. sabulosus (M.Bieb.) Tzvelev türleri ile
temsil edilmektedir. BunlarÕn dÕúÕnda birli÷in floristik kompozisyonunda Jurinea kilaea Azn.,
Stachys maritima Gouan, Glaucium flavum Crantz, Crepis foetida L. subsp. foetida, Cionura
erecta (L.) Griseb., Silene sangaria Coode & Cullen, Polygonum maritimum L.,. & Link,
Cynodon dactylon L., Satureja hortensis L., Plantago lanceolata L., Peucedanum
obtusifolium Sm., Euphorbia peplis L., Tragus racemosus (L.) All., Medicago marina L.,
Hibiscus trionum L., Centaurea kilaea Boiss., Verbascum degenii Hal. bulunmaktadÕr (Demir
ve ark., 2010).
KumullarÕn stabilitesinin sa÷lanmasÕnda etkili olan türler ise Cionura erecta (L.) Griseb
(Fotograf 5.), Leymus racemosus (Lam.) Tzvelev subsp. sabulosus (M.Bieb.) (Fotograf 6.),
Otanthus maritimus (L.) Hoffmanns. & Link’dir. Bu bitkilerin içinde bulundu÷u bitki
topluluklarÕnÕ tahrip edilmemesi ve korunmasÕ kumul hareketlerinin önlenmesi için
gereklidir.

Fotograf 5. Cionora Erecta- Karasu-N. Aksoy (Aksoy ve ark 2010)

Fotograf 6. Leymus Racemosus (Lam.) Tzvelev Subsp.
Sabulosus (M.Bieb.) (Aksoy ve ark., 2010)
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Foto÷raf 7. Otananthus Maritimus TopluluklarÕ-Melen A÷zÕ-N.Aksoy (Aksoy
ve ark., 2010)
Acarlar Gölü FlorasÕ

ønceleme alanÕna komúu olan Acarlar Gölü (longoz -su basar ormanÕ) do÷al niteli÷i nedeniyle
1. Derece Do÷al Sit AlanÕ ve Yaban HayatÕ Geliútirme SahasÕ olarak koruma altÕna alÕnmÕútÕr.
Göl ortamÕ oldukça yo÷un bir bitki örtüsü tarafÕndan kaplanmÕú sulak-bataklÕk özelli÷i ile
longoz karakterine sahip bulunmaktadÕr. Acarlar Gölü, tek parça halinde Türkiye’nin en
büyük subasar ormanÕdÕr. Tüm tahribata ra÷men insanÕn ulaúamadÕ÷Õ longozun içinde yer alan
gölde, hem orman örtüsü hem de orman altÕ florasÕ çok zengindir. Göl ortamÕna ba÷lÕ olarak
bu alanlar henüz tam anlamÕyla tahribata u÷ramamÕútÕr. Ancak daha önceki uygulamalarla
kurutulan ve tüm longoz alanÕnÕn yaklaúÕk % 40’Õna karúÕlÕk gelen saha kültüre edilmiú olup
bugün baúta fÕndÕk ve mÕsÕr olmak üzere tarÕm ürünlerine ait bitkiler yetiútirilmektedir.
Acarlar Gölü ve çevresinde Karadeniz iklimine ba÷lÕ olarak nemli iklim úartlarÕna nedeniyle
gür bitki örtüsü bulunmaktadÕr. Fakat iç kesimlere, Acarlar Gölünün çevresine ve daha çok
güney kÕyÕlarÕna gittikçe, insan tahribine ba÷lÕ olarak, do÷al bitki örtüsü azalmaya ve yer yer
ortadan kalmaya baúlamÕú olup yerini çalÕ topluluklarÕna, tarÕm alanlarÕna bÕrakmaktadÕr.
Saha co÷rafi konumuna ba÷lÕ olarak Avrupa-Sibirya flora bölgesinin Öksin alt flora bölgesine
dahildir. Öksin bölgesine ait türlerden alanda görülenler diúbudak (Fraxinus ornus), kÕzÕla÷aç
(Alnus), kÕzÕlcÕk (Cornus), gürgen (Carpinus betulus-Carpinus orientalis), fÕndÕk (Corylus),
akçaa÷aç (Acer platanoides- Acer campestre), üvez (Sorbus torminalis) ve kayÕn (Fagus
orientalis) dÕr.
Sahada su ortamlarÕna uyum sa÷lamÕú bazÕ bitkiler de yer almaktadÕr. Bunlar su küpesi
(Circaea Iutetiana), su menekúesi (Hottonia palustris), göl so÷anÕ (Leucojum aestivum), sarÕ
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nilüfer (Nuphar luteus), su gülü (Nym phaea alba), su keneviri (Bidens tripartitus) ve
Thelypteris palustris’dir. Saha, orman altÕnda yer alan önemli su bitkilerinden su
menekúesinin (Hottonia palustris) Türkiye’de önemli yayÕlÕú alanlarÕndan birisidir. Göl so÷anÕ
(Leucojum aestivum) ve Thelypteris palustris da ülkemizde görülen nadir su bitkileri
arasÕndadÕr. Acarlar Gölü ile kÕyÕ arasÕnda kumul dizileri uzanmaktadÕr. KÕyÕdaki daha yeni
kumul alanlarÕ üzerinde ise zambak (Lilium), sütle÷en türleri (Euphorbia), peygamber çiçe÷i
(Centaure), katÕrtÕrna÷Õ (Spertium junceum) ve kum sazÕ (Ammophila arenaria)
bulunmaktadÕr. Gölün kuzey kÕyÕlarÕnda boylarÕ 3-4 m’yi aúmayan ve yabani bir çalÕ türü olan
bö÷ürtlenler (Rubus) yer almaktadÕr.
Acarlar Gölü AvifaunasÕ

Acarlar gölünün avifaunasÕ çok çeúitlidir. Anadolu üzerinden geçen iki önemli göç yolunun
birisi üzerinde bulunmasÕ ve Orta Karadeniz bölümünün sulak alanlarÕ ile Trakya’nÕn sulak
alanlarÕ arasÕnda bulunan çok az sayÕdaki sulak alanlarÕn en önemlisi olmasÕ, Acarlar Gölünü
göçmen kuúlar için eúsiz kÕlmaktadÕr. BalÕkçÕl türlerinin, dalgÕçlarÕn, ibislerin, karabataklarÕn,
yaban ördeklerinin ve bataklÕk kuúlarÕnÕn birçok türünün, deniz ve balÕk kartalÕnÕn bu bölgede
konakladÕ÷Õ ve bir kÕsmÕnÕn da kuluçkaya yattÕ÷Õ belirlenmiútir. Kuú uzmanlarÕnÕn yapmÕú
oldu÷u gözleme göre yerli, yaz göçmeni, kÕú göçmeni ve geçit yapan birçok kuú türünün
Acarlar Gölünde barÕnma, saklanma, üreme ve beslenme imkanÕ buldu÷u belirtilmiútir. Kuú
tespit çalÕúmasÕnda, edinilen bilgilere göre, Acarlar Gölü Yaban HayatÕ Koruma SahasÕnda
235 farklÕ kuú türünün yaúadÕ÷Õ tespit edilmiútir.
Gölde yaúayan baúlÕca su canlÕlarÕ ise sazan (Cyprinus carpio.L.), yayÕn (Silurus triostegus),
yÕlan balÕ÷Õ (Anguilla anguilla), kÕzÕlkanat (Tinca tinca), turna (Esox lucius), kefal (Mugil
auratus Risso) gibi balÕk türleridir.
Yerinde alÕnan bilgilere göre, su kirlili÷ine ba÷lÕ olarak, son dönemlerde yayÕn balÕ÷Õna hiç
rastlanmazken, halkÕn oklama dedi÷i turna balÕ÷Õ daha fazla yaygÕnlaúmÕútÕr.
2.8.3 Peyzaj Analizi

ønceleme alanÕnÕn sol sahili boyunca, insan müdahalelerinin bulunmadÕ÷Õ alanlarda kÕyÕ ve
karasal ekosistemlerin geçiú alanÕ olan ekotonlarda farklÕ habitat alanlarÕ yer almaktadÕr.
Ancak bu habitat alanlarÕnÕn en önemli sorunu, iç kÕsÕmlardaki orman lekeleri ile olan
ba÷lantÕlarÕnÕn sahile paralel geçen karayolu nedeniyle kesintiye u÷ramasÕdÕr. Özellikle küçük
omurgalÕ canlÕlarÕn karayolu ile birlikte sa÷ ve sol tarafta denize ulaúan akarsularla, çevreden
soyutlandÕklarÕ ve belirli lekeler içinde kaldÕklarÕ söylenebilir.
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ùekil 31’de bu durum açÕk olarak görülmektedir. Sol sahilde karasu ve karayolu tarafÕndan
çevrelenmiú alandaki bazÕ canlÕlarÕn yaúamlarÕ, iç kÕsÕmlarla ba÷lantÕlarÕn kurulmadÕ÷Õ ve
önlemler alÕnmadÕ÷Õ sürece yok olmaya mahkûmdur.

Karayolunun

ùekil 31. Habitat lekelerinin Yol ve Akarsularla øzole Edilmesi
ønceleme alanÕ ve yakÕn çevresindeki do÷al yaúamÕn devamÕnÕn sa÷lanmasÕ, alt ölçeklerde
yapÕlacak lekeler ve koridorlarÕn belirlenmesi ve farklÕ habitat lekeleri arasÕndaki
ba÷lantÕlarÕnÕn güçlendirilmesine yönelik önerilerle söz konusu olacaktÕr. Ancak yakÕn
gelecekte bu konuya iliúkin bir çalÕúmanÕn yapÕlma olasÕlÕ÷Õ düúüktür. 1/100 000 ölçekli Çevre
Düzeni planÕnda yol çevresindeki alanlarÕn kentsel geliúim zonu olarak önerilmesi bu
bölgedeki do÷al yaúamÕn yok olaca÷Õyla ilgili güçlü bir göstergedir.
ønceleme alanÕnÕn yakÕn çevresindeki Karasu yerleúiminde ve çevresindeki kentsel geliúmenin
plaj ve kumul alanlarÕnda, özellikle bölgede kumul hareketlerini engelleyen ancak mevcutta
müdahaleye u÷ramÕú bitki örtüsü üzerinde, olumsuz etkilere neden olaca÷Õ düúünülmektedir.
PeyzajÕn habitat fonksiyonunun analizi için gereken bitki lekelerini çÕkaracak ayrÕntÕda uydu
görüntüleri ya da alan verilerinin bulunmamasÕ nedeniyle bu analiz daha detaylÕ
yapÕlamamÕútÕr.
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Ancak yukarÕda da belirtildi÷i üzere, özellikle sol sahilde geliúme mevcut haliyle devam
ederse, önümüzdeki yÕllarda sa÷ sahille aynÕ durumun ortaya çÕkmasÕ beklenmelidir.
KÕyÕ erozyonunun özellikle kÕyÕ morfolojisinin önemi üzerindeki yeri düúünüldü÷ünde,
karasal alanda olabilecek erozyonun da tahmini olarak ortaya konulmasÕ önem kazanmaktadÕr.
Ancak bu konuya iliúkin yapÕlabilecek bazÕ analizlerle ilgili bitki örtüsü, eú yükselti e÷riler
haritasÕ, e÷im haritasÕ gibi haritalara ihtiyaç bulundu÷undan peyzajÕn toprak koruma
fonksiyonuna yönelik analizler bu çalÕúma kapsamÕnda yapÕlamamÕútÕr.
Bu do÷rultuda mevcut veri seti de÷erlendirildi÷inde inceleme alanÕ ve yakÕn çevresine iliúkin
peyzajÕn su süreci analizi gerçekleútirilmiútir. Bu analiz kapsamÕnda kara ekosistemi içinde
teorik olarak, peyzajÕn su fonksiyonunun önemli oldu÷u alanlar infiltrasyon de÷erlerine iliúkin
verilerin kayaç geçirimlilik ve toprak bünyesi sÕnÕflarÕna göre de÷erlendirilmesi ile ortaya
konulmuútur.
Su Süreci Analizi

ÇalÕúmada, Buuren (1994), ùahin (1996), ùahin ve Kurum (2002), Uzun (2003), Dilek et. al.
(2008), Uzun ve ark (2010), Uzun ve Gültekin (2011) tarafÕndan kullanÕlan, infiltrasyon
zonlarÕnÕn derecelerinin ortaya konulmasÕna dayanan ve “su süreci” olarak adlandÕrÕlabilecek
bir yöntem kullanÕlmÕútÕr. ønfiltrasyon miktarÕnÕ farklÕ faktörler etkilemektedir. AraútÕrmada
de÷iúken sayÕsÕ toprak bünyeleri ve kayaç geçirimlilik de÷erleri ile sÕnÕrlanmÕútÕr (ùekil 32).

Hidrolojik
Peyzaj
YapÕ Analizi

Toprak YapÕsÕ
Geçirimlilik
De÷erleri
Koruma ZonlarÕ
Jeolojik YapÕ
Geçirimlilik
De÷erleri

ùekil 32. Hidrolojik Peyzaj Analizi ile ønfiltrasyon ZonlarÕnÕn SaptanmasÕ Yöntemi (Buuren
1994, ùahin 1996).
Geçirimlilik (infiltrasyon), ya÷Õú sularÕnÕn toprak yüzeyinden içeriye sÕzmasÕ olayÕdÕr (BalcÕ
1996). Okman (1994)’a göre, infiltrasyon toprak yüzeyinden sÕzan suyun hÕzÕ olarak
tanÕmlanmakta, toprak yüzeyinden sÕzan suyun miktarÕ zaman boyutunda derinlik olarak ifade
edilmektedir. ÇalÕúma alanÕ yakÕn çevresinde I, II, III, IV, V, VI, VII ve VIII. sÕnÕf topraklar
bulunmaktadÕr. Alandaki toprak bünyesi infiltrasyon de÷erleri incelendi÷inde V. ve VIII. sÕnÕf
araziler çok yüksek I., II. sÕnÕf araziler yüksek, III. ve IV orta, VI. ve VII. sÕnÕf araziler düúük
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derecede geçirimlilik düzeyine sahip olarak yorumlanmÕútÕr (Okman, 1994; Yüksel, 1995;
MTA, 1999; MTA, 2008) (ùekil 33).

ùekil 33. AraútÕrma AlanÕ Toprak Bünyesi ønfiltrasyon ZonlarÕ

Jeolojik yapÕnÕn de÷erlendirilmesinde Uzun (2003) ve MTA (1999)’dan yararlanÕlmÕú,
araútÕrma alanÕndaki kayaçlar yeraltÕ suyu beslenmesi açÕsÕndan önemi yüksek ve orta olarak
sÕralanmÕútÕr (Tablo 2).

Tablo 2. AraútÕrma AlanÕnda KayaçlarÕn Geçirimlilik De÷erleri Uzun (2003), MTA (1999),
Uzun ve Gültekin (2011).
ønfiltrasyon OranlarÕ

Kayaçlar

Geçirimlilik ve önem derecesi

Yüksek

Alüvyon,

Orta

Killi kireç taúÕ
Kum taúÕ -Çamur taúÕ,
ÇakÕltaúÕ-kum taúÕ -çamur taúÕ
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Tablo 2’ye göre araútÕrma alanÕnda bulunan kayaçlara iliúkin infiltrasyon düzeyleri
belirlenerek haritalanmÕútÕr (ùekil 34).

ùekil 34. AraútÕrma AlanÕnda Bulunan KayaçlarÕn ønfiltrasyon ZonlarÕ.
Toplam geçirimlilik (infiltrasyon) zonlarÕnÕn saptanabilmesi için ùahin (1996) tarafÕndan da
kullanÕlan Tablo 3. geliútirilmiútir. Bu çizelgeye göre jeoloji ve toprak parametreleri alt
sÕnÕflarÕnÕn infiltrasyon de÷erleri kesiúim alanlarÕ elde edilmiú ve sÕnÕflandÕrÕlmÕútÕr (ùekil 35).
Tablo 3. Geçirimlilik (ønfiltrasyon) Durumu øçin Jeoloji Geçirimlilik ile Toprak Geçirimlilik
KatmanlarÕnÕn KarúÕlaútÕrmasÕ (ùahin (1996), Uzun ve Gültekin (2011)
øNFøLTRASYON

Toprak Geçirim Dereceleri

Jeoloji-Geçirim Dereceleri

ÇY

Y

O

D

Y

ÇY

ÇY Y

O

O

Y

O

ÇD

D

ÇY: Çok yüksek, Y: Yüksek, O: Orta D: Düúük, ÇD: Çok düúük de÷erli infiltrasyon zonlarÕ
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ùekil 35. AraútÕrma AlanÕ Toplam ønfiltrasyon ZonlarÕ.

PeyzajÕn su fonksiyonu açÕsÕndan inceleme alanÕ ve yakÕn çevresi de÷erlendirildi÷inde sa÷
sahil ve sol sahilin bulundu÷u bölümlerin çok yüksek ve yüksek infiltrasyon de÷erlerine sahip
oldu÷u belirlenmiútir. Peyzaj planlama açÕsÕndan bu alanlarÕn olabildi÷ince do÷al bÕrakÕlmasÕ
su sürecinin devamlÕlÕ÷Õ açÕsÕndan gereklidir. Bu kapsamda da sorunun oldu÷u bölümdeki
yapÕlaúma do÷al süreçler açÕsÕndan çeliúki oluúturmaktadÕr. Peyzaj analizleri sonucunda
Sakarya Nehri’nin sa÷ ve sol sahil bölümünün peyzajÕn su fonksiyonu ve habitat fonksiyonu
açÕsÕndan oldukça önemli oldu÷u sonucuna ulaúÕlmÕútÕr.
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3. øNCELEME ALANINI ETKøLEYEN YERLEùøMLER, BÖLGENøN
SOSYO- EKONOMøK YAPISI
3.1.Sakarya Nehir HavzasÕnda Yer alan Yerleúimler
Sakarya nehir havzasÕnda yer alan illerde yaúayan nüfus ve yürütülen faaliyetler Sakarya
Nehri’ni ve nehrin oluúturdu÷u kÕyÕ kesimini do÷rudan etkilemektedir. Ancak bu etki,
havzanÕn Karadeniz ile buluútu÷u nokta olan Sakarya ili Karasu kesiminde kümülatif olarak
yansÕmaktadÕr. Bu nedenle nüfus büyüklü÷ü ve da÷ÕlÕmÕ havza bütününde incelenerek havza
içinde yer alan yerleúim birimlerinin sahip oldu÷u toplam nüfus de÷erleri aktarÕlmÕú, Sakarya
ili düzeyinde de ayrÕntÕya yer verilmiútir
Havza sÕnÕrlarÕ içine, Karadeniz kÕyÕsÕnda yer alan Sakarya, Bolu; øç Anadolu Bölgesi içinde
yer alan Ankara, Konya, Afyon; Ege Bölgesi’nde yer alan Kütahya, Eskiúehir ile Marmara
Bölgesi’nde yer alan Bilecik ve Bursa illeri girmektedir.
Karasu kÕyÕsÕ ile do÷rudan etkileúim halinde olan en yakÕn yerleúimler Sakarya ilinin
ilçeleridir. Sakarya ilinin Karasu, Kaynarca ve Karaali ilçeleri Karasu kÕyÕ kesiminde yer
almakta olup Karasu ilçesine ba÷lÕ; øhsaniye, Camitepe, Denizköy, ManavpÕnar, Kuyumculu;
Kocaali ilçesine ba÷lÕ KadÕköy ve Caferiye; Kaynarca ilçesine ba÷lÕ Baúo÷lu yerleúmeleri de
kÕyÕ kesiminde yaúanan olumsuzluklardan en fazla etkilenmektedir.
Sakarya ili Karasu ilçesi Türkiye’nin en büyük kenti østanbul’a 100 km mesafede BatÕ
Karadeniz Bölgesi’nde bir sahil yerleúimidir. Yerleúim, yaklaúÕk 40 km’lik kesintisiz kÕyÕ
úeridine sahip olmasÕ ve østanbul’a yakÕnlÕ÷Õ nedeniyle bölgenin turizm çekim noktasÕ
konumundadÕr. Bu nedenle, kÕyÕ úeridinde yazlÕklar, villalar ve otellerden oluúan yo÷un bir
yerleúim söz konusudur40. Karasu kÕyÕsÕnda ortaya çÕkan yapÕlaúma biçimi, ülkemizde turizm
faaliyetlerinin yol açtÕ÷Õ yanlÕú kÕyÕ kullanÕmÕ örneklerinden sadece bir tanesidir.
Bu nedenle Sakarya Nehri üzerinde yapÕlan barajlar, denetimsiz kum alÕmÕ, kÕyÕ yapÕlarÕ
nedeniyle Karasu kÕyÕ úeridinde son on yÕldÕr yaúanan ve halen devam eden kÕyÕ erozyonu son
yÕllarda artÕk yerleúim birimindeki yapÕlarÕ da tehdit eder boyuta ulaúmÕútÕr41.

40

Prof. Dr. Dursun Zafer ùEKER, Doç. Dr. ùenol Hakan Kuto÷lu, Karasu KÕyÕ Çizgisi De÷iúimlerinin Uzaktan AlgÕlama
Verileriyle Belirlenmesi, Risk AltÕndaki KÕyÕ AlanlarÕ ÇalÕútayÕ øMO Sakarya,2011. yayÕnlanmamÕú bildir.
41
age
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3.2.Nüfus, Nüfus Yo÷unlu÷unun Da÷ÕlÕmÕ
2010 yÕlÕ itibarÕyla TÜøK verilerine42 göre havzada toplam 7.379.186 kiúi yaúamaktadÕr.
Havza sÕnÕrlarÕ içinde kalan yerleúimlere ait nüfus verileri Tablo 4’ de verilmiútir.

Tablo 4. Sakarya Nehir HavzasÕnda Yaúayan Nüfusun øllere Da÷ÕlÕmÕ43

øl
Afyonkarahisar
Ankara
Bilecik
Bolu
Bursa
Eskiúehir
Konya
Kütahya
Sakarya
Toplam

Toplam Nüfus Kent Nüfusu KÕrsal Nüfusu
(Kiúi)*
(Kiúi)
(Kiúi)
78.722
4.655.130
225.381
46.569
272.630
764.584
182.411
292.019
861.740
7.379.186

26.508
4.549.935
173.389
12.807
197.613
681.854
73.872
243.924
646.899
6.606.801

52.214
105.195
51.992
33.762
75.017
82.730
108.539
48.095
214.841
772.385

Kentsel Nüfus
(%)

KÕrsal Nüfus
(%)

0,36
61,66
2,35
0,17
2,68
9,24
1,00
3,31
8,77
89,53

0,71
1,43
0,70
0,46
1,02
1,12
1,47
0,65
2,91
10,47

Toplam
Nüfus
(%)
1,07
63,08
3,05
0,63
3,69
10,36
2,47
3,96
11,68
100

*øllerin havza içinde kalan nüfuslarÕ esas alÕnmÕútÕr.

Havza içinde yer alan iller arasÕnda Ankara toplam 4.655.130 kiúi ile en fazla nüfusa sahip
ildir. Havza nüfusunun % 60’Õndan fazlasÕ Ankara’da yaúamaktadÕr. En az nüfusa sahip il ise
toplam 46.569 kiúilik nüfusu ile Bolu’dur. Sakarya’nÕn toplam nüfusu 861.740 kiúidir (Tablo
5.). Toplam nüfusun %11,68’i Sakarya ilinde, nehrin Karadeniz’e ulaútÕ÷Õ kuzey kesiminde
yaúamaktadÕr. En fazla nüfus yo÷unlu÷u % 63,09 oranÕyla nehir havzasÕnÕn baúlangÕcÕnÕ
oluúturan øç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Ankara’da yaúamaktadÕr. Sakarya il nüfusunun da
yaklaúÕk %5,28’i kÕyÕ kesiminde yaúamaktadÕr.

42

http://report.tuik.gov.tr/reports/

43

http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?tb_id=39&ust_id=11
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Tablo 5. Sakarya ølinin Havza øçinde Kalan KÕsmÕnda Kentsel ve KÕrsal Nüfus Da÷ÕlÕmÕ44
(2010)

44 44

http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?tb_id=39&ust_id=11
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Karasu kÕyÕ kesiminde yer alan ve kÕyÕ kesimindeki de÷iúimlerden öncelikle etkilenen Karasu
ilçesine ba÷lÕ Camitepe, Denizköy, øhsaniye, Kuyumculu, ManavpÕnar; Kocaali ilçesine ba÷lÕ
Caferiye ve KadÕköy; Kaynarca ilçesine ba÷lÕ Baúo÷lu kÕyÕ yerleúimlerinde nüfus yaklaúÕk
toplam 4.655 kiúidir (Tablo 6) ve havza nüfusunun %0.063’ünü oluúturmaktadÕr.
Tablo 6. KÕyÕ Kesimiyle Birebir Etkileúim Halinde Olan Yerleúimlerde Nüfus Da÷ÕlÕmÕ45

Nüfus

Nüfusun Sakarya
Nüfusuna* OranÕ (%)

Nüfusun Toplam
Nüfusa** OranÕ (%)

Camitepe(Karasu)

118

0,014

0,002

Denizköy(Karasu)

334

0,039

0,005

øhsaniye(Karasu)

667

0,077

0,009

Kuyumculu(Karasu)

1.537

0,178

0,021

ManavpÕnarÕ(Karasu)

953

0,111

0,013

Baúo÷lu(Kaynarca)

152

0,018

0,002

Caferiye(Kocaali)

383

0,044

0,005

KadÕköy(Kocaali)
Toplam

511
4.655

0,059
0,540

0,007
0,063

* Havza øçinde Kalan Sakarya Nüfusu
** Havza øçi Toplam Nüfus

Havza øçinde Kalan Sakarya Nüfusu
Toplam Havza Nüfusu

861.740 kiúi
7.379.186 kiúi

Çevre Düzeni PlanÕnda Sakarya ilinin 2030 yÕlÕnda toplam nüfusunun 1.539.349 kiúi olaca÷Õ
öngörülmüútür. Bu öngörüyle, mevcutta Sakarya il nüfusunun yaklaúÕk binde beúinin kÕyÕ
kesiminde yaúadÕ÷Õ göz önüne alÕnarak, nüfus da÷ÕlÕmÕnÕn aynÕ kalaca÷Õ varsayÕmÕyla, 2030
yÕlÕnda kÕyÕ kesiminde yaklaúÕk 7.695 kiúinin yaúayaca÷Õ söylenebilir. Bu durumda kÕyÕ
kesiminde aúÕnmadan etkilenecek nüfus iki kat artacaktÕr.

45

http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?tb_id=39&ust_id=11
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3.3.Ekonomik YapÕ46
Sakarya ilinin co÷rafi konumu ve yüksek ulaúÕlabilirli÷e sahip olmasÕ ekonomik
faaliyetlerinin geliúmesine yansÕmÕútÕr. Türkiye ekonomisinin en önemli bölgesi olarak kabul
edilen Marmara Bölgesi’ni Anadolu’ya ba÷layan güzergâh üzerinde olmasÕ Sakarya iline
önemli avantajlar sa÷lamaktadÕr.
Avrupa'yÕ, Asya'ya ba÷layan uluslararasÕ karayollarÕ niteli÷indeki TEM ve D-100 (eski E-5)
ile Haydarpaúa - Arifîye demiryolu hattÕ Sakarya'nÕn sanayi üretiminin geliúmesinde önemli
bir rol oynamÕútÕr. østanbul, øzmit ve Bursa üçgeninde yo÷unlaúan sanayi için alternatif
yatÕrÕm alanÕ olarak da gösterilmektedir.
Sakarya nehir havzasÕ içinde kalan iller de÷erlendirildi÷inde Ankara, Konya, Eskiúehir,
Kütahya sanayinin geliúti÷i iller olarak öne çÕkmaktadÕr. Havza içinde kalan illerin tamamÕnda
tarÕmsal faaliyetler ekonomik yapÕ içinde önemli bir yere sahiptir. Son yÕllarda madencilik
sektörü giderek büyümekte, genel olarak da kum alÕmÕ öne çÕkmaktadÕr.
Karasu kÕyÕ kesiminin içinde bulundu÷u Sakarya ilinin temel ekonomik faaliyeti tarÕma
dayalÕdÕr. TarÕm alanlarÕ Sakarya yüzölçümünün % 49’unu oluúturmakta ve bu alanlarÕn %
38’inde sulu tarÕm yapÕlmaktadÕr. Sakarya Irma÷Õ’nÕn taúÕdÕ÷Õ kalÕn bir alüvyon tabakasÕyla
kaplÕ Akova, Marmara Bölgesi’nin en büyük ovasÕdÕr. Verimli tarÕm topraklarÕna sahip olmasÕ
ilde tarÕm sektörünün geliúmesini sa÷lamÕútÕr. øl genelinde hayvancÕlÕk yaygÕn olarak
yapÕlmakta olup, güneyde yer alan ilçelerde sebze ve meyvecilik, orta kesimde baúta mÕsÕr
olmak üzere tarla ziraatÕ ve sebzecilik, kuzeyde ise fÕndÕk üretiminin öne çÕktÕ÷Õ
görülmektedir. Sakarya’da tarÕmdan elde edilen gelirin 1/4’ünü oluúturan ve tarÕm alanlarÕnÕn
% 29’unu iúgal eden fÕndÕk üretiminin, sosyo-ekonomik yaúamdaki önemi büyüktür47.
KÕyÕ kesiminde balÕkçÕlÕk yapÕlmaktadÕr. HayvancÕlÕ÷Õn yaygÕn oldu÷u ilde özellikle tavuk
yetiútiricili÷i de geliúmiútir.
Sakarya ilinin sahip oldu÷u sanayi yapÕsÕ ile tarÕm ve hayvancÕlÕk potansiyeli, ticareti,
tarÕmdan sonra en çok katkÕ sa÷layan ikinci büyük sektör konumuna getirmiútir. Özellikle
sanayi üretiminin çeúitlili÷i, tarÕmsal üretimin bollu÷u, canlÕ hayvan yetiútirilmesi, kesilmesi
ve bunlardan elde edilen ürünlerin ticareti ilin ekonomisini olumlu ölçüde etkilemektedir.
Sakarya, gerek kÕyÕ turizmi gerekse yayla turizmi açÕsÕndan yüksek potansiyele sahiptir. KÕyÕ
kesiminde, ülke genelinde turizm sektöründe yaúanan süreçlerin bir yansÕmasÕnÕ görmek
mümkündür. KÕyÕ kitle turizmine ba÷lÕ olarak geliúen ve kÕyÕlarÕ istila eden, ikinci konuta
ba÷lÕ yanlÕú yapÕlaúmadan Karasu kÕyÕ kesimi de payÕna düúeni almÕútÕr.
KÕyÕ kesiminde yürütülen ekonomik faaliyetler de÷erlendirildi÷inde; yüzyÕlÕn ilk yarÕsÕnda
mevcut olan geniú ve sÕk ormanlar tahrip edilmiú, otlaklar ortadan kalkarak kumullar tekrar
46
47

SESAM, 2000 raporlarÕndan yararlanÕlmÕútÕr.
SESAM, 2000

78

harekete geçmiútir. HalkÕn geçim kayna÷Õ a÷ÕrlÕklÕ olarak tarÕm ve hayvancÕlÕ÷a ba÷lÕdÕr.
HayvancÕlÕk ticari hayvancÕlÕk de÷il, geçim hayvancÕlÕ÷Õ úeklinde yapÕlmaktadÕr. Sadece son
yÕllarda özel sermayeye ba÷lÕ kümes hayvancÕlÕ÷Õ hÕzla geliúmektedir.
Sahada yürütülen tarÕm faaliyetleri modern yöntemle yapÕlmamaktadÕr ve yÕlda bir kez ürün
alÕnmaktadÕr. KÕyÕ úeridindeki kumul sÕrtlarÕ arasÕnda bulunan çukur alanlar, nemli ve tarÕm
yapÕlmaya yeterli bir toprakla kaplanmÕú tabana sahip bulunmaktadÕr. ùeritler halindeki bu
çukur alanlarda yer yer mÕsÕr, lahana, fasulye, karpuz ve kavun gibi ürünler yetiútirilmektedir.
BazÕ kesimlerde kavaklÕk yapÕlmÕútÕr. Gölün güneydo÷usundaki taban arazide ise sebzecilik
yapÕlmaktadÕr.
Günümüzde kÕyÕda terk edilmiú odun yükleme iskelesi, geçmiúte yöre halkÕnÕn ormancÕlÕk
yaptÕ÷ÕnÕ ve kesilen a÷açlardan elde edilen odunlarÕn satÕlmasÕyla önemli oranda gelir
sa÷ladÕ÷ÕnÕ göstermektedir. Eskiden beri orman, halk için önemli bir geçim kayna÷Õ olmuútur.
16. yüzyÕlda Karasu ilçesi ve çevresinden elde edilen keresteler, Sakarya Nehri ile
Karadeniz’e taúÕnÕp oradan da yakacak ihtiyacÕnÕ karúÕlayabilmek için østanbul’a
gönderilmekteydi. AyrÕca Karasu ve çevresi Bizans döneminde kereste ticareti yapÕlan önemli
bir merkezdir.
Karadeniz kÕyÕsÕnda olmasÕna ra÷men balÕkçÕlÕk pek önemli bir yer tutmaz. Sadece Karadeniz
kökenli birkaç aile ekonomik anlamda balÕkçÕlÕk faaliyetini yürütmektedir.
Maden Sektörü
KÕyÕ kesimini etkileyen ekonomik faaliyetlerden birisi de taúa topra÷a dayalÕ sanayidir.
Sakarya Nehri üzerinde yürütülen faaliyetler içinde nehrin su rejimi ve silt taúÕnÕmÕna en fazla
etkisi olan faaliyetlerden biri olmasÕ nedeniyle kum alÕmÕna ayrÕntÕlÕ olarak yer verilmiútir.

Türkiye’de yer alan 26 ana havzadan 12’ncisi olan Sakarya havzasÕ, gerek Sakarya Nehri’nin
ana kolunda gerekse bu havzadaki tali kollarda ve küçük akarsularda önemli miktarda katÕ
madde taúÕnÕmÕna sahiptir. Her ne kadarda Sakarya Nehri ana kolu üzerinde yapÕlmÕú olan üç
adet baraj (Gökçekaya, SarÕyar ve Yenice BarajlarÕ) ana kol üzerindeki katÕ madde taúÕnÕmÕnÕ
memba taraflarÕnda tutarak mansaba ilerleyiúini adeta bir kum çakÕl kapanÕ úeklinde
engelleseler de Sakarya havzasÕndaki yÕllÕk katÕ madde taúÕnÕmÕ yine de oldukça önemli
miktarlara ulaúmaktadÕr. Bunun, Sakarya havzasÕna düúen yÕllÕk ortalama ya÷Õú miktarÕ, ana
kol haricindeki tali kollarÕn ve küçük akarsularÕn çoklu÷u, jeolojik yapÕ gibi birçok sebebinin
oldu÷u söylenebilir48.
Devlet østatistik Enstitüsü BaúkanlÕ÷Õ’nÕn Türkiye genelinde 1996 yÕlÕnda yaptÕ÷Õ araútÕrmaya
göre (DøE, 1996) Sakarya ili kum-çakÕl sektöründe %9’la Türkiye genelinde en çok faaliyet
gösteren il konumundadÕr. 1996 yÕlÕnda Sakarya’da 8 adet ruhsatlÕ ocak varken bu sayÕ 2004

48

YÜKSEL øbrahim, SANDALCI, Mehmet “Sakarya HavzasÕnda KatÕ Madde TaúÕnÕm Dengesi ve HavzanÕn Kum-ÇakÕl
Sektöründeki Yeri” 6. Ulusal KÕyÕ Mühendisli÷i Sempozyumu, øMO,2007,øzmir.
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yÕlÕnda 25’e, 2006 yÕlÕnda ise 40 civarÕna ulaúmÕú bulunmaktadÕr. Sakarya ili, kum çakÕl
sektöründe Türkiye genelinde %18 gibi büyük bir dilime sahip olup bu oran her geçen gün
daha da artmaktadÕr. Sektördeki bu artÕú ise ülke ekonomisine önemli katkÕlar sa÷lamaktadÕr.
Bu potansiyel ve co÷rafi konum itibari ile Sakarya ilindeki kum-çakÕl sektörü Marmara
Bölgesi’nin ihtiyaçlarÕna cevap verir durumdadÕr. Kum çakÕl iúletmelerinin Türkiye genelinde
%18 gibi büyük bir dilimi Sakarya ilinde toplanmÕútÕr49.

3.4. Sosyo-Kültürel Özellikler
Acarlar Gölü yakÕn çevresindeki ilk yerleúmeler yüzyÕlÕn baúlarÕnda Yörükler tarafÕndan
kurulmuútur. 93 harbinin sonrasÕnda Orta Asya’dan Anadolu’ya önce AydÕn’a daha sonra da
yüzyÕlÕn baúlarÕnda AydÕn’dan AdapazarÕ’na göç eden bir kÕsÕm göçebe Yörük halkÕ, kÕsa bir
süre burada kaldÕktan sonra Acarlar Gölü yakÕn çevresine gelerek yarÕ göçebe hayata
geçmiúlerdir50.
YazÕn Yörüklerin boúalttÕ÷Õ kumul sahasÕ AdapazarÕ’nda yaúayan Rumlara otlak vazifesi
görüyordu. Tarih bilgileri, yüzyÕlÕn baúlarÕnda Acarlar Gölü çevresinin ve kumul alanlarÕnÕn
sÕk bir bitki örtüsü ve ormanla kaplÕ oldu÷unu göstermektedir.
Zamanla hayvancÕlÕ÷a dayalÕ yarÕ göçebe hayat tarzÕnÕ zorlaútÕran ve giderek imkânsÕz hale
getiren bölge genel nüfusunun artmasÕ, otlaklarÕn azalmasÕ gibi nedenlerle yerleúik hayata
geçilerek topra÷a ba÷ÕmlÕ ziraata yönelinmiútir. 1945 yÕlÕndan sonra yaylacÕlÕ÷Õn tamamen
ortadan kalktÕ÷Õ bilinmektedir. Divanlar halinde da÷ÕnÕk yerleúmiú olan halk, yerleúik hayata
geçildikten sonra ilk olarak Karadeniz kÕyÕsÕndaki Denizköy’ü kurmuútur.
1960’lÕ yÕllardan itibaren Ordu, Giresun ve Rize gibi Karadeniz illerinden göç eden ailelerin
baúlattÕ÷Õ süreçle, Acarlar Gölü yakÕn çevresinde bugün yerli halk, Yörük ve Karadenizlilerin
oluúturdu÷u bir nüfus meydana gelmiútir.
Karasu ilçe merkezi de büyük kentlere yakÕnlÕ÷Õyla önemli sayfiye alanlarÕ içinde yerini
almaktadÕr. Az da olsa turizm amaçlÕ gelir sa÷lamaktadÕr. Gelecekte özellikle do÷al yapÕsÕ
önemli bir potansiyel olarak görülmektedir. AyrÕca göl etrafÕnda son dönemlerde fazla
olmamakla birlikte lüks ikinci konutlarÕn varlÕ÷Õ dikkat çekmektedir.

49
50

a.g.e.
Prof. Dr. BarÕú Mater & Doç. Dr. Barbaros Gönençgil, Karasu KumullarÕ ve Acarlar Longozu, Risk AltÕndaki KÕyÕ
AlanlarÕ ÇalÕútayÕ øMO Sakarya,2011, yayÕnlanmamÕú bildiri.
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4. YASAL ÇERÇEVE
Karasu kÕyÕ kesiminde uygulamayÕ belirleyen yasalar ile yasal statüler, Karasu ve çevresinin
sahip oldu÷u do÷al varlÕklarÕn/özelliklerin ulusal ve uluslararasÕ düzeydeki önemini ortaya
koymaktadÕr.
ønceleme alanÕ ve yakÕn çevresindeki uygulamalarÕ belirleyen birçok kanun bulunmakla
birlikte, burada, kÕyÕ kesimindeki uygulamalarÕ do÷rudan belirleyen ve etkileyen kanunlara ve
uluslararasÕ sözleúmelere yer verilmiútir.
x

Anayasa,

x

648 ile de÷iúik 644 sayÕlÕ Çevre ve ùehircilik BakanlÕ÷ÕnÕn Kuruluúu HakkÕnda Kanunu
Hükmünde Kararname,

x

6200 sayÕlÕ Devlet Su øúleri Umum Müdürlü÷ü Teúkilat ve Vazifeleri HakkÕnda Kanun,

x

3348 sayÕlÕ UlaútÕrma BakanlÕ÷ÕnÕn Teúkilat ve Görevleri HakkÕnda Kanun,

x

3621 sayÕlÕ KÕyÕ Kanunu,

x

3194 sayÕlÕ ømar Kanunu,

x

3213 sayÕlÕ Maden Kanunu,

x

6237 sayÕlÕ Limanlar ønúaatÕ HakkÕnda Kanun,

x

5393 sayÕlÕ Belediye Kanunu,

x

5302 sayÕlÕ øl Özel ødaresi Kanunu

x

2872 sayÕlÕ Çevre Kanunu

x

2863 sayÕlÕ Kültür ve Tabiat VarlÕklarÕnÕ Koruma Kanunu,

x

4915 sayÕlÕ Kara AvcÕlÕ÷Õ Kanunu,

x

1380 sayÕlÕ Su Ürünleri Kanunu,

x

6863 sayÕlÕ BalÕkçÕlÕk Kanunu,

x

6831 sayÕlÕ Orman Kanunu,

x

1593 sayÕlÕ Umumi HÕfzÕssÕhha Kanunu,

x

4122 SayÕlÕ Milli A÷açlandÕrma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu

x

5403 Toprak Koruma ve Arazi KullanÕmÕ Kanunu

x

4691 Teknoloji Geliútirme Bölgeleri Kanunu

x

4737 Endüstri Bölgeleri Kanunu

x

1380 sayÕlÕ Su Ürünleri Kanunu

x
x
x

167 sayÕlÕ YeraltÕ SularÕ HakkÕnda Kanun
618 sayÕlÕ Limanlar Kanunu
2612 sayÕlÕ Sahil Güvenlik KomutanlÕ÷Õ Kanunu

x
x
x
x

3030 SayÕlÕ Kanun KapsamÕ DÕúÕnda Kalan Belediyeler Tip ømar Yönetmeli÷i,
KÕyÕ Kanununun UygulanmasÕna Dair Yönetmelik,
Ulusal Sulak AlanlarÕ Koruma Yönetmeli÷i,
Su Kirlili÷i Kontrolü Yönetmeli÷i.
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Sakarya Nehri ve havzasÕnda Karasu kÕyÕ kesiminde kurumsal anlamda uygulamalarÕ
belirleyen Çevre ve ùehircilik BakanlÕ÷Õ, Orman ve Su øúleri BakanlÕ÷Õ, Enerji ve Tabii
Kaynaklar BakanlÕ÷Õ ve UlaútÕrma, Denizcilik ve Haberleúme BakanlÕ÷Õ olmak üzere dört
bakanlÕk bulunmaktadÕr.
Türkiye’de sÕk olarak de÷iúen kÕyÕ yönetmelikleri, çok sayÕda kurumun çeúitli açÕlardan
kÕyÕdaki uygulamalarla ilgili söz sahibi olmasÕna yol açmÕú, bütüncül bir kÕyÕ yönetimi
oluúturulmasÕnÕ engellemiútir51.
648 sayÕlÕ KHK ile de÷iúik 644 sayÕlÕ KHK’de kÕyÕ alanlarÕnÕn planlanmasÕna yönelik olarak
Çevre ve ùehircilik BakanlÕ÷Õ’na geniú yetkiler verilmiútir. Kanun Hükmünde Kararnamenin,
Çevre ve ùehircilik BakanlÕ÷Õ’nÕn görevlerinin sayÕldÕ÷Õ 2. Maddesinin (÷) fÕkrasÕnda “…..
kÕyÕ alanlarÕ ve tesisleri …….yapÕlacak iyileútirme, yenileme ve dönüúüm uygulamalarÕnda
idarelerce uyulacak usul ve esaslarÕ belirlemek, …… her tür ve ölçekte etüt, harita, plan,
parselasyon planÕ ve yapÕ projelerini yapmak, yaptÕrmak, onaylamak, kamulaútÕrma, ruhsat ve
yapÕm iúlerini gerçekleútirmek, yapÕ kullanma izinlerini vermek ve bu alanlarda kat
mülkiyetinin kurulmasÕnÕ sa÷lamak….” düzenlemesi,
Mekânsal Planlama Genel Müdürlü÷ü’nün görevlerinin sayÕldÕ÷Õ 7. Maddesinin (i) fÕkrasÕnda,
“… Bütünleúik kÕyÕ alanlarÕ yönetimi ve planlamasÕ çalÕúmalarÕ, kÕyÕ alanlarÕnÕn
düzenlenmesine dair iú ve iúlemler ile bu alanlara iliúkin jeolojik ve jeoteknik etütleri yapmak,
yaptÕrmak ve onaylamak, kÕyÕ kenar çizgisini tespit etmek, onaylamak ve tescilini sa÷lamak.
j) KÕyÕ ve dolgu alanlarÕ ile bu alanlarÕn fonksiyonel ve fiziksel olarak devamÕ niteli÷indeki
geri sahalarÕna iliúkin her tür ve ölçekteki etüt, harita ve planlarÕ yapmak, yaptÕrmak ve resen
onaylamak ve bunlarÕn uygulanmasÕnÕ sa÷lamak…”
düzenlemeleri ile kÕyÕlar ile devamÕ niteli÷inde sayÕlan geri sahalardaki planlamaya iliúkin her
türlü yetki ve sorumluluk BakanlÕ÷a verilmiútir.
ønceleme alanÕnÕn tamamÕ, yakÕn çevresi ile Sakarya Nehrinin “Sakarya Nehri ana kolunun,
Gökçekaya BarajÕ ile Karadeniz arasÕndaki kesimi” ve çevresi KÕyÕ Kanunu kapsamÕndadÕr.
Her türlü uygulamayÕ KÕyÕ Kanunu ve ilgili yönetmelikleri belirlemektedir. KÕyÕ kesimine
iliúkin her türlü planlama yetki ve sorumlulu÷u KÕyÕ Kanunu kapsamÕnda Çevre ve ùehircilik
BakanlÕ÷Õ’na aittir. KÕyÕ yapÕlarÕna iliúkin projelendirme ve uygulama UlaútÕrma, Denizcilik
ve Haberleúme BakanlÕ÷Õ, nehir üzerindeki su yapÕlarÕnÕn planlanmasÕ, projelendirilmesi ve
uygulanmasÕ Orman ve Su øúleri BakanlÕ÷Õ’nÕn ba÷lÕ kuruluúu niteli÷indeki Devlet Su øúleri
Genel Müdürlü÷ü’nün yetki ve sorumlulu÷undadÕr.

51

UlaútÕrma KÕyÕ YapÕlarÕ Master Plan ÇalÕúmasÕ – Sonuç Raporu 15.09.2010 212
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Nehir üzerinde yürütülen kum alÕmÕ faaliyetleri Maden Kanunu kapsamÕnda Enerji ve Tabii
Kaynaklar BakanlÕ÷Õ’nÕn yetki ve sorumlulu÷undadÕr.
KÕyÕ kesimi dÕúÕnda kalan bölüm, planlama açÕsÕndan Belediye Kanunu ve øl Özel ødaresi
Kanunu kapsamÕnda Belediye ve Valilik yetki alanÕ içindedir.
ønceleme alanÕ ve çevresinde uygulamayÕ belirleyen ve yönlendiren di÷er bir mevzuat da
alanÕn niteli÷i nedeniyle koruma mevzuatÕdÕr.
Do÷al varlÕklarÕn korunmasÕna iliúkin yasal düzenlemelerin temelini Anayasa’nÕn; Tarih,
Kültür ve Tabiat VarlÕklarÕnÕn KorunmasÕ baúlÕklÕ 63. maddesi genel olarak, özel önem
atfedilen do÷al varlÕklar için; KÕyÕlardan Yararlanma baúlÕklÕ 43., Toprak Mülkiyeti baúlÕklÕ
44., TarÕm, HayvancÕlÕk ve Bu Üretim DallarÕnda ÇalÕúanlarÕn KorunmasÕ baúlÕklÕ 45., Sa÷lÕk,
Çevre ve Konut baúlÕklÕ 56. ve OrmanlarÕn KorunmasÕ ve Geliútirilmesi baúlÕklÕ 169.
maddeleri oluúturmaktadÕr52.
Do÷al mirasÕn korunmasÕna iliúkin olarak kÕyÕ kesimini ilgilendiren düzenlemelerin baúÕnda
KÕyÕ Kanunu, do÷al sit alanÕ ve tabiat varlÕklarÕna iliúkin düzenlemelerin yer aldÕ÷Õ Kültür ve
Tabiat VarlÕklarÕnÕ Koruma Kanunu, orman ve orman rejimine giren yerler için Orman
Kanunu, yaban hayatÕna iliúkin düzenlemelerin yer aldÕ÷Õ Kara AvcÕlÕ÷Õ Kanunu gelmektedir.
Bu düzenlemeler hukuksal nitelikleri açÕsÕndan da özel nitelikli kanunlardÕr.
Aúa÷Õda bu kanunlara iliúkin olarak genel de÷erlendirmelere yer verilmiútir.
3621 SayÕlÕ KÕyÕ Kanunu

ønceleme alanÕnÕn içinde bulundu÷u bölge niteli÷i nedeniyle 3621 sayÕlÕ KÕyÕ Kanunu
kapsamÕndadÕr.
1990 yÕlÕnda yürürlü÷e giren KÕyÕ Kanununun UygulanmasÕna Dair Yönetmelik eki
“AkarsularÕmÕzÕn "Nehir" TanÕmÕna Giren Kesimlerini Belirten Listenin” 2.maddesinde
“…Sakarya Nehri: Sakarya Nehri ana kolunun, Gökçekaya BarajÕ ile Karadeniz arasÕndaki
kesimi, …” olarak kÕyÕ kenar çizgisine tabi nehirler içinde sayÕlmÕútÕr.
KÕyÕ Kanununun TanÕmlar baúlÕklÕ 4. Maddesinde kÕyÕya iliúkin tanÕmlara yer verilmiútir.
Buna göre;“…KÕyÕ çizgisi: Deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda, taúkÕn durumlarÕ dÕúÕnda,
suyun karaya de÷di÷i noktalarÕn birleúmesinden oluúan çizgiyi,
KÕyÕ Kenar çizgisi: Deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda, kÕyÕ çizgisinden sonraki kara
yönünde su hareketlerinin oluúturuldu÷u kumluk, çakÕllÕk, kayalÕk, taúlÕk, sazlÕk, bataklÕk ve
benzeri alanlarÕn do÷al sÕnÕrÕnÕ,
KÕyÕ: KÕyÕ çizgisi ile kÕyÕ kenar çizgisi arasÕndaki alanÕ,

52

Ayúe IúÕk Ezer, “Gurup Do÷al ve Kültürel MirasÕn KorunmasÕ Gelecek Nesillere AktarÕlmasÕ -Do÷al Miras øle ølgili
Mevzuat 1. Rapor”, Kentleúme ùurasÕ, Kentsel Miras, Mekân Kalitesi ve Kentsel TasarÕm Komisyonu- “Kentsel Miras” Alt
Komisyonu, 2008
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Sahil úeridi: KÕyÕ kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak en az 100 metre
geniúli÷indeki alanÕ,
Dar KÕyÕ: KÕyÕ kenar çizgisinin, kÕyÕ çizgisi ile çakÕúmasÕnÕ tanÕmlamaktadÕr.
Sakarya Nehri’nin Karadeniz’e döküldü÷ü kÕyÕ kesiminde yer alan Karasu ilçesine ba÷lÕ Yeni
Mahalle yerleúimine ait yapÕlaúmalar vardÕr. Oysa KÕyÕ Kanunu hükümleri gere÷i, kÕyÕ
çizgisinden itibaren kara yönünde ilk 100 m’de sadece kamu kullanÕmlarÕ yer alabilir. Bu
nedenle öncelikle kÕyÕlarda kÕyÕ çizgisi çalÕúmalarÕnÕn yapÕlmasÕ zorunludur.
Deniz kÕyÕlarÕnda, kayaya ait bir temel üzerinde, dalga hareketleri ile taúÕnÕp gelmiú plaj kumu
ve çakÕllarÕndan oluúan bir kumsal úeridi bulunmaktadÕr. KÕyÕ Kanunu ve ilgili
yönetmeli÷inde, kumsallarda deniz sularÕnÕn gitgin zamanÕndaki en alçak seviyesi sÕrasÕnda
karaya dokundu÷u çizgiye “kÕyÕ çizgisi” denilmektedir. Kumsallarda, bu kÕyÕ çizgisinden
karaya do÷ru, çeúitli büyüklükteki dalgalarla oluúmuú kumsal basamaklarÕ ya da irili ufaklÕ
dalga setleri bulunur. Bu kumsal dalga setlerinin en yükse÷i kara tarafÕnda ve en içte yer alÕr
ve kÕúÕn en yüksek fÕrtÕna dalgalarÕ tarafÕndan oluúturulmuútur. Deniz dalgalarÕnÕn karaya
do÷ru etkiledikleri bu alanÕn kara önündeki do÷al sÕnÕrÕna, kÕyÕ kanunu ve yönetmeli÷inde
“kÕyÕ kenar çizgisi”, kÕyÕ çizgisi ile kÕyÕ kenar çizgisi arasÕnda dalga etkisi altÕndaki kumsal
úeridine de “kÕyÕ” adÕ verilmiútir (Erol, 1993).
KÕyÕ çizgisi ile kÕyÕ kenar çizgisi arasÕndaki mesafenin fazla, dolayÕsÕyla do÷al kumsalÕn geniú
oldu÷u alçak kÕyÕlarda; güçlü rüzgârlarÕn etkisi ile kumsalÕ oluúturan kumlar kÕyÕ úeridine
do÷ru taúÕnmakta, kÕyÕ kumulu tepeleri oluúturarak oralarÕ da bugünkü denizin dolaylÕ etkisi
altÕna girmektedir (KÕlÕnç & Özkanca, 1991).
KÕyÕ Kanununun UygulanmasÕna Dair Yönetmelik

Yönetmeli÷in “KÕyÕda YapÕ” baúlÕklÕ 13. maddesinde; “…KÕyÕda onaylÕ uygulama imar
planlarÕna göre ve çevre kirlili÷inin önlenmesine iliúkin tüm önlemler alÕnmak koúulu ile
aúa÷Õdaki yapÕ ve tesisler yapÕlabilir.
a) KÕyÕnÕn kamu yararÕna kullanÕmÕna ve kÕyÕyÕ korumak amacÕna yönelik altyapÕ ve tesisler:
øskele, liman, barÕnak, yanaúma yeri, rÕhtÕm, dalgakÕran, köprü, menfez, istinat duvarÕ, fener,
çekek yeri, kayÕkhane, tuzla, dalyan, tasfiye ve pompaj istasyonlarÕ.…..”düzenlemesi
bulunmaktadÕr.
Doldurma ve Kurutma Yoluyla Arazi Kazanma baúlÕklÕ 14. Maddesinde; “….PlanlarÕn
hazÕrlanmasÕ, incelenmesi ve doldurma ve kurutma iúleminin gerçekleútirilmesi aúamalarÕnda,
ekolojik dengenin korunmasÕ, deniz, suni ve tabii göl ve akarsularla bunlarÕn çevrelerinin ve
bu çevredeki canlÕ hayatÕn olumsuz etkilenmemesi esastÕr…..” düzenlemesi bulunmaktadÕr.
KÕyÕ kanunun 17. maddesinde; “…..Sahil úeritlerinin birinci bölümünü içeren uygulama imar
planlarÕ, tümüyle açÕk alan olarak toplumun kullanÕmÕna tahsis edilecek úekilde
düzenlenir.…..
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Sahil úeridinin ikinci bölümünde yapÕlacak planlar,…..toplumun yararlanmasÕna açÕk olmak
úartÕ ile konaklama hariç bu Yönetmelikte tanÕmlanan günübirlik turizm yapÕ ve tesislerini …..
Sahil úeridinin ikinci bölümünde yapÕlacak günübirlik turizm yapÕ ve tesisleri için emsal
0.20'yi, bir (1) kat, H=4.50 metreye, asma katlÕ yapÕlmasÕ halinde H=5.50 metreyi geçmemek
üzere plan kararlarÕ getirilebilir….
düzenlemeleri yer almaktadÕr.
Genel Esaslar BaúlÕklÕ 5. maddesinde;
“…..KÕyÕ ve sahil úeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararÕ gözetilir…..
…..KÕyÕ, herkesin eúitlik ve serbestlikle yararlanmasÕna açÕk olup, buralarda hiçbir yapÕ
yapÕlamaz; duvar, çit, parmaklÕk, tel örgü, hendek, kazÕk ve benzeri engeller oluúturulamaz.
….. KÕyÕlardan kum, çakÕl vesaire alÕnamaz veya çekilemez. KÕyÕlarda kÕyÕyÕ de÷iútirecek
boyutta ve kÕyÕnÕn do÷al yapÕsÕnÕ bozacak nitelikte kazÕ yapÕlamaz. Valilikçe uygun görülmesi
ve yazÕlÕ izin verilmesi halinde Valilik denetiminde kÕyÕnÕn do÷al yapÕsÕnÕ de÷iútirmeyecek
boyut ve nitelikte yapÕlacak kazÕ iúlemi izin úartlarÕna ba÷lÕdÕr. øzin úartlarÕna aykÕrÕ iúlem
yapÕlmasÕ halinde verilen izin iptal edilir ve Yönetmeli÷in 21 inci maddesine göre cezai iúlem
yapÕlÕr.
“….KÕyÕda ve sahil úeridinde planlama ve uygulama yapÕlabilmesi için onaylÕ kÕyÕ kenar
çizgisinin bulunmasÕ zorunludur…..”
hükümleri yer almaktadÕr.
Bu düzenlemelerin kÕyÕ kesiminde uyulacak esaslar olarak belirlenmiú olmasÕ Karasu
kÕyÕsÕnda yaúanan erozyonu önleyememiútir.
4915 SayÕlÕ Kara AvcÕlÕ÷Õ Kanunu,

ønceleme alanÕnda yer alan Acarlar Longoz OrmanÕ (su basar ormanÕ) içinde, longozu
oluúturan gölün batÕ bölümünde yer alan 1576 ha’lÕk alanÕn, 1976 yÕlÕnda Mülga Orman
BakanlÕ÷Õ, Milli Parklar ve Av Yaban HayatÕ Genel Müdürlü÷ü’nce sülün ve su kuúlarÕnÕ
korumak amacÕyla koruma ve üretme sahasÕ olarak ayrÕlmasÕ uygun görülmüú ve “Yaban
HayatÕ Koruma SahasÕ” olarak ilan edilmiútir. 2004 yÕlÕ baúÕnda alanÕn sÕnÕrlarÕ 2517 hektar
olarak yeniden düzenlenerek “Yaban HayatÕ Geliútirme SahasÕ” olarak tescil edilmiútir.
2863 SayÕlÕ Kültür ve Tabiat VarlÕklarÕnÕ Koruma Kanunu

Acarlar Longozu, 25.06.1998 tarihinde de Bursa Kültür ve Tabiat VarlÕklarÕnÕ Koruma Kurulu
tarafÕndan, 2863 sayÕlÕ yasa kapsamÕnda, 1. Derece Do÷al (Tabii) Sit AlanÕ olarak ilan
edilmiútir.
Kültür ve Tabiat VarlÕklarÕnÕ Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 tarihli 659 No'lu ilke
kararÕnda do÷al (tabii) sitler, koruma ve kullanma koúullarÕ belirlenmiútir. Buna göre 1.
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Maddede, “…I. Derece Do÷al sitlerde, bitki örtüsü, topografya, siluet etkisini bozabilecek,
tahribata yönelik hiçbir eylemde bulunulamayaca÷Õna iliúkin karar getirilmiú..”; halka açÕk
kullanÕm amaçlÕ yapÕlaúmanÕn olabilece÷i ancak, 1/ 25.000 ölçekli Çevre Düzeni PlanÕ veya
1/5000 ölçekli NazÕm ømar PlanÕ do÷rultusunda projesinin hazÕrlanmasÕ zorunlu kÕlÕnmÕútÕr.
AyrÕca, “….f) Taú, toprak, kum alÕnmamasÕna, kireç, taú, tu÷la, mermer, kum, maden vb.
ocaklarÕn açÕlmamasÕna, toprak, curuf, çöp, sanayi atÕ÷Õ ve benzeri malzemenin
dökülmemesine, ancak sit kararÕ ilanÕndan önce ruhsat almÕú olan iúletmelerde sahanÕn
rehabilite edilerek yasal süresi içinde iúlerinin tasfiyesine…” iliúkin ilke kararÕ getirilmiútir.
2872 SayÕlÕ Çevre Kanunu
Kanunun amacÕ vatandaúlarÕn ortak varlÕ÷Õ olan çevrenin korunmasÕ, iyileútirilmesi; su, toprak
ve hava kirlenmesinin önlenmesi, ülkenin bitki ve hayvan varlÕ÷Õ ile do÷al ve tarihsel
zenginliklerin korunarak, bugünkü ve gelecek kuúaklarÕn sa÷lÕk, uygarlÕk ve yaúam düzeyinin
geliútirilmesi ve güvence altÕna alÕnmasÕ için yapÕlacak düzenlemeleri ve alÕnacak önlemleri,
ekonomik ve sosyal kalkÕnma hedefleri ile uyumlu olarak belirli hukuki ve teknik esaslara
göre düzenlemektir.
6831 SayÕlÕ Orman Kanunu

Acarlar Gölü ve yakÕn çevresi orman niteli÷inde oldu÷undan 6831 sayÕlÕ Orman Kanunu
kapsamÕndadÕr. Gölün orta kesimlerinde, güney ve batÕsÕnda 2b alanlarÕnÕn oldu÷u
belirtilmektedir. Bu alanlar aynÕ zamanda SøT alanÕ içinde de kalmaktadÕr.
Önemli Bitki AlanÕ (ÖBA)

Herhangi bir yasal dayana÷Õ olmamakla birlikte uluslararasÕ kabul görmüú kriterler esas
alÕnarak önemli bitki alanlarÕ belirlenmektedir.
Kefken - Karasu arasÕ kÕyÕlar özgün do÷al nitelikleri nedeniyle aynÕ zamanda Önemli Bitki
AlanÕ (ÖBA) olarak de÷erlendirilmektedir. ÖBA kumul, bataklÕk, açÕk su ve subasar orman
habitatlarÕnÕn bir mozai÷ini içerir. Alan sahip oldu÷u çok büyük ve zengin kumul bitki örtüsü
ve bozulmadan kalmÕú büyük bir subasar orman nedeniyle önemlidir. Kumullar, 55 km
uzunlu÷undaki büyük bir kumul kuúa÷ÕnÕn batÕ yarÕsÕnÕ oluúturur. Bu kumul kuúa÷Õ
Türkiye'de kesintisiz uzanan en uzun kumul sistemidir. FlorasÕnda Bern Sözleúmesi Ek
Liste I'de yer alan 6 tür bulunur. Bunlara ek olarak sahada Küresel Ölçekte Tehlike AltÕnda
iki takson (Centurea kilaea ve Galanthus plicatus ssp. byzantinus) yer alÕr. Sulakalan bitki
örtüsü ise Türkiye'de en fazla üç yerde kayÕtlÕ oldu÷u bilinen iki nadir bitki türünü, Hottonia
palustris ve Nymphoides peltata içerir53.
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Prof. Dr. BarÕú Mater & Doç. Dr. Barbaros Gönençgil, Karasu KumullarÕ ve Acarlar Longozu,Risk AltÕndaki KÕyÕ
AlanlarÕ ÇalÕútayÕ ømo Sakarya,2011, yayÕnlanmamÕú bildiri.
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ÇalÕúma alanÕnÕ do÷rudan etkileyen di÷er bir düzenleme de Maden Kanunu’nun I (A) Grubu
Madenleri øle ølgili Uygulama Yönetmeli÷i7dir.
Sakarya nehir havzasÕ içinde yer alan illerde yürütülen kum -çakÕl çÕkarÕmÕ faaliyeti, malzeme
taúÕnÕmÕnÕn azalmasÕna yol açtÕ÷Õ için kÕyÕnÕn stabilitesini do÷rudan etkileyen faaliyetlerin
baúÕnda gelmektedir.
Maden Kanunu’nun I (A) Grubu Madenleri øle ølgili Uygulama Yönetmeli÷i

Kum iúletmeleri konusuna, Sakarya Nehri üzerinde yürütülen faaliyetler içinde nehrin su
rejimi ve silt taúÕnÕmÕna en fazla etkisi olan faaliyetlerden biri olmasÕ nedeniyle yer
verilmiútir.
Yönetmeli÷in Kapsam baúlÕklÕ 2. Maddesinde “…. I (A) Grubu kapsamÕndaki inúaat ile yol
yapÕmÕnda kullanÕlan ve tabiatta do÷al olarak bulunan kum ve çakÕl, %80'nin altÕnda SiO2
içeren kum, SiO2 oranÕna bakÕlmaksÕzÕn denizlerdeki kum, çakÕl ve ariyet malzemesi
alanlarÕnÕn…” da yapÕlacak her türlü iú ve iúlemlere iliúkin usul ve esaslarÕ kapsadÕ÷Õ
belirtilmektedir. Bu madenlerin ruhsatlandÕrma iúlemleri de il özel idareleri yetkisine
verilmiútir. Yönetmelik hükümlerine uymadan yapÕlacak iú ve iúlemler için uygulanacak ceza
en fazla ocak baúÕ satÕú tutarÕnÕn on katÕ miktarÕnda idari para cezasÕ olarak belirlenmiútir.
Yönetmelikte iúletme ruhsat süresinin alt sÕnÕrÕ beú yÕl olarak belirlemiútir.

UluslararasÕ Sözleúmeler
x

Karadeniz’in Kirlenmeye KarúÕ KorunmasÕ Sözleúmesi (Bükreú Sözleúmesi),

x

Karadeniz Bölgesi’nde Biyoçeúitlilik ve PeyzajÕn KorunmasÕ Protokolü (2004).

x

Dünya Kültürel ve Do÷al MirasÕnÕn KorunmasÕna Dair Sözleúme (Paris,1972/1982)
UNESCO

x

Avrupa'nÕn Yaban HayatÕ ve Yaúama OrtamlarÕnÕ Koruma Sözleúmesi (Bern Sözleúmesi)
1984.

x

Biyolojik Çeúitlilik Sözleúmesi ve Sözleúme Eki Cartagena Biyogüvenlik Protokolü

x

Ramsar Sözleúmesi (Özellikle Su KuúlarÕ Yaúama OrtamÕ Olarak UluslararasÕ Öneme
Sahip Sulak Alanlar HakkÕnda Sözleúme), 1994

x

CITES Sözleúmesi (Nesli Tehlike AltÕnda Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin
UluslararasÕ Ticaretine øliúkin Sözleúme, 1996)

x

Paris Sözleúmesi (KuúlarÕn Himayesine Dair Sözleúme)

x

Avrupa Peyzaj Sözleúmesi (2001)

x

Avrupa Birli÷i HabitatlarÕ ve Türleri Koruma Yönetmeli÷i (92/43/EEC) Natura 2000
AlanlarÕ

x

Avrupa Birli÷i KuúlarÕ Koruma Yönetmeli÷i (79/409/EEC)

x

UNESCO ønsan ve Biyosfer ProgramÕ ve Biyosfer Koruma AlanlarÕ

x

Çölleúme ile Mücadele Sözleúmesi ve øklim De÷iúikli÷i Çerçeve Sözleúmeleri
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Karasu kÕyÕ kesimi uluslararasÕ taahhütler açÕsÕndan de÷erlendirdi÷inde; Türkiye’nin taraf
oldu÷u uluslararasÕ sözleúmeler Karasu kÕyÕ kesimini ve çevresini, özellikle Acarlar Longozu
alanÕnda yapÕlacak uygulamalarÕ ba÷lamaktadÕr. YukarÕda verilen sözleúmelerde genel olarak
ekosistemlerin korunaca÷Õ taahhüdünde bulunulmuútur. Karasu kÕyÕsÕ ve çevresi do÷al
özellikleri nedeniyle bu sözleúmelerin kapsamÕnda kalmaktadÕr. Aúa÷Õda, örnek oluúturmasÕ
açÕsÕndan, kÕyÕ alanÕnÕ do÷rudan etkileyen uluslararasÕ sözleúmelere iliúkin genel
de÷erlendirmelere yer verilmiútir.
Karadeniz’in Kirlili÷e KarúÕ KorunmasÕ Sözleúmesi (Bükreú Sözleúmesi)

Genel olarak, Karadeniz ekosisteminin geri kazanÕmÕnÕ sa÷lamak ve do÷al kaynaklarÕnÕ
iyileútirmek, Karadeniz’in deniz çevresinin kirlenmesini önlemek, azaltmak ve kontrol etmek,
do÷al kaynaklarÕn sürdürülebilir kullanÕmÕnÕ ve kÕyÕ alanlarÕnda çevre dostu insan
faaliyetlerinin teúvik edilmesini sa÷layan yasal araçlarÕn geliútirilmesini sa÷lamak, bölgesel ve
ulusal düzeylerde sektörler arasÕ etkileúimi baúlatmak, biyolojik çeúitlili÷in korunmasÕ ve
ekosistem fonksiyonlarÕnÕn sürdürülmesi ve yenilenmesini sa÷lamak, Karadeniz deniz
çevresini ve canlÕ kaynaklarÕnÕn Karadeniz ülkeleri tarafÕndan ortak bir çaba ile korumak
amaç olarak belirlenmiútir.
Türkiye, gerekli çalÕúmalarÕ Bükreú Sözleúmesi uyarÕnca gerçekleútirmek amacÕyla kurulan
“Karadeniz’in Kirlili÷e KarúÕ KorunmasÕ Komisyonu” (Karadeniz Komisyonu) Daimi
SekreteryasÕna ve Karadeniz Komisyonu’na ev sahipli÷i yapmaktadÕr.
Sözleúme kapsamÕnda hazÕrlanan,
“Karadeniz Deniz Çevresinin Kara Kökenli Kaynaklardan Kirlenmeye KarúÕ KorunmasÕna
Dair Protokol”,
“Karadeniz Deniz Çevresinin Petrol ve Di÷er ZararlÕ Maddelerle Kirlenmesine KarúÕ Acil
Durumlarda YapÕlacak øúbirli÷ine Dair Protokol”,
“Karadeniz Deniz Çevresinin BoúaltmalarÕ Nedeniyle Kirlenmesine KarúÕ Protokol” ,
di÷er uluslararasÕ düzenlemelerdir.
Karadeniz’in KorunmasÕ ve Rehabilitasyonuna øliúkin Stratejik Eylem PlanÕ

Eylem planÕnÕn hükümleri çerçevesinde kurulan 6 danÕúma grubundan birisi “Bütünleúik KÕyÕ
AlanlarÕ Yönetimi DanÕúma Grubu”dur.
Her yÕl BakanlÕk “Bütünleúik KÕyÕ AlanlarÕ Yönetimi” kapsamÕnda nüfus, ekonomi, tarÕm,
ulaúÕm, enerji, turizm, sanayi konularÕna iliúkin veri ve bilgiler yÕllÕk olarak ilgili kurumlardan
toplanmakta ve Komisyona raporlanmaktadÕr.
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Bütünleúik KÕyÕ AlanlarÕ

KÕyÕ alanlarÕnÕn yönetimine iliúkin iúlemler, 2007 yÕlÕnda Birleúmiú Milletler tarafÕndan
çÕkarÕlan bir tavsiye kararÕ ile Barselona Sözleúmesi (1976) kapsamÕnda UNEP Akdeniz
Eylem PlanÕ (AEP) “Öncelikli Eylem ProgramÕ Bölgesel Aktivite Merkezi” (PAP/RAC)
tarafÕndan yürütülmektedir. Söz konusu Aktivite Merkezi, Akdeniz’de kÕyÕ alanlarÕ yönetimi
ile ilgili çalÕúmalarÕn koordinasyonundan, Bütünleúik KÕyÕ AlanlarÕ Yönetimi Protokolünden
ve ilgili aktivitelerden sorumludur. Dünyada BKAY için hazÕrlanan ilk uluslararasÕ metin olan
BM BKAY Protokolü 2008 yÕlÕnda imzaya açÕlmÕú olmakla birlikte Türkiye henüz taraf
olmamÕútÕr. Avrupa Komisyonu’nun 1996 yÕlÕnda deklare etti÷i bütünleúik kÕyÕ alanlarÕ
tanÕmÕ; “Bütünleúik kÕyÕ alanlarÕ yönetimi genel amacÕ sürdürülebilir kalkÕnma, kÕyÕ
alanlarÕnÕn korunmasÕ ve biyoçeúitlili÷in yaúatÕlmasÕ olan pratik uygulamayÕ sa÷layabilecek
sürekli bir idare iúlemidir.” úeklinde yapÕlmÕútÕr.
Karadeniz’de Biyolojik Çeúitlili÷in ve PeyzajÕn KorunmasÕ Protokolü

Protokol, “….Karadeniz’in ekosistemini iyi bir ekolojik halde ve peyzajÕnÕ uygun úartlarda
muhafaza etmek, ve biyolojik kaynaklarÕ zenginleútirmek için Karadeniz’in biyolojik ve peyzaj
çeúitlili÷ini korumak, muhafaza etmek ve sürdürülebilir úekilde yönetmektir….” úeklinde
tanÕmlanmaktadÕr.
Dünya Kültürel ve Do÷al MirasÕnÕn KorunmasÕna Dair Sözleúme (1982)

Kültürel ve Do÷al MirasÕn Ulusal ve UluslararasÕ KorunmasÕ baúlÕklÕ 4. Maddesinde
belirtildi÷i üzere “… Bu sözleúmeye taraf olan devletlerden her biri ….. topraklarÕnda
bulunan kültürel ve do÷al mirasÕn saptanmasÕ, korunmasÕ, muhafazasÕ, teúhiri ve gelecek
kuúaklara iletilmesinin sa÷lanmasÕ görevinin öncelikle kendisine ait oldu÷unu kabul
eder.…..” hükmüne yer verilmiútir.
Avrupa’nÕn Yaban HayatÕ ve Yaúam OrtamlarÕnÕ Koruma Sözleúmesi (Bern Sözleúmesi)
(Bern 1979)

Bu sözleúme, yabani flora ve faunanÕn, korunmasÕ ve gelecek nesillere aktarÕlmasÕ gerekli
estetik, bilimsel, kültürel, rekreasyonel, ekonomik ve özgün de÷erde do÷al bir miras olmasÕ;
biyolojik dengelerin devamlÕlÕ÷Õnda yabani flora ve faunanÕn temel bir rol oynamasÕ ve birçok
türlerinin ciddi biçimde tükenmekte olmasÕ ve bazÕlarÕnÕn yok olma tehlikesiyle karúÕ karúÕya
olmasÕ ve do÷al yaúama ortamlarÕnÕn yabani flora ve faunanÕn korunmasÕnda hayati önem
taúÕmasÕ nedenlerine dayalÕ olarak hazÕrlanmÕútÕr.
Sözleúme, taraf ülkelerin yabani flora ve faunanÕn devamÕnÕ sa÷lama, korunmalarÕ amacÕyla
ulusal politikalar geliútirilmesi, tahribatÕ önleyici yasaklarÕn geliútirilmesi hususlarÕnda
önlemler almasÕnÕ öngörmektedir.
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Biyolojik Çeúitlilik Sözleúmesi ve Sözleúme Eki Cartagena Biyogüvenlik Protokolü

Birleúmiú Milletler Çevre ProgramÕnÕn sorumlulu÷unda yürütülen, 1992 yÕlÕnda uygulamaya
konulan sözleúmenin amaçlarÕ biyolojik çeúitlili÷in korunmasÕ, sürdürülebilir kullanÕmÕ ve
genetik kaynaklardan adil ve eúit olarak yararlanÕlmasÕdÕr.
Ramsar Sözleúmesi (Özellikle Su KuúlarÕ Yaúama OrtamÕ Olarak UluslararasÕ Öneme
Sahip Sulak Alanlar HakkÕndaki Sözleúme) 1971

Bu sözleúmeye göre sulak alanlarÕn tanÕmÕ yapÕlmÕú, her ülkenin, topraklarÕ içindeki elveriúli
sulak alanlarÕ, “UluslararasÕ Öneme Sahip Sulak Alanlar Listesi”ne dahil edilmek üzere
tayin etmeleri öngörülmüútür. Liste için sulak alanlarÕn seçimi, bu sulak alanlarÕn ekoloji,
botanik, zooloji, limnoloji ve hidroloji yönlerinden uluslararasÕ önemlerine göre yapÕlmalÕdÕr.
Ramsar Sözleúmesi gere÷i sulak alan statüsünde olan Acarlar Longozu Sulak Alan Yönetim
PlanÕ 2009 yÕlÕnda Ulusal Sulak Alan Komisyonu’nun onayÕyla yürürlü÷e girmiútir54.
Mülga Çevre ve Orman BakanlÕ÷Õnca Biyolojik Çeúitlilik Sözleúmesi hükümleri temelinde
yürütülen GEF 2 (Biyolojik Çeúitlilik ve Do÷al KaynaklarÕ Koruma) projesi dahilinde ø÷neada
Longozunda yürütülen planlama modeli için yaygÕnlaútÕrma alanÕ olarak kabul edilmiútir.
CITES Sözleúmesi (Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin
UluslararasÕ Ticaretine øliúkin Sözleúme)

1975 yÕlÕnda yürürlü÷e giren sözleúme, hayvan ve bitki türlerinin ticareti konusunda dünyada
en yaygÕn olarak uygulanan sözleúmedir. Sözleúmenin eklerinde listelenen bitki ve hayvan
türlerinin uluslararasÕ ticaretini izin ve sertifika sistemiyle izlemekte ve kontrol etmektedir.
Avrupa Peyzaj Sözleúmesi:

Sözleúme Avrupa peyzajÕnÕ Avrupa’nÕn ortak mirasÕ olarak kabul etmektedir. Sözleúmenin
amacÕ peyzaj alanlarÕnÕn korunmasÕ, yönetimi ve planlanmasÕ konularÕna yönelik iúbirli÷ini
örgütlemek olarak özetlenebilir.
Avrupa Birli÷i HabitatlarÕ ve Türleri Koruma Yönetmeli÷i (92/43/EEC):

Yönetmelik kapsamÕnda “Natura 2000 AlanlarÕ” belirlenmektedir. “HabitatlarÕ ve Türleri
Koruma Direktifi” ve “KuúlarÕ Koruma Direktifi”ne dayanmaktadÕr.
Çölleúme ile Mücadele Sözleúmesi ve øklim De÷iúikli÷i Çerçeve Sözleúmeleri

Çevreye iliúkin olarak küresel ölçekte koruma, iyileútirme ve olumsuz etkilerin en aza
indirgenmesi amacÕyla hazÕrlanmÕútÕr.

54

Prof. Dr. Lale Balas, TMMOB ønúaat Mühendisleri OdasÕ Ankara ùubesi “Türkiye’de Bütünleúik KÕyÕ AlanlarÕnÕn
Yönetimi ÇalÕúmalarÕ”18.12.2008
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5. KARASU KIYI ALANINI ETKøLEYEN PLANLAR, PROJELER,
UYGULAMALAR VE FAALøYETLER
5.1. OnaylanmÕú Planlar
1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni PlanÕ

2008 yÕlÕnda onaylanan Sakarya øli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni PlanÕ, Karasu kÕyÕ
kesimini etkileyecek kararlarÕ açÕsÕndan de÷erlendirilmiútir.
ÇalÕúma alanÕna iliúkin 1/100 000 ölçekli çevre düzeni planÕnda “Sorunlu Alan” olarak
belirtilen bölümün önemli bir kÕsmÕ plajlar ve kumsallarla ilgili “Koruma AlanÕ” olarak
tanÕmlanmÕútÕr. øhsaniye Osmanköy arasÕndaki yolun kuzey ve güney bölümü konut a÷ÕrlÕklÕ
geliúme alanÕ olarak ön görülmüútür. øhsaniye kÕrsal yerleúik alan olarak görülmekte, øhsaniye
ve Karasu arasÕndaki bölüm “geliúme alanlarÕ” (mevcut imar planlarÕ) olarak
tanÕmlanmaktadÕr. Plan açÕklama raporunda; Sakarya ilinde var olan do÷al, kültürel ve tarihi
de÷erlerin tahrip olmamasÕ, koruma kullanma dengesi içinde korunmalarÕnÕn zorunlu oldu÷u
tespiti yapÕlmÕútÕr. Planda bu zorunlulu÷un en üst seviyede dikkate alÕndÕ÷Õ, geliúme
alanlarÕnÕn bu denge içinde belirlendi÷i ifade edilmektedir. Sakarya ilinde korunmasÕ
amaçlanan alanlarÕn, baúta ormanlar olmak üzere, mutlak tarÕm alanlarÕ, Acarlar Gölü ve
çevresi gibi ekolojik özellikleri hassas olan bölümleri oldu÷u vurgusu yapÕlmaktadÕr. Oysa
plan açÕklama raporunda açÕkça belirtildi÷i úekilde:
x

Sakarya ili 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni PlanÕ kararlarÕnÕn, østanbul Planlama Merkezi
ile mutabakat sa÷lanarak, Sakarya ilinin Marmara Bölgesi geliúme senaryosu içinde ele
alÕnmasÕna olanak sa÷lanmasÕ; Sakarya ili AdapazarÕ Merkez ilçe yerleúimi østanbul
Ankara güzergâhÕnÕn Karadeniz’e açÕlan kapÕsÕ niteli÷inde ele alÕnmasÕ; Ekonomik
hedeflerin temelinde østanbul metropolü ve Marmara Bölgesi’nin baskÕsÕ altÕnda oldu÷u
ve yöreye büyük oranda sanayi yer seçim taleplerinin olaca÷Õ kabulü nedeniyle,

x

1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni PlanÕnÕn mekân boyutu, “mevcut yerleúmelerin geliúimi,
varlÕklarÕnÕn temeli olan do÷al kaynaklarÕ korumaya yönelik olmalÕdÕr” temelinde
“çevresel hedeflerle” uyumlu planlama olarak belirlenmesi,

x

Sosyo – ekonomik geliúme ile birlikte özgünlüklerinin de korunmasÕ için kÕrsal niteli÷i
baskÕn olan köyler / mahallelerin bu niteliklerinin korunmasÕ için tarÕm ve hayvancÕlÕ÷a
yönlendirilmesi temel hedef olarak belirlenmesi,

x

1/25 000 ölçekli NazÕm/Çevre Düzeni planlarÕ tarihsel ve do÷al çevresel korumayÕ
sa÷layacak úekilde yeniden ele alÕnmalÕdÕr kararÕnÕn getirilmiú olmasÕ,

x

Önemli bir alt hedef olarak demiryolu ve denizyolu ulaúÕm ve taúÕmacÕlÕ÷ÕnÕn
geliútirilmesi,
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x

En önemli sorunlardan birisi olarak tarÕm arazilerinin, ormandan çÕkarÕlan alanlarÕn
altyapÕ, úehirleúme ve sanayileúme gibi amaçlarla kullanÕlmasÕ olarak tespit edilmesi,

x

“TarÕm alanlarÕ, Karadeniz sahili boyunca uzanan geniú plajlar, göller, zengin orman ve
yaylalar, vadi ve kanyonlar, sÕcak su ve içme suyu kaynaklarÕ Sakarya ilinin sahip oldu÷u
do÷al de÷erlerdir. Kaynarca-Karasu-Kocaali’nin 60 km uzunlu÷a eriúen ve romatizmal
rahatsÕzlÕklara iyi gelen ince taneli kumu olan sahilleri dÕúÕnda, øil do÷a ve yayla
turizmine uygun alanlara ve Kuzuluk, TaraklÕ kaplÕcalarÕ gibi sa÷lÕk turizmine elveriúli
mekanlara sahiptir”

tespitinin yapÕlmasÕnÕn uzun vadede hiç bir anlamÕ olmayacaktÕr.
Planda; halen yapÕmÕ devam eden Üsküdar-ùile-A÷va-Kaynarca-Karasu-Kocaeli AkçakocaKaradeniz Ere÷lisi sahil yolu, Karasu LimanÕ’nÕn inúasÕ ve serbest bölge kurulmasÕ projesi øle
yeni açÕlÕmlara ev sahipli÷i üstlendirecek nitelikte yaklaúÕmlar olarak ele alÕnarak veri olarak
kabul edilmiútir.
Bu do÷rultuda temel arazi kullanÕm kararlarÕ:

Sakarya ili Marmara Bölgesi’nin geliúmesinde çok önemli bir görev üstlenmekte, kuzey
koridorunun güney koridoruna ba÷lanmasÕnÕ sa÷larken aynÕ zamanda kuzey koridorunun
denizyolu ba÷lantÕsÕnÕ Karasu üzerinden gerçekleútirmektedir.
Otoyol güzergâhÕ aynen korunmuútur. Sakarya Nehri’nin yata÷ÕnÕn iyileútirilerek KaradenizMarmara arasÕnda yük taúÕmacÕlÕ÷Õnda kullanÕlmasÕ projesi gerçekçi bulunmamÕútÕr. Buna
karúÕlÕk Sakarya Nehri’nin rekreatif amaçlarla kullanÕlmasÕ, yata÷Õndan kum alma
çalÕúmalarÕnÕn bundan böyle do÷ayÕ olumsuz etkilemeyecek úekilde yapÕlmasÕnÕn sa÷lanmasÕ,
hem nehir yata÷Õ için hem de önceki dönemlerde kum alma çalÕúmalarÕ sÕrasÕnda açÕlan
çukurlar nedeniyle oluúan küçük göllerin kÕyÕ kenar çizgilerinin belirlenerek bu alanlardaki
olumsuz yapÕlaúmanÕn/kullanÕmlarÕn önüne geçilmesine çalÕúÕlmasÕ önerilmiútir.
Liman: Bu bölümde yer alan bir di÷er kullanÕm Karasu’daki liman ve içinde tersane
kullanÕmÕnÕn da yer aldÕ÷Õ tersane geliúme alanÕ olmuútur.
Planda serbest bölge do÷usunda önerilen sanayi kullanÕúlarÕna hizmet verecek bir liman daha
önerilmiútir. Proje çalÕúmalarÕ tamamlanan bu limanÕn inúaatÕ 2010 yÕlÕ içinde tamamlanacak
úekilde programa alÕnmÕútÕr.
Turizm Merkezi: Karasu ve Kocaali’nin Karadeniz sahilinde yer alan mevcut turizm merkezi
Sakarya ili ÇDP kararlarÕyla korunmuútur. Bu alanlarda Karasu (Sakarya)-Kurucaúile
(Zonguldak) KÕyÕ Kesimi Çevre Düzeni PlanÕ hükümleri geçerli olacaktÕr.
Turizm Tesis AlanÕ: Ekolojik özellikleri hassas Acarlar gölüne komúu olan, Kaynarca
ilçesinin Karadeniz sahilinde önerilmiútir
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Sanayi AlanÕ: Ortaya çÕkacak talepleri yönlendirmek amacÕyla Karasu, Kaynarca, Ferizli ve
Pamukova da önerilmiútir.
Serbest Bölge: Kaynarca ilçesi kuzeyinde, serbest bölge projesinden vazgeçilmemiú, proje
alanÕnÕn Acarlar gölüne yakÕnlÕ÷Õ nedeniyle, alanÕ daraltÕlarak önerilmesi kararlaútÕrÕlmÕútÕr.
TarÕm Geliúme Bölgesi: TarÕm geliúme bölgelerinden birisi AdapazarÕ-Karasu yolu üzerinde,
Limandere yerleúmesinin kuzeyinde, daha Karasu’ya gelmeden yer alan, Hara mevkii olarak
adlandÕrÕlan yerdeki mera alanÕ üzerinde belirlenmiútir.
KonteynÕr Terminali: Nihai yerseçim ve alan büyüklü÷ü alt ölçekli plan çalÕúmalarÕna
bÕrakÕlan “konteynÕr terminali”nin yeri Karasu da liman arkasÕnda, demiryolu ba÷lantÕsÕ olan
bir nokta olarak belirlenmiútir.
Melen ÇayÕ Baraj Gölü: Büyük ölçüde østanbul’a su temin etmek için planlanan Melen ÇayÕ
Baraj Gölü’nün proje çalÕúmalarÕ tamamlanmÕú olup, 2007 içinde inúaatÕn baúlamasÕ
planlanmÕútÕr. DSø’den temin edilen baraj tamamlandÕ÷Õnda oluúacak göl sÕnÕrÕ ile østanbul’a
su taúÕyan isale hattÕ plan paftalarÕ üzerinde gösterilmiútir. Buna göre Ortaköy kasabasÕ da
dahil olmak üzere su altÕnda kalacak bazÕ yerleúmeler bulunmaktadÕr.
Longoz OrmanÕ: Mutlaka korunmalÕ, hiçbir úekilde mevcut özelliklerinin bozulmasÕna,
kirlenmesine izin verilmemelidir.
Sakarya øli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni PlanÕnda karasu kÕyÕsÕnÕn sol sahil bölümü peyzaj
analizleri sonrasÕnda infiltrasyon derecesinin yüksek ve korunmasÕ gereken alanlar olarak
tanÕmlanÕrken, Çevre Düzeni planÕnda (ùekil 36.) “Konut A÷ÕrlÕklÕ Geliúme AlanÕ” olarak
tanÕmlanmÕútÕr. AynÕ úekilde sa÷ sahil bölümü peyzaj analizleri sonrasÕnda infiltrasyon
derecesinin yüksek ve korunmasÕ gereken alanlar olarak tanÕmlanÕrken, Çevre Düzeni
PlanÕnda öneri sanayi alanÕ ve imar planlarÕna göre geliúme alanlarÕ olarak tanÕmlanmÕútÕr.
Çevre Düzeni PlanÕnda ve mevcut imar planlarÕndaki bu tanÕmlamalar, en azÕndan çalÕúma
alanÕ ve yakÕn çevresine iliúkin ekolojik analizler yapÕlmadan, sosyo-ekonomik kalkÕnma
öncelikli kararlarÕn verildi÷ini göstermektedir. Bu da ilgili çevre düzeni planÕnÕn misyonu,
vizyonu ve plan hükümleri ve plana açÕklama notlarÕ ile çeliúki göstermektedir.
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ùekil 36. 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni PlanÕ ve LejantÕ (Sakarya Valili÷i øl
Çevre ve Orman Müd. 2007)
94

Sakarya Kent Bütünü ve Sapanca Gölü YakÕn Çevresi Çevre Düzeni PlanÕ

Mülga BayÕndÕrlÕk ve øskân BakanlÕ÷Õnca onaylanan 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni PlanÕ
1982 yÕlÕnda onaylanmÕútÕr. Do÷al KaynaklarÕn KorunmasÕ ve øçme ve Kullanma Suyu Temin
Edilen Yüzeysel Su KaynaklarÕnÕn Kirlenmeye KarúÕ KorunmasÕ HakkÕndaki Protokol
uyarÕnca Sapanca Gölü çevresinde koruma kuúaklarÕ belirlenmiútir.
Karasu (Sakarya)-Kurucaúile (Zonguldak) KÕyÕ Kesimi Çevre Düzeni PlanÕ
Kültür ve Turizm BakanlÕ÷Õnca yaptÕrÕlan, 1989 yÕlÕnda onaylanan 1/25.000 ölçekli Çevre
Düzeni PlanÕnÕn kÕyÕ kesimi içinde Sakarya ilinin Karadeniz’e açÕlan kÕyÕsÕnÕ oluúturan
Kocaeli ve Karasu ilçelerinin tamamÕnÕ kapsamaktadÕr.

PlanÕn Sakarya il sÕnÕrlarÕ içerisindeki bu kÕsmÕ 1990 yÕlÕnda “Turizm Merkezi” olarak ilan
edilmiútir.
Sapanca Gölü HavzasÕ Yönetim PlanÕ
AdapazarÕ Kuzey Geliúim Bölgesi Çevre Düzeni PlanÕ, jeolojik açÕdan sakÕncalÕ alanlarda
yerleúimin engellenmesi amacÕyla yapÕlmÕútÕr.
Yerleúimlere Ait ømar PlanlarÕ

AdapazarÕ Merkez Belediyesi, Büyükúehir AkyazÕ, Ferizli, Sö÷ütlü, Karapürçek, Sapanca
belediyeleri, Büyükúehir sÕnÕrlarÕ dÕúÕnda kalan Kocaali, Karasu, Geyve, Pamukova, TaraklÕ,
Kaynarca ve Hendek ilçe belediyeleri imar planlarÕ yapÕlmÕútÕr.
Türkiye Ulusal Liman Geliúim Master Plan ÇalÕúmasÕ (ULIMAP)55

“Türkiye Ulusal Liman Geliúim Master Plan ÇalÕúmasÕ” Türkiye Hükümeti’nin Japon
Hükümeti’nden resmi iste÷i üzerine Japan International Cooperation Agency (JICA)
tarafÕndan hazÕrlanmÕútÕr.
Hedef yÕlÕ olarak 2020 yÕlÕnÕn belirlendi÷i “Ulusal Liman Geliúim Master PlanÕ”nÕn amacÕ;
liman altyapÕ, liman yönetimi ve iúletimi için temel politikalarÕn belirlenmesidir.
Türkiye’nin ekonomik aktivitelerinin verimli olarak de÷erlendirilebilmesi için master plan
çalÕúmasÕnda, insan, ulaúÕm altyapÕsÕ ve üretim aktiviteleri gibi etkenler göz önüne alÕnarak 6
adet ‘Ulusal arazi geliúim ekseni’ tanÕmlanmÕútÕr. Önerilen ‘eksenler’ ve roller içinde 5. ve 8.
eksenler Karadeniz Bölgesi için önerilmiútir. Buna göre;
Karadeniz Ekseni; Bu eksenin Do÷u Avrupa ve Ba÷ÕmsÕz Devletler Toplulu÷u (CIS)
ülkeleriyle yakÕn iliúkiler kurmasÕ ve iç bölgelerdeki ekonomik kalkÕnmayÕ yönlendirmesi
beklenmektedir.

55

Bu kÕsÕm, Dr. IúÕkhan GÜLER, Limanlar øle ølgili Master Plan ve Fizibilite ÇalÕúmalarÕnÕn De÷erlendirilmesi, Risk
AltÕndaki KÕyÕ AlanlarÕ ÇalÕútayÕ øMO Sakarya, 2011,yayÕmlanmamÕú bildirisinden özetlenmiútir.
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Karadeniz-Güneydo÷u Anadolu Koridoru Ekseni; Karadeniz kÕyÕ bölgesini ve Do÷u Anadolu
Bölgesi’ni birbirine ba÷layan eksenin Karadeniz’deki uluslarasÕ alÕúveriúi arttÕrmasÕ
beklenmektedir.
Master planda ayrÕca “UlaútÕrma Sektörü” baúlÕ÷Õ altÕnda yapÕlan saptamada; Türkiye’deki
ulaútÕrma sistemleri karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda karayollarÕna yapÕlan yatÕrÕmÕn di÷er ulaútÕrma
sistemlerine yapÕlan yatÕrÕmlarÕn çok üstünde oldu÷u saptanmÕútÕr. Ulusal idarelerin ve
Avrupa ülkelerinin önemli politikalarÕndan birinin karayollarÕ tarafÕndan taúÕnan yükün
demiryollarÕ ve deniz yollarÕ gibi alternatif sistemlere kaydÕrÕlmasÕ oldu÷u belirtilmiútir.
Deniz ulaúÕmÕ için yapÕlan de÷erlendirmede; Do÷u Akdeniz/Karadeniz Bölgesi’ndeki toplam
konteyner trafi÷inin 2020 yÕlÕnda 16 milyon TEU’su ithalat/ihracat ve 5.8 milyon TEU’su
aktarma olmak üzere 21.8 milyon TEU’ya ulaúaca÷Õ öngörülmüútür.
1977 yÕlÕnda øtalya hattÕnda baúlayan Ro-Ro servisinin Karadeniz ve øtalya hatlarÕnda istikrarlÕ
olarak geliúti÷i eklenmiútir.
Master Plan Raporunun:
x LimanlarÕn Mevcut SorunlarÕ ve Çözüm Önerileri baúlÕ÷Õ altÕnda; 5. maddede
liman idarelerinin çevrenin korunmasÕ için daha çok sorumluluk almasÕ ve deniz
ulaúÕmÕnÕn enerji verimlili÷inden dolayÕ teúvik edilmesi önerilmiútir.
x Liman AltyapÕ Geliúim Stratejisi baúlÕ÷Õ altÕnda; ÇalÕúmada yapÕlan tahminlerde
2010 Karadeniz’deki konteyner trafi÷i miktarÕnÕn yaklaúÕk bir milyon TEU’ya
ulaúmasÕ beklenmektedir. Tuna nehrinde ise trafik hacminin 31 milyon tona ulaúaca÷Õ
öngörülmüútür.
x Konteyner Tesisleri baúlÕ÷Õnda; Karadeniz: Kapasite gerekenin çok üstünde oldu÷u
için yeni tesislerin gelecekteki geliúmeler incelenerek ihtiyaca ba÷lÕ olarak do÷ru
zamanda yapÕlmasÕ gerekti÷i belirtilmiútir.
x KÕsa Vadeli KalkÕnma baúlÕ÷Õ altÕnda; AltyapÕnÕn geliútirilmesi için kÕsa dönemde
(2010) yapÕmÕ öngörülen liman tesislerine öncelik verilmesi gerekmektedir. Bu
çalÕúmada oluúturulan ana-liman politikalarÕna ve yapÕlan talep tahminlerine göre 2010
yÕlÕna kadar sÕrasÕyla Ege ve Marmara Bölgeleri’nde ana liman yapÕmÕna ihtiyaç
duyulacaktÕr. AyrÕca Akdeniz ve Ege Bölgeleri’nde 2, Marmara Bölgesi’nde 3 yeni
konteyner rÕhtÕmÕ gerekmektedir. Toplam yanaúma yeri uzunlu÷u 2,200 m olarak
öngörülmüú, konteyner terminali yapÕmÕ için yapÕlacak ilk yatÕrÕm 360 milyon dolar
olarak belirtilmiútir.
x Akdeniz Bölgesi’nde 5, Ege Bölgesi’nde 18 ve Marmara Bölgesi’nde 21 tane genel
kargo rÕhtÕmÕ yapÕlmasÕ önerilmiútir. RÕhtÕmlarÕn toplam uzunlu÷u yaklaúÕk 10,000 m
olarak planlanmÕútÕr. 2010 yÕlÕna kadar genel kargo rÕhtÕm yapÕmÕ için yapÕlacak ilk
yatÕrÕm bedelinin yaklaúÕk 650 milyon ABD dolarÕ olaca÷Õ belirtilmiútir.
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x Filyos LimanÕ: Filyos LimanÕ BatÕ Karadeniz Bölgesindeki konumu itibarÕyla,
østanbul-Ankara arasÕ ulaúÕm a÷Õna yakÕnlÕ÷Õ, demiryolu-havayolu taúÕmacÕlÕ÷ÕnÕn
bulundu÷u bir yörede planlanmÕú olmasÕ, ayrÕca, geri saha kamulaútÕrmalarÕnÕn
tamamlanmasÕ nedeniyle yapÕm açÕsÕndan büyük avantaja sahiptir. Filyos LimanÕ’nÕn
fizibilite çalÕúmalarÕ tamamlanmÕútÕr.
x Türk LimancÕlÕk Sektörü Raporu “Vizyon 2023”: Türkiye’nin genelini içeren yük
talep tahminleri ile mevcut liman kapasitelerinin karúÕlaútÕrÕlmasÕ sonucunda 2015 yÕlÕ
için Türkiye limanlarÕnÕn yük kapasitesi 13.2 milyon TEU konteyner, 187 milyon ton
genel ve kuru dökme yük, 29.2 milyon ton sÕvÕ-kimyasal yük ve 2.9 milyon araçtekerlekli yük olarak tespit edilmiútir. Bu tespit limanlarÕn geniúleme projeleri ve
planlanan yeni limanlarÕn beyan ettikleri kapasitelerinden oluúmaktadÕr
x YapÕlan bölgesel analizlerde ise gelecekte limanlarÕmÕza olan talep bölgesel olarak
incelenmiútir. Öncelikle bölgesel kapasiteler yük cinslerine göre tespit edilmiú daha
sonra bu kapasiteler 2023 yÕlÕ tahminleriyle karúÕlaútÕrÕlmÕútÕr. YapÕlan karúÕlaútÕrmalar
sonucunda yük cinslerine göre úu sonuçlara ulaúÕlmÕútÕr:
Konteyner: Karadeniz Bölgesi’nde mevcut limanlarÕn geniúleme projelerinin yanÕ
sÕra yeni terminallerin faaliyete geçme planlarÕ göz önüne alÕndÕ÷Õnda konteyner
elleçleme talebini karúÕlamada bir sorun 2023’lü yÕllara kadar görülmezken
denize kÕyÕsÕ olan di÷er bölgelerlerimiz için durum farklÕdÕr. Ege ve Akdeniz
Bölgesi kapasiteleri tehlike sÕnÕrÕna ulaúmÕútÕr.
ULIMAP hariç, talep tahmin modellerinde kullanÕlan yÕllÕk ortalama yük artÕú
hÕzlarÕ çok fazla de÷iúmemektedir. Ancak, artÕú hÕzlarÕ de÷iúmemekle beraber
konteyner trafi÷inin di÷erlerinden daha büyük hÕzla arttÕ÷Õ görülmüútür.

ùimdiye kadar yapÕlmÕú master planlar ve fizibilite çalÕúmalarÕ incelendi÷inde Karadeniz’de
Sakarya’nÕn Karasu kÕyÕlarÕnda úu ana kadar hazÕrlanan master plan çalÕúmalarÕnda hiç
bir liman önerilmemiútir. Karadeniz kÕyÕlarÕnda liman önerisi sadece Filyos’a yapÕlmÕú,
Karasu kÕyÕlarÕna liman yapÕlmasÕ önerisi de yapÕlmamÕútÕr.
Karadeniz Sahil Yolu

Projenin amacÕ Karadeniz kÕyÕsÕndan Marmara’ya kadar uzanan kÕyÕ ba÷lantÕsÕnÕn
sa÷lanmasÕdÕr. 1987 yÕlÕnda temeli atÕlan yol inúaatÕna 1997 yÕlÕnda baúlanmÕú olup etaplar
halinde uygulamaya konulmuútur.
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Foto÷raf 8. Artvin-Hopa arasÕ Karadeniz Sahil Yolu56

1960’larda planlanan Karadeniz sahil yolu yer seçimi ve çevre tahribatÕ nedeniyle úiddetle
eleútirilmiú, yargÕya taúÕnmÕú olmasÕna ra÷men Do÷u Karadeniz bölümü 20 yÕlÕ aúkÕn bir
sürede tamamlanÕp 2007’de hizmete açÕlmÕútÕr. YanlÕú yer seçimi, do÷al yapÕnÕn göz ardÕ
edildi÷i gerekçeleriyle planlama kararÕ eleútirilen Karadeniz sahil yolunun tamamlanmasÕndan
5 yÕl gibi kÕsa bir süre sonra, boyu 10 metreyi bulan dalgalarÕn, önce yolu korumak için
yapÕlan istinat duvarÕnÕ, ardÕndan da dolgusuyla birlikte asfaltÕ parçalamasÕyla Artvin–Hopa
arasÕnda otoyolun 60 metrelik bölümü çökmüútür57(Foto÷raf 8). Bu durum otoyolun yer
seçimi kararÕnÕn do÷ru bir karar olmadÕ÷ÕnÕ bir kez daha somut olarak göstermiútir.
øpekyolu Vadisi Serbest Bölgesi Projesi

Büyük bir kÕsmÕ Sakarya ili sÕnÕrlarÕnda, az bir kÕsmÕ da Kocaeli sÕnÕrlarÕnda kalan bölge
içinde, Sakarya Nehri’nin denize döküldü÷ü yerden baúlayarak Dikili Burnu’na kadar
30km2lik Karadeniz kÕyÕ úeridini kapsayan 82km2’lik alan Bakanlar Kurulu’nun
1.12.1998 tarih ve 98/12125 sayÕlÕ kararÕ ile serbest bölge ilan edilmiú, ancak mahkeme
kararÕyla iptal edilmiútir.

5.2. Sakarya Nehri Üzerinde Kurulu Su YapÕlarÕ
Karasu LimanÕ

Karasu limanÕ, UlaútÕrma, Denizcilik ve Haberleúme BakanlÕ÷Õ’nÕn internet sayfasÕnda “Yap
øúlet Devret modeli ile inúaatÕ devam edenler”58 listesinde yer almaktadÕr.
Karasu BarajÕ projesine “ÇED KararÕ Olumlu ÇÕkan UlaútÕrma KÕyÕ YapÕlarÕ” tablosunda yer
verilmiú, 20.01.2004 tarihinde ÇED olumlu kararÕ verilmiútir. “SAKARYA-Karasu LimanÕ ve
56

http://gundem.milliyet.com.tr/karadeniz-sahil-yolu-daha-coktartisilacak/gundem/gundemdetay/06.02.2012/1498434/default.htm?ref=OtherNews
57
http://gundem.milliyet.com.tr/karadeniz-sahil-yolu-daha-coktartisilacak/gundem/gundemdetay/06.02.2012/1498434/default.htm?ref=OtherNews
58
http://www.dlh.gov.tr/BLSM_WIYS/DLH/tr/HTML/new_html/20100716_100529_10288_1_64.php
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Tersane Bölgesi Dolgu ømar PlanÕ” 12.01.2005 tarihinde mülga BayÕndÕrlÕk ve øskân
BakanlÕ÷Õnca onaylanmÕútÕr59.
Karasu LimanÕ Enlemi 41° 08' 09'' N, BoylamÕ 30° 30' 00'' E, olan Acarlar gölü mevkii ile
Enlemi 41° 07' 45''N, BoylamÕ 31° 20' 05'' E, olan Karadeniz Ere÷li LimanÕ batÕ sÕnÕrÕ (Kara
NoktasÕ) mevkisiden kuzeye do÷ru uzanan hatlar ile Türk karasularÕ ve bitiúik bölgesini
sÕnÕrlayan denizalanÕdÕr. Karasu LimanÕ, Yeni Mahalle’de 1995 yÕlÕnda balÕkçÕ barÕna÷Õ olarak
planlanmÕútÕr. Karasu ilçesinde 1994 yÕlÕnda balÕkçÕ barÕna÷Õ olarak baúlanan proje 2002
yÕlÕnda ticari gemilerin yanaútÕ÷Õ liman olarak de÷iútirilmiútir. Liman inúaatÕnÕn hemen
yanÕnda tersane için de yer bÕrakÕlmÕútÕr60.
Liman inúaatÕ ile birlikte tersanelerin yapÕmÕ da söz konusudur. Bu amaçla 8 parselasyon
yapÕlmÕútÕr. Bu parsellerden 6 ve 7 numaralÕ 52.302m2’lik parselle ilgili olarak Gündo÷du
Gemi Yan Sanayi ve Deniz Ltd. ùti.’ne 1 yÕllÕk ön izin verilmiútir. Karasu ilçesinin limanla
birlikte bir tersaneler bölgesi olmasÕ planlanmaktadÕr61.
Demiryollar Limanlar ve Hava MeydanlarÕ ønúaatÕ Genel Müdürlü÷ü (DLH)'ne ait Karasu
LimanÕ projesine iliúkin olarak Yüksek Planlama Kurulu tarafÕndan, “DLH ønúaatÕ Genel
Müdürlü÷ü ile görevlendirilecek úirket arasÕnda dengeli bir risk da÷ÕlÕmÕnÕn yapÕlmasÕ, ilgili
kuruluúun merkezi yönetim bütçe hedeflerini olumsuz yönde etkilemeyecek úekilde
sözleúmeye taraf olmasÕnÕn yanÕ sÕra, koúullu yükümlülükleri yönetmek ve etkilerini azaltmak
konusunda gerekli önlemleri almasÕ ve Hazine yatÕrÕm garantisi talep edilmemesi kaydÕyla
yap, iúlet, devret modeliyle gerçekleútirilmesine ve söz konusu yatÕrÕm ve hizmetleri yapmak
üzere görevlendirilecek úirketle sözleúme yapmaya DLH'nÕn yetkili kÕlÕnmasÕna” karar
verilmiútir.
Karasu LimanÕ projesi kapsamÕnda, “tali dalgakÕran uzatÕlmasÕ, ana dalgakÕran kronman
duvarÕ inúaatÕ, ro - ro kapak atma rampasÕ ve rÕhtÕmlar, geri saha dolgusu ve beton kaplama
imalatlarÕ, limanÕn kara ve demiryolu ba÷lantÕsÕ, elektrik, su ve yangÕn tesisatÕ, arÕtma tesisi,
üst yapÕ tesisleri, iúletme ve idari binasÕ, yarÕ açÕk ve kapalÕ depolar, tamir bakÕm üniteleri,
gümrük muhafaza tesisleri” gibi iúlerin yapÕlaca÷Õ belirtilmektedir. Sözleúmeye göre 1 yÕl 6
ayda tamamlanmasÕ öngörülen limanÕn iúletme süresinin 17 yÕl 8 ay olarak belirlendi÷i,
toplam yatÕrÕm tutarÕnÕn ise 73 milyon 114 bin 193 ABD dolarÕ olaca÷Õ belirtilmektedir62.
Dikey Mahmuzlar/ DalgakÕranlar

Karasu sahilinde görülen kÕyÕ aúÕnmasÕnÕn önlenmesi amacÕyla DLH tarafÕndan denize dikey
mahmuzlar yapÕlmÕútÕr. Olumlu sonuç alÕnmamasÕ üzerine, bunlarÕn ucuna 12 adet dalgakÕran
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Zaman Bursa /Salih Hamurcu /Sakarya
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http://www.turkiyehaberajansi.com/haberdetay/1633/Sahili-Dalgak%C4%B1ranlar-Koruyam%C4%B1yor
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yapÕlmÕútÕr. Denizin içine 25 metre uzunlu÷unda ve 75 metre aralÕklarla yapÕlan 12 adet
dalgakÕrandan sonra da kÕyÕ aúÕnmasÕ engellenememiútir.
Aksine dalgalarÕn sahili daha çok tahrip etmeye baúladÕ÷Õ, dalgakÕranlarÕn da içini boúaltan
dalgalarÕn, süratini alamayÕnca sahili döverek adeta bir set oluúturdu÷u, sahili devamlÕ
aúÕndÕran dalgalarÕ yapÕlan dalgakÕranlarÕn kesmedi÷i belirtilmektedir63.
Daha sonra DLH Bolu Bölge Müdürlü÷ü tarafÕndan kÕyÕya paralel olarak 120 metre
uzunlu÷unda, 75 metre aralÕ÷Õ olan, denizden 150 metre içeride 27 dalgakÕran yapÕmÕna karar
verilmiútir. 7 adet dalgakÕran yapÕldÕktan sonra Liman ve Belediye Plaj Kamp Müdürlü÷üne
kadar olan kÕsÕmda gözle görülür úekilde kum tutmaya baúlandÕ÷Õ ifade edilmektedir64.
Barajlar

ønceleme alanÕnÕn da içinde bulundu÷u Sakarya havzasÕnda uzun yÕllardÕr içmesuyu, sulama,
taúkÕn önleme, enerji üretimi gibi amaçlarla baraj, taúkÕn önleme, sulama, rusubat kontrolü
gibi su yapÕlarÕ inúa edilmektedir.
Sakarya havzasÕnda iúletme aúamasÕnda, inúa halinde ve planlanan su yapÕlarÕna iliúkin veriler
DSø 3., 4., 5. ve 18. Bölge Müdürlüklerine iliúkin haritalar ile DSø internet sayfasÕndan
yararlanarak hazÕrlanmÕútÕr. HazÕrlanan tabloya göre havza toplamÕnda “iúletmede olan” baraj
sayÕsÕ 25 adettir. ønúa halinde 3 adet, planlama ve proje aúamasÕnda 9 adet, master plan
aúamasÕnda da 2 adet baraj bulunmaktadÕr.
Havzada toplam 25 adet baraj yapÕlmÕútÕr (Tablo 8.)65. BunlarÕn 4 tanesi HES, 12’si sulama,
1’i sulama+taúkÕn koruma, 1’i sulama+taúkÕn koruma+ içmesuyu amaçlÕ, 1’i içmesuyu+taúkÕn
koruma, 5’i içme suyu, 1’i sanayi suyu sa÷lama, 12’si içmesuyu+sulama amaçlÕ
kullanÕlmaktadÕr.
Barajlar, di÷er su yapÕlarÕyla birlikte de÷erlendirildi÷inde sisteme giren malzemenin tutulmasÕ
oranÕ daha da artmaktadÕr. Barajlar ya da di÷er su yapÕlarÕ ile tutulan malzemenin giderek
artacak olmasÕ kÕyÕ erozyonunun çözümünü de aynÕ oranda zorlaútÕracaktÕr.
Ankara il sÕnÕrlarÕnda Sakarya Nehri kollarÕnda yapÕlan belli baúlÕ barajlar olarak Akyar
BarajÕ(ø), E÷rekkaya BarajÕ(ø), ÇamlÕdere BarajÕ(ø), Kurtbo÷azÕ BarajÕ(ø+S), Çubuk II
BarajÕ(ø), Çubuk-1BarajÕ(ø+T), Kayaú-BayÕndÕr BarajÕ(ø+T) ve Kavúakkaya BarajÕ (ø)
sayÕlabilir.
Eskiúehir il sÕnÕrlarÕnda yapÕlan belli baúlÕ barajlar olarak sulama+taúkÕn+içme ve kullanma
suyu amaçlÕ Porsuk BarajÕ, enerji amaçlÕ Yenice ve Gökçekaya BarajlarÕ sayÕlabilir. Sakarya
ilinde de Pamukova HES inúa edilmiútir.
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BarajlarÕn Etkisi

Su yapÕlarÕnÕn sisteme giren malzemenin azalmasÕndaki etkisi, akarsu rejimine, akarsu
yata÷Õna ve nehir a÷zÕna olan etkilerini barajlar örne÷inde açÕklayan daha önce yapÕlmÕú bir
çalÕúmanÕn sonuçlarÕ aúa÷Õda aktarÕlmÕútÕr.
Sabahattin IùIK, Mustafa ùAùAL ve Emrah DOöAN tarafÕndan yapÕlan çalÕúma sonuçlarÕ
barajlarÕn akarsu rejimine, akarsu yata÷Õna ve nehir a÷zÕna olan etkilerini açÕk olarak ortaya
koymaktadÕr. YapÕlan çalÕúmada; SarÕyar, Gökçekaya ve Yenice barajlarÕ örnek olarak
incelenmiútir. øncelemeye konu olan “SarÕyar, Gökçekaya ve Yenice barajlarÕn rezervuar
alanlarÕ ve rezervuar hacimleri sÕrasÕyla 83.83 km2, 20 km2 ve 3.64 km2, 1900 hm3, 910 hm3
ve 57.60 hm3’tür. YÕllÕk genel ortalama akÕmlar, barajdan önce 136.9 m3/s iken barajdan sonra
113.4 m3/s’ye düúmüútür”66 tespiti yapÕlmÕútÕr.
YapÕlan çalÕúmada, barajlarÕn yapÕmÕndan sonra, muhtemel taúkÕnlarda % 33’lük bir azalma
görüldü÷ü, 100 yÕlda gelmesi muhtemel taúkÕnda ise 1975 öncesi ve sonrasÕ de÷erler 1308
m3/s’den 861 m3/s’ye inerek %34’lük bir düúüú gösterdi÷i, baraj yapÕldÕktan sonra olasÕ
taúkÕnlarda Do÷ançay’da % 45-51 ve BotbaúÕ’nda ise % 31-37 arasÕnda bir azalma görüldü÷ü
belirtilmektedir. Sakarya Nehri’nin uzunlu÷u ve havza özelliklerinden dolayÕ katÕ madde
debisi oldukça fazladÕr. Fakat barajlarÕn inúaatlarÕndan sonra nehrin mansabÕndaki katÕ madde
taúÕnÕm miktarÕnda azalma meydana gelmiútir, çünkü baraj rezervuarÕ katÕ maddeyi tutmuútur.
KatÕ maddenin baraj tarafÕndan tutulmasÕyla, mansap kÕsmÕnda enerjisi artan temiz su,
oyulmalar meydana getirmektedir67.
Nehir a÷Õz kÕsmÕnda yÕ÷Õlmalar meydana gelirken, mansaba do÷ru oyulmalar artarak devam
etmektedir. Nehir a÷zÕndan itibaren 8. km’de talveg kotunda 1 m artÕú (yÕ÷Õlma), 84. km’de
ise talveg kotunun 7 m’lik oyulma meydana gelmiútir. Nehir yata÷Õ 1965’den bu yana
geniúlemiú, a÷Õzdan itibaren ilk 10 km’lik kÕsÕm hariç nehirdeki su seviyesi ve derinlik
azalmÕútÕr. Bu de÷iúimlerin ana nedeni; gelen katÕ madde rezervuarda tutulmakta ve
baraj mansabÕna ulaúamamakta ve böylece mansap kesiminde taúÕnan katÕ madde gelen
katÕ maddeden büyük (Qst>Qsg) oldu÷u için nehir mansabÕnda oyulmalar meydana
gelmektedir. Barajlardan sonra, nehrin taúÕdÕ÷Õ askÕ maddesi miktarÕnÕn bir kÕsmÕnÕ
nehir yata÷Õndan oyulmalar beslemiútir68.
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Sabahattin IùIK, Mustafa ùAùAL ve Emrah DOöAN “Sakarya Nehrinde BarajlarÕn Mansap Etkisinin AraútÕrÕlmasÕ” Cilt
21, No 3, 401-408, 2006 Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der.
67
a.g.e.
68

a.e.g.
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5.3. Di÷er Faaliyetler
Madencilik Faaliyetleri
Sakarya Nehri Kum OcaklarÕ ve Bütçeleri

Havzada çok sayÕda kum alÕmÕ yapÕlmaktadÕr. RuhsatlÕ ocaklarÕn yanÕ sÕra kaçak kum alÕmÕnÕn
da yapÕldÕ÷Õ bilinmektedir. Kum alÕmÕ, nehir yataklarÕnÕn do÷al akÕúÕnÕ de÷iútirmesi, özellikle
silt taúÕnÕmÕnÕ zayÕflatmasÕ nedeniyle kÕyÕ ovalarÕ ile kÕyÕ kesimini olumsuz olarak etkileyen
faaliyetlerin baúÕnda gelmektedir.
Kum ocaklarÕnÕn bir kÕsmÕ özel iúletmeler tarafÕndan bir kÕsmÕ da belediyeler, DSø gibi kamu
kurumlarÕ tarafÕndan iúletilmektedir. Devlete ait bazÕ kurumlar ile belediyeler kendi
yönetiminde veya kontrolündeki iúlerde kullandÕklarÕ kum-çakÕlÕ ço÷u zaman istedikleri veya
kendilerince uygun gördükleri yerlerden kontrolsüz ve kuralsÕzca almaktadÕrlar.
Sakarya Nehri üzerinde yapÕlan kum alÕmÕ faaliyetlerine iliúkin olarak havza içinde yer alan
Sakarya, Ankara, Bolu, Kütahya, Eskiúehir, Bilecik, Afyon, Konya, Bolu, Bursa illerinde elde
edilebilen ruhsatlÕ kum oca÷Õ iúletmelerine ait sayÕsal de÷erler Tablo 8’de, ayrÕntÕlÕ bilgiler
Ek2.’de yer alan tablolarda verilmiútir. . Tablo 8’de de görüldü÷ü gibi en fazla kum- çakÕl
iúletmesi Sakarya ilinde yer almaktadÕr. En az iúletme Kütahya ilinde bulunmaktadÕr. Maden
Mühendisleri OdasÕndan alÕnan verilere göre Bolu ve Konya illerinde havza içinde kayÕtlÕ
kum-çakÕl oca÷Õ bulunmamaktadÕr. Yerinde edinilen bilgilere göre, kayÕtlÕ iúletmeler dÕúÕnda
önemli sayÕda kaçak iúletme oldu÷u belirtilmektedir.
Tablo 8. Havza içinde Yer alan Yerleúimlerde RuhsatlÕ Kum-ÇakÕl OcaklarÕ Da÷ÕlÕmÕ69
øli
Sakarya
Afyon
Ankara
Eskiúehir
Bilecik
Kütahya
Konya
Bolu
Bursa
TOPLAM

69

Grubu

Cinsi

I (A)

Kum-ÇakÕl

77

10

87

I (A)

Kum-ÇakÕl

3

0

3

I (A)

Kum-ÇakÕl

30

3

33

I (A)

Kum-ÇakÕl

6

5

11

I (A)

Kum-ÇakÕl

20

1

21

I (A)

Kum-ÇakÕl

1

1

2

I (A)

Kum-ÇakÕl

0

0

0

I (A)

Kum-ÇakÕl

0

0

0

I (A)

Kum-ÇakÕl

4

0

4

141

20

161

Maden Mühendisleri OdasÕ
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Özel Kamu

Toplam

Yasal çerçeve bölümünde belirtildi÷i üzere I (A) Grubu kapsamÕndaki madenler inúaat ile yol
yapÕmÕnda kullanÕlan ve tabiatta do÷al olarak bulunan kum ve çakÕl olarak tarif edilmektedir.
Bu madenlerin do÷adaki fonksiyonlarÕnÕn, di÷er bir ifade ile su rejimi, kÕyÕ ovalarÕnÕn
oluúmasÕ, sahil kesimlerinde kÕyÕ hattÕnÕn su ve kara dengesi üzerindeki belirleyici özelli÷i
gözardÕ edilmekte, yönetmelikte bu konuya hiç de÷inilmemektedir.
YukarÕda bahsedilen baraj etkisinin yanÕnda, Aúa÷Õ Sakarya Nehri’nde son 30 yÕlda yo÷un bir
kum alÕm faaliyeti mevcuttur. Kum alÕmlarÕ hem nehir yata÷ÕnÕ oymakta hem de tabandaki
malzemeyi nehir akÕúÕ ile oyulmaya elveriúli hale getirmektedir. Ancak kum alÕmlarÕnÕn
kontrolsüz yapÕlmasÕ nedeniyle gerçek etkisini belirlemek de mümkün olmamaktadÕr. AskÕ
maddesi taúÕnma miktarÕnÕn barajdan sonra % 40- 65 oranÕnda azaldÕ÷Õ belirlenmiútir. 1965 ve
2003 yÕllarÕnda yapÕlan nehir en kesiti ölçümleri karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda, nehir yata÷Õnda
geniúleme ve 7 m’ye kadar oyulma oldu÷u tespit edilmiútir. Nehir a÷Õz kÕsmÕnda yÕ÷Õlmalar
meydana gelirken, mansaba do÷ru oyulmalarÕn artarak devam etti÷i belirlenmiútir (ùekil 3738)70.
Sakarya Nehri’nin akÕú yata÷Õ yer yer e÷imli olsa da genelde düúük e÷imli olmasÕ nedeniyle
nehir kenarÕnda ve eski yataklar üzerinde kum istihraç sahalarÕ bulunmaktadÕr.
Sakarya ilinin hali hazÕr durumdaki toplam kum-çakÕl potansiyeli yaklaúÕk 78.500.000 m3
olarak tespit edilmiú olup bu tespit; il genelinde kum çakÕl ve yan ürünü olan elek üstü
oturtulmuú malzemelerin muhtemel rezervleri göz önüne alÕnarak ve kullanÕm olmadÕ÷Õ kabul
edilerek köprülerden, yollardan, yerleúim birimlerinden 1 km. uzaklÕktaki mesafeleri dikkate
alÕnarak tahmini olarak hesaplanmÕútÕr. Bu potansiyelin kurulu bulunan kum çakÕl oca÷Õ
iúletmeleri tarafÕndan % 20’sinin kullanÕldÕ÷Õ ifade edilmektedir. Mevcut potansiyel rezerv
miktarÕnÕn yaklaúÕk 62.800.000 m3’e tekabül etti÷i tahmin edilmektedir. Bu da gösteriyor ki
Sakarya’nÕn en önemli maden iúletmecili÷i kum-çakÕl sektörüdür. TÜøK’in verilerine göre
maden gruplarÕnda en büyük payÕ %45 ile kum çakÕl sektörü oluúturmaktadÕr. Bu payda en
büyük söz sahibi olan il ise yaklaúÕk %18’lik bir dilimle Sakarya’dÕr. Sakarya’da yaklaúÕk 25
adet ruhsatlÕ ocak bulunurken 60 adet ise ruhsatsÕz kaçak ocak bulunmaktadÕr71.

70

71

a.g.e.
YÜKSEL øbrahim, SANDALCI, Mehmet “Sakarya HavzasÕnda KatÕ Madde TaúÕnÕm Dengesi ve HavzanÕn Kum-ÇakÕl
Sektöründeki Yeri” 6. Ulusal KÕyÕ Mühendisli÷i Sempozyumu, øMO,2007,øzmir

104

ùekil 37. Sakarya Nehri Boykesiti (Ölçeksiz)

ùekil 38. Sakarya Nehri HavzasÕ 72

72

www.eie.gov.tr
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Kum AlÕmÕ

Kum alÕmÕ akarsularla taúÕnan çökellerin kÕyÕya ulaúmasÕnÕ engelleyen ve kÕyÕ tahribatÕna yol
açan faaliyetlerin baúÕnda gelmektedir. Sakarya Nehri üzerinde önemli sayÕda kum ve çakÕl
ocaklarÕnÕn yer aldÕ÷Õ belirtilmektedir. Bu ocaklarÕn konum ve çalÕúma úekillerine iliúkin bir
tespit çalÕúmasÕ yapÕlmadÕ÷Õndan veriye dayalÕ bir yorum yapmak mümkün olmamakla
birlikte, kum ve çakÕl ocaklarÕnÕn akarsu ile sürüklenen malzemeyi engelledi÷i bilinen bir
gerçektir.
YapÕlan saha incelemelerinde, Sakarya Nehri’nde, kontrolsüz çok sayÕda kum-çakÕl alÕm
oca÷ÕnÕn nehrin kÕyÕya kum taúÕnÕmÕnÕ etkiledi÷i ortaya çÕkmÕútÕr (Foto÷raf 9.). Sakarya
Nehri’nden malzeme akÕúÕnÕn kesilmiú olmasÕ, hammaddelerin tekrar yerine gelmesi mümkün
olmadÕ÷Õndan nehrin denge profili de÷iúmekte, nehir yata÷Õnda derin çukurlar oluúarak,
akarsuyun denize birleúti÷i yerde denizin kara yönünde hareketine olanak sa÷layabilmektedir

Foto÷raf 9. Sakarya Nehri Kontrolsüz Kum OcaklarÕ73
Karasu kÕyÕ alanÕnÕn do÷u tarafÕnda kalan kesiminin nasÕl hÕzla erozyona u÷radÕ÷Õ tarihsel
sÕralama içerisinde Foto÷raf 10.’da gösterilmiútir. Foto÷raf 11.’de ise bu sürecin neden oldu÷u
yÕkÕmlar görülmektedir.
Kum Midyesi AvÕ
73

Foto: Prof. Dr. YalçÕn Yüksel, “Karasu KÕyÕ AlanÕ Deformasyonu”, Risk AltÕndaki KÕyÕ AlanlarÕ ÇalÕútayÕ øMO
Sakarya,2011’ yayÕmlanmamÕú bildiri

106

Karasu kÕyÕlarÕnda ciddi miktarlarda kum midyesi çÕkarÕmÕ yapÕlmaktadÕr. ÇÕkarÕlan kum
midyeleri bük hacimlerde deniz tabanÕ çukurlarÕnÕn oluúmasÕna neden olmaktadÕr. KÕyÕya dik
kum taúÕnÕmÕ nedeniyle, oluúan kum taúÕnÕm dengesi etkilenmektedir. Böylece Karasu kÕyÕ
alanÕ kÕyÕ çizgisinde erozyon hÕzÕ artmaktadÕr.
AúÕnmanÕn etkenleri arasÕnda kum midyesi avÕ oldu÷u da belirtilmektedir. Deniz dibinde set
oluúturan midye yataklarÕnÕn tahrip edilmesi nedeniyle dalgalar herhangi bir engelle
karúÕlaúmadan úiddetle kÕyÕya ulaúmakta, ayrÕca denizden yüzbinlerce metre küp malzeme
alÕnmasÕ yüzünden nehrin taúÕdÕ÷Õ alüvyonun denizde kaldÕ÷Õ ve kÕyÕya ulaúmadÕ÷Õ
belirtilmektedir74.

Foto÷raf 10. Karasu kÕyÕ alanÕndaki kÕyÕ deformasyonlarÕ ve kÕyÕ çizgisi gerilemesi (aúÕnma)

74

http://www.sakaryahalk.com/haber/7033/kiyi-erozyonunun---nedenlerinden-biri-kum-midyesi-avciligi.aspx
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Foto÷raf 11. Karasu KÕyÕ Kesimi, KÕyÕ Çizgisi De÷iúimleri.

75

Foto÷raf 12. Karasu KÕyÕ AlanÕ Erozyonu ve YÕkÕlan Evler
75

Foto 10-112-12 : a.g.e
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6. DEöERLENDøRME- SORUN TANIMLAMASI
BatÕ Karadeniz’in kÕyÕ koridorunun sahip oldu÷u ekolojik özellikler, kumullar, kumsallar ve
koylarda plansÕz tahkimat ve mahmuz gibi yapÕlarÕn yarattÕ÷Õ tahribat kÕsa dönemde görsel
kirlili÷e, uzun dönemde de çevre felaketine yol açacaktÕr. KÕyÕlarÕn dolmasÕ, balÕklara barÕnak
olan kaya kovuklarÕnÕn ve otlaklarÕn dolmasÕna sebep olmaktadÕr. KÕyÕ yapÕlarÕ sonucu
akÕntÕlarÕn yön de÷iútirmesi, bu akÕntÕlar ile hareket eden planktonlardan beslenen balÕklarÕn
da göç etmesine yol açabilmektedir (Yüksek ve ark. 2007).
Raporun hazÕrlanma gerekçesini oluúturan Karasu kÕyÕ kesimi; 824 km uzunlu÷u ile
Karadeniz’e dökülen ikinci büyük Anadolu Õrma÷Õna olan Sakarya’nÕn 58.160 km2 boúalÕm
alanÕna ba÷lÕ olarak oluúmuútur. Denize do÷ru hafifçe uzayan bir úiúkinlik yaparak do÷u-batÕ
yönünde uzanan deltanÕn uzunlu÷u 25 km’dir. Karasu deltasÕnÕ oluúturan karasu kumullarÕ
aynÕ zamanda kumsaldÕr. Karasu kÕyÕlarÕnda çok hassas sucul, kumul, subasar (longoz)
ormanlarÕ bulunmakta ve orman ekosistemlerini barÕndÕrmaktadÕr. Bu nedenle kÕrÕlgan bir
yapÕya sahiptir.
Bir kÕyÕ yöresi, üzerine etkiyen dalgalara, kendisinde meydana gelen oyulma veya yÕ÷Õlma
gibi de÷iúimlerle tepki vererek, binlerce yÕllarla ifade edilebilecek uzun bir dönemde denge
haline ulaúÕr. KÕyÕ hidrodinamik dengesi bir sistem olarak ele alÕndÕ÷Õnda, kÕyÕnÕn durumunu
sisteme giren madde ile sistemden çÕkan madde miktarlarÕ arasÕndaki iliúki belirlemektedir.
Hidrodinamik Denge:
x Derelerden gelen sürüntü maddeleri,
x AkÕntÕ ve dalgalarla sisteme giren malzemeler,

Sisteme Giren Maddeler

x AçÕk denizden sisteme giren malzemeler.
x KÕyÕlardan alÕnan kum ve çakÕl,
x AkÕntÕ ve dalgalarla sistemde çÕkan malzemeler,

Sistemden ÇÕkan Malzeme

x Sistemden açÕk denize do÷ru çÕkan malzemeler.
Sisteme giren maddeler = sistemden çÕkan malzemeler oldu÷u durum bir hidrodinamik denge
durumudur.
Bu eúitli÷in sa÷lanamadÕ÷Õ durumlarda ise kÕyÕlarda ya erozyon ya da dolmalar ortaya
çÕkmaktadÕr.
ølgili bölümlerde ayrÕntÕlÕ olarak açÕklandÕ÷Õ üzere, “Sakarya Nehri’nin Karadeniz’e taúÕdÕ÷Õ
kum ve Karadeniz’in dalga yapÕsÕ, kÕyÕ alanÕnÕn morfolojik yapÕsÕnÕ úekillendirmektedir.
Dikkate alÕnan kum bütçesi hesaplamalarÕ üç boyutlu morfolojik yapÕnÕn, kÕyÕya dik
taúÕnÕmdan çok etkilendi÷ini göstermektedir. Bu yapÕ binlerce yÕlda bugünkü kumullarÕ,
kumsalÕ oluúturmuútur. Bu morfolojik yapÕ içerisindeki kumullar kÕyÕ alanÕndaki erozyon için
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önemli bir kum bütçesini oluúturdu÷undan kumullarÕn bir úekilde zarar görmesi durumunda
morfolojik denge bozulacak ve kÕyÕ erozyonu hÕzlanacaktÕr” tespiti do÷rultusunda, sisteme
giren malzemenin azalmasÕna ba÷lÕ olarak kumullarÕn besleniminin durmasÕyla morfolojik
dengenin bozuldu÷u söylenebilir. Her ne kadar ayrÕntÕlÕ ölçümler yapÕlmamÕú olsa da kÕyÕ
kesiminde ortaya çÕkan aúÕnma, denge durumunun içeriye giren malzemenin aleyhine
bozuldu÷unu göstermektedir.
Sakarya nehir havzasÕnda ve kÕyÕda uygulanan su yapÕlarÕ, inceleme alanÕnÕ da kapsayan kÕyÕ
bölgesinde kÕyÕ çizgisinin de÷iúimine neden olmuútur. ølgili bölümde ayrÕntÕlÕ olarak
açÕklandÕ÷Õ üzere, kÕyÕ çizgisi 1987 yÕlÕndan 2001 yÕlÕna kadar 230 m geriye gitmiú, 2001
yÕlÕndan 2006 yÕlÕna kadar olan süreçte bu gerileme 105m’ye ulaúmÕútÕr. 1987 yÕlÕ ile 2010 yÕlÕ
arasÕndaki toplam de÷iúim 335 m olmuútur.
Karasu kÕyÕsÕnda kÕyÕ aúÕnmasÕna/daralmasÕna yol açan etmenler, genel olarak kÕyÕ yapÕlarÕ
baúlÕ÷Õ altÕnda ifade edilen barajlar, sel kontrolü ve kanal geniúletme gibi su rejimini kontrol
altÕna alan su yapÕlarÕ; madencilik faaliyetleri kapsamÕnda de÷erlendirilen gerek nehir
yata÷Õnda gerekse kumsalda faaliyet gösteren kum ocaklarÕ; kum midyesi çÕkarÕlmasÕ;
kumullar üzerinde ve kÕyÕ kesiminde yaygÕn olarak daimi iskan ya da ikinci konut; sanayi
kullanÕmlarÕ ile karayolu gibi yapÕlaúma olarak ortaya çÕkmaktadÕr.
Karasu KÕyÕsÕnda KÕyÕ AúÕnmasÕna/DaralmasÕna Yol Açan Etmenler:
Barajlar, Sel Kontrolü ve Kanal Geniúletme Gibi Su Rejimini Kontrol AltÕna Alan Su
YapÕlarÕ,

- Türkiye’de yer alan 26 ana havzadan 12’incisi olan Sakarya HavzasÕ, gerek Sakarya
Nehri’nin ana kolunda gerekse bu havzadaki tali kollarda ve küçük akarsularda önemli
miktarda katÕ madde taúÕnÕmÕna sahiptir. Akarsular üzerine yapÕlan barajlarÕn sediment
taúÕnÕmÕnÕ bloke etmelerinden hareketle, Sakarya Nehri üzerinde yapÕlmÕú olan barajlar ana
kol üzerindeki katÕ madde taúÕnÕmÕnÕ memba taraflarÕnda tutarak mansaba ilerleyiúini adeta
bir kum çakÕl kapanÕ úeklinde engellemektedir. Bunun sonucu olarak da kÕyÕ kesimine
gelen malzeme azaldÕ÷Õndan kÕyÕ alanÕnÕ yeterince besleyememekte ve kÕyÕ aúÕnmasÕ ortaya
çÕkmaktadÕr. Bu yapÕlar, özellikle barajlar, kÕyÕ aúÕnmasÕnda etkisi en fazla olan yapÕlar
olarak de÷erlendirilmektedir.
- Hareket halindeki kumul sisteminin beslenmesi engellenmektedir. Bu kullanÕmlarÕn yo÷un
bir úekilde devam etmesi kumsallarda geri çekilme etkisi yapmaktadÕr.
Bitiúik Sahillerde ønúa Edilen Liman RÕhtÕmlarÕ, Set ve Hendek Gibi Uygulamalar,

- Karasu kÕyÕ alanÕ, dalga iklim sayÕsal model çalÕúmalarÕ sonuçlarÕna ilave olarak kÕyÕ alanÕ
sediment taúÕnÕmÕna ait ön çalÕúmalar da dikkate alÕndÕ÷Õnda kum hareketleri açÕsÕndan
aktif bir kÕyÕdÕr. Bu durumda kÕyÕ alanÕnda yapÕlacak herhangi bir yapÕ kÕyÕ ile etkileúerek
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deformasyonlara neden olaca÷Õ gibi bu yapÕlarÕn arzu edildi÷i ölçüde hizmet
veremeyecekleri açÕktÕr.
- Azalan kum kayna÷Õ (Sakarya) dalga ve/veya akÕntÕ etkisi ile kÕyÕ alanÕnÕ yeterince
besleyememektedir. Denizden gelen kum ise do÷udaki kÕyÕ alanÕna liman nedeni ile
taúÕnamamaktadÕr.
- Denizdeki ve kÕyÕdaki tüm inúaatlar akÕntÕlarÕ ve kumsalÕn stabilitesini etkilemektedir. ølk
olarak inúaatÕn çevresindeki ekosistem etkilenmekte, daha sonra akÕntÕlarÕn yÕl içindeki
da÷ÕlÕmlarÕnÕn eúit olmadÕ÷Õ durumlarda tahmini önceden imkânsÕz de÷iúimler meydana
gelmektedir. Sonuçta kumla dolu limanlar, tahrip edilmiú, sular altÕnda kalmÕú kumsallar
ortaya çÕkmaktadÕr.
- LimanÕn do÷usunda plajÕ koruma amacÕyla inúa edilen mahmuzlar bir yÕl içinde ilgili
bölümde anlatÕldÕ÷Õ gibi dalga iklimi nedeniyle kÕyÕ alanÕ stabilitesini olumsuz yönde
etkilemiútir.
- Nehre, kÕyÕlarÕnÕ koruma amaçlÕ yapÕlan mahmuzlar, seddeler, tahkimatlar ile tali veya ana
ulaúÕm için yapÕlan yol vb. yapÕlarÕn bir kÕsmÕ mühendislik kurallarÕna uygun olarak
projelendirilmedikleri için kÕyÕ oyulmalarÕna sebep olmaktadÕrlar ve bunun sonucunda bu
yapÕlar, kÕyÕyÕ korumasÕ gerekirken tam tersine bir nevi yapay erozyon etkisi
oluúturmaktadÕrlar.
YanlÕú YapÕlaúma KararlarÕ

- Do÷al hali ile bÕrakÕlmasÕ gereken kumul alanlarÕnda yanlÕú yer seçimi kararlarÕ sonucu
yayÕlan yerleúim alanlarÕ kumul stabilitesini etkilemektedir.
- Karadeniz otoyolunun kÕyÕ üzerinden geçirilmesi halinde Do÷u Karadeniz bölgesinde
yaúanan sürecin tekrarlanmasÕ beklenmelidir. KÕyÕnÕn do÷al halinin bozulmasÕ dalganÕn
etkisini arttÕrmakta, kÕyÕda kopmalara sebep olmaktadÕr.
- Acarlar Gölünün kuzey kesiminde yer alan üç kumul sÕrasÕnÕn gerideki iki hareketsiz
kumul sÕrasÕ, günümüzde insan etkisiyle (özellikle yapÕlaúma ve karayolu) duraylÕlÕ÷ÕnÕ
yitirip tekrar aktif hale geçme tehlikesiyle karúÕ karúÕyadÕr.
- Plan kararlarÕnÕn ekolojik analizler yapÕlmadan belirlenmesi nedeniyle ortaya çÕkan yanlÕú
yapÕlaúma kararlarÕ önemli sorunlardan birisidir. Bu sorun Sakarya øli 1/100.000 ölçekli
Çevre Düzeni PlanÕ plan kararlarÕnda da, ekolojik açÕdan hassas alan olan Karasu kÕyÕ
kesimi için öngörülen kararlarda da açÕkça görülmektedir. Do÷al niteli÷i temel alÕnmadan
geliútirilen plan kararlarÕnda Karasu kÕyÕ kesiminin sa÷ sahil bölümü “Sanayi AlanÕ ve
ømar PlanlarÕna Göre Geliúme AlanlarÕ”, sol sahil bölümü ise “Konut A÷ÕrlÕklÕ Geliúme
AlanÕ” olarak ayrÕlmÕútÕr.
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Midye ÇÕkarÕmÕ

- Karasu kÕyÕlarÕnda ciddi miktarlarda yapÕlan kum midyesi çÕkarÕmÕ, büyük hacimlerde
deniz tabanÕ çukurlarÕnÕn oluúmasÕna neden olmaktadÕr. KÕyÕya dik kum taúÕnÕmÕ, kum
taúÕnÕm dengesini etkilemektedir. Böylece Karasu kÕyÕ alanÕ kÕyÕ çizgisinde erozyon hÕzÕ
artmaktadÕr.
Kum AlÕmÕ

Özellikle 1999 yÕlÕ depreminden sonra görülen Õrmak kumuna olan aúÕrÕ ilgi de burada ortaya
çÕkan erozyonun önemli nedenleri arasÕndadÕr.
Sakarya Nehrinden yapÕlan kum alÕmÕ sonucunda ortaya çÕkan sorunlar aúa÷Õda verilmiútir76:
- Kum alÕmÕ yapÕlacak bölgeler bilimsel olarak belirlenmedi÷inden, plansÕz ve aúÕrÕ kum
çekimleri kÕyÕ bozulmalarÕna ve olumsuz sediman hareketlerine neden olmaktadÕr.
- Nehir yata÷Õnda DSø’nin belirtti÷i üzere 2-2,5 m derinli÷e kadar inilmesi gerekirken
iúletmecilerin 8-9 m’lik hendekler açmalarÕ, etrafÕndaki tarÕm arazilerinin taban suyunun
azalmasÕna sebep olmakta ve bunun sonucunda tarÕm arazilerinin verimini düúürmektedir.
- Nehir yata÷Õndan sallama kepçe ile 50 m çapÕna sahip bir dairesel alanda kum çÕkarÕmÕ
yapÕlmasÕyla, kum ile birlikte fauna da yok edilmektedirler.
- Gerek bazÕ kum-çakÕl ve gerekse bazÕ su ürünleri iúletmecilerinin dikkatsizce ve kuralsÕzca
çalÕúma yöntemleri, nehir içinde yaúayan canlÕ varlÕklarÕn do÷al dengelerine büyük zararlar
vermektedir.
- Meskûn mahale çok yakÕn olan kum çakÕl ocaklarÕ, gürültü ve toz kirlili÷i bakÕmÕndan
insan sa÷lÕ÷ÕnÕ tehdit edici zararlar vermektedir.
- AyrÕca iúletmecilerin nehir, göl veya gölet haline çevirdikleri alanlarda kullandÕklarÕ
iúletme yöntemi olan sallama kepçe yöntemi yerine duba, vakum veya dip pompalarÕ
kullanmalarÕ faaliyet sahasÕnda oluúan hende÷in daha derinleúmesine, çevreye verilen
zararÕn daha da artmasÕna sebep olmaktadÕr.
- Kumsallar üzerinde bulunan, kumullarÕn stabilitesinin sa÷lanmasÕnda etkili olan
Cionura erecta (L.) Griseb, Leymus racemosus (Lam.) Tzvelev subsp. sabulosus
(M.Bieb.), Otanthus maritimus (L.) Hoffmanns. & Link’ bitki topluluklarÕnÕn tahribi
rüzgâr erozyonunu hÕzlandÕrdÕ÷Õndan kumul hareketlerinin artmasÕna neden olmaktadÕr.
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øbrahim Yüksel, Mehmet SandalcÕ, “Sakarya HavzasÕnda KatÕ Madde TaúÕnÕm Dengesi ve HavzanÕn Kum-ÇakÕl
Sektöründeki Yeri” 6. Ulusal KÕyÕ Mühendisli÷i Sempozyumu, øMO,2007,øzmir.
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Kurumsal YapÕ - Yasal Düzenlemeler

- Orman ve Su øúleri BakanlÕ÷ÕnÕn Teúkilat ve Görevleri HakkÕnda Kanun Hükmünde
Kararname ile “…Su kaynaklarÕnÕn korunmasÕna ve sürdürülebilir bir úekilde
kullanÕlmasÕna dair politikalar oluúturmak, ulusal su yönetimini koordine etmek...” görevi
Orman ve Su øúleri BakanlÕ÷Õ’na verilmiúse de 25 adet kanun ve 4 adet yönetmelik su ve su
yapÕlarÕna iliúkin düzenlemeler içermekte, bu düzenlemelerle farklÕ kurumlara görev ve
sorumluluk verilmesi koordinasyon ve denetim açÕsÕndan önemli boúluk yaratmaktadÕr.
- 25 adet kanun ve 4 adet yönetmelik olmak üzere toplam 29 adet ulusal düzenleme ile
birlikte 13 adet uluslararasÕ düzenleme bulunmasÕna ra÷men farklÕ kurum anlayÕúlarÕ,
kurumlar arasÕnda yetki çakÕúmasÕ, sorumluluk alanlarÕnÕn parçalanmasÕ durumu bütüncül
karar mekanizmasÕ oluúturulmasÕnÕ engellemekte, etkin denetim yapÕlamamaktadÕr.
- DSø’nin çalÕúma alanÕ olarak Sakarya Nehir havzasÕnÕ 4 bölgeye ayÕrmasÕ havza bütününde
de÷erlendirme olana÷ÕnÕ ortadan kaldÕrmaktadÕr.
- KÕyÕ ile ilgili mevzuatÕn da÷ÕnÕk olmasÕ uygulamayÕ ve uygulamanÕn denetlenmesini
zorlaútÕrmaktadÕr.
- Taraf oldu÷umuz uluslararasÕ sözleúmelerden do÷an taahhütlerimiz de göz ardÕ edilmekte,
ulusal mevzuata aktarÕlmasÕnda ortaya çÕkan gecikmeler nedeniyle de ekolojik ve
jeomorfolojik bir de÷er olarak kabul edilmeyen kumullar korunamamaktadÕr.
- KÕyÕ AúÕnmasÕ Sonunda:
- Karasu kÕyÕ kesiminde do÷al olarak kumul üzerinde geliúme alanÕ bulan, longoz
ekosistemi, kumul ekosistemi ve orman ekosistemi içerdikleri tür zenginlikleri ve maruz
kaldÕklarÕ degradasyonlar sonucu gittikçe daha da hassas hale gelmektedir.
- Nadir bir ekosistem olan su basan orman (longoz) niteli÷ine sahip göl içindeki orman,
kÕyÕdan kumullar ile ayrÕlmaktadÕr. Bu hassas ekosistemi oluúturan kÕyÕ morfolojisi
dengesinin bozulmasÕ ile baúlayacak süreçte, kÕyÕ erozyonu ve onu koruyan kumullarÕn
ortadan kalkmasÕ durumunda longoz çok kÕsa süreçte yok olacaktÕr. Denizden sadece
kumullarla ayrÕlan bu göl derhal tuzlanacaktÕr. Bu durumda orman kuruyacak ve burada
yaúayan canlÕ hayat ortadan kalkacaktÕr.
- Karasu kÕyÕ alanÕ ve plajlarÕ ilgili bölümlerde belirtildi÷i gibi Türkiye kÕyÕ alanlarÕ içinde
nadir kalmÕú önemli kumsallarÕ oluúturmaktadÕr. Kumsal plajlar denizlerin akci÷erleridir.
Denizlerin do÷al filitrasyonunu sa÷layan alanlardÕr. Bu yapÕlarÕ ile deniz kirlili÷i, canlÕ
yaúam ve insanlarÕn yaúam konforu açÕsÕndan önemli do÷al alanlardÕr. Bu do÷al alanlarÕn
kaybolmasÕ insan yaúamÕnÕ da derinden etkileyecektir. Temiz su kaynaklarÕ tuzlanacak ve
kirlenecek, balÕk türleri yok olacak, deniz kirlili÷i artacak, denizden elde edilen do÷al
kaynaklar geri dönülemeyecek úekilde yok olacak ve bütün bunlar can ve mal kayÕplarÕna
yol açacaktÕr.
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- De÷erli maden olan kumun oluúturdu÷u yaklaúÕk 25 km’lik dünyanÕn nadir plajlarÕndan
biri ortadan kalkacaktÕr.
- Planlanan su yapÕlarÕ da uygulamaya geçti÷inde aúÕnmanÕn hangi boyuta gelece÷i belli
de÷ildir. Kumsal üzerinde geliúen turizm, sanayi ya da yerleúim amaçlÕ yapÕlaúma yok
olacaktÕr.
- YapÕlaúmanÕn görsel olarak veya ekosistem üzerinde görülen kÕsa dönemde izlenebilen
etkisinin yanÕnda yÕkÕcÕ etkileri uzun dönemde ortaya çÕkmaktadÕr. øhsaniye köyünün Kum
Mahallesi gibi kÕyÕya yakÕn, kumullar üzerinde geliúmiú olan yerleúim birimleri önce, bu
gün oldu÷u gibi, dalgalardan etkilenecek, daha sonra da ortadan yok olacaktÕr.
- ølk aúamada etkilenen nüfus øhsaniye köyünde yaúayan 667 kiúi olacaktÕr. økinci aúamada,
kÕyÕ kesimindeki de÷iúimlerden toplam 4.655 kiúinin yaúadÕ÷Õ, Karasu ilçesine ba÷lÕ
Camitepe, Denizköy, Kuyumculu, ManavpÕnar; Kocaali ilçesine ba÷lÕ Caferiye ve
KadÕköy; Kaynarca ilçesine ba÷lÕ Baúo÷lu kÕyÕ yerleúimlerinde yaúayanlar etkilenecektir.
- Ülkemizde, ekolojik ve jeomorfolojik bir de÷er olarak kabul edilmeyen kumullarÕn önemli
örneklerinden birisi olan Karasu kÕyÕ kumullarÕ da hÕzla süren kÕyÕ tahribi içinde yok olup
gidecektir.
KÕyÕ aúÕnmasÕ sonunda:
KÕyÕ dengesinin de÷iúmesi,
Binlerce yÕlda oluúmuú kumullarÕn yok olmasÕ,
Stabil duruma geçmiú kumullarÕn duraylÕlÕ÷ÕnÕn artmasÕ,
Longoz ormanÕnÕn kaybedilmesi,
TarÕm ovasÕnÕn kaybedilmesi,
Yerleúim alanlarÕnÕn yok olmasÕ
Kitlesel göçler
kaçÕnÕlmaz olacaktÕr.
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7. ÖNERøLER

Karasu kÕyÕ alanÕnda yaúanan kÕyÕ daralmasÕ/aúÕnmasÕ sorununa iliúkin olarak yapÕlan çok
yönlü inceleme sonuçlarÕ raporun tümünde ilgili bölümlerde ayrÕntÕlÕ olarak verilmiútir.
Karasu sahillerinde görülen kÕyÕ daralmasÕ ile ilgili olarak bazÕ genel öneriler getirilmiútir.
Öneriler geliútirilirken, havza bazÕnda ele alÕnarak, inceleme alanÕ ve yakÕn çevresine iliúkin
de÷erlendirmeler de yapÕlmÕútÕr.
KÕyÕlarÕn korunmasÕ ve geliútirilmesinde uygulanan yöntemler kÕyÕ koruma yapÕlarÕnÕn
kullanÕldÕ÷Õ “direkt yöntemler” ile olaya direkt müdahalelerin yapÕlmadÕ÷Õ “dolaylÕ
yöntemlerdir”.
Direkt yöntemler: sahillerin yok olmasÕnÕ önlemek ve arkalarÕndaki kÕyÕ úeridini korumak
amacÕyla kullanÕlan
- KÕyÕ duvarlarÕ,
- Mahmuzlar,
- AçÕk deniz mendirekleri
gibi bir yapÕ inúa ederek do÷anÕn sebep olaca÷Õ olumsuzluklarÕ durdurmak ya da davranÕúÕnda
de÷iúime neden olmak,
DolaylÕ yöntemler:
- Do÷aya tepki do÷uracak bir yapÕsal çözüme gitmeden mümkünse do÷anÕn kendi
davranÕúÕ içinde çözüme gitmek,
- KÕyÕ sisteminden alÕnan malzemenin beslenerek yenilenmesi,
- KÕyÕ sisteminin ani de÷iúimiyle ortaya çÕkan olumsuzluklarÕn giderilmesi
- KÕyÕlardan malzeme alÕmÕnÕn önlenmesi,
- KÕyÕ yapÕlarÕnÕn ihtiyaca göre, kontrollü planlanmasÕ,
- Liman barÕnak ve di÷er yapÕlarÕn bir tarafÕnda depolanmÕú olan malzemenin di÷er tarafa
taúÕnmasÕ,
- Suni kumlamalar yapÕlmasÕ
olarak ifade edilebilir.
KÕyÕ korunmasÕnda esas olan direkt ve dolaylÕ yöntemlerin beraber kullanÕlarak sonuca
gidilmesidir (Özölçer ve ark 1996).
Bu seçeneklerden herhangi birini uygulamak için öncelikle aúa÷Õda belirtilen hususlarÕn
yerine getirilmesi ön koúul olarak ortaya çÕkmaktadÕr. Karasu kÕyÕ alanÕ ve etkileúim alanÕnda
bulunan Acarlar Longozu için, alÕnan tüm görüúler ile uzman çalÕúmalarÕ birlikte
de÷erlendirilmiútir.
1.

Ülkemizde úimdiye kadar bir "Su KaynaklarÕ Yönetimi" olmamasÕ, ülke çapÕnda su
kaynaklarÕnÕn mevcut ve ileriye yönelik rasyonel kullanÕmÕnÕ önlemektedir. Sakarya nehir
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havzasÕnÕ il sÕnÕrlarÕ esasÕna göre bölgelere ayÕrmaktan vazgeçilerek, su kullanÕm planÕ
havza bütününde ele alÕnarak yapÕlmalÕdÕr. Havza bütünlü÷ü içinde alt havzalar olarak
çalÕúÕlsa da, sonuçta bir bütün olarak de÷erlendirmelidir.
2.

Ulusal ölçekte, havza bazÕnda yerleúim, sanayi, tarÕmsal açÕdan öncelikli bölgeleri ve
kaynaklarÕ saptayan bir planÕn eksikli÷i, kaynaklarÕn anlÕk kararlarla savurgan bir biçimde
kullanÕlmasÕna neden olmaktadÕr. Arazi kullanÕmÕ ile ilgili kararlarÕ yönlendiren planlar
yapÕlÕrken, su kaynaklarÕnÕn kapasitesi havza bütününde ele alÕnmalÕdÕr. Di÷er havzalarla
iliúkisi de÷erlendirilmelidir.

3.

Su yönetiminde yüzeysu havzasÕ ile birlikte yeraltÕ suyu havzasÕ da hesaba katÕlmalÕdÕr.

4.

Özellikle kumullar üzerinde, kÕyÕ kesiminde yerleúimler kurulmakta, ileride yaúamsal
tehlikeler do÷uracak durumlar ortaya çÕkmaktadÕr.

5.

Karasu kÕyÕ kesimi ve çevresi dahil olmak üzere Sakarya nehir havzasÕ ve havza içinde
kalan yerleúim alanlarÕ için ekolojik temelli analizlere dayalÕ plan kararlarÕ
geliútirilmelidir. Yürürlükteki 1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni PlanÕ ve Karasu NazÕm
ømar PlanÕ baúta olmak üzere havza içinde halen yürürlükte olan nazÕm ve uygulama imar
planlarÕnÕn tamamÕ revize edilmelidir.

6.

Bundan sonraki plan çalÕúmalarÕnda da, alanÕn gerek do÷al özellikleri gerekse ekonomik
olmamasÕ nedeniyle, bugüne kadar yapÕlan ve Türkiye kÕyÕlarÕnda yapÕlacak yatÕrÕmlara
yönelik hazÕrlanan plan çalÕúmalarÕnda bu bölgeye yönelik yatÕrÕm önerilmedi÷i göz
önüne alÕnmalÕdÕr.

7.

Do÷al deniz alanlarÕnda hassas alanlar ile koylarÕn fiziksel taúÕma kapasite çalÕúmalarÕ
yapÕlmalÕ ve liman planlamalarÕ bu çalÕúmalara göre geliútirilmelidir77.

8.

Karasu kÕyÕsÕnda yapÕlacak liman, tersane gibi kullanÕmlarÕn yer seçimi Sakarya Nehri
hidrojeolojisi, Karadeniz akÕntÕ sistemi, dalga hareketleri göz önüne alÕnarak yapÕlmalÕdÕr.

9.

KÕyÕ alanlarÕnÕn parçasÕ olan limanlar, iskeleler ve di÷er kÕyÕ yapÕlarÕnÕn planlanmasÕnda,
yer seçiminde kÕyÕ ve kÕyÕnÕn oluúmasÕnda birinci derece rol oynayan Sakarya Nehri’nin
akÕú rejimi ve dalga durumu birlikte de÷erlendirilmelidir.

10. Bütünleúik KÕyÕ AlanlarÕ Planlama ve Yönetimi YaklaúÕmÕ (BKAY) çerçevesinde “kÕyÕ
alanlarÕnda sürdürülebilir bir geliúme için, sürekli, önlem alÕcÕ ve uyarlanmÕú bir planlama
ve kaynak yönetimi” modeli kurulmalÕ ve geliútirilmelidir.
11. KÕyÕ yapÕlarÕ planlanÕrken kÕyÕ alanlarÕnÕn, koruma kullanma dengesi gözetilerek kullanÕm
kararlarÕ getirilmelidir.

77

Dr. IúÕkhan GÜLER, Limanlar øle ølgili Master Plan ve Fizibilite ÇalÕúmalarÕnÕn De÷erlendirilmesi, Risk AltÕndaki
KÕyÕ AlanlarÕ ÇalÕútayÕ øMO Sakarya, 2011,yayÕmlanmamÕú bildiri.
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12. ønsan faaliyetlerinin etkisiyle Karasu LimanÕ’nÕn do÷usunda oluúan, can ve mal kaybÕna
da neden olmaya baúlayan aúÕnmanÕn kontrol altÕna alÕnmasÕ için, batÕk dalgakÕranlarÕn
deniz döküsü (kÕyÕ yenileme) ile oluúan erozyon alanÕnÕ kapsayacak biçimde en kÕsa
sürede inúa edilmesi sa÷lanmalÕdÕr.
13. Limanlar, iskeleler ve di÷er kÕyÕ yapÕlarÕ kÕyÕ alanlarÕnÕn parçasÕ olan yapÕlardÕr. KÕyÕ
yapÕlarÕ liman kararlarÕ da dâhil olmak üzere kÕyÕ ile ilgili herhangi bir yapÕ kararÕ söz
konusu oldu÷unda, kÕyÕ bölgesinin; kÕyÕ alanlarÕnÕn sadece kÕyÕ ve sahil úeridinden oluúan
bir mekân olarak de÷il, etkileúim içinde bulundu÷u alanlarÕ da kapsayan bir bölge olarak
ele alÕnmasÕ ve bütüncül planlama anlayÕúÕ ile bütünleúik kÕyÕ alanlarÕ yönetimi
planlamasÕ çerçevesinde ele alÕnmalÕdÕr.
14. Bilimsel verilere dayanarak alÕnan yargÕ kararlarÕ uygulanmak yerine, yargÕ kararlarÕnÕn
arkasÕna dolanarak iúlemler yapÕlmaktadÕr. Bilindi÷i üzere 1998 yÕlÕnda “øpekyolu Vadisi
Serbest Bölge” projesi ilan edilmiú olup, TMMOB tarafÕndan açÕlan idari dava
neticesinde iptal edilmiútir. ArdÕndan 2006 yÕlÕnda Sakarya Serbest Bölgesi ilan edilmiú,
TMMOB tarafÕndan yeniden idari yargÕya taúÕnmÕú ve iptal edilmiútir. Ancak bölgedeki
kumullar üzerine baskÕ yapan projelere ara verilmemiú, demir çelik üretim tesisi ve limanÕ
için yer tahsis edilmiútir. Bu uygulamadan derhal vazgeçilmelidir.
15. Sakarya Nehri’nin do÷u tarafÕnda meydana gelen erozyonun önlenmesi amacÕyla;
x

Saha ölçümleri

x

Atmosfer modeli

x

Dalga ve sirkülasyon modeli

x

Sakarya nehri hidrolojisi ve sediment bütçe hesaplamalarÕ

x

Morfoloji hesaplamalarÕ

x

KÕyÕ çizgisi modeli

x

YapÕsal çözümlerin modellenmesi

x

Sürekli gözlem ve yönetim planlamasÕ

çalÕúmalarÕnÕn yapÕlmasÕ gereklidir78.
16. Karasu’daki yerleúimlerin güvenli÷inin sa÷lanabilmesi için acil bir eylem planÕ
yapÕlmalÕdÕr.
17. Bölgenin hidrojeolojik, morfolojik, meteorolojik, topografik, ekolojik, kÕyÕ ve deniz
mühendisli÷ini ilgilendiren unsurlarÕ üzerinde bugüne kadar yeterli süreli araútÕrmalar
yapÕlmamÕútÕr. Bu tür araútÕrmalar olmadan verilen yatÕrÕm kararlarÕ sakÕncalÕdÕr. Bu
nedenle bölgede, çevresel, morfolojik, biyolojik ve ekolojik parametrelerin, geomatik ve

78

age
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harita gibi ilgili di÷er disiplinlerden destek alÕnarak düzenli olarak izlenmesi amacÕ ile
ölçme, araútÕrma ve izleme çalÕúmalarÕna baúlanÕlmasÕ gereklidir.
18. De÷iúimlerin izlenmesi ve analizlerin daha do÷ru yapÕlabilmesi için, uydu görüntüleri,
CBS teknikleri ve geodezik yöntemler kÕyÕ mühendisli÷i çalÕúmalarÕna destek vermek
üzere birlikte kullanÕlmalÕdÕr.
19. KÕyÕ de÷iúiminin izlenmesine devam edilmeli ve Co÷rafi Bilgi Sistemine entegre edilerek
bölge için zamansal risk haritalarÕ oluúturulmalÕdÕr.
20. KÕyÕ alanÕnÕn günden güne yaúanan degradasyonlar sonucu ekolojik dengesi
bozulmaktadÕr. ønceleme alanÕ ve yakÕn çevresinin ekolojik dinamizmi çok iyi
gözlemlenmeli ve de÷erlendirilmelidir ki; degradasyon aúamalarÕ tespit edilebilsin ve
önlemler alÕnabilsin. Çünkü bu sahanÕn zengin biyolojik çeúitlili÷i çok önemlidir.
Sahadaki biyoçeúitlilik içindeki do÷al sistem bozulmadan, sürdürülebilir kalkÕnma ve
sürdürülebilir yaúama ilkelerine uygun olarak araútÕrÕlÕp, korunmalÕdÕr.
21. Sakarya Nehri a÷zÕ içersinde balÕkçÕ teknelerinin fÕrtÕnalÕ hava koúullarÕndan
etkilendikleri, ayrÕca a÷zÕn batÕ kÕyÕsÕnda aúÕnmanÕn hÕzlandÕ÷Õ anlaúÕlmÕútÕr. Bu
durumunda erozyonun önüne geçilmesi için istenen çözümlerin yukarÕda bahsedildi÷i
gibi en az bir yÕllÕk arazi ölçümleri (dalga, sediment taúÕnÕmÕ, batimetrik de÷iúim ve akÕntÕ
ölçümleri) yapÕldÕktan sonra fiziksel ve kalibrasyonu yapÕlmÕú sayÕsal modeller
yardÕmÕyla belirlenmesi gerekmektedir.
22. Kum ocaklarÕ ruhsatlarÕ yeniden gözden geçirilmeli, kaçak iúletmelerin önlenmesi için
denetim yapÕlmalÕ ve buna iliúkin cezalar arttÕrÕlmalÕdÕr.
23. Sakarya Nehri’nde sediment azalÕmÕ ve kÕyÕ/su yapÕlarÕ do÷al süreçler olan dalga ve/veya
akÕntÕ yapÕsÕ ile oluúan kÕyÕ alanÕndaki dengeleri bozarak aúÕnmayÕ hÕzlandÕrmaktadÕr.
AyrÕca, Sakarya Nehri üzerinde bulunan kum ve çakÕl ocaklarÕ, sonbahar aylarÕnda
Karasu LimanÕ do÷usunda kÕyÕya yakÕn yerde 5 m su derinli÷inde midye hasadÕ yapÕlmasÕ
ve denizden kum alÕnmasÕ da kÕyÕ aúÕnmasÕnÕn di÷er önemli nedenleri arasÕndadÕr.
Havzadaki ve denizdeki kum kaynaklarÕna bu tür müdahaleler durdurulmalÕdÕr.
24. Karadeniz sahil yolundan vazgeçilmelidir. KÕyÕ kesiminin do÷al özelliklerini gözeten
entegre ulaúÕm sistemleri benimsenmelidir.
25. KumullarÕn stabilitesini etkileyen, kumullar üzerindeki bitki örtüsünün tahribatÕna neden
olan konut, sanayi, karayolu vb yapÕlaúma kararlarÕ iptal edilmeli, mevcut yapÕlaúmalarÕn
da tahliyesi için eylem programÕ yapÕlmalÕdÕr.
26. Bölgede kÕyÕ kenar çizgisinin belirlenmesi ve kÕyÕ kanunu baúta olmak üzere ilgili yasa ve
yönetmeliklere göre hareket edilmesi, kÕyÕ çizgisi belirleme çalÕúmalarÕnda peyzajÕn
fonksiyonlarÕnÕn da dikkate alÕnarak korunmasÕ öncelikli ve peyzaj onarÕmÕ gerektiren
mekânlar tespit edilmelidir.
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27. KÕyÕ kanununda da tanÕmlanan kÕyÕ úeridi içinde; kÕyÕ çizgisinin denize do÷ru ilerleyen ya
da geri çekilen veya yer de÷iútirmeyen karakterinin, mahalli bilimsel araútÕrmalara
dayanÕlarak belirlenmesi, bu olaylarÕn sonucu olarak alçak ve yüksek kÕyÕlarda etkili olan
süreçlerin: yani aúÕndÕrma, biriktirme, yukarÕ aúa÷Õ ya da ileri geri kÕyÕ çizgisi hareketleri,
bunlarÕn durgun havalar ve fÕrtÕnalÕ koúullardaki durumu, gel git kÕyÕsÕ, hatta akarsularÕn
getirdi÷i alüvyal depolarla taúÕyÕp götürdü÷ü birikintiler arasÕndaki dengelerin bilimsel
olarak saptanmasÕ gerekmektedir79.
28. Bu saptamalara ba÷lÕ olarak belirlenecek kÕyÕ çizgisi esas alÕnarak konut, sanayi vb
yapÕlaúma kararlarÕnÕn verilmesi gerekmektedir.
29. Sakarya Karasu ve Kaynarca ilçesinin kapladÕ÷Õ bölge, dünyada ender rastlanan alanlar
arasÕndadÕr ve buradaki Longoz (Subasar OrmanÕ) 1. derecede do÷al sit alanÕ olarak ilan
edilmiú durumdadÕr. KÕyÕ alanÕnda meydana gelecek herhangi deformasyonun do÷al sit
alanÕnÕ do÷rudan etkileyece÷inden do÷al sit alanÕ dÕúÕnda bÕrakÕlan kÕyÕ, kumsal ve kumul
sistemi do÷al sit alanÕna dahil edilmelidir.
30. Acarlar Longozunun yok olmasÕnÕn önlenebilmesi için, bölgede planlanan ve/veya
projelendirilen tüm sanayi kuruluúlarÕ ile ilgili iúler derhal durdurulmalÕ, izleme
çalÕúmalarÕ en kÕsa zamanda baúlatÕlÕp, gerekli veriler elde edilip, sonuçlarÕ
de÷erlendirilmeden, kamu yararÕ öncelikli olarak gözetilmeden hiç bir yatÕrÕm faaliyetine
geçilmemelidir.
31. Do÷al de÷erlerin geri dönülemez kayÕplarÕna neden olmamak için, bölgede yapÕmÕ
planlanan her türden büyük yatÕrÕmlarÕn do÷al de÷erlere verece÷i zarar ayrÕntÕlÕ olarak
incelenmeden ve zarar vermeyece÷i saptanmadan yatÕrÕm kararlarÕ verilmemelidir.
32. Acarlar Gölü Longozu Orman sulak alanÕ için kabul edilen Yönetim PlanÕnda yer alan
özel hüküm bölgesi plandan tamamen çÕkarÕlmalÕdÕr.
33. Özellikle Kocaali-Karasu-Kaynarca arasÕnda kalan bölgenin ekolojik hassasiyetleri göz
önünde bulundurularak sahada yerel halkÕn da dahil olaca÷Õ koruma kullanÕm dengesinin
tesisi için entegre bir yönetim ve izleme planÕ geliútirilmelidir.
34. Alan ve yakÕn çevresine iliúkin, mevcut arazi örtüsünü gösteren haritalarla farklÕ peyzaj
analizleri yapÕlmalÕdÕr.
35. AlanÕn sol ve sa÷ sahil bölümü, peyzajÕn su fonksiyonu açÕsÕndan önemli alanlardÕr. Bu
tür alanlarÕn alanda yapÕlacak bazÕ ek analizlerle de desteklenerek, do÷al süreçlerin
devamÕ açÕsÕndan önemli alanlarÕn koruma amaçlÕ kullanÕmÕ üzerine odaklanÕlmalÕdÕr.

79

O÷uz Erol, “Türkiye’de KÕyÕlarÕn Do÷al Niteli÷i, KÕyÕnÕn ve KÕyÕ varlÕklarÕnÕn KorunmasÕna øliúkin “KÕyÕ Kanunu”
UygulamalarÕ Konusunda Jeomorfolojik YaklaúÕm”. KÕyÕlarÕmÕz, Mevzuat, Planlama, Uygulama Semineri. BayÕndÕrlÕk ve
øskan BakanlÕ÷Õ Teknik AraútÕrma ve Uygulama Genel Müdürlü÷ü. Ankara, 1993.

119

36. Kumsallar üzerinde bulunan, KumullarÕn stabilitesinin sa÷lanmasÕnda etkili olan
Cionura erecta (L.) Griseb, Leymus racemosus (Lam.) Tzvelev subsp. sabulosus
(M.Bieb.), Otanthus maritimus (L.) Hoffmanns. & Link’ bitki topluluklarÕnÕn tahribinin
önlenmesi, kÕyÕ üzerinde yapÕlacak tüm çalÕúmalarda özellikle bu bitki gruplarÕnÕn
bulundu÷u bölümlerde özel önlemler alÕnmasÕ gerekmektedir. Aksi takdirde mevcut bitki
örtüsünün tahribi, rüzgâr erozyonunu hÕzlandÕracak ve kumul hareketlerinin artmasÕna
neden olacaktÕr.
37. Alanda Karasu limanÕ ile ortaya çÕkan sorunlarÕ çözümünde kullanÕlacak önerilerin kÕyÕ
peyzajÕn görsel niteli÷ini bozmayacak biçimde konumlandÕrÕlmasÕ gerekmektedir.
38. KÕyÕ ile ilgili yapÕlacak çalÕúmalarda, alanda var olan mevcut habitat lekelerinin
güçlendirilmesi zaten karayolu ve akarsularla izole olmuú habitatlar içinde yaúayan
canlÕlarÕn yaúamlarÕnÕn sürdürülebilirli÷i için bir gerekliliktir. Bu kapsamda kÕyÕya paralel
habitat koridorlarÕnÕn güçlendirilmesi yönünde çalÕúmalara da ihtiyaç bulunmaktadÕr. Bu
koridorlarÕn geliútirilmesinde Kocaali’den baúlayan Karasu ve Acarlar longozu ile devam
eden sahil úeridi bütüncül olarak de÷erlendirilmelidir.
39. Birer Dünya mirasÕ olan böylesi hassas, risk altÕndaki alanlarÕn korunmasÕ aynÕ zamanda
yörede yaúayanlara ekonomik girdi sa÷layabilecek potansiyeli de barÕndÕralar.
40. Su ile ilgili yasal düzenlemeler yeniden gözden geçirilmeli, “..su kaynaklarÕnÕn
korunmasÕna ve sürdürülebilir bir úekilde kullanÕlmasÕna dair politikalar oluúturmak,
ulusal su yönetimini koordine etmek...” görevinin bir bakanlÕ÷a verilmesi yeterli
olmamakta, su yapÕlarÕna iliúkin görev ve sorumluluk verilen kurum sayÕsÕnÕn azaltÕlmasÕ
etkin denetim ve koordinasyon için gereklidir.
Son Söz

Nehirler üzerinde yapÕlan barajlar, madencilik faaliyetleri adÕ altÕnda gerçekleútirilen
düzensiz, kontrolsüz kum alÕmÕ ile liman, dalga kÕran gibi di÷er kÕyÕ kullanÕmlarÕnÕn
“beklenen sonucu” kÕyÕ aúÕnmasÕdÕr. Bu sürecin do÷al olarak ortaya çÕkardÕ÷Õ çevre felaketi,
yanlÕú yapÕlaúma ile birleúti÷inde maddi kayÕplarÕn katlanarak artmasÕ kaçÕnÕlmaz olacaktÕr.
Maddi kayÕplarÕn yanÕnda, de÷erini ölçme imkânÕ olmayan gelece÷imizin garantisi olan
insanlÕ÷Õn ortak mirasÕ do÷al alanlarÕn kaybÕnÕn telafisinin mümkün olmadÕ÷Õ da
unutulmamalÕdÕr.
Bu nedenle, kÕyÕ kesiminin oluúumunda ve kÕyÕ kesiminin devamlÕlÕ÷ÕnÕn sa÷lanmasÕnda
birinci derece rol oynayan Sakarya Nehri’nin havza bütününde ele alÕnmasÕ zorunluluktur.
AynÕ zamanda planlama yaklaúÕmÕ olarak, kÕyÕ alanÕnÕn gerisindeki etkileúim bölgesinin deniz
bölgesi ile birlikte de÷erlendirildi÷i bütüncül bir yaklaúÕmÕn, “bütünleúik kÕyÕ alanÕ
yönetimi”nin benimsenmesi planlamanÕn ve mühendisli÷in gere÷idir.
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Ümit ÖZCAN (ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ)
Mehtap ERCAN BILGEN (Ziraat Mühendisleri OdasÕ)
Karasu ÇalÕúma Grubu ønceleme Heyeti

Mustafa ERGÜN (TMMOB)
Gürel DEMøREL (TMMOB)
Ayúegül ORUÇKAPTAN (TMMOB)
Ayúe IùIK EZER (TMMOB)
Bülent AKÇA (TMMOB)
YalçÕn YÜKSEL (ønúaat Mühendisleri OdasÕ)
Seval ASLAN (Jeoloji Mühendisleri OdasÕ)
Yusuf AKÇAY (Jeoloji Mühendisleri OdasÕ)
Cemalettin KÜÇÜK (Metalurji Mühendisleri OdasÕ)
Canan ÇIVICI UYGUR (Meteoroloji Mühendisleri OdasÕ)
Osman UZUN (Peyzaj MimarlarÕ OdasÕ)
Kocaeli øKK Bileúenleri
Mehmet EYÜPOöLU (Jeoloji Mühendisleri OdasÕ)
Gülhis KUYGUN (Mimarlar OdasÕ)
Kenan SARIOöLU (Makina Mühendisleri OdasÕ)
KÕvanç KUTLUCA (ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ)
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EK 1: KARASU øHSANøYE KÖYÜ MUHTARLIöI YAZISI
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EK 2: DSø CEVAP YAZILARI
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Foto÷raf - 1,2,3 Ayúe IúÕk Ezer
Foto÷raf - 4,5,6,7,8,9,10,11,12 Bülent Akça
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