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Rektör
Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI;
İnsanın yaşam sürecinin her döneminde hayati faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için su,
temel bir ihtiyaçtır. Dünya yüzeyinin ¾’ünün sularla kaplı olmasına rağmen kullanılabilir
tatlı su miktarı oldukça sınırlıdır. Bugün teknik olarak, ekonomik, yenilenebilir ve kullanılabilir su miktarı kişi başına yıllık 1500-1700 m3 olan ülkemiz ise “Su Stresi Yaşayan Bir
Ülke” olarak değerlendirilebilir. İçme suyu havzası olması yanı sıra, tarımsal kullanım ve
balıkçılık başta olmak üzere birçok alanda kullanılan Eğirdir Gölü, Türkiye’nin 2. büyük tatlı
su gölüdür. Ayrıca biyoçeşitlilik açısından da Türkiye’deki en önemli sulak alanların başında
gelmektedir. Bu bağlamda su kaynaklarının azaldığı ülkemizde Eğirdir Gölü hem Göller Bölgesi, hem de ülkemiz açısından stratejik öneme sahip bir su kaynağımızdır.
Su kaynaklarının etkin kullanımı, çevresel, sosyal ve ekonomik kriterler çerçevesinde, kalitesinin korunarak tüm kullanıcılar için sürdürülebilir su yönetiminin sağlanması ve bu
konuda araştırmalar yapılarak bilimsel sonuçların paylaşılması oldukça önemlidir. Bu çerçevede Isparta Valiliği, ISVAK ve üniversitemizin işbirliği ile hazırlanan ve yine üniversitemiz
ev sahipliğinde düzenlenen “Gözbebeğimiz Eğirdir Gölü: Sorunlar, Çözümler” başlıklı panel
Eğirdir Gölü’nün mevcut durumunun ortaya konularak, korunması ve yönetim stratejilerinin belirlenmesi adına oldukça büyük önem arz etmektedir.
Panelimiz çıktılarının paylaşımı ve aktarımı ile gelecekte yapılacak çalışmalara öncülük edeceğine yürekten inanıyor, hayırlı olması dileklerimle saygılar sunuyorum.
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PROGRAM
Gözbebeğimiz Eğirdir Gölü Paneli: Sorunlar & Çözümler
6 Şubat 2019
SDÜ M. Lütfü ÇAKMAKÇI Kültür Merkezi
ISPARTA

09.30-10.00 Açılış Konuşmaları:
- SDÜ Su Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Şehnaz ŞENER
- ISVAK Başkanı Ahmet ŞAHLAN
- DSİ 18. Bölge Müdürü Mahmur BERBER
- ISUBU Rektörü, Prof. Dr. İbrahim DİLER
- SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI
- Isparta Valisi Ömer SEYMENOĞLU

I. OTURUM: Eğirdir Gölü’nün Geçmişi ve Bugünü
Oturum Başkanı: Prof.Dr.Doğan ALTINBİLEK
10.00-10.15

Prof.Dr.Doğan ALTINBİLEK

Tarihte Eğirdir Gölü

10.15-10.30.

(ODTÜ Emekli Öğretim Üyesi ve Eski
DSİ Genel Müdürü)

Eğirdir Gölü: Günümüzdeki
Durum

10.30-10.45.

Ömer ŞENGÖL (Eğirdir Belediye
Başkanı)

Eğirdir Gölü

10.45-11.00

Mehmet Sezgin
(Gelendost Beld. Bşk / EKOBİR Bşk )

Eğirdir Gölü

11.00-11.15 Çay-Kahve arası
II. OTURUM: EĞİRDİR GÖLÜ SU BÜTÇESİ
Oturum Başkanı: Prof.Dr.Semra KURUCU
11.15-11.30

Prof. Dr. Mehmet EKMEKÇİ
Hacettepe Ünv., Jeoloji Müh. Bölümü

Sürdürülebilir Sulak Alan
Yönetimi Açısından Su Bütçesi
Hesaplamalarının Yeri ve Önemi:
Eğirdir Gölü

11.30-11.45

Ahmet ÖZBEK
DSİ Genel Müd., Etüt Plan ve Tah.
Daire Bşk. Yrd.

DSİ Faaliyetleri

11.45-12.00

Himmet Kargı
DSİ 18. Bölge Müd, Havza Yönetimi
İzleme Tahsisler Şube Müdürü

DSİ ve Eğirdir Gölü Havzası
Projeleri

12.00-12.15

Ömer Kaya
Meteor. Antalya B. Müd. Yrd.

Eğirdir Gölünde Yağış ve Buharlaşma

12.30-13.30 Öğle Yemeği
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III. OTURUM: EĞİRDİR GÖLÜ SU KALİTESİ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayşen DAVRAZ
13.45-14.00

Doç. Dr. Şehnaz ŞENER
SDÜ Jeoloji Müh. Öğretim Üyesi

Eğirdir Gölü Havzasındaki Baskılar ve Su Kalitesine Etkileri

14.00-14.15

Dr. Cafer BULUT
SAREM Temsilcisi

Eğirdir Gölü Su Kalitesinin Mevcut Durumun Değerlendirilmesi

14.15-14.30

Çiğdem Özonat
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü

Eğirdir Gölü Özel Hükümleri

IV. OTURUM: EĞİRDİR GÖLÜ SU ÜRÜNLERİ ve KUŞ FAUNASI
Oturum Başkanı: Prof.Dr.İskender Gülle
14.30-14.45

Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK
ISUBU Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi

Eğirdir Gölü Balık Faunasının 100 Yıllık Değişim Süreci ve
Balıkçılığa Etkisi

14.45-15.00

Doç. Dr. Mahir Kanyılmaz
Kaynak Yönetimi ve Balıkçılık
Yapıları Daire Başkanı

Eğirdir Gölü’nde Balıklandırma Faaliyetleri

15.00-15.15

Prof. Dr. İlhami Kiziroğlu
Prof. Dr. Ali Erdoğan
Akdeniz Üniversitesi, Ekoloji
Anabilimdalı başkanı

Göller Bölgesi – Eğirdir Gölü Ornitofaunası ve Karşılaşılan
Sorunlar, Çözüm Önerileri

15.15-15.30 Çay-Kahve arası
V. KAPANIŞ OTURUMU: ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
15.30-17.00

Yönetici: Prof.Dr.Doğan ALTINBİLEK
ODTÜ Emekli Öğretim Üyesi ve Eski DSİ Genel Müdürü
Prof.Dr.Mehmet EKMEKÇİ
Hacettepe Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
Prof.Dr.Güler EKMEKÇİ
Hacettepe Üniversitesi, Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi
Mahmut BERBER
DSİ 18. Bölge Müdürü
Dr. Şerif ÖZONGUN
Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürü, Ziraat Yüksek Mühendisi
Şakir ÇINAR
Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürü, Su Ürünleri Yüksek Mühendisi
Zeki TARHAN
(ISVAK Temsilcisi, Ekonomist-Yazar
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AÇILIŞ KONUŞMALARI
6 Şubat 2019
SDÜ M. Lütfü ÇAKMAKÇI Kültür Merkezi
ISPARTA

KONUŞMACILAR
SDÜ Su Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Şehnaz ŞENER
ISVAK Başkanı Ahmet ŞAHLAN
DSİ 18. Bölge Müdürü Mahmur BERBER
ISUBU Rektörü, Prof. Dr. İbrahim DİLER
SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI
Isparta Valisi Ömer SEYMENOĞLU

DOÇ. DR. ŞEHNAZ ŞENER
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
SU ENSTİTÜSÜ MÜDÜRÜ
Sayın Valim, Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanlarım, Sayın Rektörlerim, Üniversitelerimizin saygı
değer Öğretim üyeleri kurumlarımızın
değerli yöneticileri ve temsilcileri, sevgili öğrencileri kıymetli basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler.
Isparta Valiliği, ISVAK, Ispartalılar eğitim, kültür, sağlık, turizm, yardımlaşma ve dayanışma vakfı ve Süleyman Demirel Üniversitesi Su Enstitüsü işbirliği ile düzenlenmiş olan göz bebeğimiz Eğirdir Gölü sorunlar
ve çözümler konulu panelimize hepiniz hoş geldiniz, onur verdiniz.
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Dünyada gün geçtikçe daha da önem kazanan su kaynakları hem ulusal hem de
uluslararası platformlarda sürekli gündemde olan bir konudur. Nüfus artışı,
su kaynaklarının kirletilmesi ve plansız
kullanımı, iklim değişikleri ve küresel
ısınmanın da etkisi ile mevcut durumda
sınırlı bir kaynak olan su kaynaklarımızın
kullanılabilirlik özelikleri de azalma eğilimi göstermektedir. İçinde bulunduğumuz
durumda toplum olarak suyun önemini
ve vazgeçilmezliğin farkına varmalı ve kısıtının doğurabileceği sonuçları dikkate
alarak mevcut kaynaklarımızın su yönetimlerini gerçekleştirmek zorundayız. Su
havzasından temel faydalanma amacı su
temin etmek ise zaman zaman bu amaçla
çelişebilecek diğer kullanımları en uygun
şekilde harmanlamak ve yönetmek gerekir. Burada ana hedef su miktarını ve su
kalitesini en yüksek seviyede tutmaktır.
Yüzeysel ve yer altı suyu havzalarında
havza bazında planlama ve yönetim konusunda dünyada izlenen değişimler ve bu
değişimler doğrultusunda oluşturulan politikalar son yıllarda ülkemizde de kabul
görmektedir. Böylece dünyada kısıtlı bir
kaynak olan tatlı su potansiyelinin planlı
koruma, kullanma dengesinin sağlanması
ile sürdürülebilir bir su yönetimi mümkün
olacaktır. Bu bağlamda Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde 2010 yılında
kurulmuş olan Su Enstitüsü Türkiye de
ve Göller Bölgesindeki su kaynaklarının
optimum şekilde planlanmasını ve sürdürebilirliğini sağlamak amacıyla kendisine
bağlı çok disiplinli alanlarda projeler üreterek çözümler geliştirmekte, bunun yanı
sıra Lisansüstü eğitim ve öğretim faaliyet-

leriyle nitelikli araştırmacılar yetiştirmektedir. Bugün burada gerçekleştireceğimiz
panelimizin konusunu oluşturan Eğirdir
Gölü Türkiye’nin 2.büyük tatlı su gölü
olup sulama, turizm, su ürünleri yetiştiriciliği gibi kullanımlarının yanı sıra Isparta
ilinin içme suyu kaynağı olarak kullanılması sebebiyle bölgemiz için en önemli
su kaynağımızdır. Ancak son yıllarda küresel iklim değişikliğinin de etkileriyle göl
su seviyesindeki düşüşler, havza bazında
kirleticilerin göl su kalitesine olan olumsuz etkileri dikkate alındığında gölün geleceğe yönelik su kalitesinin ve ekolojik
dengesinin bozulabileceği ön görülmektedir. Eğirdir Gölü’nü gelecek nesillere en
iyi şekilde bırakmak hepimizin sorumluluğudur. Bu sorumluluk bilinciyle bugün
burada düzenlemiş olduğumuz panelimiz
kapsamında yapılacak olan oturumlarda
Eğirdir Gölü’nün geçmişten günümüze göl
su bütçesi, su kalitesi, su ürünleri ve kuş
faunası konularına ayrıntılı olarak değinilerek mevcut durumdaki sorunlar bilim
insanlarımız ve temsilcilerimizin katkılarıyla ortaya konulacak ve ortaya konulan
sorunların çözümlerine yönelik öneriler
geliştirilecektir. Panelimize katkı sunan
değerli bilim insanlarımız ve kurum temsilcilerimiz ile birlikte gölü her yönüyle ele
alarak uygulanabilir sonuçların ortaya konulacağına inancım tamdır. Elde edilecek
sonuçların ve akabinde alınacak kararların başta Eğirdir Gölü ve Eğirdir Gölü’nü
kullanan tüm paydaşları açısından hayırlı
olması temennisiyle organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyor sizleri
saygıyla selamlıyorum.
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AHMET ŞAHLAN
ISPARTALILAR EĞİTİM, KÜLTÜR, SAĞLIK,
TURİZM, YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA
VAKFI (ISVAK) BAŞKANI
Sayın Valim, değerli Rektörlerim, kaymakamlarım ve belediye başkanlarım,
değerli konuklarımız, saygı değer izleyicilerimiz hepinizi saygılarımla selamlarım.
Merhum Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel’in kurucusu olduğu ISVAK, Isparta dışındaki Ispartalıların en
büyük sivil toplum kuruluşudur. Gurbetteki Ispartalıların tümü doğdukları
topraklara karşı duyarlı birer Isparta sevdalısıdırlar. Son zamanlarda
ülke medyasında güncel hale gelen Eber ve Burdur Göllerindeki su çekilmeleri ile Beyşehir Gölünden gelen endişeli haberlerden hemşerilerimiz
Eğirdir Gölü’nde de benzer krizlerin yaşanmasından endişelenmişlerdir. Vakfımıza hemşerilerimizden gelen yoğun toplantı, panel, sempozyum yapma taleplerini değerlendiren yönetim kurulumuz Ankara’daki
akademisyen hemşerilerimizle 3 ay süren inceleme ve değerlendirme
çalışmaları neticesinde ISVAK vakıf merkezinde çalıştay yapılmasını değerlendirmiştir. Bu etkinliğin fazla etkili olmayacağını bunun Isparta’da
yapılmasının daha doğru olacağını düşünerek rektörümüz Sayın Prof.
Dr. İlker ÇARIKÇI’nın kapısını çalarak düşündüğümüz ve planladığımız
bu bilimsel toplantının SDÜ çatısı altında birlikte yapılmasını teklifini
ilettik. Sağ olsun rektör hocamız bu çalışmanın çok yerinde olduğunu
bütün bilimsel ve idari desteklerin verileceğini ifade ederek bizleri memnun etmiştir. Vakıf olarak kendisine şükranlarımızı sunarız. Valiliği ziyaretimizde valimiz Sayın Ömer SEYMENOĞLU toplantının Isparta’ da
yapılmasından memnuniyet duyacağını her türlü desteğin valilik tarafından verileceğini Ankara’dan gelen heyeti misafir etmekten memnuniyet duyacağını ifade etmişlerdir. Kendilerine sonsuz teşekkürlerimizi
sunarız. Ankara’dan gelen, SDÜ den katılan akademisyenlerle ilimizden
katılan il bürokratlarının yaptıkları çalışmalar neticesinde sunacakları
bildiriler ile yapılacak olan açık oturumlar neticesinde ortaya çıkacak
bilimsel sentezi ülke coğrafyamızın en güzel doğal varlıklarından göz
bebeğimiz Eğirdir Gölü’nün hayatiyetine yön vererek büyük katkı sunmasını temenni ederiz. Bu toplantının bilimsel sonucunun ülke ve yerel
yöneticilerimize, göl çevresindeki hemşerilerimize, tarım işletmelerine,
su ürünleri avcılarına, eğitim kurumlarına ışık tutmasını çalışmalarına
yön vermesini gölümüzün korunması için halkımızın bilinçlendirilmesi
açısından da katkılar sunmasını dileriz. Yaptıkları bilimsel çalışmalarla
toplantımıza bildiri ve katkıları ile verecekleri desteklerden dolayı bilim
10

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ / PROF. DR. M. LÜTFÜ ÇAKMAKÇI KÜLTÜR MERKEZİ

adamlarımıza, bürokratlarımıza, panelistlerimize başarılar diler hepsini saygılarımla selamlarım.
Ayrıca, Isparta ve vakfımız için özel ve
önemli bir toplantı merhum Cumhurbaşkanımızın 1955 yılında kurduğu Türkiye
Tabiatını Koruma Derneği’nin 2.kurucu
üyesi bir asırlık çınar 101 yaşında Sayın
Yunus ENSARİ de bizimle otobüsle bu
toplantıya katılmak üzere Isparta’ya teşrif
ettiler. Dolayısıyla kendilerine de bu vesile
ile teşekkür etmeden geçemeyeceğim tekrar hepinize saygılar sunuyorum.

MAHMUR BERBER
DSİ 18. BÖLGE MÜDÜRÜ
Dünyadaki yaşamın sürdürülmesi adına
suyun önemi elbette tartışılmaz bir gerçektir. Bu nedenle insanlar ilk çağlarda
yerleşim yerlerini su kaynaklarının kenarlarına, taşkın sahalarının dışında kurmaları bir tesadüf değildir. Su aynı zamanda
enerji üretimi, tarım, içme, kullanma ve
sanayi suyu gereksinimi duyan ekonomik
ve sosyal kalkınma için vazgeçilmez olan
ekonomik bir metadır. Bu yüzden her su
birikimini etkin, adil ve doğru bir şekilde

kullanmalıyız. Bu maksatla DSİ Genel Müdürlüğümüzce Türkiye de 25 adet hidrolojik havzaya ayrılmıştır. Eğirdir ve Kovada
Gölleri ülkemizin bu 25 hidrolojik havzasından 9.su olan Antalya havza içerisinde
yer almaktadır. Eğirdir Gölü içme suyu,
sulama, balıkçılık, turizm faaliyetlerinin
vazgeçilmezidir. Eğirdir Gölü ve havzasında yer alan DSİ projelerimizi panel içerisinde sizlere aktaracağız. SDÜ Su Enstitüsü Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen
“Göz Bebeğimiz Eğirdir Gölü” panelinin
başta ülkemiz olmak üzere memleketimiz
Isparta ilimize hayırlara vesile olmasını
diliyoruz ve sizleri saygıyla selamlıyorum.

PROF.DR. İBRAHİM DİLER
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRÜ
Hükümdar Kroisos, Sivri tepeden her
mevsim ve her saat renk değiştiren göl
manzarasını seyrettikten sonra Eğirdir
kentini bu tepenin ardına kurmuş olsa
gerek. Barla ve Çirişli dağları ile çevrilmiş
engebeli arazinin tam da ortasında yer
alan bu alana halkımız tarafından 7 renkli göl ifadesi kullanılmaktadır. Eğirdir bu
anlamda bir tabiat harikasıdır. Bu gölün
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yaklaşık 468 km2 alanı, mevcut ortalama derinliği 5-6 m. olup, max. 16
m., min. 5 m.’e kadar inebilen bir özelliği mevcuttur. Eğirdir milyonlarca
yıl öncesinden beri yer kabuğunun oluşumu esnasında oluşan tektonik
bir gölümüzdür. 7 renkli göl denmesiyle birlikte bir anda göller bölgesinin de turizm köşelerinden biri olmuştur. Göl ve çevresi tabiat yürüyüşlerinden tutunda, dağcılık, yamaç paraşütü, mağaracılık, yüzme gibi
çok geniş yelpazede spor etkinlerine ev sahipliği yapmaktadır. Gölden
bahsedip de buranın balıklarından, ev sahibi olan balıklarından bahsetmemek uygun olmaz. Çok değil yaklaşık 15-20 yıl öncesinde Can Ada da
bir balık lokantasında dostlarla yenilen sazan dolması ki sadece Eğirdir’e
has bir üründür başka yerde yok ya da levrek tavanın lezzeti. 70 yılların
başından 80’li yılların ortasına kadar 2000’e yakın balıkçı ailesi ve ülke
ekonomisine altın yıllar yaşatan Anadolu’nun tek kereviti ve dünyada
da “Turkish crayfish” yani Türk kereviti denilen çok narin ıstakozumuz
ama 1984 beri azalan bir ivmeyle kerevit vebası hastalığı oluştuğu için
ne yazık ki şimdi oldukça yeni yeni kıpırdanmaya başladı 20-30 yıl sonra,
bunun dışında yine 1955’de Sudak türü aşılanıncaya kadar 11 yerel türümüz vardı. Sudaktan sonra bu 3-4 türe indi ve Sudak gölde besin bulamayınca artık o da azalmaya başladı. Bildiğimiz gibi ne yazık ki gölümüz
yaşlanmaktadır. Bu biyolojik gerçeği göz ardı edemeyiz ancak hızlandırmak veya yaşlandırmayı geciktirmek biz insanoğlunun elinde. Doğa
ve çevresel faktörün etkisinin yanında koruma ve kullanma dengesini
daima korumalıyız. Eğer bu durumu kendi lehimize sadece kullanmak
üzerine kurgulamaya devam eder isek bu değerlerimizi yakın zamanda
kaybetmekle karşı karşıya kalabiliriz. Küresel ısınma malum. Bu anlamda Eğirdir Gölü için de gerekli önlemlerin alınması lazım. Sonuç olarak
Eğirdir Gölü günümüzde kirlilik, aşırı bitkisel gelişim, yeni türlerin göle
girmesi ve doğal türlerin yok olması, su seviyesindeki değişimlerden kaynaklanan pek çok çevresel etkinin baskısı altındadır. Büyük çoğunluğu
elindeki güzelliğin değerlerini bilmeyen insan odaklı ve son yıllarda artan bu sorunlar bir çözüme ulaşmadan devam ettiği sürece 7 renkli göl
için ağıt yakmaya devam edebiliriz. Bugün gün boyu Eğirdir Gölü’müzün
bütün sorunları enine boyuna ele alınmaya çalışılacaktır. Bu kapsamda
bu organizasyon düzenleyen özellikle ev sahipliği yapan Su Enstitüsüne
ve diğer yetkililere kalben teşekkürlerimizi arz ederiz. Çünkü Su Enstitüsü bizim için farklı bir önem arz ediyor. 2010’ da 9. Cumhurbaşkanımız
merhum Süleyman Demirel tarafından kurulan Su Enstitüsü 2. müdürlüğü 2011-2015 dönemlerinde tarafımdan idare edilmiş ve SDÜ 1007
TÜBİTAK KAMAG projesini multidisipliner bir çalışma anlayışı içerisinde çok farklı bilim insanlarımızdan oluşan bir kapsamda 3,5 milyonluk
bir projeyi Isparta’mıza Üniversitemize kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşamaktayım. Bu proje bugünlerde sona erdi. Su Enstitüsünün
ivme kazanarak bu tür etkinliklerin başlamasından dolayı da yönetimi
özellikle tebrik etmek istiyorum. Bundan sonra bildiğiniz gibi artık Isparta’da 2 tane üniversitemiz var Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesinin bağrından çıkmış yeni genç bir
üniversite. Su Ürünleri Fakültemiz Isparta Uygulamalı Bilimler Üniver12
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sitesinin bünyesinde olup bu tür etkinliklerde Su Enstitüsü ve Su Ürünleri Fakültesi işbirliğinin artarak devam etmesini
diler hepinizi üniversitem adına saygıyla
selamlarım.

PROF. DR. İLKER HÜSEYİN ÇARIKÇI
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ
Göz bebeğimiz Eğirdir Gölü paneli bizim
açımızdan da üniversitemiz açısından da
çok değerli bir çalışma. Bu arada bunu da
belirtmek isterim Eğirdir Gölü hem Isparta için hem bölge için hem Türkiye için
bunu bugün zaten defalarca duyacaksınız
çok stratejik öneme sahip bir unsur aslında çok değerli bir varlık, zenginlik bizim
açımızdan. Üniversiteler açısından da
bunu araştırmak bununla alakalı gerek geleceği ile ilgili gerek korunmasıyla alakalı
planları oluşturmak buna bütçe ayırmak
bunla ilgili etkinlikleri yapmak üniversitenin asli görevlerinden bir tanesi hiçbir
üniversite zaten bundan kaçamaz. Ben bu
arada teşekkür ediyorum sayın rektörüme
ve SDÜ ile ilgili de bir iki şeyde söylemek
istiyorum. Belki bugün üniversitemize ilk
defa gelen misafirlerimiz de var. Tabi bu
üniversite kökleri 76 yıllarına dayanan bir

üniversite, daha sonra 80’lerin başında
Akdeniz Üniversitesi bünyesinde faaliyet
gösterirken 1992’de SDÜ ismiyle münferit bir üniversite haline geliyor. 2006’ da
bağrından Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi çıkıyor ve 2018’ de Isparta Uygulamalı
Bilimler Üniversitesi tekrar ikinci bir üniversite olarak bağrından çıkıyor. Bu bizim
için, bölge insanları için çok mutluluk verici çünkü Isparta bu anlamda bir eğitim
kenti fakat Isparta önümüzdeki yıllarda
bir araştırma kenti, araştırma alt yapısı
olan bir kent olacak çünkü bu üniversite
inşallah gelecek dönemlerde ISUBÜ ile
el ele bir araştırma üniversitesi olacak.
Ben bu arada eski rektörlerimizden Sayın
Çakmakçı hocamda buradalar ben ona da
etkinliğimizde bizimle beraberler ona da
emeklerinden dolayı burada çok teşekkür
ediyorum. Eğirdir Gölü çalışması içinde
olacağız çünkü bu üniversite bir araştırma
üniversitesi Türkiye’ deki indekslerde reytinglerde araştırma alt yapısıyla ile ilgili
sıralamalarda 15 ile 25 arasında bir yere
oturuyor aslında bu üniversite ama şöyle
bir güzelliği var 92 de kurulmuş üniversiteler içinde de ilk 3’te dolayısıyla kendi
liginde yani kendi döneminde kurulmuş
üniversiteler içinde araştırma misyonunu
üstlenme iddiası olan bir üniversite. Isparta’nın geleceği açısından da bu çok önemli
üniversite sadece öğrencilerin çokluğuyla,
bölgenin ekonomisine yaptığı katkıyla
ölçülmemeli bu üniversitenin 100’e yakın doktora programı var. 1500’den fazla
doktora öğrencisi var. Bunların da ülkenin
geleceği açısından çok değerli olduğunu
düşünüyorum. Bu anlamda bazı adımlar
atılıyor şu anda işte Eğirdir Göl’ü panelini
bugün yapacağız ama şunu da müjdelemek isterim bununla ilgili bugün oluşturulan kitap da hepinize basıldıktan sonra
sunulacak akabinde de SDÜ kendi araştırma bütçesinden 2019 yılında bir Eğirdir
Göl’ü araştırmasını destekleyecek önemli
bir bütçede ayıracağız Eğirdir Göl’üne. Bunun çok değerli olduğunu düşünüyoruz
13
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önümüzdeki 1-1,5 yıllık bir çalışma olacak, bunun sonuçlarını da 2-3
sene içerisinde önünüze huzurunuza belki bir ayrı etkinlikle bir panelle tekrar sunumunu yapacağız. Sadece Eğirdir Gölü’yle alakalı değil tabi
bir yandan Eğirdir Göl’ünü korumaya çalışırken bir yandan burada biliyorsunuz mermercilik ve doğal taş sektörleri de ekonomiye önemli bir
katkı sağlıyor bunlar çelişki gibi ama bizim hepsini aynı anda çalışmamız
gerekiyor çünkü bölgenin ekonomisi de önemli bu anlamda bir yerel ekonomik kalkınma vizyonu diye bir projemiz vardı. Bu proje kapsamında
da bu sene hemen fırından yeni çıktı diyebilirim. Mermercilik, doğal taş
sektörü, turizm sektörü tabi Eğirdir Göl’ü deyince bir boyutun da tabi
turizm sektörü vb. sektörlerle ilgili çalıştayların sonucunda ürettiğimiz
kitapları da biz bastık talep edenlere de bunları sunacağız inşallah. Bu
anlamda bu panel bizi çok heyecanlandırıyor, ben tekrar her birinize tek
tek canı gönülden üniversitem adına hoş geldiniz diyorum. Bu panelinde
inşallah hayırlara vesile olmasını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum.

ÖMER SEYMENOĞLU
ISPARTA VALİSİ
Isparta valisi olarak göreve başlayalı
henüz bugün 30. günümüz sevgili konuklarım ve geçmişten beri benim yöneticiliğim genelde alanda kaymakamlığımdan beri makamın dışında alanda,
köylerde, ilçelerde, kurumlarda, ziyaretlelerde, incelemelerde geçiyor o günden bugüne dek bu şekilde devam ediyor. Bunu niçin söylüyorum, birazdan
alt alta sıralayacağım hususları emin
olun ki alanda vatandaşlarımızdan ve
valilikten bana gelen hoş geldin ziyaretine gelen çok değerli konuklarımızdan
edindiklerimi sıralayacağım bu niçin
önemli işin bilimsel tarafının ben şuanda dışında kendimi tutmaya çalışıyorum. Çünkü uygulama tarafındayım
ancak bir yönetici olarak ilin en üstü
olarak bizim iki gömleğimiz var hem bilim tarafı, hukuk tarafı birde uygulama tarafı var. Bunu söylememim sebebi bugün gün boyunca devam
edecek olan bu paneldeki oturumlarda mutlaka önemli konular tartışılacak, sonuçlara varılacak ama bunların uygulanabilirliğini şimdiden ön
görmek lazım. Uygulamak bizim boynumuzun borcu mutlaka bunu uygulayacağız ancak alacağımız kararlar çıkan sonuçları bir de o alanda yaşayan vatandaşlarımız için o coğrafyayı kullanan insanlarımız için de
uygulanabilir olmasına dikkat etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Kısaca şunları hemen aklıma geldiği için sıralayabilirim alandan aldıklarımızı. Eğirdir Gölü’nün üstün yanlarını öncelikle ortaya koymak lazım biraz
önceki saygıdeğer konuşmacılar bir kısmından bahsetti ancak bilim in14
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sanlarımız bunu daha ayakları üstüne
oturacak şekilde panelde tartışacaktır.
Çünkü üstün yanlarını ortaya koymamız
lazım ki bizim bunu vatandaşa kabul ettirmeliyiz. Alanda anlatıp belediye başkanı
arkadaşlarımız burada, muhtar arkadaşlarımız var, kaymakam arkadaşlarımız var,
kuruluşların temsilcileri var, alanda direk
vatandaşla yüz yüze olan ve uygulanabilirliğini onlara izah edecek olan arkadaşlarımız yani. Bu üstün yanlarını öncelikle çok
nitelikli, çok doğru ve kabul edilebilecek
bir şekilde ortaya koymamız lazım. Kısaca
şunu söyleyebilirim yani bunda hemfikir
olduğunuzdan da eminim. Eğirdir Göl’ü
hepimizin gölü önce Eğirdir’lilerin, Isparta’nın, ülkemizin ve dünyamızın gölü ve
bazı üstün nitelikleri var bunlar neler olabilir. Bir doğa harikası olduğu üzerinde
hem fikiriz zaten bunu kimse tartışmıyor
o bölgede yaşayan insanımız da tartışmıyor. Diyor ki bizim Eğirdir Gölü’müz var
doğa harikası bu atalarımızdan bize miras
bizden de çocuklarımıza miras olarak bırakılası diyor. Bu anlayışı kabul ediyoruz
ama uygulamaya gelince tabi sıkıntılar o
zaman başlıyor. Uygulama sırasında Eğirdir Gölü 1.derecede tabi doğal sit alanı
olarak ilan edilmiş bunun da getirdiği bazı
yükümlülükler var vatandaşlar için. En
büyük tatlı su gölümüz, aynı zamanda
içme suyu kaynaklarından da en büyük
içme suyu kaynaklarından da bir tanesi.
Isparta merkez de dahil olmak üzere bir
çok bölgemiz Eğirdir Gölü’nden içme suyu
olarak da faydalanmakta. Yaban hayati
için eşsiz bir kaynak. Çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan bir sulak alan, balıkçılık ve önemli miktarda kerevit avcılığı
yapılan bir avlak. Çevresinde çok zengin
bir bitki örtüsü, doğa, dağ ve kış turizmiyle Davraz’ı da işin içine katarsak bütünleşebilen ender turistlik yerlerden bir tanesi. Kısaca çevresine hayat veren, bölge
tarımının ve ekonomisinin olmazsa olması olan Eğirdir gölümüzün üstün yönleri
olarak bir çırpıda bunları sıralayabiliriz. O

halde bu harika yere hep beraber sahip
çıkmamız gerekir. Hepimizin ortak görüşü bu olsa gerek fakat gölün konumundan
ve işlevinden kaynaklanan zorlukları da
unutmamamız gerek arkadaşlar hem bilimsel tartışmalarımızda hem uygulamalarımızda. Çünkü sonuçta bu yazılan makaleler çıkartılan kitaplar mutlaka
uygulanması lazım uygulanmadığı takdirde sadece bir bilimsel eser olarak kütüphanelerimizde yer almakta geçmişi tespit
edip ileriye ışık tutmakta ama uygulanmadığı için emin olun ki üzüntüler daha da
artmakta. O halde bu harika yere hep beraber sahip çıkmamız gerekir ama sahip
çıkabilmemiz için yine bir çırpıda sıralayacağım bazı zorluklarımızda var. 420 km2
yüzey alanı var gölümüzün bu 3 aşağı 5
yukarı zamanı içerisinde artıyor azalıyor,
çekilme oluyor su kaynaklarının göle ulaşmasına göre tekrar artış sağlıyor ama yaklaşık 420 km2 yüzey alanı var. 7 ile 15 metre arasında bir derinlik var. Biraz önce
rektör hocamız bahsetti ama bunda da
kötü kullanımdan dolayı belki sığlaşma
var. İnşallah bu yıl yağışlar iyi gidiyor belki
bu yıl biraz yükseliş olacak yani bunlar
hep umutla dikkate almamız ve değerlendirmemiz lazım ki ortak akılda ortak yolda buluşalım ve uygulayabilelim hep birlikte. Yine Eğirdir, Gelendost, Yalvaç ve
Senirkent olmak üzere 4 ayrı mülki sınır
var. Yöneticiler olarak biz bunun sorunlarını çok iyi biliriz kaymakamlığımızda
yani bir yönetici konuya ilgilidir koruma
altına alır, alınmış hukuk yasaklanmış
olanları takibini yapmaya çalışır diğeri yönetici yapmaz. Eğirdir gölünün böyle de
bir sorunu var. 4 ayrı ilçe ile mülki sınırı
var çünkü yüzeyi çok geniş kıyıları çok geniş yaklaşık 160-170 km kıyı uzunluğu
var. Yine Eğirdir, Hoyran ve Kovada bölümlerinin birlikteliği var arkadaşlar. Yani
Kovada’yı kimse dışarıda bırakmasın Kovada’nın var olabilmesi için Eğirdir Göl’üne ihtiyaç var. Yani sadece Eğirdir Gölü’nü
420 km2 yüzeyde sınırlı tutmamak lazım
15
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yani Hoyran zaten içinde. Hoyran, Eğirdir ve Kovada’ yı birlikte düşünmek birlikte değerlendirmek lazım diyelim diye düşünüyorum. Diğer taraftan bizlerden kaynaklanan mutlaka evsel ve tarımsal atıklar özellikle
ilaç ve kimyasal gübrelerin kontrolsüz olarak doğaya bırakılması sıkıntısı
var. 2 adet balıkçı barınağı 5 ayrı avlak sahası ve yaklaşık 420 kayıtlı balıkçı var. Bunları aileleriyle sayarsanız biraz önce rektör hocamızın söylediği gibi 1000’lerin üzerinde de bir aile bu gölden balıkçılık yaparak geçimini sağlamakta. Kaçak avcılık, tarımsal sulama ve içme suyu sistemleri
başta bahsettiğim gibi içme suyu ve bölgenin de büyük bir alanlı sulama
ihtiyacı buradan karşılanmakta. Biraz önce salon toparlanması sırasında
içeride rektör hocalarımla konuşurken günümüzün gündeminde olan
kenevir bitkisinden bahsettik. Isparta için ama suya ihtiyaç var mı dedim suyu çok sever dediler. Yani zorluklar burada arkadaşlar tercih konusunda muazzam bir zorluklarımızın var ben bunları niçin ayrıntılı
söylüyorum çünkü uygulayacak olanlar bizleriz mutlaka bilim insanının
üzerine düşen doğruyu geleceği planlayıp anlatmak, yazmak, çizmek, talep etmektir ancak uygulanamadığı takdirde de maalesef sonuç alınamamakta ve doğru hareket edememekte yöneticilerde. Yine gölün çekilmesiyle kazanılan arazilerin meyve bahçelerine dönüştürülmüş olması
belki küçük hususlar bunlar ama alan ziyaretlerimizde görüyoruz milli
emlağa ait bir yer zamanında meyve bahçelerine dönüştürülmüş devlete
ecrimisil ödeyerek vatandaş burayı kullanıyor. Yani zaman içerisinde belki eksikliklerden takipsizliklerden veya alınan kararların uygulanabilir
olmamasından kaynaklanan büyük bir sıkıntı yani dönümlerce meyve
bahçesi var şuanda göl havzası içerisinde göl çekilmiş 3-5 yıla çekilmeye
devam edince vatandaş gelmiş meyve fidesini koymuş ve üretim yapıyor.
Gölü besleyen derelerin önünde yapılan göletler DSİ bölge müdürümüz
burada biraz önce söyledi yani yağışlar artık göle ulaşamıyor yetersiz kalıyor çünkü o göletlerde sular birikiyor niye birikiyor hayvancılık var tarım memleketi vs. ondan dolayı oda bir ihtiyaç yani yörenin gerçekleri
bunlar bunun için üzerine özellikle vurgulamak istiyorum bunları paylaşmadığım takdirde size arkadaşalar alandaki vatandaşın benim üzerimin de hakkı kalır var demektir. Bunları paylaşacağız ortak bir noktada
buluşup bir sonuca varacağız. Diğer taraftan bizlerin iradesi dışında olan
yani o bölgede yaşayan insanların iradesi dışında olan dünyada bazı değişikler var yine biraz önce kısaca bahsedildi. Küresel ısınma, iklim değişikliği, yağış kalitesi, buharlaşma göle yüzeyi çok geniş olduğu için
önemli oranlarda buharlaşmalar var. DSİ bölge müdürümüzle yaptığımız
sohbet sırasında kendileri de vurguluyordu. Dünyada su rezervlerin
azalması gibi hususlar gölün doğal yapısını olumsuz etkiliyor. Kısaca arkadaşlar ilimiz için oldukça büyük öneme sahip Eğirdir Gölü’müzün sorunları ve bu sorunlarla ilgili çözüm önerileri hakkında bir birinden kıymetli ve konularında uzman arkadaşlarımızın sunumlarından çıkacak
olan sonuçlarının uygulayıcısı ve takipçisi hem şahıs il valisi olarak ben
olacağım hem bu alanda görevli olan bütün kurum amirlerimiz kamu görevlileri takipçisi ve uygulayıcısı olacağından bilinmesini de isterim. San16
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ki bu kararlar, burada çıkacak kararlar sonuçları uygulayamayız gibi bir şey de
anlaşılmasın. Yani biz aynı zamanda bilim
insanıyız yani üniversitelerde eğitim görmüyorsak öğrenci yetiştirmiyorsak da iki
gömleğimiz var bizim hem gerçekleri vatandaşa anlatmak ikna etmek uygulanabilirliğini sağlamak, hem de vatandaşın sıkıntılarını böyle güzide topluluklarda dile
getirerek biraz daha sanki ortak noktalarda buluşabilmeyi sağlamak diye de bir görevimiz var. Bu etkinlik için Ankara Ispartalılar Vakfı yönetim kurulu başkanına ve
üyelerine de teşekkür ediyorum. Beni ziyaretlerinde gündeme getirdiklerinde hay
hay dedik başımızın üstüne bu sorun zaten bizim sorunumuz o ilde yaşayanların
ve yönetenlerin sorunu biz hem yöneticiyiz hem bu ilde yaşayan suyunu içen havasını teneffüs edende bir kişiyiz ailemizle
beraber o yüzden başımız üstüne dedik.
Bir şart koştuk yalnız biz sizi misafir edeceğiz ancak misafir olarak sizi Eğirdir Gölü’nü gören zirvede bir yerde misafir edeceğiz yani Isparta merkezde değil.
Eğirdir’in civarına gelip Eğirdir’i görmek
lazım mutlaka defalarca görmüştür ama
bir de bu vesileyle görmek lazım. Kıyısında bir dolaşmak lazım kıyıda çekilme var
mı yok mu, kirlenme var mı yok mu? Şuan
ki durum şuanda çünkü gölün herhalde
suyun ulaştığı en az noktada olması lazım
yağışlardan dolayı bir görmek lazım belki
olumlu veya tam tersi olabilir. 20 yıl önceki hatıralarınızı gözünüzün önüne getirince eminim ki metrelerce çekilme olmuştur
ama bu bütün su kaynaklarında biraz önce
söylediğiniz gibi ve benimde biraz önce sıraladığım bizim irademiz dışında olan sebeplerden dolayı da yaşanan hususlar.
Ben bu sebepte öncelikle vakıf başkanımıza ve yönetim kuruluna onun refakatin da
gelen arkadaşlarımıza bilim insanlarımıza
tekrar hoş geldiniz diyorum. Bu fırsatı
bize verdikleri için de kendilerine teşekkür ediyoruz bu benim ildeki ilk panel
toplantım. Ev sahipliği yapan üniversite-

mizin değerli rektörüne ve ekibine çok çok
teşekkür ediyoruz. Su Enstitüsü müdürümüze teşekkür ediyorum, belediye başkanı arkadaşlarımız burada doğrudan gölden etkilenen arkadaşlarımız hepsine çok
çok teşekkür ediyorum. Bu panelin ismi
gayet güzel konulmuş yani göz bebeğimiz
Eğirdir Göl’ü sorunlar ve çözüm önerileri
isimli panelin de gün boyu süreceğine oturumlarda farklı farklı konuların değerlendirileceğine ve bunlardan çıkan sonuçların bu çalışmaların ilimize önce Eğirdir
ilçesine ve bütün ülkemize, bütün insanlarımıza hayırlara vesile olması, emanet olarak aldığımız bu gölün en azından mevcut
durumunu iyileştiremezsek bile mevcut
haliyle gelecek nesillere çocuklarımıza, torunlarımıza teslim edilmesine vesile olmasına bu toplantının diliyorum. Saygılar
sunuyorum.
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OTURUMLAR

I. OTURUM: EĞİRDİR GÖLÜ’NÜN GEÇMİŞİ
VE BUGÜNÜ
PROF. DR. DOĞAN ALTINBİLEK
OTURUM BAŞKANI

KONUŞMACILAR
İnş. Y. Müh. Ramazan TOPRAKLI

Tarihte Eğirdir Gölü

Prof. Dr. Doğan ALTINBİLEK
Eğirdir Gölü: Günümüzdeki
(ODTÜ Emekli Öğretim Üyesi ve Eski DSİ Genel Müdürü) Durum
Ömer ŞENGÖL (Eğirdir Belediye Başkanı)

Eğirdir Gölü

Mehmet Sezgin (Gelendost Beld. Bşk / EKOBİR Bşk )

Eğirdir Gölü

Değerli konuklar açılış konuşmaları burada sona eriyor. Sırada Eğirdir
Gölü’nün geçmişi ve bugünü konulu 1.oturum yer alıyor. Öncesinde oturum başkanı Prof. Dr. Doğan Altınbilek’in öz geçmişini aktarmak istiyoruz. Prof. Dr. Altınbilek, Orta Doğu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olup, Amerika Birleşik Devletleri’nde yüksek lisans ve
doktora dereceleri almıştır. 1970-2005 yılları arasında Orta Doğu Teknik
Üniversitesi’nde öğretim üyeliği ve yöneticilik yapmıştır. Prof. Altınbilek
1996-2001 yılları arasında Devlet Su İşleri Genel Müdürü olarak görev
yapmıştır. 2005-2008 yılları arasında Özel Teşebbüste İç Taş Enerji Üretim Anonim şirketinde yönetim kurulu başkanlığı yaptı. Prof. Doğan Altınbilek yurt dışında su ve enerji konusunda 3 ayrı mesleki kuruluşa da
başkan seçilmiştir. Altınbilek 2004-2008 yılları arasında merkezi Lomdra’da olan Uluslararası Hidroelektrik Birliği’ne başkanlık, 2012-2018
yılları arasında merkezi Fransa’nın Marsilya şehrinde bulunan Dünya
Su Konyesi’ne başkan yardımcılığı, 2013-2016 yılları arasında merkezi
yine Fransa’da olan Uluslarası Su Kaynakları Birliği’ne başkanlık görevleri yapmıştır. 2004 yılından günümüze TEMA Vakfı’nın mütevelli heyeti
üyesi ve bilim kurulu üyesidir. Ayrıca Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin bir üyesi olup, Türkiye Milli Olimpiyat komitesi meslek dalında
fair play ödülüne sahiptir. Saygıdeğer konuklar oturumu başlatmak üzere oturum başkanı Prof. Dr. Doğan Altınbilek’i oturum masasına davet
ediyoruz.
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PROF. DR. DOĞAN ALTINBİLEK
(OTURUM BAŞKANI)
(ODTÜ EMEKLİ ÖĞRETİM ÜYESİ VE
ESKİ DSİ GENEL MÜDÜRÜ)
Konuşmacıları davet ediyorum. Çok dolu
dolu açılış konuşmaları izledik, gerçekten
bir iki tanesi bildiri gibiydi ve çok aydınlatıcıydı. Sayın valimizin de 30 gün içinde
Eğirdir hakkında almış olduğu bilgiler çok
vurucuydu ve Hoyran, Eğirdir ve Kovada
üçlüsünün bir arada değerlendirilmesi görüşü de fevkalade haklı. İlk konuşmacımız
Sayın Ramazan TOPRAKLI, İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi’nden
mezun, karayollarında çalıştı, muhtelif
şantiyelerde Isparta’da çalıştı fakat daha
sonra kendisi Isparta’lı, kendi köyünün
tarihini yazmak merakıyla başlayan bir tarih merakına girdi ve bu onun için mühendislikten belki daha tam zamanlı görev
haline geldi. Hamideli Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı halen ve yöre tarihi,
yöreyle ilgili bir sürü kitapları var. Göller
bölgesi kitabı var, Hamideli’nin tarihi kitabı var, kendisinin konuşmasını çok ilginç bulacağınıza eminim. Bir tüyo verim
500 yıl önce yörelerimiz iki gölmüş, bir
tanesi Hoyran gölü, birisi Eğirdir Gölü’ymüş apayrı iki göl, buyurun.

TARİHTE EĞİRDİR GÖLÜ
İNŞ. Y. MÜH. RAMAZAN TOPRAKLI
(HAMİDELİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA
DERNEĞİ BAŞKANI)
Sayın valim hoşgeldiniz, başarılar diliyorum, size biz hoşgeldiniz hediyesi olarak
derneğimizin çalışmalarından vermek isteriz. Gölün su toplama havzası bildiğiniz
göl bu ama bu göle şimdi bir sürü ırmaklar
akıyor, bu haritada gözüküyor, bunların
hiç biri akmıyor arkadaşlar (Şekil 1).

Şekil 1. Eğirdir Gölü ve şimdiki havza sınırı
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Altta Çatalgöl var, Çatalgöl çayı tarihimizde direk Eğirdir’den çıkan Eğirdir Gölü’nün ayağına karışırken ellilerde bu su Eğirdir Gölü’ne verilmiş,
bir kanalla bununda bilinmesini istiyorum. Bu çayın eskiden oraya aktığını Eğirdir tarihini yazan dünya çapında büyük bir seyyah olan ve büyük bir seyahat kitabı olan Karçınzade Süleyman Şükrü yazmış. Seyyah
dünyada büyük yerler dolaşmış, kitabında da bu sudan böyle bahseder,
buraya akar diye, Pınarpazarı’ndan geçer Hörgüçlü’ye akar. Yörede gölün kıyısındaki bir isimden esinlenerek Çatalgöl dedim çünkü gerçekten
demin gördüğünüz Çatalgöl’dür. İki çataldır, biri Hoyrandır biri Eğirdir
Gölü’dür ama 500 sene önce göl bu gördüğünüz gibidir (Şekil 2).

Şekil 2 Muhtelif rakımlarda Göllerin aldığı hal ve 916 rakımlı ÇATALGÖL

O zamanlar bu göle Ozolimne deniyor, ozolimne içinden tiksindirici pis
kokular çıktığı için değil, ya zamanın birinde diyor, buraya Türkler yerleşmiş, Uz’lar yerleşmiş. Onun için bu gölün adı uz gölüdür. Hata ile ozolimne denilmiş. Ozolimne denmesi de gölün şurasından bir gaz çıkıyor
biz bunu 1912’de MTA tespit etti, halen çıkıyor bu gaz, metan gazı (Şekil
3).
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Şekil 3. İçinden pis / tiksindirici kokular çıkaran
Apameia ile Laodikya arasında Denize benzeyen
Göl (Strabon, 2009: 87) 2012 Yılı MTA. Ozolimne
(Uz Gölü): İçinden pis ve tiksin-dirici kokular yaydığı için değil, tarihin bir döneminde; bu gölün
çevresinde Uzlar veya Oğuzlar kalmışlar. (Anna,
1996: 225)

Şimdi şu ırmağın onun üzerinde adı var,
Halis var, Menderes var, bu ırmak yok olduğu için gitmişler Büyük Menderes’e taşımışlar. Bütün tarihi olaylarımız böylece
karmakarışıktır. Bu gölde Osman Gazi,
Ertuğrul Gazi ve babaları Kaya bey denizcilik yapmış, fetihlerde bulunmuş. Osman
Gazi’nin ilk aldığı kale, şu Ertuğrul Gazi’nin Barla arkadaşlar, Tralles. İlk aldığı
1271 yılında, bunu kimse bilmez. Osman
Gazi’nin doğum yeri Gelendost civarındadır, 1280’lerden sonra Söğüt civarına gitmiştir. Söğüt civarında alıp Türkmenleri
oraya götüren zat Hamit Bey’dir. Hamit
Bey’in iki tane daha farklı adı vardır, bir
adı Amoryosdur, Amoryos Uluborlu’lu demektir ama ne hikmetse bizim tarihçiler
bunu böyle anlamamışlar, Amoryos adına
Ömer demişler, Uğur demişler, Emir demişler, halbuki Amoryos, Uluborlu’dur.
Sayın valime verdiğim kitapta bunlardan

biraz yazılı. İşte Kayabey’de bu nehirde
boğulduğunu zannediyorum, Fırat diyorlar, Fırat tatlı su demektir. Arapça, bu su
zaten tatlı sudur. Eğirdir’in adı biz şimdi
göl diyoruz ya tarihimiz de buna çok az
batılılar birkaç defa göl demiş, hatta onu
da denize benzeyen göl demiş. Birisi Annokomenna, birisi de Straboun, Straboun
diyor ki bu göl denize benzese de yer altından gelen pis bir koku çıkarır. Annakommenna’da büyük bir deniz gibidir bu
üzerinde taşıma gemileri çalışır, çehre
uzunluğu da geniştir, demek derinliği fazladır diyor. İşte Sevahil-i Derya’yı Rum’u
Felekiyye, Felekkiye Eğirdir eski adıdır,
Sevahil-i Derya’yı Rum’u Tonuzlu, Tonuzlu’da Denizli demektir, Eğirdir’in ilk adı
Denizli’dir. Bu tarihimizde bilinmediği
için bugün ki Denizli zannedilmiş, Denizli
adını bizim Eğirdir’den oraya götürüler de
yine Türkmenler. Esas Denizli, Eğirdir’dir.
Bu Katip Çelebi’ye ait bir haritadır (Şekil
4).

Şekil 4 Katip Çelebi’nin haritası (1732): Galatalı
Mıgırdıç, Tophaneli İbrahim

Zaten bakarsanız şu göl Eğirdir Gölü’dür,
bugünküne hiç benzemez. Bu da Beyşehir Gölü’dür, iki ayrı göldür. Bunun adı
Beyşehir gölü, bunun adı da Kırali Gölüdür. Şu göl Burdur Gölü’dür. Ters değil,
harita tersine, çünkü bizim Osmanlı’da
Mekke’yi öne aldıkları için bizim kuzeyimiz, önem saydığımız yer güney taraftır.
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Antalya Körfezi’dir burası. Buna böyle bakın lütfen Eğirdir, Beyşehir,
Beyşehir’den çıkan bu ırmak Suğla Gölünden Çumra ovasına gider. Göldeki değişim böyle olmuş bunu Arrunder 1833’de bizim buralara gelmiş,
diyor ki bunun uzunluğu 5 livi’dir. Livi 4 kilometreye yakın bir Fransız
ölçüsüdür. Hakikaten ben buna göre bu çizimleri yaptım, sonra Devlet
Su İşleri’nden batımetik harita aldık, benim 5 kilometre tam oturdu. Buradan tarihi yollar geçiyor, Dünya’nın yani Anadolu’nun tarihi burasıdır
arkadaşlar (Şekil 5). Bu merkezdir, hatta Doğu, Batı, Asya ayrımı da buradadır. Eğirdir merkezdir, Eğirdir’in doğusu Asya’dır, batısı Avrupa’dır
arkadaşlar. Osmanlı kaynaklarını yazan bu Kalkokondiles böyle diyor.
Ertuğrul Gazi Avrupa’ya saldırdı, arkasından döndü Asya’ya saldırdı diyor. Kısa kısa geçeceğim çünkü benim zamanım dar. Bu yolları biz İslam
coğrafyacılarını alarak şey yaptık, tarihimizde bir Ankara daha var, Ankara’nın yeri de buradır, bakınız, şurası bunu bilmez arkadaşlar, bütün
olayları bugün ki başkent Ankara’ya taşırlar, halbuki Battal Gazi’nin hikayelerinde geçen Ankara bu Ankara’dır.

Şekil 5 Eğirdir gölünden çıkan tarihi yollar

Battal Gazi’nin mezarı da bu şekilde bulundu, evet bu bizim Eğirdir
gölünden çıkan tarihi yollar, kral yolu buradan böyle gider, buradan çıkan İstanbul’a giden yollar bu İstanbul’a giden yollarda milattan sonra
330’lardan sonra gelişmiş yollardır, ondan önce yoktur, ana yol budur.
Bizim Kemer boğazından geçen yoldur (Şekil 6).
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Şekil 6 Kıral Yolu (Via Regia) ve Diğer Tarihî Yollar

Evet, burada Yalvaç’ın dört tane falan adı
var, bu bilinmez, sayın valime verdiğim
bir sayfa kağıtta bu var, bizim bura hiçbir
zaman Pysidia olmamıştır arkadaşlar, hep
bura Frigya’dır, ama ne hikmetse Yalvaç
hep Pysidia Antakya anılır. Sayın valime
verdiğim vesikada 43 tane şehrin adı geçer,
2 yerde Pysidia adı geçer onu da haçlılar
geçirir, haçlılar çünkü bölgenin yabancısıdır, bilmedikleri için hata yapmışlardır, bizim de o hatayı sürdürüyoruz, bunun üzerinde duruyorum neden çünkü bu haçlılar
Pysidia’yı metropol tayin ettiler. Barla’nın
bir sürü adı var, Eğirdir’in bir sürü adı var,
başkanım vakit dar değil mi, bitiriyorum
tekrar, burada bir köprü var, bu köprü,
gördüğümüz şu köprü, bu köprü ilk önce
ağaç olarak, Karrum tarafından yapılıyor
ama batılı tarihçiler bunu kemer zannediyorlar, çünkü diyorlar başka yerde bu
köprü yoktur, ben diyorum ki, bir kemer
köprü yapan medeniyet, başka yerlerde
de yapar, başka yerlerde yoksa, bu köprü
ağaç köprüdür, çünkü bizim nehrimizin,
eni dardır 7,5 metredir, bunu milattan
önce 401 yılında pysedehon vermiş, 25
ayattır diyor, bu nehrin eni, her yeri değil
tabi, köprünün olduğu yer zannediyorum,
onun için burası rahatça ağaç uzatılarak geçilebilir, ağaç uzatarak geçtiklerini
zannediyorum. Eskiler göller üzerinde ve
ya ırmaklar üzerindeki köprüler kayıkları yan yana getirerek, üzerine tahtalar
döşeyerek yapılıyor. Bizim evet bu 1912
yılında bulduğumuz işte bu gazın çıkışını
görüyoruz, çıktığı yerde burası, burada da

göldeki çukurluğu görüyorsunuz, burada
demin ki söylediğimi anlatmaya çalıştım.
Evet burada şurasında bir köprü kuruyor,
bir günde adam. Şurada Ayinos diye bir şehir var, bu Ayinos’u, Enez’e götürüyorlar,
halbuki Barbalılar buraya Aynalı çarşı derler. Buraya Aynalı çarşı derler. Şurada Peçenekler ile Kumanlılar harp ettiler, diyor
ki tarihçi, Uz gölüne kaçabilenler ancak
kurtuldu ve orada Kumanlıların baskısı
altında uzun süre kaldılar (Şekil 7).

Şekil 7 Levunis meydan savaşında yerleşimler

Gölde adam kalabilir mi, ama gölün içinde ada olursa kalır, bu gölde ki adada, bizim bu bölgede yaşayan, bütün Rumlara
lütfen Rum demeyiniz, bunların hepsi ya
Peçenektir ya da Kumandır. Çünkü bunlar Türkçe konuşuyorlardır, başka dil bilmiyorlardır, Yunanistan’a gittikten sonra
öğrendiler belki de Rumcayı bunlar. Bu
Eğirdir gölünün muhtelif adlarını yazdım.
İşte şuradadır bu köy, milattan sonra 664
yılında,5000 tane uz buraya yerleştiriliyor onun için olsa gerek bu gölün adının
uz gölü oluşu. Bu ırmağın adı da seyrikısa
veya ağzı kaynağına yakın diye geçiyor.
Ağzı burasıdır, kaynağı buradır. Kaynaklarla ilgili 1143’ünde şu bilgi var onu da
vereyim, sözümü sonlandırayım, İmparator Manuel Adana’da babası ölüyor, gelirken İbralı’yı elimizden alıyor, ondan sonra
buraya geliyor diyor ki karargahına geldi,
karargahı tarif ediyor, buralar da kayalardan ve dağ eteklerinden sanki onbinlerce
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ağızdan fışkırıyormuşçasına akan su önce bir gölde birikir, bu göl Hoyran Gölü işte, ilk defa bir kaynakta görüyorum, sonra kendine derin bir
yatak açarak ilerler ve bir ırmak olur, bir nehir olur diyor. İşte bu ırmak
budur, bu ırmağın adı dediğim gibi, arkadaşlar bunun uzunluğu da 15-16
kilometre, seyri kısa veya ağzı kaynağına yakın, burada on binlerce defa
ben bunu bir Rum arkadaşım vardı benim, İstanbul Teknik’ten, onunla
sık sık görüşüyordum, öldü. Toprağı bol olsun, ona sordum, burada on
binlerce ağızdan çıkıyor, bu Miryokelefon anlamında gelir mi, her kafada
bir ağız olduğunu düşündüğümüzde, evet dedi bu kelime Miryokelefondur, bu kemer boğazının adı Miryokelefondur bölgenin adı, bir adı Frigos
boğazıdır, çünkü Frigler burada yaşamıştır, bir de şu vesikayı okuyayım,
göldeki eskiden iki olduğunu, Eğirdir’de bir mülk tarif ediliyor, bu mülk
seki bağlarında ki, Bozyatırından, köprüsüne, oradan bahıra, bahırdan
da olan bütün mülk Lütfü ağanındır (Şekil 8).

Şekil 8 Bozyatırı (Elikepçeli-Sekibağı), Köprübaşı, Aslanoğlu köşkü, Bahr, Dağ

Şimdi bizim bazı tarihçiler, burada balıkları varya göl buraya kadar geldi
zannediyor, halbuki balıkları ırmak üzerinde, ben onlara diyorum ki siz,
gölü buraya getirirseniz, Cire’de de aynı tarihte balıklı ağı var, bu göl 7
kilometre daha aşağıya mı gidiyor, yok, belki oksijen bol olduğu için. İşte
bu belgede, Eğirdir’in eskiden hemen adaların altına kadar geldiğini, şu
adanın can adasının, adını da anlatayım,1142 yılında Younnes Colman,
bu adayı kuşattığında, oradaki hanı buraya kuruyor, bu adanın adına İngilizler John, Fransızlar Jahn diyor, biz ama Can yapmışız. İşte Can adası, daha sonra burada hep konuklar ağırlanmış, diyor ki bu yazar, bu ada
halkı Hristiyan olmalarına rağmen, çılgınca hareket ediyorlardı, kendi
imparatorlarına hakaretler yağdırıp, Türklerin tarafını tutuyorlardı, hu24
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dut komşuları olan Türkleri. Türkler burada yaşıyorlar, bunların tarafını tutuyorlar,
çünkü bunlar, Türkleşmişlerdi diyor, işte
bu ada halkı, 50 sene önce, Peçeneklilerin,
Kumanları yendiği bu adaya sığınan Peçeneklilerdir arkadaşlar, Türkleşme diye bir
şey yok, kökenleri Türk’tür.
Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.

Şekil 1 Eğirdir gölünün bugünkü
uzaydan görünüşü

EĞİRDİR GÖLÜ:
GÜNÜMÜZDEKİ DURUM
PROF. DR. DOĞAN ALTINBİLEK
(OTURUM BAŞKANI)
(ODTÜ EMEKLİ ÖĞRETİM ÜYESİ VE
ESKİ DSİ GENEL MÜDÜRÜ)
Ramazan beyin bu çok enteresan tarih
bilgilerinden sonra, benim de Eğirdir Gölü’nün bugünkü durumu hakkında bir
bildiri sunmam kararlaştırıldı. Tabii eski
DSİ Genel Müdürü olduğum için benim
vereceğim bilgiler daha çok DSİ bilgilerini yansıtmaktır, teşekkür ediyorum bölge
müdürümüze, bize bu bilgileri sağladığı
için. Eğirdir Gölü’nün bugünkü uzaydan
görünüşü şekildedir, zaten daha önce bahsedildi (Şekil 1).

Bütün rakamlar üzerine gitmeyeceğim.
Eğirdir gölü Türkiye’de ki göller arasında
4.sırada, Van Gölü, Tuz Gölü, Beyşehir
Gölü ve Eğirdir Gölü alan açısından ilk 4’te
yer alıyor. Beyşehir ve Eğirdir gölleri tatlı
su göllerimiz, Türkiye’nin çok önemli tatlı
su göllerinden Eğirdir gölü. Daha önce de
ifade edildi, bazı konuşmacılar tarafından,
mevsimlerine göre 60-70 santimetrelik
salınımlar yapıyor, sığ bir göl olup en derin yeri 13,6 olarak ifade ediliyor. 4 tane
çay gölü besliyor. Çok amaçlı kullanılan
bir gölümüz, turizm, içme suyu, balıkçılık.
Gölün kıyısı genellikle kumluk ve sazlık, 3
tane gözlem istasyonundan göle giren suların, göl seviyesi ölçülüyor (Şekil 2).
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Şekil 2 Eğirdir Gölü ile İlgili Genel Bilgiler

Göl içerisinde geçmişte düdenlerde vardı. Bunların en önemlisi 1978
yılında 1,5 metreküp kapasiteli Süpürgelik düdenidir. Bu kapatıldı gölün su verimini arttırmak için. 1985’te de Karaburun düdeni kapatıldı
onun debisi 0,4 metreküp/saniye idi. Ayrıca Akdeniz’e dökülen Köprüçay
membasını teşkil eden Yenice suyu 1991’de bir tünel ve kanal derivasyonu ile göle çevrildi, suyun verimini arttırmak için. Göldeki su seviyesi her
gün ölçülüyor. Her yıl bu Devlet Su İşlerinin, kayıtları son yıllardaki ve
göl seviyesi gördüğünüz gibi değişiyor (Tablo 1; Şekil 3).
Tablo 1. 2018 Su Yılı Eğirdir Gölü Günlük Fiili Seviye Değerleri (m)
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Şekil 3. Eğirdir Gölü Aylık Fiili Seviye Grafiği

Biraz sonra konuşacağım bu konu hakkında. Bir de şunu göstereyim. Hem toplam yağış,
hem buharlaşma, kendisini gösteriyor. Eğer bir sene çok az yağış varsa, çok fazla buharlaşma var ise ertesi yıl bunlar göl seviyesinde kendini gösteriyor, artma ve ya azalma oluyor
(Şekil 4,5).

Şekil 4. Eğirdir Yıllık Toplam Yağış

Şekil 5. Eğirdir Yıllık Toplam Buharlaşma

Türkiye’nin tatlı su kaynağı olarak ikinci büyük gölü olan Eğirdir, kotlarını vermişim orada, onları bir kenara koyayım, gölün maksimum seviyesi 919,31metre 1969 yılında ölçül27
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müş.1975 yılında ise en düşük seviyesine düşmüş 915 metre 42 santimetreye düşmüş ve ikisinin arasında 3,5 metre kot farkı var. Bunlar
tamamen yağışlara, o sene ki yağışlara ve daha önce o sene ki buharlaşmalara bağlı. Mevcut durum da 2017 yılının Eylül ayında 916,87 m olan
göl, 2018’de 916,28 m’e düştü. Bu şimdiki zamanı aşağı, yukarı yansıtıyor fakat şubat ayında nedir onu bilmiyorum. Ümit ediyorum ki benden
sonraki devlet su işleri konuşmacıları bu değerleri vereceklerdir, çünkü
her gün ölçülüyor ve dün ki değeri bile bilmemiz mümkün (Şekil 6).

Şekil 6 Eğirdir Gölü Seviye Zamansal Değişimleri
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Son yağışlar Türkiye’de, bütün barajları
doldurdu ama Eğirdir gölünde bunun ne
olduğunu merak ediyorum, çünkü daha
önce ifade edildiği gibi Vali bey tarafından da söylenen, yapılan göletlerin suyu
tutması ve diğer amaçlar için kullanılması
gölün verimini etkiledi mi onu göreceğiz.
916,81m çok teşekkür ederim. Gölün kalitesi de ölçülüyor, bunların detayına girmeyeceğim, kalitesi şudur, budur onda
da çok tartışma var. Bugün içinde başka
arkadaşlarım bu konuda detaylı olarak
söyleyecekler.18.Bölge DSİ’nin 6 tane
noktada yılda 4 kez örnek alarak, 27 parametreden gölün kirliliğini, kalitesini ölçü-

yorlar (Tablo 2). Örnekleme noktalarının
nerede olduğu belli, bu şekilde bir tablo
halinde ellerinde var. Son slayt olarak,
kısa tutmaya çalışıyorum, geç başladık,
hızlandırmaya çalışıyorum, 92 sonrası 23
kilometrelik Boğazova kanalında sulama
sonrası dönemde su bırakılmadığı için
pislik ve kötü kokular oluşuyor. Yerel halk
sineklerden, kötü kokulardan rahatsız olmaktan çok şikayet ediyor. Kanalda canlılar zarar görüyor, Eğirdir arıtmasından
ve işletmelerden bırakılan pis su sebebi ile
Kovada Gölüne kadar kötü kokular ve çevre kirliliği oluşuyor. Dolayısıyla bu halkı ve
balıkları etkiliyor.

Tablo 2. Eğirdir Gölü Su Kalite Değerleri

Eğirdir Gölü koruma çalışmaları konusunda da gösterdiğim listedeki çalışmalar var.
Bunlar:
• Eğirdir gölü özel hükümleri 2012 yılında,

• Özel hüküm alanları,
• Göl yeşil kuşaklama alanları,
• Göl koruma alanları,

• Koruma alanları,
• Sulak alan koruma alanları,
• Doğal sit alanları,
• Antalya havza koruma eylem planı,
• Kısa, orta ve uzun mesafeli koruma
alanları,

• 2008-2012 Eğirdir gölü yönetim planı.
29
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Yine bu bildiriyi hazırlarken yaptığım çalışmalarda şunu gördüm ki geçmiş zaman içinde göldeki sorunları herkes biliyor ama işin uygulamasına gelince, öneriler de var nelerin uygulanması gerektiğine dair fakat
bunlar bir türlü gerçeğe geçirilemiyor. Bunların büyük ölçüde bir kısmı
devlete bağlı ve bu da kaynaklara bağlı şüphesiz ve bunlar bilinmeyen
şeyler değil. Daha geçen senenin 10.ayında il meclisine gayet düzgün yapılacak işler çalışması sunulmuş, onlar ele alınıp, yapılabilirse göl cidden
daha iyi bir noktaya gelebilecektir. Bu dediğim gibi bir açılış konuşması,
saygılarımı sunuyorum.

EĞİRDİR GÖLÜ:
ÖMER ŞENGÖL
(EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANI)
Sayın valim, değerli hazirun, hemşerilerimin selamlarını sunuyorum, sizlere de saygılar sunarak, kısa zaman içinde 70 yıldır
Eğirdir’de yaşayan, şimdiye kadar bazı
olayları tam söylenemeyen konuları içinde
yaşayan biri olarak bazı bilgiler sunmaya
çalışacağım. Sayın Valimin söylediği gibi
biz bilim adamı değiliz ama bilim adamlarından dinlediklerimizin ve gözümüzle
gördüklerimizin bazılarını sizlere aktarmak istiyorum. Şimdi gölümüz Afyon, Antalya arasında bir çukurda 4 milyon yıl
önce Eğirdir, Hoyran, Kovada hepsinin birlikte olduğu bir göl. Tabii doğa
bir yandan doğarken 1 dakika sonra erozyona, aşınmaya, insanlar tarafından ve ya diğer canlılar tarafından bozulmaya başlıyor. Gölün etrafında ki tüm dağlarda ki bitki örtüsü ve iklimin etkisiyle zaman zaman
erozyon, bilim adamlarının sediment dediği malzeme göle geliyor. Göldeki akıntılar boşaltım ayağı olarak, bizim köprübaşı dediğimiz, şimdi
DSİ regülatöründen Kovada kanalı, Kovada gölü ve Antalya’ya devam
ediyor. Şimdi bu köprüden sonra ki alanda da o akıntı büyük bereket
götürüyor. Neden etraftan alınan, hayvan gübreleri, diğer ormanlık
alanların toprakları, yavaş akan suların tabanına çökerek, aşağı yukarı
25 kilometre uzunluğunda bir bereket ovası Boğazovayı yaratıyor. Ne
zaman 3 milyon yılda. Boğazova’da daha önce kuru tarım ve hayvancılık
yapılırken iken 1950 rahmetli Adnan Menderes, Eğirdir’i ziyaret ediyor,
DSİ’nin projesini anlatıyor, Antalya’ya kadar bu su, 5-6 olabilir HES kurulacağın söylüyor,2 tane de Kovada 1 ve Kovada 2 HES kuruluyor. Hal
böyle iken Devlet Su İşleri çok hayırlı bir iş yapıyor, kanalı açıyor, Doğan
hocamın dediği gibi tarihi değişik ama sivrisinek deryası olan bir bataklığı, zaman zaman onlarca bataklığı kurutuyor, kuru tarımda olsa, ova
tarıma açılıyor. Sivrisinek Eğirdir’i terk ediyor, tamam bunlar gayet güzel, böyleyken yine devletin sihirli bir eli yeniden göle uzanıyor ve ne
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yapılıyor işte bu konuşmacıların 11-12 çeşit balık dediği ve diğer canlıları saymadığımız doğal yaşamı, çok kısa sürede hercümerç edecek şekilde 1955 yılında
Rusya’dan getirilen Eğirdir’lilerin dişli balık dediği tatlı su levreği balığı yavruları
göle bırakılıyor. Bırakılış o bırakılış, yani
devletin düşüncesi mükemmel bir şey,
göldeki ot yiyen ve hem ot hem et yiyen
çeşitlerin cılızları, hastaları, küçüklerini
yiyecek bir et obur balık levrek düşünülüyor, geliyor. Hakikaten, göle sıfır ev denir
ya ,bizim evimiz göle artı konumdaydı.
Ben kendimi bildim bileli gölde balık avlarım, çocukken dahi, bu salınan yavrular
beş yılda gölü kapladı, istila etti ve ne kadar ot yiyen balık var ise bitirdi. Ot yiyen
balıklar, bizim Eğirdir’de ot yiyen diye bildiğimiz birçok balığı, sonra hocalarımızdan öğrendik, bazı hocalarımızda burada,
bunlar hem ot hem de göldeki küçük canlılarla besleniyorlarmış yani kısmen de et
yiyen diyelim. Bizim endemik türümüz
kavinle öldü. Kavinle öldü ama bu öldüğü
zaman ne getireceği hesap edilmediği için
şimdi bölgedeki herkesin bu sinek ne diye
bağırdığı, gümül çıktı. Yine hocalarımızdan öğreniyoruz, kavinler ağız yapısı itibariyle bu gümül dediğimiz sineklerin larvalarını yiyormuş. Şimdi tabi iyi
düşünürken, bölgede çok kötü bir olumsuzluk oldu. Sulama yapılınca yani her tarafa su gidince devlet tarımsal üretimi arttırmak için DSİ benim görevim o diyor,
ben ülkedeki tarımsal verimi arttırmak,
bölgeyi, refahı, ekonomiyi yükseltmek
için görevlendirildim, suyu götürdüm.
Eğirdir’de yalnız Boğazova’da, bağ ve diğer
meyveler yerel tüketimi karşılayacak şekilde yapılıyor iken, 1960’tam sonra önce
bağlar mahallemizde sonra da tüm köylerimiz de koşar adım, kapama elma bahçeleri kuruldu. İlk kurulan bahçelerden elde
edilen kültür çeşidi golden ve starking elmalarının özellikle starkingler Şah zamanında tüm İran’a ihraç edildi. Acayip bir
gelir, dolasıyla bizden sonra Gelendost ve

diğer ilçelerimizde elmayı koşar adım devam ettiler. Bizim ova Gelendost kadar
büyük değil, Gelendost’ta da neredeyse
ovanın %90’ı elma bahçesi oldu. Bunlar
çok güzel, Eğirdir ve çevresindeki insanların ekonomisi yükseldi, eskiden otobüsle
gidermiyorken bağlara kendi özel aracıyla
gitti, giyimi, kuşamı, sosyal yaşamı arttı.
Devlet Su İşleri’nin düşüncesi bizi fazlasıyla, ziyadesiyle karşıladı ama işte şimdi
çevre il müdürlüğünden bazı arkadaşları
görüyorum, 3 milyon yıl, 4 milyon yıl gibi
sürede olanları biz 10 yıl, 20 yıl gibi sürede bir anda değiştirdik, yani bizim nasıl
tüketimimiz arttıysa yanında da sorunlar
gelmeye başladı. Nedir bu, hocam da söyledi, pek hocalarımız da söyleyecek, efendim tarım ilacı, efendim evsel atık, efendim plastik, efendim kimyasal gübreler,
kimyasal gübreyi bize tanıtan devlet, hatta bedelsiz verdi. Yani ürün artacak diye,
bedelsiz gübre dağıtıldı tarım teşkilatınca.
Şimdi sağolsun çevre yetkilileri, su bölümü, su ürünleri fakültesi bunun zararlarını anlattı. Hocam bir terim söyle çok hoşuma gitti, çok amaçlı göl, böyle bir şey
herhalde dünya da yok. Bir bizde var balığı
avlayacağız, turizm yapacağız, elmayı dikeceğiz, elma olmadı armut dikeceğiz, her
şeyi dikeceğiz, hepsinin bir arada olması
mümkün değil. Birini yapıyoruz, aynı kullandığımız haplar gibi, her derdimizi hallediyor ama karaciğer ufak ufak gidiyor,
en sonunda böbrek gidiyor. Organ yetmezliğinden ölüyoruz. Hocam son demleri dedi, tabi ben o kadar kötümser değildim, 4 milyon yılda bizim 50 yıldaki
kötülüklerimiz gölü öldürmeyecek, bunun
ölmesi bana göre mümkün değil, evet hocam o benim dediğim 2-3 defa toplantılarda söyledim, bunu niye söylüyorum, şimdi
halk ya da bizim siyasi ufak tefek rakiplerimiz konuyu bilmediği için mühim yerden vurmak şekliyle, Eğirdir gölünde,
Eğirdir belediye başkanının bir yetkisi
yok. Eğirdir belediye başkanı ancak kıyıların bakımından, onarımından sorumlu.
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Kıyıda ki 30 metrelik şeridi yeşil alan yapmaktan görevli ama bunun karşılığı belediyenin bütçesine böyle bir yeşillendirme, kıyı bakımı diye de
bir şey konmamış. Zaten bizdeki birçok bütçe yapılırken hep tahmini
bütçedir, giderlerin rakamları büyük çıkar, gelirler az gelir. Şimdi değerli
kardeşim, uzun yıllar beraber olduğumuz, arkadaşımız, büyüğümüzün
bazı tespitlerinde eksiklikler var, evet çay deresi DSİ’nin Isparta, Gelendost ovalarını bizim Boğazova’yı sulama yaparken ki projenin bütçesinde ki su katkısı için, çay deresinden ve Aksu enerjiden, Aksu’dan gelip de
enerji tükettikten sonra göle gelem suyun bir sonucu direk göle bağlanır.
Elimde yağmur yağdıktan sonra çektiğimiz onlarca fotoğraf var, mesela
bugün gelirken yine baktım o dereden halen çamur akıyor. Devlet su işlerinde görevleri kardeşlerimize zaman zaman bunu söyledim. Onların
da olmadı karpuz vermedi bostan hesabı biz vazgeçtik dosttan, çay barajı 20 yıldır yapılamadı. Şimdi çay barajı 20 yıldır yapılamazken, her sorduğumda proje değişti, yeri değişiyor, o zaman hocamın dediği çay deresinin direk göle akımını kesmemiz lazım. Kesemezsek çamur devam
eder, gölün o Köprübaşındaki vanayı kapattıkça da aşağılar ölür. Hocam
orada okudu, ne olmuş, sinek olmuş, koku olmuş, evet bu göl üzerinde
50 tane yetkili, bir, iki tane sorumlu olursa bu hale geliriz. Vana açılmalı,
Kovada köprüsünün vanası hiçbir zaman, özel durumlar olduğunda belki kapatılabilir. Allah’ın yarattığı sistemi,4 kuruş daha fazla ürün elde
edeceğiz diye kapatırsak bu şikayetlerimiz devam eder. Şimdi iddia ediyorum gene hepiniz şahit olun bu yıl açık bırakıldı ama bu şom ağızlılar
göl kuruyor, Akşehir kurudu, sıra Eğirdir’e geldi lafları astı astarı olmayan, Büyük Menderes nehrinden çekilen fotoğrafları Eğirdir gölüymüş
gibi yayınlayan birçok medya veya birçok medya personeli diyeyim, konuyu hiç bilmedikleri halde yalnız gazeteden, ağızdan duyarak göl kuruyor dediler, devlet su işleri ne yapsın, hangi ümmetin kulu olsun, geldi
kanalı kapattı. Şimdi buradan çıkalım kovada kanalının ağzında kamyonlarca kum birikti, kovada kanalının vanadan sonraki kısmında kamyonlarca kum birikti, nereden çıktı bu kum. İçeride bir fabrika yok, var.
Erozyon var, yağan sularla direk göle geliyor. Peki bu boşalmazsa ne olacak, taban kotu yükselecek ve yükseldi. Söylenenlere göre, Devlet Su işlerinin tespitlerine göre taban kotu yükseldi. Şimdi bağırıyoruz, elimizde yaptığımızı, para vererek yaptığımızı, şimdi şikayetçiyiz. Evet ben
yine iddia ediyorum bütün varlığım ile hangi senet isteniyorsa vereyim,
5 yıl suyun kovada kanalı açılmadan deneyelim, açılmadan demiyorum
kapatılmadan. Doğal olduğu gibi göl yükseldiyse fazla akar, göl alçaldıysa
akmaz. Ben şahidim hocamın dediği tarihlerde ki minimum kotları ve
maksimum kotları yaşadım ben Eğirdir’de. Devlet su işlerinin şeyi bende
var, dün de ölçtürdüm, müdür beyle şeye düşmemek için söylemiyorum,
yani ben dün ölçtürdüm 916,50 dünkü, efendim 22 Ocaktaki 916,40,
bunun çok altında yıllar var. O zaman gazete mi yoktu, o zaman konuşan
mı yoktu bilmiyoruz, şimdi gelelim çözümüne hocam, yani bana 1-2 dakika tolerans verin, bu buraya kadar gelmişken. Şimdi efendim kovada
kanalı kapatmayalım, bu kıyı kanununda ki kıyılardan, kum, çakıl almak
yasak lafını kontrollü olarak devletin uzman kuruluşlarınca alınması ge32

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ / PROF. DR. M. LÜTFÜ ÇAKMAKÇI KÜLTÜR MERKEZİ

rekir şekline bir getirelim. Bizim kıyılarımız da ben bu 70 yılın resimlerinden, gözümde ki, kafamda ki kıyılarda acayip
kamış birikti. Bu kamış belki hocamın dediği şekilde gölü öldürecek. Her yıl ilerliyor, niye göl hareketinden, birçok şey
onun dibinde kalıyor, besleniyor ama biz
kıyılardan kum ve çakılı devletin ehil kuruluşlarınca alır isek tabanın yükselmesini de önleriz. Efendim koku var, gölün
kirliliği gibi lafları da söylemez oluruz. Bu
ikisi yaptık, üçüncüsünü belki Doğan hocam hatırlayacak. Sedat Karakoyun bey
burada ise hatırlayacak, Sedat bey Su
Ürünleri Araştırma Enstitüsü’nün müdürü iken beraber rahmetli Süleyman Demirel’i ziyarete gittik. Derdimizi anlattık,
dedik ki bizim şöyle bir düşüncemiz var,
projemiz var bunu nasıl uygularız, efendim bizim yanımızda rahmetli, Doğan
beye telefon açtı, aynen de hitabı şöyle,
“Doğan, Eğirdir belediye başkanı ve arkadaşı geliyor, onların dediği benim anlatımımdır, onu mümkünse yapalım”, dediğimiz ne, gölde ot yiyen balıkları, dışarıdan
bir balık getirerek değil, onu bir teklif ettik, su ürünleri uygun görmedi, yani
Çin’den bu Çin Orjinini, ot sazanı denen
balık var, affedersiniz gölün içine attınız
mı sığır gibi yoncayı, ne bulduysa ot olarak
yiyor. Gölün tabanındaki azot ve fosforu
yiyecek bir canlı lazım, o da göldeki tabii
bitkiler, efendim göl otlandı bu bağıranlar, beslenirse otlanır tabii, yani otlar daha
çok gübre aldı, büyüdü bir şey var şimdi
gene gidelim doğal hasat yapıldı bütün otlar kıyıda. Yani sonbahar gelince öldü, ilkbahar da yeniden çıkacak. Bir hocamız
dedi ki onlar gölün sigortacısı, kurtarıcısı
aman ha onları yiyecek, o dediğiniz balığı
atmayın. Biz sözünü tuttuk atmadık, balığı getirdiğimiz halde atmadık, sonra bir
iki çeşit balık atıldı onların da hayatiyeti
olmadı. Gölde sazan var, kavinle halen
var, biz bitti diyoruz ama doğal kaynağından, Avşar’da ki kaynağından kavinle halen çıkıyor ama kavinleyi üretsekte gölde

hayatiyetini devam ettirme şansımız yok.
Yapacağımız tek şey Eğirdir gölünün, Eğirdir’lilerin çapak dediği, Eğirdir gölünün
sazanını üretip ki, Şakir beyler uzun zaman ürettiler, çok da kolay üretimi. Üretip
göle salacağız, o atla ve diğer canlılarla,
hatta dipte sedimentin içindeki canlılarla
hayatiyetini devam edecek dolasıyla gölün
temizliğini sağlayacağız. Dipteki başka
türlü bir, devlet su işlerinin bir şeyini de
seyretmiştik, sayın müdürüm hatırlarsınız Uzun Göl’de miydi, Uzun Göl’ün temizliğinde bir sistem kurmuşlar ama büyük masraflara neden olacağını 540
kilometre karelik bir alanda zor olacağı
düşüncesiyle, onu önermiyorum ben, öneremiyorum. Şimdi tam söyledi hatırlayamıyorum ama özür dilerim, iyileştirme
mümkün değil gibi, iyileştirme mümkün
ama biz etkin kuruluşlar olarak, göle 1
veya 2 kurumu görevlendirmeliyiz. Bizde
herkes yetkili, çok az kişi görevli veya kendinden görevsiz. O nedenle bir tane devlet, özelde denedik olmuyor, kardeşimiz
EKO-BİR’ in başkanı, evvela biz belediyeler bunun sözünü tutmuyoruz, sonra köylüler sözünü tutmuyor ama resmi bir kurum olursa Kovada ormandan kim var.
Sayın müdürüm bizde bir kovada gölünün
avcılığına bakan bir hanımefendi vardı,
Sema mı, Sema hanım gibi 4 tane, 5 değil
göl görevlisi olsun bu göl pırıl pırıl olur. Bu
göl yine canlılık fışkırır. O zaman Doğan
hocamın çok maksatlı gölüne ulaşırız.
Saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum.

PROF. DR. DOĞAN ALTINBİLEK
(OTURUM BAŞKANI)
Çok amaçlı değil benim asıl sağlanmasını
istediğim, sürdürülebilirliği. Gölün sürdürülebilirliği, sizin söylediğiniz kamışlar,
o başladığını gösterir. Azot fazlalığından
dolayı, göl onu tüketmek için o kamışları
üretiyor. Teşekkür ederim Cemal başkanım sağ olun.
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EĞİRDİR GÖLÜ:
MEHMET SEZGİN
GELENDOST BELEDİYE BAŞKANI / EKOBİR BAŞKANI
Sayın valim, sayın katılımcı hocalarım, sayın basın mensupları, Eğirdir gölü etrafında yaşayan ve 5 yıldır bizzat Eko-bir olarak
Eğirdir gölünün yüzü üzerinde çalışmalar
yapan birliğin başkanı olarak burada söz
alıyorum. Tabii bu söz aldığımda meslek
olarak, kendimde yatkınım fakat ben meslek dilimine değil, yani bir biyolog olarak
değil, orada yaşayan bir vatandaş olarak,
doğal bir doğaçlama konuşmalarla sizlere
hitap edeceğim. Bu arada bir hatamız olursa, şimdiden özür dilerim. Şimdi Eğirdir
gölü üzerinde biraz önce başkanımın dediğinden 5-6 tane kurum olarak
göl üzerinde söz sahibiyiz ama birimizin yaptığı çalışmayı diğerimiz kabul etmiyor, onun yaptığını diğer arkadaşımız kabul etmiyor, dolasıyla
içerisinde ki yaptırımlara birbirimizle karşı karşıya gelmek durumunda
kalıyoruz yani. Bu özel hüküm çalışmaları yapılırken, o dönem de ki sayın valimizle beraber, bu birliktelik sağlanırsa, burada vatandaşın yaşam
standartları veya vatandaşın ekonomik standartları belki dikkate almadan bir çalışma içerisine girmiş olduğumuzu gördük. Neden bölgemiz bir
tarım bölgesi, sanayileşmenin olmadığı veya turizmin olmadığı Eğirdir
gibi örneğin Gelendost, Yalvaç ve Senirkent Büyükkabaca bölgesinden
bahsedecek olursak tamamen tarıma dayalı bir ekonomiye dayalı bölgede yaşıyoruz. Dolasıyla tarımın iyileştirilmesinde bugün organik tarıma
ne kadar da geçtik desek geçmemiz mümkün değil. Neden, kimyasal ilaçları kullanmak zorundayız, kimyasal gübreleri kullanmak zorundayız.
Üretim de kaliteyi arttırmak ancak bu yoldan geçiyor. Dolayısıyla Eğirdir
gölüne bir tarım mekanizması olan meyvecilik mekanizması olan Gelendost, Uluborlu ve Kovada kanalı bölgesinde bahçeleri Eğirdir gölünü kirletici sebep olarak görürsek bunda başta madem bunu kaldıracaksak,
buradaki vatandaşın ekonomik gücünü arttırmak, devlet olarak o vatandaşın yaşam standardını yükseltmek zorundayız. İkinci noktada yine
gölün doğal yapısı olarak, bugüne kadar gene başkanım bahsetti bundan
vatandaş göle direk müdahale ediyordu. Ben 1960’lardan gelen bir kişi
olarak, bölgede hayvancılık ve kuru tarımın olduğu bir dönemde insanların göle girmek suretiyle diz kapak veya kasık bölgesinde suyu doldurup gelip direk içtiğini, çayı oradan demlediğini, yemeğini oradan yaptığını şahit olan ve aynı zamanda Gelendost suyunu hiçbir arıtma
mekanizmasından geçmeden Eğirdir gölünden temin edilmek suretiyle
verildiği dönemleri hatırlıyorum ama son zamanlarda bu çalışmaların
içine girdiğimizde biz 2014 yılında eko-bir başkanlığına geldikten sonra
yaptığımız gözlemlerde, çalışmalarda SAREM’le beraber göl üzerinde sü34
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rekli hareket ettik. SAREM kendi açısına
göre oradaki balık ve oradaki canlı türleri
üzerinde çalışırken bizde göldeki iyileştirmeyi ve göldeki değişiklikleri görmek
maksadıyla sürekli ekiple beraber kıyı bölgelerde çalışmalara giriyorduk. Geçen yıl
yaptığımız çalışmalarda Ankara ve Adana’dan getirttiğimiz bir ekiple göz üzerinde ki uçkunlarla örneğin sivrisinek mücadelesiyle bölgede sonraki yılda gelişen
sivrisinek olayını yani uçkun mücadelesinin ne olduğunu araştırmaya başladık ve
tabi bunun en büyük sebeplerinden bir
tanesi de gene aynı noktaya geliyoruz.
Ben kıyı kotunun 916,917 veya 919 olmasını bir kenara bırakmak suretiyle göl içerisinde ki olayları bizzat gözlemlemiş bir
kişi olarak bunu size aktarmak istiyorum.
Eylül ayında göle Miryokefelon yüzme yarışmaları neticesinde 4 yüzücü arkadaşımız İstanbul’dan gelen ve onlara eşlik etmek üzere kendim şahsım olarak
girdiğimiz zaman Kemerboğazı dediğimiz
kemer damlarından gölün Hoyran’la,
Eğirdir gölünün birleştiği yerden girdiğimiz zaman adeta bir halı saha üzerinde
yürür vaziyette 400 metre yürümemize
rağmen halen diz kapak boyunu geçmeyen bir su ve dolasıyla tabanın tamamen
Aledoe dediğimiz bataklık bitkisi, bir zamanlar Avrupa’nın akvaryumlarda yetiştirdiği ve akvaryum süs bitkisi olarak olan
bitki aynı zamanda bataklık bitkisi olarak
geçiyor ve bu bölgeye hakim olduğu ve gölün tamamen tabanında yani bunun görselini hazırlamıştık ama çekim hatası yaptığından dolayı arkadaşlar, görselleri
sizlere sunamıyoruz. Gölün tabanının tamamen ondan olduğunu gördük, dolasıyla 400 metre yürümemizde şimdi kıyı kenarda 916 kot olabilir yani resmi
ölçümlerde biraz önce dedim yani bilimsel
verilere veya su kalitesine kesinlikle girmeden gözlem halkın dediği şekliyle yorumladığım zaman su kotunda ne kadar
916-917’lere gelmiş olursa olsun tabanda
ki dolguyu göz önüne aldığımız zaman

maalesef Ömer başkanıma katılamayacağım, gölün aşırı derece de dolduğunu gördük. Neden göl tabanının dolmasıyla beraber burada ki bitkilerin oksijen ve
güneşten yararlanma olayının artmasından dolayı göldeki maalesef otlanmanın
aşırı seviyeye geldiği şu anda Gelendost,
Kemerdamları, Büyükkabaca bölgesi ve
Barlaya doğru gelen bir hat üzerinde aşırı
derece de kamışlanma ve bu kamışlanmanın neticesinde de bir bilim insanı olarak
bu kamışın ne kadar su tükettiğini herhalde bilmeyen hocamız ve şey yoktur yani
gerçekten vahim bir durum. Bir zamanlar
ne oluyordu bu kamışlar vatandaş tarafından kesilmek suretiyle, toplanmak suretiyle en aza indirilebiliyordu ve bir ticari
mefta olarak kullanıyordu ama şu anda
maalesef bırakın kamışı saz dediğimiz
bölgedeki otların biçilmesi bile Tabiat varlıkları korumu kurulu, Çevre il müdürlüğümüz ve Çevre Bakanlığı tarafından aynı
zamanda görev icabı olarak bizlerde müdahale ettiğimiz zaman insanların yararlanmasını engelliyoruz. İkinci bir konu
madem bu gölün tabanında neden bu kadar bir otlanma oldu veya neden bu kadar
dolgu olduğunu başkanımız açıkladı. Dış
etkenlerden gelen, dış havzalardan gelen
toprak ve kumların göl tabanında dolguya
sebep olduğu. Evet bununla ilgili bir çözüm önerisi gene eski dönemlerde insanların gölden yararlanma neticesinde ki
faydalarından bir tanesi şu an da göl tamamen çanak havza şeklinde gölde oluşan
dip dalgaları veya üst dalgalar kesinlikle
gölün içerisinde ki atık maddeleri dışarıya
atamaz konumda ama kontrollü olarak
başkanımın dediğini kontrollü olarak kenarlarda yapacağımız bir çalışmayla eğer
bu göldeki dalgalanma neticesinde içeriden gelecek bitki artıklarının veya buna
benzer kum, toprak veya alüvyon parçalarının eğer o bölgeden alınmak suretiyle
hatta ekonomiye bile kazandırılması
mümkün olan bir derece de torf dediğimiz
maddenin üretimi, çiçek toprağının üre35
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tim sağlanmasıyla belki ekonomi olarak da değer kazandırabilir. Ancak
bu şekilde içeriden gelen artıkların ve torfların alınması suretiyle belki
gölün tabanındaki iyileştirme biraz daha gün yüzüne çıkarabilir diyoruz.
Bu konuda devletimizin yaptığı çalışmalardan yine biz birlik olarak takip
ediyoruz, Örneğin Mogan gölü, Hatay’da ki Asi nehri üzerinde yapılan
çalışmalar var ve şu an da Ankara Mogan gölü, Gölbaşı’ndaki, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla dip temizliği yapılmakta belki de %75 seviyelerine kadar geldi. Madem Mogan gölü oradaki insanların yaşam standartları üzerinde olan bir göl, yaşam standartlarını yükselten bir göl orada
böyle bir çalışma yapılıyorsa bu çalışma bizde neden olmasın. Asi nehrindeki otlanma, oradaki insanlar veya devletimiz veya oradaki görevliler
tarafından ne kadar kötü olarak gösteriliyor da, orada o çalışma başlatılıyorsa bizde neden başlatılmasın yani biz birlik olarak bu çalışmaların
hepsinin içerisinde olduk. SAREM olarak 2017 yılında göl içerisinde batık ağ diye bir çalışma içerisinde girdik. Balıkçılığın yasaklandığı dönemde her bölgedeki 10-15 balıkçımızı hem ekonomik katkı sağlamak, onları balık kaçakçılığından önlemek SAREM müdürümüzle beraber eko-bir
botuyla 10-15 balıkçımızın her bölgeden Kabaca bölgesi, Tırtar bölgesi,
Gelendost Yenice, Kemerdamları ve Sarı İdris bölgesinde ki balıkçılarımızla göl içerisinde bir çalışma yaptık. İnanın karşılaştığımız durum içler acısıydı. Çünkü her aldığımız atığı tekneye çekmek için verilen mücadeleler de gerçekten balıkçılara üzülerek ifade etmek istiyorum metan
gazı kokusunun aşırı derece de o bölgede yaygın olduğunu ve çürümeden
dolayı kokuşmaya dönüştüğünü ve o insanlarını rahatsız ettiğini gördük.
Şu an da Kabaca bölgesi maalesef aşırı derece bunun etkisi altında ve
hala alan daralmak üzere. Bunun içinde diyoruz ki en sonunda madem
biz bu çalışmaların içerisine girdik, bu çalışmaları devam edeceğiz, sürekli devam edeceğiz, işte uçkunla geçem sene mücadelemize devam ettik, ilaç atıklarını topladık, köylerimizde ilaçlama ünitelerine destek vermek suretiyle en azından ilaç karışımlarının, ilaçlamaların yapılacağı
makinaların tek noktada dolumun sağlanması ve ilaçların orada, atıklarının orada kalmasını sağlamak için mücadele ettik ve şu anda da onların
toplanmasını yapıyoruz. Maddi olarak destek sağlıyoruz, bu destek biz
94 üyeye sahibiz, özel idare ve 3 belde, 5 ilçe belediyesi olarak bir yerel
yönetimler şeklinde onlardan da aldığımız ödeneklerle vatandaşa aynı
zamanda hizmet götürmeye çalışıyoruz. Çöp konteynırından, ilaçlama
ünitesinden, ilaç atıklarının toplanmasına, sivrisinek mücadelesi, Kovada gölünün suyunun kontrolü bunların hepsini birlik olarak sağlıyoruz
ama çözüm olarak Kovada gölünü kurtaracaksak önce Eğirdir gölü çünkü
ana merkez Eğirdir gölü. Sayın valimizde konuşmasında belirtti tabii göletler hazırlanan gölet ve barajlar, Eğirdir gölünün can damarlarını kesti.
Kesmesinden dolayı suyun girişi maalesef zayıf çünkü hiçbir göletimiz
bugüne kadar 5 yıldır bizim gözlediğimiz dönemlerde dolmadı, dolmayınca da savaklardan akmadığı içinde maalesef bizim gölümüze besleme
sadece ancak biraz önce bahsedildiği gibi gelen Aksu çayı var. Gelendost
çayından maalesef 5 yıldır ilk defa bu yıl 2 santimetre yüksekliğinde bir
su akıntısını gördük ama buna rağmen gölümüzün kenar bölgesinde ki
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Kemerdamları dediğimiz Yenice bölgesinde ki kaynaklar bu gölün can damarı olarak devam etmektedir. Onlar da şu an sıkıntı içerisindedir neden derseniz, sürekli
dip dolgusunun oluşması buradaki kaynaklara baskı yapmaktadır. Baskı neticesinde oradaki suda bir gün olup yüklenip
belki gölün kaynaklarından bazılarının
yok olacağı düşüncesindeyiz. Onun içindir de diyoruz ki sayın valimizin denetimlerinde ve bizleri yönlendirmesiyle en
azından bu bölgelerde bazı temizlikler yapılmak suretiyle oradaki kaynaklar üzerinde baskının azaltılması, balıkların üremesi için sazlık alanlarda ki giriş-çıkışların
kontrol altına alınması için bir çalışmanın
yapılması taraftarıyız. Bu konuda en büyük balık üreme havzası Gelendost bölge
trafik arkası ama şu an maalesef oraya su
girişi yok, gölün çekmesinden dolayı. Dolasıyla üremede de sıkıntı olacağı kanısındayız. Bizleri dinlediğiniz için, dilimizin
döndüğü kadar sizlere geçmişi ve geleceğe
yönelik bildirimlerde bulunduğunuz için
teşekkür ediyorum, Allah razı olsun, inşallah hayırlara vesile olur toplantımız diyorum.

PROF. DR. DOĞAN ALTINBİLEK
(OTURUM BAŞKANI)
Oturumumuz böylece sona erdi, soru almadan da gitmek istemiyorum ama iki
soru alayım müsaade ederseniz, var mı
herhangi bir sorunuz. Konuşmacılarımızı
biliyorsunuz, çay saatinde de kendilerine
yanaşıp sorular sorabilirsiniz, öğleden
sonraki çözüm panelinde de, sayın müdürüm buyurun.

SORU (İZLEYİCİ)
Ben sayın başkanım katkıda bulunmak
istiyorum, Eğirdir belediye başkanımız
Çay köy barajını sordu yılan hikayesine

döndü, yıllardır bekleniyor, yapılmıyor şu
sebepten bu sebepten dolayı. Doğru, son 2
yıldır çalışmalara hız verildi fakat burada
jeolojik nedenler dolayı, teknik nedenlerden dolayı da, zemin etütlerinden dolayı
şey yapamadık, tam karar verilemedi ama
son anda nihai sonuç verildi, yapıldı. Projelerde hazırlandı şu an da tasdiklendi de,
yatırım programına girmesini bekliyoruz,
yatırım programına girdikten sonra da bu
barajımıza başlayacağız. Şu an da proje
için sıkıntı, problemimiz yoktur. Gelendost belediye başkanımız da Mogan’dan
bir örnek verdi, Mogan’da temizlik yapılıyor da neden burada yapılamıyor, özel hükümlere, şunlara, bunlara takılıyor falan
2014 yılında Mogan gölünde bir taşkın
oldu, o taşkın neticesinden sonrasında da
hemen menbasında Mogan gölü sel kapanı yapmak zarureti doğdu ve o sırada
bölge müdür muaviniydim burada yapılabilmesi için proje hazırlandı her şey hazırlandı bunu uygulamaya geçeceğiz, ihalesini de yaptık fakat bir türlü sit alanı olduğu
için, hassas zon bölgesi olduğu için izin
verilmiyordu, yapılmıyordu. Defalarca kurula gittik, biz de kurula katıldık, kurula
gittiğimizde kurul ekiplerine söylüyoruz,
bunu dile getiriyoruz, burada bu kadar
can, mal güvenliği vardır, bunun mutlaka
yapılması lazım, herkes mevzuat mevzuat
diyor, yapamıyor, mevzuat mı can güvenliği mi, insanın canı mı dediğimiz zaman
tekrar böyle karşılaştık fakat 1 yıl sürdü
bu kurul ve tabiat koruma kuruluna gittik
ve oradan genel müdürümüzle tekrar görüşüldü, sunu yapıldı, nihayetinde bakan
oluruna çıkarıldı, bakan oluru ile beraber
nihayet burada inşaat izni alındı. Sonuçta
böyle bir izin de alınması mümkün, yapılabilir demek istiyorum, teşekkür ederim.

CEVAP (ÖMER ŞENGÖL
EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANI)
Şimdi arkadaşımız bazılarına göre gerek37
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siz bir soru sordu. Bana göre de çok yerinde bir soru sordu. Şimdi 500 kilometrekarelik gölde işte 15 ortalama 12’yi çarparsak kaç bin metreküp
su olduğunu hesap ederiz. Şimdi insanlar diyorlar ki ya arkadaş insanlar
eskiden 1 teneke su ile yıkanıyordu, şimdi 1 ton su ile yıkanıyor. Yıkansın, ne olur tekrar gidiyor yani, nereye kanalizasyon, arıtma tesisi yoksa
doğaya varsa arıtma tesisine. Biz 1980’de yapılan imar planından sonra
90’da arıtma tesisini yaptık ama nedendir bir anlatamadık bu arıtma tesisinin çalıştığını gelen sıvı atığın veya evsel veya sanayi atıklarının arıtıldığını. Buranın doğal bir arıtma sistemine yakın bir sistemle arıtıldığını, Gelendost yaptı küçük geldi, Yalvaç uzun süre yaptı çalıştırıyor onun
dışında köylerde Özel İdare tarafından küçük arıtmalar yapıldı ama biliyorum ki köy muhtarlarımızın o işin hakkından gelmesi mümkün değil.
Şimdi önümüzde seçim var, 50 veya 100 kişilik köylerde muhtar olmak
için en az 10 tane aday var, sebep 2000 bin lira maaş ve üstünde ki sosyal haklar ama daha önceki muhtarlar canları isteyerek kendileri üstüne
basa basa yaptırdıkları halde o arıtma tesislerini doğal arıtma yani bir
şey değil. Oradan oraya, oradan oraya git gide yapılıyor. En kolay arıtma
sistemi o, küçük birimler için çalıştıramadılar. Gelsin devlet veya özel
idare burayı çalıştırsın dediler. O da zor yani, şimdi bizde uzun zamandır
her şeyi devletten bekleme alışkanlığı devam ediyor. Şimdi arıtma yapılmış, canı çıktı yaptırıncaya kadar ama 6 ay, 1 sene sonra bitti arıtma.
O bakımdan bu zaman zaman, EKO-BİR’in bir ara başkanlığını yaptım,
bir tüm yerleşim birimlerinin bir kaynakta toplanıp arıtılsın veya bir ortamda toplanıp arıtılsın teklifi oldu. Öyle bir proje yapıldı, o gün ki valimizin emirleriyle Avrupa birliğine sunduk, uygun görülmedi, çok pahalı
bir maliyet ve çok küçük harcamalarla yapılabilecek şeyi çok büyütmek
gerekiyor. O nedenle uygun görülmedi.

OTURUMLAR

II. OTURUM: EĞİRDİR GÖLÜ SU BÜTÇESİ
PROF. DR. SEMRA KURUCU
OTURUM BAŞKANI

KONUŞMACILAR
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Prof. Dr. Mehmet EKMEKÇİ
Hacettepe Ünv., Jeoloji Müh. Bölümü

Sürdürülebilir Sulak Alan Yönetimi Açısından Su
Bütçesi Hesaplamalarının Yeri ve Önemi:
Eğirdir Gölü

Himmet KARGI
DSİ 18. Bölge Müd, Havza Yönetimi
İzleme Tahsisler Şube Müdürü

DSİ ve Eğirdir Gölü Havzası Projeleri

Ömer Faruk KAYA
Meteor. Antalya B. Müd. Yrd.

Eğirdir Gölünde Yağış ve Buharlaşma
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PROF. DR. SEMRA KURUCU
ECZACILIK FAK. EMEKLİ ÖĞRETİM ÜYESİ
İkinci oturumumuzu açıyorum. Bu oturumumuzda konumuz Eğirdir Gölü su bütçesi. Su bütçesi gerçekten önemli burada biz
suyu besleyen kaynakları ve giderlerini ortaya koyacağız, bunları irdeleyeceğiz. Bir
başka değişle suyumuzun akılcı kullanımını yada su seviyemizin akılcı korunmasını ele alacağız. Suyu besleyen kaynaklar
olarak hocalarımız değişik konularda tebliğler sunacaklar birde su giderleri olarak
nerelere suyumuzu kaybediyoruz bunları
burada irdelemeye çalışacağız. İlk konuşmacımız Prof. Dr. Sayın Mehmet Ekmekçi
Hacettepe Üniversitesi Hidrojeoloji mühendisliği programında öğretim üyesi,
kendisi Uluslararası Karst Su Kaynakları
Araştırma Merkezi müdürü, yeraltı suları
başta olmak üzere su kaynakları konularında çalışmakta. Aynı zamanda UNESCO
Türk Milli komisyonu doğa bilimleri ihtisas komitesi üyesi ve hidrojeoloji izleme
grubu başkanıdır. Sayın Mehmet Ekmekçi’ nin konuşma konusu sürdürülebilir
sulak alan yönetimi açısından su bütçesi
hesaplamalarının yeri ve önemi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR SULAK
ALAN YÖNETİMİ AÇISINDAN SU
BÜTÇESİ HESAPLAMALARININ
YERİ VE ÖNEMİ: EĞİRDİR GÖLÜ
PROF. DR. MEHMET EKMEKÇİ
HACETTEPE ÜNİV., JEOLOJİ MÜH. BÖLÜMÜ
Semra hocam teşekkür ediyorum. Öncelikle ISVAK ve Süleyman Demirel Üniversitesi Su Enstitüsü’ nün ve aslında Isparta’nın davetlisi olmak onuruyla hepinizi
saygıyla selamlıyorum. Bu davet konusu
olarak tabi ki bir Eğirdir Gölü, göz bebeğimiz Eğirdir Gölü ile ilgili bir konuşma
yapılması bekleniyor. O şekilde bir planlama, programlama yapıldı. Türkiye’nin
göz bebeği sadece Isparta’nın değil. Benim Eğirdir Gölüyle tanışmam üniversite
öğrencisiyken bu bölgede çalışmamla başladı. Benim Lisansüstü yüksek mühendislik tezim de Beyşehir gölünün istatistiksel olarak modellenmesiydi. Dolayısıyla
tanışıklığım 1984’lere 1985’lere kadar
geri gider. İzlemeye de hep çalışmışımdır.
Özellikle de Süleyman Demirel Üniversitesinde bu hidrojeoloji ve su kaynakları
konusundaki gelişmeler arkadaşlarımızın
burada çalışmaları bizi daha da memnun
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ederek dışardan izlemeye daha çok yöneltse de hep yakın kaldık. Çünkü
dediğim gibi benim ilk göz ağrılarımdan birisidir.
İzin verirseniz ben sunumumda süremi de mümkün olduğu kadar doğru
kullanmaya çalışacağım. Yalnız Semra hocamdan ben istirham edeceğim
5 dakika kala beni uyarırsanız lütfen ben ona göre söylemek istediklerimi söyleyemeden inmek istemiyorum buradan. Şu sorularla başlamak
istedim. Çünkü gerek basından gerek teknik konferanslardan, toplantılardan, tezlerden ve gazete haberlerinden izlediğim kadarıyla bu soruları
sorma gereği duyuyorum. Bu yeni bir panel değil yeni bir çalıştay değil
bu çalıştaylar aşağı yukarı 2 yılda bir belki her yıl bir şekilde yapılıyor. Yapılmakta da haklılık var tabi ki ama bir yandan da şu soruları sormamız
gereğini duyuyorum ve sormalıyız diye düşünüyorum. Belki panel sırasında birazcık bunları da açma imkanımız olur siz değerli katılımcılarla
birlikte, biz acaba bu Eğirdir Gölü özelinde de aynı sorunları mı tartışıyoruz yıllardır, aynı soruları mı soruyoruz, geriye dönüp baktığımız zaman
bu soruların yanıtlarını verebilecek durumda olsam da soru olarak bırakmayı ben burada tercih ediyorum. Aynı soruları benzer ve aynı sorunları
aynı şekilde mi tartışıyoruz. Benzer cevaplar mı veriyoruz. Bugün burada konuştuğumuz, konuşacaklarımız daha önce hiç mi konuşulmadı. Hiç
mi aynı cevaplar aynı önerilerde bulunulmadı. Aynı çözüm yollarını mı
öneriyoruz. Peki sorunlar devam ediyorsa burada bir gariplik bir tuhaflık
yok mu? Aynı şeyi 2 yıl sonrada konuşuyor olacak mıyız? O kaygıyı ben
Şehnaz hocama da buraya ilk davetimde de tekrar belirtmiştim. Sizinle
de paylaşmak istiyorum. Çözüm önerileri uygulanmış ancak çözüm elde
edilemiyor. Çözüm önerileri uygulanabilir mi değil. Bunlar da sorunların bir parçası birer parçası değil mi? Çözümler uygulanamıyor mu veya
uygulanmıyor mu? Buna ilişkin sorunlarımız yapısal mı? Hukuki organizasyonel bir şekilde yoksa önerilerimiz mi bizim teknik insanların çok
genel ve karar vericiye yol gösterici mi değil. Genel sorulardan genel cevaplar alırsınız ama çözüm üretemezsiniz özel çözüm olmaz. Acaba böyle
bir sorunumuz mu var. Şurayı temizleyelim burayı kirletmeyelim şurayı
yapmayalım mı? Peki acaba sorunlar doğru tanımlanmış mı? Sorunları
doğrumu tanımlıyoruz. Burada bir problemimiz olabilir mi ve acaba biz
disiplinler üstü bir konuyu disipliner veyahut multidisipliner yaklaşımla
mı tanımlamaya çalışıyoruz hatamız o mu? Vallahi bunların tartışılmasının bence değer olduğunu görüyorum. Dediğim gibi 84 den bu yana
izlediğim bir göldür. Bizimde göz bebeğimiz ama aynı şeyleri konuşuyor
olmak birazcık sanki umutsuzluğa götürüyor. Ama umutsuz muyuz asla
değiliz neden çünkü bu soruları sorabiliyoruz.
Bugün buradayız gene konuşuyoruz. Belki 2 yıl sonra belki gelecek yıl
çok daha ileri düzeyde bir başka tartışmayla farklı bir sorun tanımlamayla belki bir araya geleceğiz. Gölü tanıyor muyuz benim sorum bu burada
sabahki oturumda da onu fark ettim. Yapılan yayınları da izlediğim zaman ona baktığım zaman farklı disiplinler tarafından yapılmış yayınlar,
projeler, proje raporları hele hele basın, yerel basın beni buraya götü40
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rüyor. Affınıza sığınıyorum belki yanılıyorumdur. Ama üçüncü göz dışarıdan bakan
biri olarak ben bunu sorabiliyorum. Gölü
tanıyor muyuz? Bu niye önemli tanımak
yönetmektir de ondan. Eğer bir sistemi,
bir doğayı, bir insanı tanıyabiliyorsanız
yönetebilirsiniz. Kötü anlamda almayalım
lütfen yönetimi neye karşı nasıl tepki vereceğini ön görebilmemiz demek.
Yönetmek yönetmenin ilk adımıdır. Nerede ne zaman neyi yaparsam bu sistem
nerede, nasıl, ne zaman, ne tür bir tepki
verecek eğer bunu bilmezseniz istediğimiz kadar biz koruma alanı çevirelim istediğimiz kadar tarımı kısıtlayalım veya
kısıtlamayalım baraj kuralım, çamurun
gelmesini engelleyelim çözemezsiniz. Ben
tanıdığım birine hangi şakayı yaparsam
nasıl tepki vereceğini kestirebilirim. Çok
affedersiniz eşek şakası yapacağım kişi değildir derim yoksa yumruğu yerim şaplağı
yerim ama tanımadığım birine hafif bir
şakayı yapsam dahi nasıl tepki vereceğini
eğer bilmiyorsam o şakayı yapmamalıyım.
Her müdahalenin bir karşılığı var. Ama
bugün çıkar ama 10 yıl ama 100 yıl sonra
dolayısıyla burada bir çeşit öneriler dizini
var. Evet belki haklıdır. Ama Belediye Başkanımız ifade etti ilaç bile alırken yan etkisi var. Ama bir yandan da acaba gölü tanıyor muyuz sorusuna kesin emin olmadan
önerilerde de bulunabiliyoruz. Peki bunun
acaba etkisi olacak mı? Her mühendislik
önerisinin mutlak surette doğal sistemlerde bir etkisi olur. Ve mühendis veyahut
teknik insan bunu ön görmek zorundadır.
O zaman çözüm çözümdür. Ben bugün
bu problemimi şöyle çözeceğim dediğim
zaman evet baraj mı kuracağım, gölü mü
kurutacağım, bataklığı mı kurutacağım
yoksa göle dereleri mi verip göl seviyesini
yükselteceğim yapabilirsiniz. Çözümünüz
çözüm değildir. Ne zaman çözüm olur.
Bu yaptığınız işin uzun vadede kısa, orta,
uzun vadede etkilerini de ön görebiliyorsanız ve dokümante edebiliyorsanız, bel-

geleyebiliyorsanız. Karar vericiye de bunu
gösterebiliyorsanız çözümünüz çözümdür. Aksi takdirde çözüm değildir.
Demek ki anahtar kelime gölü tanıyor muyuz? Biraz hızlanalım koruma ve yönetim
aslında iki bileşenli ama iki bileşenle birleştiği yerle tanımlanabilir. Ekosistemin
davranışı ekosistem odaklı bu isterse sizin
projeniz ne olursa olsun sonuçta etkileşen
bir sistem var ise ki vardır. Mutlaka etkileşen bir sistem vardır. Etkileşen sistemin
davranışına göre ayarlamamız lazım korumayı, miktar olarak koruyacağız, miktar
kalitenin zaten olmazsa olmaz ön koşulu
çünkü biraz sonra göstermeye çalışacağım
sizin kirletici dediğiniz her türlü maddenin taşıyıcısı sudur. Peki o zaman biz nerelerde dolanabiliriz. Özgürlük alanımız
ne kadardır. Sorusunun cevabı aslında işte
burada yatıyor. Burada da sistemin baskıya karşı tepkisini ön görerek ve sayısallaştırarak bu mümkün olabilir.
Esnek olduğu kısımlar bizim özgürlük alanımızdır. Yani sisteme müdahale ederim
ama sistem bu müdahaleye esnektir. Bu
tolerans değildir. Tolerans iyi bir şey değildir. Baskıyı hissediyor demektir. Esnekliği
dikkate almak zorundayım hem hidrolojik
sistemin ama aynı zamanda ekolojik sistemin ve ekosistemin, işte bunların ortak
kısmı bizim özgürlük alanımızdır. Dolayısıyla sayın valimizin de belirttiği gibi
elbette talepler var. Ama sadece kaynakları yönetmemeliyiz biz bu esneklik alanı
içinde evet kaynakları yönetelim ama talepleri bunun dışında kalıyorsa talepleri
de yönetmek zorundayız. Dönüştüreceğiz
gerekirse toplumu dönüştüreceğiz, kolay
değil. Ama biz eğer bu sürekliliği sürdürebilirliği istiyorsak başka çaremiz yok. Bize
doğa böyle işlediğini söylüyor. Bunu çeşitli şekillerle de ifade ediyor. Şimdi koruma
alanları 2012 yılında bu özel hükümler
yayımlandı. Özel hükümlerle aslında su
kirliliği kontrol yönetmeliğinde ön görü41
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len koruma alanları arasında bu öğleden sonraki veya bizden sonraki
oturumda sunulacaktır. Çiğdem arkadaşımız burada bir sunum yapacak
orda daha tartışma imkanımız olur ama farkı yine aslında çok farklı değil şurada ki jeolojik tabanlı birkaç kireçtaşı kütlesinin ayrılması dışında
mesafeye dayalı bir korumamız var. Ama biz biliyoruz ki burada herkes
nerdeyse belli bir şeyini biliyor. Tam olarak tanımasak da bazı davranışlarını farklı yönlerden izleyebiliyoruz. Eğirdir Gölü’nün ve diyoruz ki bir
defa, üç bin küsur kilometre kareli bir alanı var. O da yetmez ta 1970’lerden bu yana Devlet Su İşlerinin başta olmak üzere çok yoğun çalışmaları
olmuştur. Orta Toros bölgesinde sadece kendi havzasında değil ki Eğirdir gölü komşu havzalarla iletişim içinde dolayısıyla bu üç bin kilometre
kareyi büyütün bakalım. Kuzeyde neyle bağlantınız var. Karamıkla bağlantınız var, Kovada’yla bağlantınız var. Daha da bağlantınız var dolayısıyla yani ben eğer bu mesafeye dayalı 300-700 bin metreyle koruyabilir
miyim acaba, eğer dinamik süreçleri dikkate almazsanız koruyamazsınız
onu da söyleyeyim. 2012 yılından bu yana evet anladığım kadarıyla özel
hükümlerin her maddesi uygulanamamış. Peki şu soruyu da soralım uygulansa idi acaba koruyabilecek miydik? Bakın bu herhangi bir havza,
şurada gölü besleyen akarsular var. Göl aynası var. Ben size o kadar çok
örnek verebilirim ki sayısal olarak. Şu bizim su kirliliği kontrol yönetmeliğinin koruma alanları ama şu noktadan şu dinamikle gelen bir kirletici
şu göle şu noktadan çok daha fazla yük taşıyabiliyor ama burada benim
bir korumam yok. Şurayı koruyorum belki buradaki korumaya hiç gerek
yok. Öyle örneklerimiz var. Gölün hemen dibinde korumanın en düşük
düzeyde olması söz konusu olabilecekken en uzak noktası çok daha tehlikeli ama biz kalkıyoruz bu şekilde buradaki vatandaşın faaliyetine de
izin vermiyoruz. Ama gölü de kurtaramıyoruz. Dolayısıyla bunlara dikkat etmek lazım dinamik bazda bir tanım olması lazım, dolayısıyla sulak
alanın, göl kırılganlığının bir beslenme kaynaklarıyla hidrodinamikle ve
özellikle alan hacimle etkileşimini dikkate alarak önce tanımamız gerekiyor.
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Nasıl tanıyacağız. Su bütçesi hesaplamalarını iki temelli yapabiliyoruz.
Hep gördüğüm birinci kısımla ilgili potansiyel hesabı yapılarak su bütçesi yapılıyor, uzun yıllar ortalamaları alınarak. Uzun yıllar ortalamaları
alınarak bir potansiyeli elde etmek sadece planlama için yararlı olabilir.
Yönetmek için yetersizdir. Yönetmek için hidrolojik döngü bileşenlerinin dinamikliğini ortaya koymamız gerekiyor. Bu güne kadar yapılanlar
statik su rezervi işte 2 milyar metre küp gibi bir rezerv var. Anladığım
kadarıyla da raporlardan dinamik su rezervimizde bu da yıllık olarak
uzun yıllar ortalaması uzun yıllar ortalaması her ne kadarsa 30 yıl mı,
50 yıl mı oda sınırlıdır. Buna bağlı olarak yenilenen bir su miktarı oda
yaklaşık 2 milyar metre küp gibi görünüyor. Minimum maksimum seviyelerde halbuki bizim burada ihtiyacımız olan şu hidrolojik döngü bileşenlerinin dinamiği. Hangi bileşenin katkısı ne kadar, katkının konumsal dağılımı neresi, karar vericiye benim bunları söylemem lazım genel
olarak bir şey söylememin anlamı yok onun için uygulayamaz çünkü.
Katkıların zamansal değişimi, bunlar lineer sistemler değil nonlineer
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sistemler yüksek su sistemlerinde farklı
davranıyor, düşük su seviyesinde farklı
davranıyor ve benim bunu tanımlamam
lazım sayısal olarak ortaya koymam lazım bu emek olmadan bu göz bebeğimizi
korumamız mümkün görünmüyor. Burada Eğirdir gölüne doğru bir gelmeye çalışırsak. Neye ihtiyacımız var öncelikle bu
göl depolamasıyla ilgili olarak göl çanağı
geometrisi burada Gelendost Belediye
Başkanımız Sayın Mehmet Bey söz etti,
doluyor dedi. İtiraz edebilen de olabilir
yok dolmuyor diyen de. Elimizde sayısal
bir şey var mı? Sürekli batimetri, göl çanağıyla ilgili çalışma yapmak zorundayız.
Korumak emek demektir, emek maliyet
demektir. Bunu gözden çıkaracağız, yapacağız başka çaremiz yok. Beslenme türü,
beslenme miktarı, boşalım türü, boşalım
miktarı ve yeniden dinamik rezervle ilgili,
uzun yıllar ortalamasının dışında iklimsel
dönemler yıllık potansiyeli dikkate alarak bir bütçe bunu geçiyorum. Şu hesabı
yapmak zorundayım şu cevabı vermek zorundayız. Herhangi bir anda bugün veya
1 yıl süre ile sistemin yani gölün herhangi
bir noktasında Eğirdir Gölü’nün 2 kilometre kuzey batısında veya başka yerde
doğal, yapay herhangi bir etkiye karşı su
çekebiliriz, yağış değişebilir, sıcaklık değişebilir. Sistem hangi noktasında, gölde,
yeraltısuyu seviyesinde veya kaynak akımında ne zaman 1 yıl içinde, 5 yıl içinde,
100 yıl sonra nasıl bir tepki verecektir. Bu
göl aynasında daralma, seviye düşümü,
debi azalımı, şu cevabı benim karar vericiye, uygulayıcıya verme zorunluluğum
var teknik insanlar olarak. Dolayısıyla bu
bize dönük bir eleştiri olmalı veya bir ortak paylaşım olmalı. Dolayısıyla ön koşul
bunu yapabilmemiz için önce temsil edici
bir kavramsal model, hiçbir raporda buna
rastlamadım. Bir temsil edici kavramsal
modeli yok gölün ve göl havzasının bir
yerlerden örnek alıyoruz, analiz yapıyoruz, bir yerlerde raporlar yazıyoruz ama
neyi incelediğimiz belli değil.

Kavramsal modele baktığımız zaman ilksel olarak Eğirdir Gölü’nün bakın komşu
havzalardan yeraltısuyu akımı, yüzey altı
akışı, yüzeysel akışı, göl aynasına yağışı,
yeraltısuyu akımı havza içinde, havzanın
kanal akımı ve buradan komşu havzalara
akış, buharlaşma, terleme ve burada işletme ve kullanım bunları da şu şekilde
sayısallaştırmak zorundayım. Yağış bölünüyor bu şekilde ama bütün bu Eğirdir
Gölü’ndeki hacim değişimini benim bütün bu bileşenlerle ortaya koymam lazım,
neyi biliyorum burada soru işareti olan
hiçbir yeri yaklaşık ampirik eşitlikler dışında bilmiyoruz. Bunu itiraf etmeliyiz
evet gözlem ağımız var. Ama gözlem sadece sayı vermek değildir. Veri olmalı veri
olabilmesi yani bilgi yüklü olabilmesi bir
ön koşula bağlıdır. O ön koşul kavramsal
modele göre koyduğunuz gözlem ağıdır.
Dolayısıyla kavramsal model oluşturmak
zorundayız önce. Bir araya geleceğiz ve
bu kavramsal modeli temsil edici olması için hep beraber çalışmak zorundayız.
Bunu sayısallaştıracağız, kavramsal modeli matematiksel modele aktaracağız ve
kalibre edeceğiz. Matematiksel model her
şey demek değildir. Yanlış bir kavramsal
model sonucunda onu da çok sık görüyoruz son zamanlarda ele geçen yazılımlarla
bazı veriler veriliyor model yaptım deniyor. Son yılların kitaplarında modelleme
kitaplarında son 5-6 yıldır ayrı bir bölüm
modelleme etiği diye ayrılıyor. Bu etik
bundan dolayı siz sayıyı veriyorsunuz,
model sonucunu veriyor, altında yatanın
ne olduğunu söylemiyorsunuz. Hiçbir işe
yaramayın bir ev ödevi gibi oluyor. Hassasiyet analizini vermek zorundasınız,
senaryo benzeşimi ve özellikle bu bulduğunuzu karar destek sistemine aktararak
uygulayıcıya noktasal atış yapmak zorundayız. Aksi takdirde bunu uygulayabilmesi
mümkün değil.
O zaman Eğirdir Gölü için ilk adımımız bizim kavramsal modeli oturtmak, kavram43
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sal modeli oturtabilmemiz için ise bizim gerçekten düzenli veri verebilen
temsil edici gözlem ağına ihtiyacımız var. İlk buradan başlamalıyız. Belki
çok geriye götürdüm ama doğrusu benim bakış açımla bu gözlem ağımız
maalesef iyi bir kavramsal model ortaya koyabilecek kadar düzenli, verimli ve sağlıklı değil. Buradan başlayalım derim kısa sürede yol alacağımıza inanıyorum.

DSİ FAALİYETLERİ
AHMET ÖZBEK
DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ,
ETÜT PLAN VE TAHSİS DAİRE BAŞKAN YARDIMCISI
Üniversite, kamu kurumları ve kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin değerli
temsilcileri Isparta ve Eğirdir’e gönül veren
katılımcılar hepinizi genel müdürlüğüm
ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum.
Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Aydın
bey biliyorsunuz Isparta Gelendost’lu bu
programa gelmeyi çok arzu etti ama önceden yapılan bir program olduğu için ona
katılmak mecburiyetinde kaldı. Sizlere de
selam ve sevgileri var. Şimdi bizim Devlet
Su İşlerinin bu oturumda iki tane sunumu vardı. Bunu müdüre hanımla
da görüştük. Eğirdir Gölü ile ilgili detayları bölge müdürlüğümüzden arkadaşımız verecek ben hizmet alınan birimlerle gerek birey olarak gerek
kamu kuruluşu olduğumuz için sadece aldığımız birimlerle hizmetlerle
alakalı şeyleri biliyoruz kurumların başka ne iş yaptıklarını, hangi işlerle
meşgul olduklarını bilemediğimiz için onları sorgulama ihtiyacı duymuyoruz. Bu açıdan ben DSİ faaliyetlerini hızlı bir şekilde bana ayrılan süre
içerisinde sizi de sıkmadan biraz daha görsellikle vererek sunmak istiyorum. Kuruluşumuz ülkemiz su kaynaklarını faydalı alanlara sunmak, zararlarından korunmak, su ile toprak kaynaklarını çevreye duyarlı ve sürdürebilirlik esasları dahilinde geliştirmekten sorumlu bir teşkilat. 1953’
de 6 bin 200 sayılı yasayla kurulmuş ve daha sonra muhtelif değişiklerle
en son 4 no’lu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 15 Temmuz 2018’ deki
bütün şuan ki görev ve hizmetleriyle az sonra zikredeceğim görev ve sorumlulukları yürütmekle sorumlu bir kuruluş. 5 genel müdür yardımcımız var, 7 tanesi danışma birimi olmak üzere, 8 tane merkez birimi
var, 26 bölge müdürlüğümüz var ve yaklaşık 78 ilde de taşra teşkilatımız
var. Bunları genel olarak biliyorsunuz. 24 bin civarında personelimiz var
bunun 6 bin 400’ü teknik personel, diğerleri de memur ve genelde işçi
olarak görev alıyorlar. Biz sadece hizmet üreten değil aynı zamanda bunu
sahaya veren bir kurum olduğumuz için bunu da vurgulamak istiyoruz.
Burada 2018 yılı bütçesini görüyoruz (Tablo 1).
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Tablo 1 DSİ 2018 yılı bütçesi

2018 YILI BÜTÇE VE GERÇEKLEŞME DURUMU (TL)
DSİ Bütçesi

Sene Başı Ödeneği

Revize Ödenek

Harcama

Revize Ödeneğe
Göre Gerçekleşme

(TL)

(TL)

(TL)

%

I-CARİ BÜTÇE

2.036.113.000

2.513.864.700

2.511.070.823

99,89

1-Personel Giderleri

1.495.179.000

1.661.027.000

1.660.872.851

99,99

2-SG Kurumlarına Devlet Primi

261.450.000

305.856.000

305.714.691

99,95

3-Mal ve Hizmet Alımları Giderleri

279.484.000

546.981.700

544.483.281

99,54

II-SERMAYE GİDERLERİ

10.667.000.000

13.958.151.985

13.957.811.106

100,00

YATIRIM BÜTÇESİ

9.352.000.000

12.503.115.525

12.502.822.149

100,00

a) Bütçe

8.830.515.000

12.251.658.456

12.251.366.053

100,00

b) Kredi

521.485.000

207.088.459

207.087.485

100,00

44.368.610

44.368.610

100,00

c) Şartlı Bağış
KAMULAŞTIRMA

1.315.000.000

1.455.036.460

1.454.988.957

100,00

a) Bütçe

1.315.000.000

1.455.036.410

1.454.988.907

100,00

50

50

100,00

232.849.000

232.849.000

232.849.000

100,00

36.818.000

38.903.500

38.889.135

99,96

12.972.780.000

16.743.769.185

16.740.620.064

99,98

b) Şartlı Bağış
III-DHKS - KIRSAL ALAN PLANLAMA
IV- CARİ TRANSFERLER
TOPLAM (I+II+III+IV)

Esas burada benim vurgulamak istediğim
yatırım bütçesi, 2003’ te %25 oranında
devlet bütçesine pay ayrılırken şu anda
2018 yıl sonu itibari ile yüzde 10’lara düşmüş durumda malum bu da hizmetlerin
işte çok talep geliyor bu talepleri zama-

nında yapılmıyor işte diyoruz ki bütçe imkanları dahilinde bütçede ayrılan miktar
azaldığı zaman hizmet vermekte de maalesef süreler uzuyor süreler uzamış oluyor.
Ülkemizin burada yağış ortalamasını görüyoruz (Şekil 1).

Şekil 1 Türkiye yarı kurak iklim bölgesinde olup, yağışlar bölgelere ve mevsimlere göre farklılık göstermektedir. Ülkemizin yıllık yağış ortalaması 574 mm’dir.
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Iğdır ve Konya da yaklaşık 250 mm iken Rize civarında 2500 mm civarına kadar yükseliyor. Ortalaması da maalesef 574 milimetre bunu 2047
akım gözlem istasyonunda göl ve meteoroloji, kar gözlem istasyonunda
takip ediyoruz. Bunun 1011 tanesini de online takip ediyoruz merkezden böylece buradaki akış durumunu da takip etmiş oluyoruz. Meteoroloji genel müdürlüğünün destekleri sayesinde, buradan gittiğimiz zaman
25 hidrolojik havzada yıllık ortalama 185 milyar yüzey akışımız bunun
94 milyarını kullanıyoruz (Şekil 2; Tablo 2). 18 milyar da yeraltısuyunda
kullanılabilir potansiyelimiz var.

Şekil 2 Ülkemizin 25 Nehir Havzası
Tablo 2 Nehir havzaları gözlem istasyon bilgileri

Toplam

On-Line

1 360

906

Göl Gözlem İstasyonu (GGİ)

116

60

Meteoroloji Gözlem İstasyonu (MGİ)

156

Kar Gözlem İstasyonu (KGİ)

260

Sediment Alım Noktası

155

İstasyon Adı
Akım Gözlem İstasyonu (AGİ)

7

Debimetre (Sapanca Gölü )
TOPLAM

38

2 047

1 011

112 milyar suyumuzu kullanabiliyoruz ve bunun da şuanda kullanabilir
54 milyarını vatandaşımızın hizmetine sunabiliyoruz. Bunun %74’ünü
sulama oluşturuyor, %13’ünü sanayi, %13’ünü içme kullanma suyu
olarak kullanıyoruz. Burada yaz suyumuzun 18 milyar olarak demiştik
buradaki dağılımını görüyoruz (Şekil 3).16 milyarı tahsisli edilmiş durumda, yüzde 27 si içme kullanma suyu, diğerleri de dağılıyor. Şimdi son
nüfusumuz 2019 yılı itibari ile geçen yayınlandı 82 milyon 3 bin olduk.
Bu seferde bizim kullanılabilir kişi başına düşün yıllık su miktarı nüfus
arttıkça azalıyor. Burada da su stresi su sıkıntısı yaşayan ülkeler arasında
yer alıyoruz.
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Şekil 3 Su Kaynakları potansiyelimiz

Bu açıdan suyun tasarruflu ve optimum bir şekilde kullanılması çok önem arz ediyor. Bunun içinde kurum ve bireyler olarak üzerimize düşeni yapmak durumundayız. Bunun için
de işte planlama, projelendirme, yapım ve toplulaştırma, işletme ve bakım gibi safhalardan
geçerek geliştiren projeleri hizmete sunuyoruz. 1954 den bu tarafa ne yapmışız (Şekil 4).

15.456 ADET
839
652
575
3,036
320
17
9,800
217

BARAJ
HES
GÖLET VE BENT
SULAMA TESİSİ
İÇME SUYU VE TEMİN TESİSİ
ATIK SU TESİSİ
TAŞKIN KORUMA TESİSİ
TOPLULAŞTIRMA PROJESİ

Şekil 4 1954- Günümüze kadar DSİ Faaliyetleri
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Çok maksatlı olmak üzere 839 baraj, 652 HES, 575 gölet ve bent, 3 bin
36 sulama tesisi, 320 içme suyu ve temin tesisi, 17 atık su tesisi, 9 bin
800 taşkın koruma tesisi, 217 toplulaştırma projesi geliştirmiş durumundayız. Buradan tarım sektöründe ne yapıyoruz 78 milyon hektar
arazimiz var. Bunun ekile bilir 28 milyon, 8 buçuk milyon ekonomik ve
sulanabilir arazi olarak nitelendiriyoruz. Şuanda devlet su işleri olarak
4,3 milyon hektarını DSİ olarak tarıma kazandırdık. Köy hizmetleri ve
halk sulamaları dediğimiz vatandaşlarımızın ve köy hizmetlerimizin
yapmış olduğu 2,29 hektarlık bir kısım var toplam 6,59 milyon hektarını
yani %77 sini sulanan tarıma açmış oluyoruz (Şekil 5). Buradan eğer uygun ziraat usulleri ve önerilen ürün deseniyle tarım yapılması durumda
49 milyar civarında bir zirai gelir artışı bekleniyor. Şimdi az önce şeyden
bahsettik suyu tasarruflu kullanmak durumundayız dedik burada bahsettiğim boru sistemine geçiyoruz.

Şekil 5 DSİ Sulamalarının Gelişimi ve Hedefler

Burada 2003’te mevcut koşullar ve mesela o zaman 90’lı yıllarda kanal
ve kanalet geçilmesi durumunda şartlar zorluyordu şimdi artık boru
maliyetleri de düştüğü için yerli üretimde var. Tek borulu basınçlı sistemlere yönelindi. 2003’ de gördüğünüz gibi %6 iken basınçlı sistemler
2019’ da %28’e yükseldi. 2003 hedefimizde %48 olacak. Birkaç büyük
projemiz GAP projesini biliyorsunuz Güney Doğu Anadolu projesi 13
bin proje var bunun içerisinde 19 adet baraj tamamlandı 10 adet baraj
yapımı devam ediyor. Bunlar hepsi çok maksatlı sulama, enerji ve içme
suyu maksatlı projeler bu detayları zaten siz gördüğünüz için şey yapmak istemiyorum. Buradaki iller 1milyon 58 bin hektar toplam arazimiz
var. İşletmeye açılan 560 bin hektar çalışmalarda devam ediyor geri kalanlar için burada en büyük proje Atatürk barajından sonra Silvan barajı
burada da 8 adet baraj, 23 tane sulama tesisi var. En büyük şeylerden
birisi yüzde 56 oranında gerçekleşme söz konusu KOP projesi dediğimiz
Konya Ovası Projesi 16 adet sulama,12 adet içme suyu ve 28 adet büyük
proje kapsamakta burada da mavi tünelden bakın şuanda köksus sularının Konya ovasına aktarılmasına yönelik ilk adım olan mavi tünel açıldı.
Bağbaşı Akçay barajının inşaatları ve tünelleri devam ediyor. Burada da
işte 9,64 milyar katkı sağlanacak. DAP bölgesi dediğimiz 15 il doğu Anadolu bölgesinde burada 1955 tesis muhtelif tesisler var. Burada onları da
görüyoruz. 35’i içme suyu, 15’i baraj, 210 tanesi sulama tesisi ve diğer
48

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ / PROF. DR. M. LÜTFÜ ÇAKMAKÇI KÜLTÜR MERKEZİ

tesisler. Şimdi 7139 sayılı mevzuatla bize
geçti arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri devlet su işlerinin uhtesine verildi. Burada da artık bu işleri de
biz yapacağız. Bunun maksadı sulamayı
daha etkin kılmak verimi arttırmak, birde yenileme projelerimiz var. Rehabilite
edilecek projelerimiz var. Burada da sulama oranı %40 olması, şebeke yaşının 25
yaş üzeri olması gibi hususlar ve su kaynağının yeterli olması durumda yaklaşık
şuanda proje kapsamında 196 projemiz
var, 21 tanesi tamamlanmış durumda.

Hizmet sektörümüz, içme suyu sektörümüz, burada 2018 itibari ile 320 adet içme
suyu tesisini hizmete almış olduk. Büyük
projelerimizden içme suyu, Melen Barajı
var, Ankara içme suyu, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyetine içme suyu ve sulama suyu
temin eden büyük bir projemiz var. Yeraltından 80 kilometreyi geçtik. Afrika’ya
da hizmet götürüyoruz. Bu Fırat kalkanı
çerçevesinde projelerimiz vardı. Burada da
su sondajları açıldı. 18 ilde atık su tesisi
yapıldı. 750 bin metre küp atık su miktarı
ulaştırmış durumundayız (Şekil 6,7).

Şekil 6 Atıksu Projeleri

Şekil 7. Eğirdir Gölü Atıksu Projesi
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Yenilenebilir kaynaklardan %32’sini hidrolikten sağlıyoruz. 180 milyar
kilowatsaat enerji potansiyelimiz var. Bunda 644 tesis ile 99 milyar kwh’
lik kısmını işletmeye aldık. Ilısu Barajı büyük projelerimizden birisi Türkiye’ deki kuruluş bakımından, Türkiye’nin de dördüncü büyük projesi.
Taşkın kontrolü ve çevre diyoruz. Bunları yaşadık Edirne ve İstanbul da
ve bundan sonra bunlar düzenli bir şekilde yapılmış projelerimiz. Sulak
alan ve göllerle alakalı ilgili kuruluşlarla çalışmalara devam ediyoruz. Burada çalışmış olduğumuz gölleri görüyoruz. Yaklaşık bütçe 55 noktada
Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün vermiş olduğu program çerçevesinde
çalışmalara devam ediyoruz. Hidrografik harita dediğimiz batimetrik çalışmalarını yapıyoruz. Burada esas vurgulamak istediğimiz doğal göllerden maalesef yer üstü ve yeraltısuların yeterli olmadığı havzalarda tatlı
suları kullanmak durumundayız. Burada da bazı göllerimizde Eğirdir de
dahil görmüş olduk isim olarak (Şekil 8).

Şekil 8 Eğirdir Gölü Koruma Çalışmaları: 1-Eğirdir Gölü Özel Hükümleri 08.05.2012,
2-Koruma Alanları; Doğal Sit Alanı Kısa, Orta ve Uzun mesafeli koruma alanları, Özel
hüküm alanları, Göl Yeşil Kuşaklama Alanları, Göl Koroma alanı, Sulak Alan Koruma
Alanları, 3-Antalya Havza Koruma Eylem Planı, 4-Eğirdir Gölü Yönetim Planı 2005

Burada Eğirdir le ilgili olan detayı benden sonraki arkadaşımız verecek
bu genel bir şey özel hüküm ve yönetim planları çerçevesinde çalışmalar devam ediyor. Burada esas vurgulamak istediğim şu benim dünyanın
işte diyoruz %70’i suyla kaplı bunun %97’si de okyanus ve denizlerden
oluşuyor. Tuzlu su yani kullanamıyoruz. %3’ü tatlı su bunun %2’si de
maalesef donmuş su, yani buzullar %1’ini kullanıyoruz. O zaman gele50
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ceğimize emanet bırakacağımız çocuklarımıza hem küçükten şey bırakmak eğitim
vermek hem de suyumuzu israf edilecek
kadar değerli olduğunu küçük den öğretmemiz lazım. Ben panelin sonuçlarının
ülkemize Eğirdir’e katkılar sağlamasını,
hayırlar getirmesini temenni ediyor, saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum sizi.

yoruz. Eğirdir Gölüyle ilgili genel bilgileri
birçok yerden temin edebiliyorsunuz kendi sitemizde de var oradan da bulabiliyorsunuz. Drenaj alanı 3300 kilometre kare
olan, yüzey alanı 488 kilometre kare olan,
maksimum da 4 milyar metre küp, minimum da ise 2 milyar 100 milyon metre
küp su hacminde olan bir gölümüz. Eğirdir gölünün hidrolojisi bazında inceleme
yaptığımız zaman Eğirdir Gölü’nün seviye
ölçümleri 1958 yılında göl gözlem ve Hoyran’da kurulan göl gözlem istasyonunda
başlıyor. Bugün hali hazırda liman içinde
bulunan göl gözlem istasyonumuzda online olarak devam etmekte. Fiili olarak
Eğirdir Gölünün hep tartışılan kotudur bu
1959 yılında meydana gelen yüksek yağışlarla birlikte 919,31 metre taşkın kotuna
ulaşmış bir gölümüzdür (Tablo 1).
Tablo 1 Eğirdir Gölü ile İlgili Genel Bilgiler
Havza No

DSİ VE EĞİRDİR GÖLÜ HAVZASI
PROJELERİ
HİMMET KARGI

DSİ 18. BÖLGE MÜD.,
HAVZA YÖNETİMİ İZLEME TAHSİSLER ŞUBE
MÜDÜRÜ

Drenaj Alanı

3309 km2

Yüzey Alanı

488 km2

Maksimum İşletme Kotu

918,96 m

Maksimum Depolama Hacmi
Minimum İşletme Kotu

4 005 hm3
914,62 m

Minimum Depolama Hacmi

2 100 hm3

Aktif Hacim

1 905 hm3

Maksimum Derinlik

Öncelikle Su Enstitüsü’ne bu programı düzenlediği için bizlere de havzada yaptığımız çalışmaları anlatma fırsatı verdiği için
teşekkür ediyorum. Değerli katılımcılar
hepinizi saygıyla selamlıyorum. DSİ 18.
Bölge müdürlüğü, biliyorsunuz DSİ 1954
yılında kuruldu. DSİ 18. Bölge müdürlüğü de taşra teşkilatı olarak 1969 yılında
bölgede kurularak faaliyetlerine başladı.
Biz bölge müdürlüğü olarak Eğirdir Gölü
havzasında kurumumuzun genel sorumluluğu çerçevesinde sulama, enerji, taşkın
koruma, içme suyu, atık su ve su ürünleri
alanlarında proje ve desteklemeler yapı-

09-Antalya

Ortalama Derinlik

13,6 m
11 m

Kıyı Çizgisi Kotu (DSİ)

919,30 m

Kıyı Kenar Çizgisi Kotu (Valilik)

920,00 m
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Yine aynı gölümüz 1975 yılında da 915,42 metre kotuna kadar düşmüştür. Eğirdir gölünü besleyen ana kaynaklar olarak Gelendost çayı, Pupa
çayı, Hoyran deresi, Çay deresidir. Bunlar ana kaynaklardır tabi küçük
irili ufaklı çok sayıda deremiz de vardır. Gölümüzü besleyen kaynak
bazında doğrudan doğruya gölün içinden gölü besleyen kaynaklarımız
Aşığıtırtar kaynağı, Kayağız kaynağı, Mamatlar kaynağıdır. Bunun yanında tabi küçük yani ölçümü yapılamayan kaynaklarda bulunmaktadır.
Göle 1991 yılında Köprüçay havzasından Yılanlı derivasyonu yapılarak
yaklaşık yılda 50-70 milyon metre küp arasında değişen su aktarımı da
gerçekleştirilmiştir. DSİ tarafından, daha öncede konusu geçti göl içerisinde bulunan iki büyük düden 1978 ve 85 yıllarında kapatılmıştır. DSİ
genel müdürlüğü uhdesinde 2018 yılında Antalya bölge müdürlüğümüzün çalıştığı Antalya havzası master plan raporuna göre, Eğirdir gölüne
gelen yıllık ortalama akım 750 milyon metre küp civarındadır. Bunun
içerisinde 254 milyon metre küpü de göl yüzeyine düşen yağıştır. Eğirdir gölünden kurumumuzun tahsis etmiş olduğu su miktarı 365 milyon
metre küptür. Göl yüzeyin de gerçekleşen buharlaşma yine aynı rapora
göre 507 milyon metre küptür. Çekilen su fiili olarak gölden çekilen su
DSİ sulamaları bazında 185 milyon metre küp civarında kalmaktadır. İl
özel idaresi, halk sulamaları ve içme suyu toplamında da ayrıca bir 85
milyon metre küplük çekim vardır gölde. Bu Eğirdir gölünün yıllara göre
seviye grafiği fiili olarak (Şekil 1).

Şekil 1 Eğirdir Gölü Aylık Fiili Seviye Grafiği
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Burada yağış ve buharlaşma grafiğini görüyorsunuz (Şekil 2).

Şekil 2 Eğirdir Gölü Yıllık Toplam Yağış ve Buharlaşma Grafikleri

Burada da her üçünün birleştirilmiş olduğu sulamaların açıldığı yıllara göre de ilişkilendirildiği grafiği görüyorsunuz (Şekil 3).

Şekil 3 Eğirdir Gölü Kot, Yağış, Buharlaşma ve Sulama İlişkisi
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Aslında çok ilginç şey yüksek yağışlı dönemlerde dahi göl seviyesinin
aslında düşebildiğini, yağışın göl seviyesiyle doğrudan doğruya besleme
anlamında etki etmediğini görebiliyoruz. Bunun nedeni aslen şu, yani
bizim yıllara özellikle meteorolojiden aldığımız verileri koyduğumuzda
gördüğümüz kar yağışının yoğun olduğu yıllarda göl seviyesinde ciddi bir yükselme yaşıyoruz. Arkasındaki yıllarda kar yağışının düştüğü,
azaldığı, seyrekleştiği ve hatta yoğun anlamda kar yağışı görmediğimiz
yılların arkasından da göl seviyesinde ciddi düşüşleri görüyoruz. Buda
yıl içerisinde bu yıl ocak ayı içerindeki göl seviyesindeki değişimi görüyorsunuz (Şekil 4).

Şekil 4 Eğirdir Gölü Ocak 2019 Günlük Kot Değerleri

Bu yıl 916,18 den göl şuan 916,47 bugün bu ayın birini temsil ediyor. 45
seviyesinde 47 bugün, Eğirdir Gölü üst havzasında hep dile getirilen hep
söylenen işte çok gölet yapılıyor çok baraj yapılıyor. Kapsamında toplamında bizim ve il özel idaresinin yapmış olduğu göletler dahil Eğirdir
Gölü havzasındaki barajlarımızın mevcut olanları ve şuan hali hazırda
planlama projesi inşaatı devam edenler dahil tutacağımız su miktarı 65
milyon metre küp Eğirdir gölüne Yılanlı derivasyonuyla aktardığımız
su ise yıllık 70 ila 50 milyon metre küp arasında değişim göstermekte.
Hep gündeme gelen Kovada kanalı, Kovada kanalı biliyorsunuz Eğirdir
Gölü’nün güneyine 1950li yılların başında açılmış bir kanal daha sonra
regülatör eklenip kontrollü hale getiriliyor (Şekil 5).

Şekil 5 Kovada Kanalı
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Kovada kanalının taban genişliği 15 metre, üst genişliği yani ağız genişliği ise 25
metredir. Kovada kanalı sadece Eğirdir
Gölü’nü tahliye etmek amaçlı değil, Boğazova’yı ıslah etmek amaçlı yapılmış bir
kanaldır. Asıl amacı drenajdır. Bunu burada ayrıca vurgulamak istiyorum ve taşkın suyunu tahliye etmektir. Yani Kovada
kanalı yıllar içerisinde atık sularında şarj
edildiği üzerinden yine vatandaşların halk
sulaması bazında yararlandığı kovada gölünü de beslemesi vasıtasıyla kovada gölünü besleyen bir kanal olarak nitelendirilse
de asıl amacı hem Boğazova’yı ıslah etmek
hem de Eğirdir Gölü’nün taşkın sularını
tahliye etmek amaçlı açılmış bir kanaldır.
Eğirdir Gölü’nde DSİ faaliyetleri bazında
toplamda 62 bin 779 hektar alan yani bunun içerisine planlama proje dahil tamamlandığında bütün projelerimiz bittiğinde
ulaşacağımız rakamdır. Sulama projesi
olacaktır. Taşkın koruma anlamın da 49
adet, işletmede 10 adet, inşaatta 10 adet,
10 adette planlamada taşkın koruma projemiz var. Enerji kurulu güç bazında 73,2
kilowatt saattir. Bunun içerisine Çayköy
HES Yılanlı derevasyonundan gelen Çayköy HES, Kovada 1 ve 2 dahildir. DSİ tarafından bugüne kadar işletmeye açılmış 27
proje vardır. Tamamlanması planlanan 16
proje vardır. İl özel idaresi tarafından şuan
işletmeye alınmış 15 proje, 6 tanede depolama vardır. Ayrıca yenileme çalışmalarımız vardır. Projelerimizde her zaman dile
getirilen bir konudur biliyorsunuz. Hali
hazırda işletmedeki projelerimiz dikkate
alındığında DSİ projelerinin bölge ekonomisine 200 milyon tl’ lik bir katkısı var.
Mevcuttaki sulamalarımızın ve tamamlanacak olan diğer projelerimizin hepsi açık
kanaldan özellikle kapalıya geçişle birlikte
randımanımız çok düşük sulamalarımızda
şuan %33 seviyesinde bir randıman alabiliyoruz. Yenileme çalışmaları sonucunda
randımanımızı %60’a, şebekeye verilen
su miktarlarındaki kayıp kaçak oranlarını
%40’lardan %10’lara, tarla içi sulamada

da su tasarrufunu %50 artırmaya hedeflemektedir. Yenilemesi tamamlanacak
büyük projelerimiz şuan işletmede olan
projelerimiz Boğazova, Atabey, Senirkent,
Gelendost sulamalarıdır. Basından takip
ediyorsanız Senirkent yenileme projesiyle ilgili sözleşme imzalandı. Havzada DSİ
asli görevi olamamasına rağmen daha
sonradan yapılan düzenlemelerle atık su
ve içme suyunun yanına atık su projeleri
kapsamında çalışmaya başladı. Bu kapsamda Eğirdir’in belde, köy ve ilçelerinden gelen Eğirdir Göl’üne gelen atık suları
arıtmak amacıyla bir proje geliştirdik.
Şuan toplam 16 tane tesis yapılacak tamamı paket arıtma, biyolojik arıtma ve ileri
biyolojik arıtma olmak üzere bu projelerin
tamamından günlük ortalama 24 bin 680
metre küp günlük arıtma gerçekleştirilecek. Yapılacak projelerle birlikte yaklaşık
olarak 200 milyonluk bir keşif bedeli var.
Şuan projeleri tamamlandı son hazırlıkları yapılıyor. Genel müdürlüğümüzün
uhdesinde ihaleye çıkacak daha sonrada
uygulamaya geçilecek. Bunu da buradan
belirteyim. Ben teşekkür ediyorum. Beni
dinlediğiniz için.
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EĞİRDİR GÖLÜNDE YAĞIŞ VE
BUHARLAŞMA
ÖMER FARUK KAYA
METEOROLOJİ ANTALYA BÖL. MÜD. YRD
Sayın başkanım, sayın hocalarım, sayın
bölge müdürüm sizleri önce saygıyla selamlıyorum. Bu programın gerçekleşmesinde emeği geçen ISVAK vakfımıza da
ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Konuşmacı olarak paneldeki en son konuşmacı
olmam nedeni ile en şanssız konuşmacı
olarak kendimi görüyorum. Biraz meteoroloji genellikle sayıyla veya canımızı yakmadığı sürece veya hayatımızı etkilemediği sürece pek aklımıza gelmez. Bu yüzden şu günlerde gündem konusu
olan Antalya’ da yaşadığımız hortum olayları, kuvvetli fırtına, yağışlar ve
sel durumları meteorolojinin etkileri ve yaşanmışlıklarının farkındalığı
yüksek tutmasında bir avantaj olarak görüyorum ve bu nedenle dinleyicilerin biraz daha dikkatinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu sunum
için teklif geldiğinde ben Eğirdir’liyim Eğirdir’ de doğdum ailem kökenlerim Eğirdir’li. Eğirdir Gölü’nü yaşayan, oranın suyunu, içen toprağının
insanı olarak mutluluk duydum ve heyecanlandım. Konuşmacılarımızdan sayın hocalarım modeller, gölü kurtarmak ve gölle ilgili çalışmalar
yapmak gerekirken bunları modellerken model girdilerinin ne kadar
önemli olduğu konusunda ve model girdilerinin ne kadar sağlıklı olursa
sonuçları ve karar vericilere daha iyi sonuçlar verme konusundaki hassasiyetinden bahsetti. İlgilendiğimiz tatlı su çevrimi veya hidrolojik çevrim
içinde genellikle konuşmacılar suyun hep yerdeki hali ile ve göldeki kirliliğinin konusunda sunumlar yaptılar. Ancak biliyorsunuz ki hidrolojik
çevrimin bir kısmı atmosferde gerçekleşiyor. Öncelikle su buharlaşıyor
ve yağış haline dönüşüyor. Yağış haline dönüştükten sonra yeryüzüne
düşüyor. Düştükten sonra ise biz kullanılabilir suyu elde etmiş oluyoruz.
Tatlı suyu elde etmiş oluyoruz. Meteoroloji birimi genel olarak bu su çevriminin atmosferdeki kısmını inceliyor ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Türkiye’de havanın sıcaklığı, yağışı yani iklim elemanlarının ölçülmesiyle görevli ana kuruluşumuz ve bu ürettiği bilgilerle hem meteorolojik
tahminler yapıyor, hem de kullanıcılara vatandaşlarımıza ve diğer kamu
kurumlarının ihtiyacı olan ürünleri hazırlıyor. Bu çerçevede biz Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak sunumum bu çerçevede önce bir genel bilgilendirme vereceğim ardından geçmişten günümüze ve geleceğe doğru
sıcaklık ölçümlerimizi ve bununla ilgili ön görüleri sunacağım.
Yağış değerlendirmeleri, buharlaşma ve son olarak da meteorolojik açı56
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dan görüş ve önerilerimiz konusunda bilgi
vereceğim. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Antalya havzasının üst kısmında
bulunan Eğirdir Gölü ve çevresinde şuan
için 10 tane otomatik meteoroloji gözlem
istasyonlarımız var. Bunların kuruluş yılları ölçüm tarihimiz 1930’lara dayanmasına rağmen her biri aynı dönemlerde değil.
Bir kısmı Yalvaç ve Eğirdir istasyonlarımız
1930 yılından itibaren ölçümlere başlamakla birlikte daha sonra sırasıyla 1963,
1950, 2012 ve hızla istasyon sayımızı arttırıyoruz. Bu istasyon sayılarımızı arttırırken iki şeye dikkat ediyoruz. Bir bölgenin
tamamını temsil edebilmek için sadece
yerleşim yerleri değil farklı kotlardaki
yağış değerlerini, sıcaklık değerlerini de
almak ve bunları biriktirmek ve bunların
gidişatını tespit edebilmek için istasyon
sayımızı gittikçe arttırıyoruz.
Bu çerçevede öncelikle sıcaklıklar konusunda uzun yıllar ortalama sıcaklıklarımız
12 derece ile 11 derece ile 14 derece ancak
bu 14 derece Barla’ daki istasyon 1 yıllık
verisi olduğu için dikkate alınmaması gerektiğini ilk dört istasyonun verilerinin
daha uzun yıllara 30 yıldan daha fazla
veriyi kapsadığı için daha incelenebilir
değerli bir veri olarak görüyoruz. 11 ile
12 derece 13 derece arası yıllık sıcaklığımız gözükmekte. Eğirdir Göl’üne en yakın istasyonumuz olan Eğirdir meteoroloji istasyonu bugün regülatör dediğimiz
yaklaşık 300 metre ilerisinde kurulu bir
istasyonumuz. 1930 yılından meteoroloji
istasyonumuz ölçümüne Eğirdir’ de başlamasına rağmen oraya 1984 yılında taşındı. Son 35 yıldır orada gözlem yapıyoruz.
Yaptığımız gözlemler doğrultusun da bu
uzun yıllar yıllık ortalama sıcaklığı, bu
sıcaklığın bir trendini görüyorsunuz. 100
yılda 4 derecelik bir artış trendiyle sıcaklıkta bir artış olduğu gözükmekte. Yalvaçtaki istasyonumuz gene uzun yıllar süresi
var ve yıllık 100 yıllık sıcaklık artışı 1,9 2
derece sıcaklık artışı eğilimiyle gözükmek-

te. Yani bu uzun yıllar verisi olan istasyonlarımızda sıcaklık ortalamalarında yıllık
sıcaklık ortalamalarında belirgin bir artış
olduğu gözükmekte. Yalvaç ve Senirkent’
te de aynı şekilde 1,3-1,4 derece sıcaklık
artışımız gözükmekte.
Meteoroloji genel müdürlüğünün çeşitli
iklim değişikliği senaryolarıyla 3 farklı senaryo gözükmekte. Alttaki iyi senaryo bu
iklim değişikliği için modelle çalışılırken
geleceğe yönelik çalışmalarda farklı senaryolar uygulanıyor. Genellikle uygulanan
temel 8 senaryo bulunmakta ancak ben
buraya 3 tanesini koya bildim mevsimsel
olarak sıcaklıkların, tarihsel olarak 2016,
2040 yıllarındaki projeksiyonlara göre kötümser senaryoya göre sıcaklıklarımızda
2 dereceye kadar bir artış gözükmekte.
İyi senaryoya göre de 1 buçuk derece, 2
derece yani 2040 önümüzdeki yüz yıllık
dönemde hiçbir mavi bölgemizde özellikle
yaşadığımız bu bölgede sıcaklıklarda modeller ortak bir şekilde ciddi miktarlarda
da farklı miktarlarda olsa da sıcaklıklarda
bir artış gözükmekte. 2100 yılına kadar 4
dereceye kadar bölgemizde bir sıcaklık artışı ön görülmekte. Yalnız bu sıcaklık artışını yani iklim değişikliği modellerini bu
önerilerini işte bugün şu tarihte şu olacak
bu tarihte bu olacak gibi değerlendirmekten ziyade bir eğim olduğunu bir trend
olduğunu ön görmek gerekiyor. Bu sıcaklık değerlerini çok üstünde de artışlar
olabilir. Yaşanan yıllarda daha altında da
artışlar veya farklı değerler olabilir. Biraz
önceki göstermiş olduğum şu grafiklerde
olduğu gibi ortalama eğiminde değil altında ve üstünde ancak bu eğim her durumda
yukarıya doğru bir gidiş olduğunu göstermekte. Yapılan bütün iklim değişikliği senaryoları bu şekilde görünmekte.
Burada iklim su bütçesindeki en önemli
parametrelerden olan yani ana kaynağımız olan suyun yağmur yağış ölçümlerimizin sonuçlarını vermek istiyorum.
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Uzun yıllar ortalamalarına göre en yüksek yağış değerimiz 790 mm ile
35 yıllık ortalaması Eğirdir meteoroloji istasyonumuzda ölçülüyor. Bu
kuzeye doğru gittikçe iklimin karasallaşmasıyla birlikte yağış değerleri
azalmakta bu da Eğirdir’in alt kesiminin yani kuzeyden güneye doğru
uzanmış alt kesimde batı Akdeniz’in etkisiyle Akdeniz ikliminin yağışta
etkisini hissetmekte. Ama kuzeye doğru karasallaştığı için bir yağış azlığı gözükmekte. Bu yağış değerlerimizin burada yağışın dağılımıyla ilgili
bir şey vermek istiyorum. Yağışı su yılı esas alınarak 1 Ekimde 6 aylık
dönem birde yaz dönemi olarak Mart ayından sonra Nisan, Mayıs ve Eylül ayı dahil oldu. İki döneme ayırdım yağış değerlendirmelerini burada
bunu vermemdeki amaç kış döneminde alacağımız yağış yani Martın sonuna kadar ortalamaların %65 değerinde yağışını alıyoruz. Eğirdir kısmı
Akdeniz’in Antalya bölgesinin etkisinde biraz daha fazla olduğu için o
bölgede %75, %76’sını almakta. Akdeniz genelinde ilk 6 ayda yaklaşık
yıllık yağışın %85-%90’lık alınıyor sonra 6 ayda %10’luk kısmı alınıyor
yıllık ortalamalarının. Yaz döneminde ise %35, %40 civarındaki kısmını
da yaz döneminde alınıyor. Bunu belirtmemdeki nedeni daha sonraki
slaytlarımda bunun nedenini açıklayacağım.
Eğirdir istasyonunda yağış değerlerinin uzun yıllar ortalamalarına göre
bir yükseliş trendinde olduğu gözükmekte. Burada üstünde vurgulamak
istediğim bir konu var. Yağışlar hiçbir zaman yani yılların toplam yağışları genellikle ortalamanın civarında olmaz. Ortalama civarının ya altında ya da üstünde oluyor. Bu yıllık ortalamalarda farkları gördüğümüzde
ortalamalar yakın civarda fazla yağış miktarımız o kadar yüksek olmuyor. Daha ziyade ya altında oluyor ya da üstünde oluyor. Altında olması
kuraklık olarak önümüze çıkıyor. Üstünde olması da şuanda yağışların
yüksek olduğu dönemdeki gibi seller, taşkınlar ve diğer sorunları ortaya
çıkartıyor. Biraz önceki grafiğin istasyonlar bazında 4 tane istasyonumuzun gene aynı şekilde yağışları ortalamalar civarında olmadığını, ortalamaların ya altında ya üstünde olduğunu. Şimdi iyimser ve kötümser
senaryoyla ilgili iklim değişikliğine göre buradaki üstteki kısım kötümser senaryo alttaki kısım iyimser senaryolara göre yağışlar yaz aylarında
bir düşüş son bahar ve yaz aylarında bir düşüş. Kış aylarında önemli bir
değişiklik olmadı ama bazı kısımlarda ise yağışın azaldığı yönünde bir
şey göstermekte. Bu da yani genel yağışlar konusunda iklim değişikliği modelleri bize belirgin bir artış ve azalış şeklinde göstermiyor. Ancak
100 yılın sonuna doğru bu 100 yılın sonuna doğru kış yağışlarımızda da
yaz yağışlarımızda da biraz azalma olduğunu gösteriyor.
Mevcut meteoroloji gözlem istasyonlarımızın da 2012 ye kadar Eğirdir
istasyonumuz, Yalvaç, Senirkent ve Uluborlu istasyonumuz. İnsanlı istasyonumuz olarak, açık buhar yüzeyli gözlemlerimiz yapıldı. Bu açık
yüzey buharlaşma istasyonlarından elde ettiğimiz verilerin en önemli
kullandığımız yerler birincisi su potansiyeli ve göllerdeki su işletmesinde orada göllerde gerçekleşen buharlaşma miktarlarını tespit etmek ve
hesaplamakta ana referans olarak kullanıyoruz.
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Diğer bir kullandığımız yerde bitkilerin
su ihtiyaçlarını bitki su ihtiyacını tespit
etmek de kullanıyoruz. Bunun yanında diğer bazı çevre mühendisliğindeki yapılarda ve diğer yapılarda buharlaşmanın farklı
amaçlarla kapasitelerini tesislerin kapasitelerini belirlemekte kullanılıyor. Aylara
göre dağılımını görmektesiniz. Genellikle
kış aylarında bu bölge donlu olduğu için
class-a pan tipi buharlaşma havuzlarımız
kullanılamadığından kış aylarında genellikle kullanılmıyor ve buharlaşmanın en
yüksek olduğu ilkbaharın ortalarından
başlayarak son baharın ortalarına kadar
donsuz yani sıcaklığın sıfır derecenin
üstünde olduğu dönemlerdeki ölçümler
yapılıyor. Bu 10 yıllık Eğirdir meteoroloji istasyonunda yapmış olduğumuz gözlemlerin 10 yıllık ortalama değerleri bu
buharlaşma değerleri de milimetre olarak
düşünüz. Bunu birebir göle aktaramıyoruz. Bir tabaka kat sayısı yardımıyla genellikle göllerdeki buharlaşmayı belirliyoruz.
Bu Eğirdir’in yıllık ortalaması 1246 mm
10 yıllık ortalama buharlaşmamız bunun
yaklaşık 0,70 de 0,80’i fiziki olarak gözleniyor. Yılda yani şunu söyleye bilirim,
Eğirdir Gölü’nün yaklaşık 90 cm ile 1 metrelik kısmı sadece açık yüzey buharlaşması olarak kaybediyoruz. Yani buharlaşma
olarak kaybediyoruz. Su bütçesindeki en
önemli giderlerden bir tanesi buharlaşma.
Buharlaşmanın uzun yıllar verisi olarak
Isparta meteoroloji istasyonunu koydum.
Isparta meteoroloji istasyonunda da açık
yüzey buharlaşmasının burada bir trendi
var. Trendine baktığımızda da son 40-50
yıllık dönemde açık yüzey buharlaşmalarında da bir artış olduğunu da görüyoruz.
Buharlaşmaya en fazla etkisi olan sıcaklık
ortalamalarındaki artışta bunu destekler
nitelikte. Burada ise 2010 yılında diğer
istasyonlarımızda da farklı bir durum
gözükmüyor. Ancak daha önce yapmış
olduğum bir çalışma vardı. Isparta’nın il
bazında havzalar bazındaki su potansiyeli, düşen ortalama yağış alansal olarak

ortalama yağış ve su potansiyeli ile ilgili
bir çalışma yapmıştık. O çalışmamızda
Isparta’nın Antalya havzası yaklaşık şuandaki Eğirdir Gölü ve çevresindeki havzayı kapsamakta. Düşen yağış miktarı,
buharlaşma miktarı ve su potansiyelini
göstermekte. Bu uzun yıllar ortalama değerleri alansal olarak Antalya havzasının
yağış ortalama yağışı 666 mili metre bu
666 mili metrenin 365 mili metresi evapotranspirasyonla ve buharlaşmayla kaybetmekteyiz. Sadece su potansiyel olarak
kullana bileceğimiz bu değerler milimetre
olarak yani alandaki bulunan suyun yüksekliği olarak belirtilmiş. Su potansiyelimiz 305 mili metre olarak gözükmekte.
Bu çalışmayı yaparken şöyle bir şeyi ayrıca
belirtmek istedim. Yağışlardaki ortalamalardan biraz önce bahsettiğim gibi yıllara
sarih olarak bazı yıllar yüksek bazı yıllar
daha düşük yağışlar oluyor. Yağışların en
yüksek olduğu dönemdeki yağışlar ortalama 1012 mm yani yağışlarda yüzde
ortalamalarda %52 arttığı zaman su potansiyelinde %106’lık bir artışla karşılaşıyoruz. Bu şu demek mevcut tesislerimize
maksimum yağışlarda aşırı bir baskı olduğunu gösteriyor. Buna karşılık yağışlarda
%24’lük bir azalış olduğunda su potansiyelimizde ki azalış %51’e düşmekte. Yani
burada şunu demek istiyorum. Ortalamaların altında yağışların azlığında kullanabileceğimiz sudaki ortalamalara göre daha
fazla bir düşüş oluyor çünkü önce yağmur
geldikten sonra havzaya indikten sonra
evapotranspirasyonla ve orada bulunan
vejetasyonla su kullanılmakta. Sıcaklıkların evapotranspirasyonun artışında ki
en önemli faktörde sıcak sıcaklık arttığı
sürece bitkilerinde ve buharlaşmada artacaktır.
Gelecekteki iklim projeksiyonlarına göre
sıcaklıktaki artışlarımız bizim kullanılabilecek su potansiyelimizin daha az olacağını göstermekte. Buda Eğirdir Gölü
için gelecekte yağıştan dolayı gelecek ya59
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ğışın potansiyelin daha az bir yöne doğru gittiğini gösteriyor. Son bir
şeyimde panelimizin ismi haritaya baktığımızda Eğirdir göz bebeğimiz
Eğirdir, Eğirdir Gölü’nü tek başına değerlendirmek hocamın da belirttiği
gibi yanlış olur diye düşünüyorum. Eğirdir Gölü Göller bölgesine baktığımızda Göller bölgesinin tam kalbinde, komşu havzalarla sürekli iletişim halinde en fazla Beyşehir Gölüyle, Akşehir Gölü, Eber ve Burdur’un
ortasında merkezinde bulunmakta tam kalbinde bulunmakta. Jeolojik
yapı olarak da kalkerli, giriftli yapı, yeraltısuları havzalarıyla sürekli geçiş
olmakta Eğirdir Gölü ve Beyşehir, Akşehir Gölü’nün havza olarak besleyen en önemli kaynaklardan biri Anamas Dağları yerleşimin olmadığı
ortalama yüksekliği 1900-2000 metre olan ve bu bölge plato yaklaşık
1500 kilometre kare bir alana sahip bu 1500 kilometre kare alandaki
yağış, kar ve diğer ana besleyen ana yağışın bu göllere gelen suyu orası
gözüküyor. Nehirler olmasa da oraya düşen yağışlar orada kalsaydı orada
da dağlarda da göllere ve göletlere görmemiz gerekiyordu öyle bir gölet
yok çünkü oradaki yağan karın ve yağışın tamamen Eğirdir ve çevresindeki Beyşehir, Akşehir Göl’lerini beslediğini düşünüyorum. Bu bölgeyi
meteoroloji istasyonlarıyla biz çevrelemeye çalışıyoruz. Sarı İdris’deki,
Yenişarbademli, Şarkikaraağaç da meteoroloji istasyonları yardımıyla
kar yüksekliklerini ve yağış değerlerini ölçmeye başladık. Yeni başladık
daha bu da elektronik imkanların meteoroloji genel müdürlüğünün son
teknolojiyi kullanmaya başlamasıyla ve iletişim ağının artmasıyla birlikte başladı. Bu verileri biriktirdikçe ve anlamlı halde sonuçlar çıkarmaya
başlamamız bir 5-10 yıl daha geçeceğini düşünüyorum. Bu sunumun sonunda bu kadar sabırlı dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.
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PROF. DR. AYŞEN DAVRAZ
(OTURUM BAŞKANI)
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
MÜH. FAK. JEOLOJİ MÜH. BÖL. BAŞK.
Bugünkü üçüncü oturumumuz Eğirdir
Gölü su kalitesiyle ilgili, biliyoruz ki suyun
kullanımında ilk etapta miktarı önemli
olsa da suyun kullanımının tespitinde ya
da kullanım alanlarını denetleyen önemli
faktörlerden bir tanesi suyun kalitesi, bu
konuyla ilgili üç ayrı sunumumuz var. İlk
sunumumuzu üniversitemiz Su Enstitüsü
Müdürü Doç. Dr. Şehnaz Şener yapacaktır. Eğirdir Gölü havzasında ki baskılar ve
su kalitesine etkileri konusunda olacak
kendisini sunumu için davet ediyoruz.

EĞİRDİR GÖLÜ HAVZASINDAKİ
BASKILAR VE SU KALİTESİNE
ETKİLERİ
DOÇ. DR. ŞEHNAZ ŞENER
SDÜ JEOLOJİ MÜH. ÖĞRETİM ÜYESİ
Sayın oturum başkanım, değerli katılımcılar panelimizin üçüncü oturumunda, su
kalitesi oturumunda Eğirdir Gölü havzası
içerisindeki gölün su kalitesini ciddi miktarda etkileyen baskılar yani bir nevi kirletici kaynakları nelerdir bunlar konusunda
sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Eğirdir
Gölü havzasının tanımı burada yapıldı.
Genel olarak 3390 km2’lik alana konumlanmış bir göl, iki büyük havza var Eğirdir
Gölü içerisinde, gölün batısında Senirkent
Uluborlu havzası, doğusunda ise Yalvaç
Gelendost havzası olarak adlandırıyoruz
(Şekil 1).
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Şekil 1. Eğirdir Gölü Havzası

Senirkent Uluborlu havzası, Pupa Çayı ‘nın gölü besleyen büyük çaylardan biri olan Pupa Çayı’nın su toplama havzası, Yalvaç Gelendost Havzası
ise Yalvaç ve Hoyran Deresi’nin su toplama havzası olarak tanımlanıyor.
Göl ikinci büyük tatlı su gölümüz öneminden ve özelliklerinden bahsettik, bunları hızlıca geçmek istiyorum. Eğirdir gölü ve baskılar dediğimizde neyi anlamamız gerekiyor, su kaynaklarında kirlenmeye neden
olan en önemli unsurlar jeojenik ve antropojenik olarak sınıflandırmak
mümkündür. Jeojenik kökenli kirlilik dediğimizde doğal süreç içerisinde
su-kayaç etkileşimi sonucu kazanılan elementlerden kaynaklanan kirlilik olarak karşımıza çıkıyor. Antropojenik kirlilik ise dış kökenli kirlilik
olup daha çok evsel ve endüstriyel katı-sıvı atıklar ve tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan kirlilik olarak tanımlanıyor. Eğirdir Gölü’ nün içerisinde bulunduğu havzanın genel jeoloji oluşturan litolojik birimleri niteleyebilmek için hazırlanan genel jeoloji haritamızda havza içerisinde çok
sayıda yaş ve litolojiye sahip litolojik birimin yüzeylendiğini görüyoruz .
Gölün batısında Senirkent Uluborlu havzasında temelde karbonatlı birimlerle başlayıp kil taşı, kumtaşı, şeyl ardalanması gibi filiş karakteri
gibi sunan killi birimleri niteleyen ve volkanik tüf-tüfit gibi ürünler taşıyan farklı litolojik birimler alttan üstte doğru sıralanmış durumda en
üstte ise örtü tabakaları bulunuyor (Şekil 2).
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Şekil 2 Eğirdir Gölü Havzası Batısının Stratigrafisi

Göl’ün doğu kesimini tanımlayan kısımda
ise tabanda şistler ve onunla birlikte yine
karbonatlı kayaçlar ciddi miktarda havza
üzerinde yüzeyleniyor. Tersiyer çökelleri
olarak adlandırdığımız Bağkonak, Göksö-

Şekil 3 Eğirdir Gölü Havzası Doğusunun Stratigrafisi

ğüt Formansyonları bunlar kiltaşı, kumtaşı, çakıltaşı, yer yer kireçtaşı ara tabakalı
kayaçlardan oluşuyor. Yine en üstte ise
kuvaterner alüvyon ve yamaç molozları
yüzeyliyor (Şekil 3).

63

GÖZBEBEĞİMİZ EĞİRDİR GÖLÜ PANELİ: SORUNLAR & ÇÖZÜMLER / 6 Şubat 2019

Hidrojeolojik olarak havza içerisinde karşımıza iki tip akifer birimi çıkıyor (Şekil 4). Biricisi taneli ortam akiferi ve diğeri ise erimeli çatlaklı kaya
akiferi olarak tanımladığımız karbonatlı kayaçların dolomit, kireçtaşı
gibi kayaçların yüzeylendiği alanlar. Bunun dışında geçirimsiz birimler
yani yeraltısuyunu kendi bünyesinde bulundurmayan, bunun hareketine
izin vermeyen birimler de yine ofiyolitik birimler, filiş karakterli kil seviyelerinin çok yoğun olduğu gözlendiği birimler ve bununla birlikte metamorfik birimler geçirimsiz birimler olarak havza içerisinde yüzeyliyor.
Bu ikisinin arasında yarı geçirimli olarak nitelediğimiz akitard dediğimiz birimler yani yeraltısuyunun davranışına kısmen izin veren, kısmen
bünyesinde yeraltı suyu bulundurabilen birimler ise daha çok kumtaşı,
kireçtaşı, kiltaşı gibi tabakalanma sunan ya da konglomera dağılımından
oluşan litolojik birimler.

Şekil 4 Eğirdir Gölü Havzası Hidrojeoloji haritası

Slaytta gördüğünüz havza içerisinde, Eğirdir Göl’ünü bununla birlikte
bütün yüzeysel suları ve yeraltısularının kirlilik kaynağı olabilecek kaynaklar kirletici kaynaklar haritası, havza içerisindeki kirletici kaynakların noktasal ve yayılı kirletici kaynaklar olarak iki grup altında toplamak
mümkün (Şekil 5). Yayılı kirletici kaynak olarak hepimizin de bildiği tarımsal aktiviteler bunlar, bunlar yıllık kirletici kaynaklar olarak karşımıza çıkmakta, bunun dışında noktasal kaynak olarak düşündüğümüzde
endüstriyel faaliyetlerin yapıldığı alanlar ki bu Yalvaç Deri Organize sanayi en önemli endüstriyel kuruluşumuz havza içerisinde, bunun dışında yine evsel atık suların deşarj edildiği noktalar. Bunun dışında, havza
içerisinde maalesef düzenli bir katı atık deponi sahası bulunmakta çöplerin, evsel atıkların gelişi güzel çevreye atıldığı vahşi deponi alanları bir
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başka deyişle noktasal kirletici kaynaklar
olarak karşımıza çıkmakta. Görsel olarak
bakacak olursak endüstriyel faaliyetler

dediğim gibi Yalvaç deri sanayi havza içerisindeki en önemli sorunlarımızdan biri.

Şekil 5 Havzadaki Baskılar - Kirletici Kaynaklar

Yayılı kirletici kaynaklardan çalışma alanında sürdürülen tarımsal aktiviteler sırasında kullanılan tarımsal mücadele ilaçları

yani pestisitler bunlar son yılların verisi
olmamakla birlikte 162,8 ton gibi bir rakam çıkıyor karşımıza (Tablo 1).

Tablo 1 Çalışma alanında sürdürülen tarımsal aktivitelerde yaygın olarak kullanılan
pestisit olarak tanımlanan tarımsal mücadele ilaçları ve miktarları

İLÇE
Eğirdir

İnsektisit (ton)

Fungisit (ton)

Akarisit (ton)

Herbisit (ton)

6,3

3,7

3,7

2,3

Gelendost

20,2

12,1

11,8

3,0

Senirkent

8,7

4,4

4,1

0,7

Uluborlu

8,1

4,6

4,1

0,7

Yalvaç

14,2

10,6

10,2

20,3

Toplam

57,6

35,5

34,1

35,6

Genel Toplam

162,8
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Yıllık kullanılan tarımsal mücadele ilaçları büyük boyutlarda, bununla
birlikte kullanılan gübre miktarları bunlar kimisi oranlanmış kimisi saf
madde olarak tüketim miktarlarını görüyorsunuz slaytlarda yaklaşık 10
bin ton kullanılmakta. Bu değer 2017 yılına ait Isparta Tarım Orman
Müdürlüğünün verileri (Tablo 2).
Tablo 2 Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün verilerine göre 2017 yılında göl
havzasında kullanılan gübre miktarları

ORANLANMIŞ TİCARİ GÜBRE
TÜKETİMİ (TON)
İLÇELER

SAF MADDE OLARAK TÜKETİM
(TON)

%21
N

%17
P2O5

%50
K2O

N

P

K

Eğirdir

1,474

985

292

309

167

146

Gelendost

2,730

2,786

117

573

473

58

Senirkent

1,259

967

112

264

164

56

Uluborlu

304

327

25

63

55

12

Yalvaç

5,777

5,360

321

1,213

911

160

Toplam

11,544

10425

867

2422

1770

432

Bununla birlikte evsel atık su projeksiyonuna şöyle bir baktığımızda havza içerisindeki nüfusa bağlı olarak hesaplanan su tüketim miktarları ve
bunun döngüsü olarak hesaplanan atık su projeksiyonuna baktığımızda
2030 yılında günlük 8.158.140 litrelik bir atık su öngörülüyor. 2050 yılında bu değer günlük 10.500.000 yaklaşık litre atık su demek (Tablo 3).
Tablo 3 Eğirdir Gölü Havzasının Evsel Atık su Projeksiyonu

2008

2030

2050

122,702

152,729

186,359

Su Tüketimi

9,283,170 I/gün

11,654,486 I/gün

15,040,941 I/gün

Atık Su Miktarı

6,498,219 I/gün

8,158,140 I/gün

10,528,659 I/gün

Nüfus

Peki şuan da atık sular ne yapılıyor. Havza içerisinde iki adet bertaraf
edilebilecek atık su tesisimiz var. Bunlardan bir tanesi Eğirdir ilçesine ait
atık su arıtma tesisi diğeri ise Yalvaç ilçesine ait, diğer yerleşim alanlarının atık suları genelde kanalizasyon sistemleri kullanılarak veya basit
foseptik çukurlarda toplanıyor, ki bölgede toplanan atık suların zamanla
yeraltısularına karışması kaçınılmaz olduğu aşikar (Şekil 6). Ayrıca kanalizasyon deşarj noktalarında yine havza içerisinde yüzeysel su kaynaklarına ve boş arazilere verilmesi hem atık suların verildiği dereleri hem de
bu derelerin beslediği Eğirdir Gölü’nün su kalitesinin kirlenmesine neden oluyor. Yine bir görselle dediklerimi sizlere sunmak isterim. Burası
Yalvaç Deresi, Yalvaç arıtma tesisi şurada bulunuyor. Su arıtma tesisinin
şu bölgeden Yalvaç Deresine bırakıldığını ne yazık ki arazide gözlemlemiş oluyoruz. Şurada gördüğünüz gibi son derece berrak akarken su kirlenmiş bir şekilde Eğirdir Gölü’ne akışını sürdürüyor (Şekil 6).
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Şekil 6 Yalvaç arıtma tesisinin atık sularının Yalvaç deresine bırakıldığı alan

Yine bu Pupa Çayı’ndan bir görünüm Büyükkabaca’ya ait kanalizasyon sisteminin
Pupa Çayı’na deşarj edildiği nokta, yine

aynı şekilde Pupa Çayı akışını sürdürerek
Eğirir Gölü’ne akışını sürdürüyor(Şekil 7).

Şekil 7 Büyükkabaca’ya ait kanalizasyon sisteminin Pupa Çayı’na boşalım noktası
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Burası Suuçan mevkii Uluborlu ile Senirkent arasında burada da yine
katı atıkların gelişi güzel atıldığını görüyoruz. Buradan su uçan mevkiinden akan yan derelerle bu akıntıların içerisinden geçerek sızıntı sularını
bünyesine katarak Pupa Çayı’yla birlikte yine Eğirdir Gölü’ne akşını sürdürmekte (Şekil 8).

Şekil 8 Uluborlu ilçesine ait vahşi depolama alanından bir görünüm (Suuçan Mevkii)

Peki bu bahsettiğim baskılar kirletici kaynaklar göl suyuna ne gibi etkileri oluyor ya da ne derece etkiliyor. Bunlarla ilgili bir takım bilgilendirme
yapacağım sizlere. Su örnekleme lokasyonlarını göstermek isterim gölün
içerisinde kırk sekiz noktadan daha çok kirliliğinin gözlenebileceği ya da
hiç etkilenmeyeceği bölgelerden alınmış örnekler, yine yeraltısularından
yirmi beş örnek, derelerden ise on örnek üzerinde yapılan bir çalışmaydı
ve alınan tüm örneklerin iyon, kalite ve kullanım özellikleri üzerinde değerlendirmeler yapıldı (Şekil 9).

Şekil 9 Su örnekleme lokasyonları
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Eğirdir göl sularının genel olarak Ca-Mg-HCO3 tipinde bir su olduğunu
biliyoruz. Bunun yanı sıra yer yer Mg-HCO3, Mg-Ca-HCO3-SO4, MgHCO3-SO4, Mg-K-HCO3 gibi su tipleri de gözlenmiştir (Şekil 10).
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Rakamsal olarak su kalite değerlerini size
vermeyeceğim dikkatinizi çekmek istediğim nokta, bu kirlilikleri bu değerleri parametrelerde görüyoruz. Sunumda Cafer
Bey size son güncel yeraltısularının analiz
sonuçlarıyla bilgilendirecek. Yüzeysel suların kalite özelliğine baktığımızda Pupa
Çayı, Hoyran Deresi, Yalvaç Deresi ve Çay
Deresi için her parametrede olmasa da
belirli parametrelerde dördüncü su kalite
sınıfını işaret ettiğini görüyoruz (Tablo 4).

Şekil 10 Eğirdir Gölü su tipinin değerlendirilmesi
Tablo 4 Yüzeysel suların kalite özellikleri
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Bunlar mesela nitrit azotu ve özellikle dağılım haritalarına baktığımız
zaman Pupa Çayı’nın göle boşalım noktası olan 4 no’lu lokasyonumuzdu. Yine buradan Yalvaç, Gelendost deresinin göle boşalım noktasının ve
buradan yine Eğirdir yerleşim bölgelerinin dereye boşalım noktalarında
bu değerlerin en yüksek değerlerde olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde
toplam fosfor miktarına baktığımızda yani bizim en yüksek değerlerimizi dördüncü su kalite hep derelerin göle boşalım noktaları (Şekil 11).

Şekil 11 Eğirdir gölünde IV. su kalite sınıfını işaret eden parametrelerin göl genelindeki dağılımları

Şekil 12 Eğirdir gölünde IV. su kalite sınıfını işaret eden parametrelerin göl genelindeki dağılımları
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Peki göl su kalitesi zamansal olarak nasıl değişmiş, 1950’den günümüze kadar
Eğirdir göl suyu üzerinde yapılmış bütün
analizleri bütün değerlendirmeleri derleyip baktığımızda 1950 ile 2009 yılları arasında en dikkat çeken nokta 1950’lerde
gölde hiç fosfor yokmuş ama günümüze
geldiğimizde ciddi bir artış var. Yine 1981
ile 2009 yılları arasında gözlemlenen değişime baktığımızda bu yıllarda kalsiyum,
magnezyum, sıcaklık, ph, elektriksel iletkenlik, organik madde, sülfat, nitrat ve
toplam fosfat değerlerinde ciddi bir artış
olduğunu bunun yanı sıra klor, sodyum,
potasyum ve kimyasal oksijen ihtiyacı ve
tüm metallerde ise ciddi bir düşüş olduğunu gördük, ki bunu şöyle değerlendirmek mümkün bu yıllarda arıtma tesisinin
devreye girmiş olmasının olumlu bir etkisi
olarak yorumlamak istiyorum. 1991-2009
yılları arasında değişime bakmamız gerek-

tiğinde ise daha çok sıcaklık, askıda katı
madde, amonyak gibi azot türevlerinde
ciddi bir artış bunun karşılığında ise oksijen miktarında göl suyunun azalma söz
konusu bu da tabi ki olağan bir şekilde tarım alanlarının yaygınlaşması ve tarımda
kullanılan gübrelerin, azotların artışlarıyla ilişkili olabileceği düşünülüyor.
İçme suyu olarak ve sulama suyu olarak
değerlerine bakacak olursak bu kirleticiler
nasıl etkilemiş yine aynı tablo karşımızda.
Göl sularının amonyak, amonyum olarak
ve alüminyum içme suyu standartlarının
limitlerinin üzerinde seyrettiği nokta yine
ciddi bir şekilde Pupa Çayı’nın göle boşalım noktasını işaret ediyor ve bu tarafta
alüminyumda ise Yalvaç Dere’sinin göle
boşalım noktasını işaret ediyor (Şekil 13).

Şekil 13 Eğirdir göl sularının içme suyu standartlarına göre sınır değerlerin üzerinde belirlenen
parametreler

Demir, nikel ve biyolojik oksijen ihtiyacı için baktığımızda yine benzer tablolar maksimum
değerleri yine derelerin göle boşalım noktalarında görüyoruz (Şekil 14).
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Şekil 14 Eğirdir göl sularının içme suyu standartlarına göre sınır değerlerin üzerinde
belirlenen parametreler

Sulama suyu olarak değerlendirecek olursak ise genel olarak Eğirdir Göl
suları sulama suyu olarak kullanıma uygun özellikte (Şekil 15).

Şekil 15 Suların sulama suyu olarak kullanılabilirliği

Dip sedimentlerdeki ağır metalleri şöyle bir baktığımızda 42 lokasyondan dip sediment örnekleri alındı ve bunların ağır metal içerikleri incelendi ve burada da yine zenginleşme faktörü değerleri ile karşılaştırılarak bu sedimentlerin doğal oluşumuyla gelen bir ağır metal gelişimi
midir yoksa farklı şekilde antroponejik etki söz konusu mudur, bunlarla
ilgili araştırmalar incelemeler yapıldı (Şekil 16).
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Bunlarda da genel olarak yer kabuğunu en
iyi şekilde temsil eden ortalama şeyl değerlerinin üzerinde ağır metal söz konusu
ve göle derelerin boşalım noktalarında
yine en yüksek değerleri görüyoruz. Bir
başka baskı göl içerisinde bu gölün dolmasından bahsettik hızlanıyorum hocam,
bu da 1962 ve 99 yıllarında yapılmış batimetrik haritaları on sekizinci bölge müdürlüğü devlet su işleri tarafında yapılmış
batimetrik haritalarının ikisi karşılaştırılarak elde edilmiş bir sonuç, Pupa Çayı’nın
boşalım noktasına 150 santimlik, Hoydan
Deresi’nde 60, Yalvaç 50, Çay Deresi ise 75
santimlik bir sediment birikimi olduğu 99
yılına kadar olan sonuç (Şekil 17).

Şekil 16 Göl dip sedimanlarına ait ölçüm
istasyonları

Şekil 17 Göle taşınan sediment miktarı ve gölün mevcut sedimantasyon durumu
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Ortak lokasyonlarla ilgili bir değerlendirmeye baktığımızda gölün akım
döngüsünü sedimentlerin çözünme, çökelme potansiyelleri gibi bilimsel
araştırmalar ile yorumladığımız kısımdı, genel olarak suların dip sedimentte yüksek görülen noktalarda benzer şekilde yüksek değerlerin
görüldüğünü ve yine derelerin göle boşalım noktalarında bu değerlerin
maksimum göründüğünü söylemek mümkün. Genel bir sentez haritası
üzerinde topladığımızda Senirkent-Uluborlu havzası için belirli lokasyonlar yine derelerin göle boşalım noktalarıyla bir takım içeriye girdiği
noktalar antroponejik kökenli ağır metal içeriklerinin gözlendiğini yine
gölün doğusunda Yalvaç, Gelendost aynı şekilde antropojenik etkinin
ciddi göründüğünü güney kısmında ise gölle kontak halinde olan ofiyolitik kayaçların bir takım etkisiyle birlikte hem jeojenik hem de antroponejik etkinin birikimde etkin olduğunu söylemek mümkün (Şekil 18).

Şekil 18 Eğirdir Gölü Su ve Dip Sedimanlarındaki Metal Zenginleşmeleri

Sonuçları toparlayacak olursam baskılar ciddi miktarda hem jeojenik
hem de antropojenik olarak göl suyunuzu, su kalitemizi ve dip sedimentlerimizi kirletiyor. Havza içerisinde gölü besleyen noktaların Eğirdir yerleşim merkezinde belirlenen yüksek metal içeriklerinin antropojenik girdileriyle ilişkili olduğunu, güneydeki dediğim gibi formasyonlarla kontak
halindeki jeojenik etkinin olduğunu söylemek mümkün, toparladığımızda üç ana unsur olarak belirlenmiştir Eğirdir Gölü’nü kirleten etkenler;
evsel ve sanayi atık sularını göle taşıyan Pupa Çayı ve Yalvaç Deresi,
Eğirdir ilçesi ve göl yakınlarında diğer yerleşim yerlerinden kaynaklanan
kirleticiler yüzey ve yeraltısuyu akımı ile göle taşınan besin maddeleri ve
tarımsal mücadele ilaçlarıdır. Bu üç önemli unsurun kontrol altına alınması Eğirdir Gölü havzasında sürdürülebilir su yöntemini oluşturulmasına olanak sağlayacaktır. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim.
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PROF. DR. AYŞEN DAVRAZ
(OTURUM BAŞKANI)
Süremizi oldukça aştığımız için ben soruları arada tartışalım istiyorum. Diğer
sunum için Eğirdir Su Ürünleri Araştırma
Enstitüsü (SAREM) temsilcisi Dr. Cafer
Bulut’u “Eğirdir’in su kalitesinin mevcut
durumunun değerlendirilmesi’’ başlıklı
sunumuyla izleyeceğiz.

EĞİRDİR GÖLÜ SU KALİTESİNİN
MEVCUT DURUMUN
DEĞERLENDİRİLMESİ
DR. CAFER BULUT
EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
(SAREM) TEMSİLCİSİ
Değerli hocalarım hepinizi sunumuma
başlamadan önce kurumum ve genel müdürlüğümüz adına saygıyla selamlıyorum.
Şehnaz hocam su kalitesiyle ilgili yorumlama aşamasında detaylı bir bilgi verdi.
Bizim yürüttüğümüz iki projenin sonuçlarıyla alakalı sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Eğirdir Gölü ile alakalı kısımları geçiyorum. Ben sadece direk proje çalışmasıyla
alakalı konuşacağım. Bizim kurumumuz

Tarım Ve Orman Bakanlığının Tarımsal
Araştırma ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı olarak 1987 yılında kuruldu. 88
yılından bu yana da pek çok konuda Eğirdir Gölü ve Göller Bölgesinde pek çok başlıkta su ve su ürünleri avcılık, su kalitesi
gibi pek çok konuda proje çalışması gerçekleştirdi. Burada ise size sunacağım iki
projenin çıktıları var. Birincisi henüz sonuçlanma aşamasına yeni gelen Eğirdir
Gölü trofik yapısının limnoloji olarak izlenmesi projesinin 2016 ve 2018 yıllarına
ait verilerini özellikle 2018 yılını grafik
olarak, biz burada 3 yıllık bir çalışma sonucunda gölün beş noktasından su kalitesi parametrelerini rutin olarak izledik.
Bunun dışında Eğirdir, Beyşehir, Uluabat,
İznik ve Kovada Gölü’nü su-sediman yapısının ile makrofit, bentoz, plankton ve
ekonomik su ürünleri türlerinde ağır metal düzeylerinin araştırılması projesi bunu
da sonuçlandırma aşamasındayız, sonuç
raporu yazılıyor. Buradan da Eğirdir Gölü’ne özgü olan kısmını sizler için sonuçları paylaşmak istiyoruz.
Burada biz Eğirdir Gölü’nde yirmi beş noktadan su ve sediment örneği aldık. Kısaca
su kalitesi için bulgulara bakarsak 2018
yılının grafiği ve altta 2016 veri 2017 yılında mevsimsel bazda ortalamalarını
görüyoruz. 2017 yılının kış döneminde
soğuk geçmesi dolayısıyla ortalama 2,1
kadar düşmüş, geneline bakacak olursak
ortalama 16,9 derecelik bir sıcaklık söz
konusu. 1988 yılından bu yana yapılan
çalışmalar ışığında bir değerlendirme yaptığımızda gölün ortalama 15-16 derece
arasında değişim gösterdiğini görüyoruz.
Çözülmüş oksijen içeriği 2018 yılı itibari ile ortalama 9.85 2016 ve 2017 yılları
ortalamasıda ortalama aynı 9.89 ve 10.25
belli düzeyde dokuz miligram litresinin
on civarında hatta kışın on iki miligram
litreye çıkan bir oksijen içeriği var, oksijen içeriği açısından Eğirdir Gölü iyi du75
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rumda diyebiliriz. Benzer duruma yıllar ortalamasıyla bakacak olursak
da yine ortalama 9 civarında bir oksijen söz konusu. Oksijen ile benzer
bir parametre olan saturasyon dediğimiz diğer çözülmüş oksijenle içerik
olarak yüzde yüz beş civarında bir seyir gösteriyor. Yine gölün önemli
parametrelerinden gölün pH’sı Eğirdir Gölü’nün metal konsantrasyonlarında indirgeyen bir parametre 2016, 2017, 2018 yıllarının verilerinin
ortalamasına bakacak olursak ortalama 8,70 ile 9 civarı arasında bir pH
içerinde sahip olduğunu görüyoruz. Aynı EC değerlerine bakacak olursak
360 ile 366 mikrosimens/cm arasında bir iletkenlik değerine sahip yine
Secchi diski grafiğine bakacak olursak ortalama Eğirdir Gölü’nün Secchi
oranları yıllar bazında 2016 yılında 3,9, 2017 yılında 3,6 ve 2018 yılında 4,5 metre olarak kaşımıza çıkıyor. Bulanıklık grafiği de 2016 yılında
1,04, 2017 yılında 2,71 ve 2018 yılında 1,78 MTU olarak düşük sayabileceğimiz temiz bir pozisyonda. Yine klorür ortalama 17 ila 26 mg/L
organik madde 12 ila 20 mg/L toplam 220 ile 250 mg/L arasında, Fransız sertliği açısından bakacak olursak ortalama 28 ila 32 diyebileceğimiz
orta sertliğe, sert bir suya sahip Eğirdir Gölü, alkalinite ise ortalama 230
mg/l bir orana sahip. Azot türevlerine bakacak olursak nitrat değerleri
ortalama 1 ila 1,5 mg/L arasında dönem dönem, mevsimsel mevsimsel
değişmekle beraber yıllar bazına bakacak olursak 1 ila 1,5 mg/L arasında
değişim gösteriyor. Nitrit grafiklerine bakacak olursak nitritlerin 2016
yılında 0,022, 2017 yılında ortalama 0,029, 2018 yılında da ortalama
0,037 mg/l kısmen bir yükselme eğiliminde olduğunu görüyoruz. Amonyum değerleri de dönem dönem değişmekle beraber 0,04 ve 0,09 mg/l
düzeylerinde yıl bazında karşımıza çıkıyor. Orta fosfat değerleri, ortalama 0.05 mg/L dönem dönem değişim göstermekle beraber ortalama
göl düzeyinde 0,05 düzeyinde. Toplam fosforda 0,10 ila 0,11 ve 0 -0,07
olarak yıl yıl karşımıza çıkıyor. Sülfat değerleri özellikle son iki sene de
2016 yılına göre ciddi oranda bir düşüş var muhtemelen giren kaynağın
yapısıyla gelen suyun yapısıyla alakalı bir durum 70 mg/L’ken 2017 yılında 20, 2018 yılında da 19 mg/L düzeyinde tespit edildi. Yine Silikat
4,6, 3,4 ve 3,9 mg/l düzeylerinde. Chl- a’ya bakacak olursak 2017 yılında
0,69, 2018 yılında 0,63 düzeylerin de Chl -a olarak da şuan düşük düzeyde trofik durum indeksine bakacak olursa Eğirdir gölünün genel bir
değerlendirme bazından oligotrofik mezotrofik olduğunu söyleyebiliriz.
Oligatrofik özelliği eşiği geçmiş, mezotrofik eşiğe geldiğini söyleyebiliriz
(Şekil 1).

Şekil 1 Carlson Trofik Durum İndeksi
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Bir diğer çalışmamız olan ağır metal çalışmamızda ki son sonuçları paylaşıyorum.
Buradan bizim 11 metal çalıştık proje kapsamında onlardan demir suda 11,04 mg/L
iken sedimentte 15300 mg/kg tabi buradan şunu çıkarıyoruz. Sedimentin ne kadarı suya geçmiş, demirin ağırlığından do-

layı suya geçme oranı oldukça düşük bunu
da buradan görebiliyoruz. Benzer durum
alüminyumda da var su 13.67 mg/L iken
ortalama gördüğünüz gibi noktasal artmakla beraber ortalaması, sedimentte
10400 mg/kg bu da ortalaması oldukça
çözünme yüzdesi oldukça düşük (Şekil 2).

Şekil 2 Su ve Sedimentte Ağır Metal Sonuçları (Fe, Al)

Kurşuna bakacak olursak kurşunda biz bütün istasyonlarda bizim cihazın ölçüm
limitlerinin altında olduğu için ölçüm
vermedik. 0.1 mg/L altında. Sedimentte
ise 11.9 mg/kg ortalama. Sediment kalite
kriterlerine de bakacak olursak 11.9 nerede yer alıyor diye. En düşük etki düzeyi

dediğimiz 31 mg/kg ‘ında altında bir oran
olarak karşımıza çıkıyor. Benzer durum civada da söz konusu Eğirdir gölünde civayı
tespit edemedik suda da ama sedimentte
ortalama 0.022 mg/kg düzeyinde bu da en
düşük etki düzeyi dediğimiz seviyenin 10
da biri düzeyinde karşımıza çıkıyor(Şekil 3).

Şekil 3 Su ve Sedimentte Ağır Metal Sonuçları (Pb, Hg)

Kadmiyumda yine bütün istasyonlar da
limitlerin altında çıktı 0.11 mg/kg sedimentte en düşük etki düzeyi kabul edilen
sediment kalite düzeyi kriterlerinde 6 da bir
düzeyinde. Çinko yine 0.53 çözünme yüz-

desi olan oldukça düşük elementlerden biri.
Sedimentte 33.6 mg/kg olmasına karşın su
da 0.53 mg/L bunun da en düşük etki düzeyine bakacak olursak 120, 120’in de altında
olduğunu görebiliyoruz (Şekil 4).
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Şekil 4 Su ve Sedimentte Ağır Metal Sonuçları (Cd, Zn)

Benzer durum nikelde de var. Nikel de kritik eşin aşıldığını görebiliyoruz. 0.57 mg/L suya geçiş düşük olarak karşımıza çıkıyor. Sedimentte
minimum etki eşik değeri dediğimiz 35’in üzerine çıkıp toksik etki değerine yaklaştığını görüyoruz. Bu da su derinliğinin azalmasıyla beraber su
hareketleri ile suya geçişin artabileceği ve kritik sonuçlar doğurabileceği
konusunda bize işaret veriyor. Yine kritik parametrelerden biri arsenik
bizim çalışmamızda arsenik ortalama 6.7 mg/L tespit edildi. Sedimentte
ise 17.5 yine arsenik toksik etki değeri dediğimiz 17 ‘in üstüne geldi.
Dikkat edilmesi gereken parametrelerden biri hocamın da dediği gibi büyük bir kısmi jeojenik yani kayaç etkileşimi ile geçen bir parametre buna
özellikle arseniğe dikkat edelim diye söylüyoruz ama mevcut şuan ki bizim kendi kurumsal çalışmamızda tespit ettiğimiz 6,7 mg/L (Şekil 5).

Şekil 5 Su ve Sedimentte Ağır Metal Sonuçları (Ni, As)

Mangana bakacak olursak Manganda 380 mg/L herhangi bir kriteri olmadığı için koyamadım ama gördüğünüz gibi çözünme yüzdesi oldukça
düşük yani sedimentte bu kadar var ama suya geçişi oldukça düşük, benzer durum bakırda da var bakır da zirai ilaçlarda çok kullanılıyor ama
onunda suya geçişi oldukça zayıf bir element sedimentte birikmesine
karşın suya geçişi gördüğünüz gibi düşük bir element. Benzer durum
kromda da söz konusu, tabi bunun en büyük etkeni göl suyunun pH’sının yüksek olması ağır metallerin büyük bir hızda karışmadan suda çökmesine sebep oluyor (Şekil 6). Bu bir noktada büyük bir artı Eğirdir Gölü
için biraz öncede dediğim gibi 8.5 ila 9 arasında pH’sı var, bu noktada
gölün pH’sının korunması olası kirletici etkilerin etkisini azaltma adına
büyük bir önem arz ediyor (Tablo 1).
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Şekil 6 Su ve Sedimentte Ağır Metal Sonuçları (Mn, Cu, Cr)
Tablo 1 Eğirdir Gölü pH değişimleri

pH

Kış

İlkbahar

Yaz

Sonbahar

Ortalama

2016

8,43

8,62

9,02

8,77

8,71

2017

8,84

8,56

9,33

9,42

9,04

2018

8,48

8,62

9,04

8,81

8,74

Bizde konuyla bağdaştırma babında su kalitesi ve ağır metalleri etkilerini arttırabilecek risklerin altında buharlaşma geliyor
malum genel bölge müdürümüzde bahset-

mişti ciddi bir buharlaşma var gölün üzerinde suyun neredeyse yarsı buharlaşıyor,
buda büyük bir risk (Tablo 2)

Tablo 2 Eğirdir Gölü 1970-2010 yılları arası hidroloji verileri

Beslenim Elemanları

hm3

Boşalım Elemanları

hm3

Yağıştan Beslenim

272,84

Buharlaşma

484,70

Akıştan Beslenim

127,87

Sulama Suyu Alımı

111,27

Ölçülemeyen yüzey ve Yeraltısuyu Beslenimi

355,12

Enerji için Su Alımı

159,14

İçme Suyu için Su Alımı

8,5

TOPLAM

763,61

TOPLAM

755,83
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Bir diğer risk taban dolgusu, sabahtan belediye başkanlarımız da bunlarla ilgili bahsettiler, çeşitli derelerden hem erozyon hem de katı atıkların
göle girdiği, önlem alınmazsa sıkıntı olabileceği, bunların yıl bazında yılların oluşturduğu göl tabanındaki sediment ve organik madde yükünün
su çekilmesiyle beraber taban ve su arasındaki mesafenin daralmasına
neden olacaktır. Geçen sene yaşadığımız aşırı su çekilmesi sonucu oluşabilecek riskler de var. Bunlar da yukarıda bahsettiğim gibi, bütün bunların sonucunda gölde gördüğümüz etken ne? Sazlık alanların artışı ve
tabanda otlanma, bunlar aslında bir tamponlama görevi görüyor eğer
bunlar olmazsa biz göldeki olumsuz etkileri görebileceğiz ama bir nevi
sazlık alan ve tabanda otlanmalar bunları koruyor. Yapılan araştırmalar Eğirdir Gölü’nün yaklaşık su potansiyelinin üç yılda bir yenilendiğini gösteriyor ki bu büyük bir artı bu nedenle ki yukarıda saydığımız
faktörlere rağmen dünyanın sayılı temiz gölleri arasında yer alıyor. Son
olarak da gün geçtikçe kirlenen dünyamızda insanlığın ve canlıların vazgeçmediği değerlerden birisidir su. Bu nedenle ülkemizde bulunan tatlı
su kaynaklarını kirletmemek ve muhafaza etmek milli ve insanlık görevlerimizden birisidir diyorum ve teşekkür ediyorum.

PROF. DR. AYŞEN DAVRAZ
(OTURUM BAŞKANI)
Sayın Dr. Cafer Bulut’a teşekkür ediyoruz. Diğer sunumumuz için Su
Yönetimi Genel Müdürlüğünden Çiğdem ÖZONAT hanımefendiyi davet
ediyoruz. Bize Eğirdir Gölü özel hükümleri konusunda bilgi verecek.

EĞİRDİR GÖLÜ ÖZEL HÜKÜMLERİ
ÇİĞDEM ÖZONAT

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Öncelikle bütün katılımcıları saygı ile selamlıyorum. Sabahtan beri zaten özel hükümlerle ilgili
birçok konu konuşuldu. Ben de önce genel anlamda
• Özel hükümler nedir?
• Eğirdir’de yapılan özel hüküm çalışmasının amacı neydi?
• Şuan da nasıl bir uygulama durumu var?
• Bir başarıya ulaşıldı mı?
• Neler yapılması lazım, bunları anlattıktan sonra
• Genel bir değerlendirme yapacağım.
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Bildiğiniz gibi şuan da içme-kullanma su
havzaları hakkında bir yönetmelikle içme
suyu temin edilen ve temin edilmesi planlanan bütün yeraltı ve yerüstü kaynaklarının iyileştirilmesine yönelik hükümler
yönetmelikte hüküm altına alınmış durumda ancak bu yönetmelik daha önceden
de zaten su kirliliği kontrol yönetmeliğinde de bu hükümler vardı. Her havzada uygulandığı için her havzanın da kendine ait
özellikleri olduğu için uygulama, denetim
ve yönetimde belli zorluklar yaşanıyor.
Bunun önüne de geçebilmek için esasında
her içme suyu havzasının özelinde koruma alanlarının ve koruma esaslarının belirlenmesi önem arz ediyor. Yönetmelik
kapsamında da zaten her havzada beş yıl

içinde hükümlerin belirlenmesi gerektiğine yönelik bir hüküm bulunmakta. Peki
özel hükümler neyi amaçlıyor (Şekil 1).
Mevzuat hükümleri eskiden su kirliliği
kontrolü yönetmeliği şuan da içme- kullanma suyu havzaları korunmasına dair
yönetmelikteki hükümler yerine havzanın
fiziki ve teknik özellikleri, sosyo-ekonomik özelliklerini göz önünde bulundurarak bilimsel çalışmalar neticesinde koruma ve kullanma dengesinin sağlanacağı,
havza üzerinde uygulanabilir, anlaşabilir
su kalitesini koruyacak ve iyileştirebilecek
bir arazi kullanımının belirlenmesi, ayrıca
buranın korunmasının sağlayacak eylemlerin bir programa bağlanmasını amaçlıyor.

Şekil 1 Özel Hükümlerin Amacı

Peki Eğirdir Gölü’ünde biz ne yaptık diye
bakacak olursak hepinizin bildiği üzere
1991 yılı itibari ile Eğirdir Gölü suyu içme
suyu havzası durumunda. Ancak havzadaki hem noktasal hem yayılı kaynaklardan
kirliliğin havza üzerinde önemli bir baskı
oluşturması o dönemlerde Isparta ilinin
de tek içme suyu kaynağı olması nedeni
ile Eğirdir Gölü’nün korunmasını sağlayacak tedbirlerin belirlenmesi önemini daha

da arttırmıştı. O dönemde Mülga Çevre
ve Orman Bakanlığı tarafından 2009 yılında özel hüküm belirleme çalışmasına
başlanıldı. Çalışma kapsamında çok kısa
geçeceğim bunları, mevcut durum analizi
yapıldı. Havza tanındı teknik özellikleri
neydi, alt yapı durumu neydi izlemeler
yapıldı (Şekil 2). Mevcuttaki kalite neydi,
geçmişte ki kalite neydi ne duruma gelindi
bakıldı. Bunun dışında model çalışmaları
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yapıldı ve model çalışmalarında su kalitesini korumak için alınması gereken önlemler ortaya kondu, havzaya özgü koruma alanları ve koruma
esasları belirlendi bunları kısaca bir geçeceğim az sonra. Bunun dışında
havzadaki yerleşim ve sanayiler için burada ki atık sular için deşarj sistemleri belirlendi. Örneğin doğal arıtmalar için ilk defa mevzuat kapsamında standartlar getirildi. Bunun dışında hem yerleşimler he sanayiler
için alt yapı planlamaları yapıldı bunlar eylem takvimine bağlandı ve bu
özel hükümler 16 Temmuz 2016 tarihinde yürürlüğe girdi. O günden
beri bakanlığımızca takip ediliyor bu hükümler.

Şekil 2 Eğirdir Gölü Özel Hüküm Belirleme Çalışması

Genel anlamda koruma alanlarına bakacak olursak bu özellikler için ilk
defa jeolojik bir taban tanımı yapıldı (Şekil 3). Mehmet hocamızın da
ilettiği üzere daha önceki oturumlarda burası için niye önemli? Çünkü
burasının geçirimli alanları en az gölün kenarındaki bir alanı korumamız gerektiği kadar bu alanlarından korunması gerekiyordu. Çünkü şu
noktada bırakılan bir atık kirletici göle çok daha hızlı ulaşabiliyordu. O
açıdan bu koruma alanının belirlenmesi önemliydi. Bunun dışında 300
metrelik belirlenen alan evet mesafeye dayalı alanlar belirlendi burada
ama bir 300 metrelik göl yeşil kuşaklama alanı belirlendi, bu alan literatürde de geçen alandır bu alanlar eğer göl yeşil kuşaklama şeklinde yapılırsa orası bitkilendirilirse, uygun ağaçlar dikilirse gelen kirleticilerin tutulması göle ulaşmasının önlenmesi açısından önemli bir alandı. Bunun
dışında göl koruma alanları kısa mesafeli, orta mesafeli, uzun mesafeli
koruma şeklinde beş adet koruma alanı belirlendi.

Şekil 3 Eğirdir Gölü Koruma Alanları
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Bunun dışında koruma esasları belirlendi
(Şekil 4). Gölün içerisinde ne gibi faaliyetler yapılabileceği ya da tarımsal faaliyetlerin, hayvancılık faaliyetlerinin, endüstriyel faaliyetlerin, turizm faaliyetlerinin,
madencilik, ,imar uygulamaları, ulaştırma
gibi faaliyetlerin hangi koruma alanında

ne şekilde yürütülmesi gerektiğine ilişkin
hükümler esaslar getirildi. Bununla ilişkili
olarak bakanlığımızdan görüşler alınıyor
şu anda ve böyle bir eylem planı hazırlanıyor. Nasıl yapılabilir, herhangi bir kısıt
var mıdır, kendi hükümlerimiz mevzuat
kapsamında bunlara görüş veriyoruz.

Şekil 4 Eğirdir Gölü Koruma Esasları

Bunun dışında Eğirdir Gölü havza koruma
planı belirlendi (Şekil 5). 2012 tarihinden 2020 tarihine kadar belirlenmiş bir
plandı. On adet eylem tanımlandı, bu on

adet eylemin hangi yıllarda, hangi kurumlar tarafından yapılması gerektiği ortaya
kondu.

Şekil 5 Eğirdir Gölü Havza Koruma Planı
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Şehnaz hocamda dile getirdi şu anda sadece iki adet atık su arıtma tesisi var havzanın içinde biri Yalvaç diğeri Gelendost Eğirdir Havza’nın
dışında kalıyor ama havzadaki önemli bir kısmı toparlıyor. Yalvaç özel
hükümlerin yapıldığı dönemde de işletmede olan biyolojik bir arıtma tesisi idi ama nütriant giderimi yapılması gerektiği hüküm altına alınmıştı. Mevcut durumda henüz bir revizyona gidilmiş durumda değil, bunun
dışında Gelendost’ta 2015 yılına kadar ileri biyolojik arıtma yapılması
gerektiği söylemişti. Şu an işletmede olan bir adet tesis var ancak kapasitesi yetersiz, burada da hala bir revizyon yapılması gerekiyor.
Bunun dışında özel hükümler kapsamında, Senirkent, Uluborlu, Yağcılar, Höyüklü için ortak atık su arıtma tesislerinin yapılmasına ilişkin
eylemler vardı. Mevcut durumda atık su arıtma tesisi bulunmuyor buralarda ve deşarj ediliyor doğrudan. Sabahki oturumda da belirtildi zaten
bazı arıtmalar var ama işletme problemleri var muhtarlarca sıkıntı yaşanan ve işletilemeyen yerler. Bunun dışında paket arıtma tesisleri önerilmiştir, nüfusu 1000 aşan yerler için Barla Gökçehüyük, Sarıidris, Çetince, Sücüllü, Kumdanlı, Yenice için henüz oralarda da bir atık su arıtma
tesisi yok ve doğrudan deşarj var ama sabah da desteği tarafından yapılan sunumda da belirtildiği üzere burası için Isparta Eğirdir Gölü havzası
atık su toplama ve arıtma tesisleri projesi şu an yapılıyor ve bu çerçevede
hem Eğirdir Gölü özel hükümleri kapsamında deşarj standartlarına da
uyacak yeni atık su arıtma tesisleri yapılıyor. Yalvaç atık su arıtma tesisi
revize ediliyor Gelendost’ta ileri biyolojik arıtmayı sağlayacak bir tesis
yapılıyor ve bunun dışında da kollektörler de ilgili yerlerde toparlanabilecek yerler için kollektör tasarımları da yapılıyor. Bu projenin hayata
geçmesiyle esasında Eğirdir Gölü havzasındaki atık su sorunu çok büyük
bir ölçüde çözünmüş olacak. Diğer durum endüstriyel atık su üretimi
normalde buradaki Yalvaç Deri Sanayindeki tesislerin toplanarak ortak
bir atık su arıtma tesisi marifetiyle atık suların arıtmaları yönünde yer
almasına karşın mevcutta atık su arıtma tesisi yok ve Yalvaç Deresi’ne
deşarj olduğu görülüyor. Bunun dışında atık yönetimi kısmına dair özel
hükümleri yapılırken ve tartışılan bir konu imiş bu Yalvaç Sücüllü mevkiinde düzenli katı atık depolama tesisi kurulması 2014 yılında tamamlanması planlanmış ancak hala planlama aşamasında. Çünkü bazı mülkiyet
problemleri ve benzeri hususlar yaşandığından dolayı şu an proje hayata
geçirilmemiş durumda (Şekil 6).
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Bunun dışında yayılı kirlilik Eğirdir içme
suyu havzası olması dışında önemli bir
tarım havzası da zaten havzanın yaklaşık
%45’ini tarımsal alanlar oluşturuyor. Ama
buradaki kullanılan gübre ve pestisit gibi
maddeler havzada belli başlı kirlenmeleri yol açılıyor ancak hem özel hükümler
yürürlüğe girdikten sonra WWF gibi sivil toplum kuruluşlarının etkisi ile hem
de Isparta İl Tarım Orman Bakanlığı’nın
yaptığı çiftçi eğitimleri iyi tarım ve organik tarım destekleri ile burada tarım
açısından belli bir aşama kaydedilmiş durumda örneğin Eğirdir ilçesindeki elma
bahçeleri için Tarım Bakanlığı’nın 5 yıl

içinde iyi tarım uygulamaları geçileceğini
yönelik bir planlaması var (Şekil 7). Eğer
ki burada tarım uygulamaları ve organik
tarım açısından yaygınlaşma sağlanabilir
ise önemli bir kirletici kaynak da ortadan
kalkmış olacak en azından kontrol altına
alınacak. Çünkü kirlilik yüklerine bakıldığında yüzde on yüzde 11’ine eğer noktasal
kirlilik neden oluyorsa yayılı kirlilik yüzde
doksanı neden oluyor oradaki kirlilik yükü
eğer ki tarım uygulamalarında şu an ki iyi
tarım ve organik uygulamaları geçirebilirsin kirlilik açısından da önemli bir aşama
kaydedileceğini düşünüyoruz.

Şekil 7 Eğirdir Gölü Havzası Yayılı Kirliliğin Kontrolü

Peki bu uygulamaların kalite üzerindeki
etkisi ne oldu diye bakacak olursak 2014
ve 2017 yıllarında bakanlığımızca yürütülen projeler kapsamında Eğirdir Gölü’nde
alınan numuneler genel anlamda esasında bir miktar iyileşmeyi hep sağlandığını
gösteriyor (Şekil 8). Ötrofikken örneğin
toplam fosfor 2017 yılında mezotrofik duruma gelmiş, azot hipertrofikken ötrofik

duruma gelmiş. Esasında genel anlamda
bir iyileşme gözüküyor ama yine de genelinde bakılacak olursa azottan kaynaklı bir
ötrofik durum olduğu gözüküyor ve içme
suyu havzalarında da içme suyu kaynaklarında da oligotrofik, mezotrofik arasında
bir kalitede olması beklenir. Bundan dolayı bu durumun düzeltilmesinin ihtiyaç
olduğu ortadadır.
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Şekil 8 Eğirdir gölü su kalitesi

Ayrıca Havza koruma planı az önce de gösterdiğim gibi belli bir zaman
çizelgesi var belli sebeplerle bir zaman çizelgesine yeterli düzeyde uyulamadığı da ortada yani kalitenin iyileştirilmesi için gereken şey bir noktada esasında hepimizi ilgilendiren bir yer Eğirdir Gölü tarımda var noktasal kirlilik atık su var hepimizin kurumlar arasında bir koordinasyonu
sağlayıp bu havza koruma planındaki yerine getirilmesi önem arz ediyor. Uygulamaların düzenli denetlenmesinin takibinin yapılması önem
arz ediyor. Su kalitesinin izlenmesi gerçekten bir ilerleme sağlayabiliyor
muyuzun görünmesi gerekiyor. Eğer ilerleme sağlayamıyorsak ilerleme
sağlayamamamızın nedeni neydi, yanlışımız neydi, nereye dönüp nerede
düzeltme yapmalıyız bunu görmemiz gerekiyor. Bence bugün böyle bir
panelin yapılması en azından birçok paylaşımı bir araya gelip sorunların
anlatılabilmesi açısından önemliydi diye düşünüyorum. Eğer ki düzeltilmesi gereken şeyler varsa düzeltilir özel hükümlerde belli başlı revizyonlara gidilmesi gerekiyorsa yine bir araya gelerek bunların da yapılması
gerekiyor. Çünkü bundan yaklaşık 7, 8 sene önce yapılmış bir hüküm. Şu
noktaya geldiğimizde düzeltme yapılması gerektiği noktaların olduğunu
uygulamada bazı sıkıntıların yaşandığını hep beraber gördük. Hani bunların düzeltilmesi için de hep beraber adım atılması gerektiğini düşünüyorum. Herkese teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.

PROF. DR. AYŞEN DAVRAZ
(OTURUM BAŞKANI)
Biz de teşekkür ediyoruz oturumunuzu kapatıyoruz kapatmadan önce
Çiğdem Hanıma ve Cafer Bey katılım belgelerini sunacağız. Daha sonra
da dördüncü oturumunuz başlayacak teşekkür ederiz.
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OTURUMLAR

IV. OTURUM: EĞİRDİR GÖLÜ SU ÜRÜNLERİ VE
KUŞ FAUNASI
PROF. DR. İSKENDER GÜLLE
OTURUM BAŞKANI

KONUŞMACILAR
Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK
ISUBU Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi

Eğirdir Gölü Balık Faunasının 100 Yıllık Değişim
Süreci ve Balıkçılığa Etkisi

Doç. Dr. Mahir Kanyılmaz Yerine Halime ERSOY
Kaynak Yönetimi ve Balıkçılık Yapıları Daire Başkanlığı

Eğirdir Gölü’nde Balıklandırma Faaliyetleri

Prof. Dr. İlhami Kiziroğlu
Prof. Dr. Ali Erdoğan
Akdeniz Üniversitesi, Ekoloji Anabilimdalı başkanı

Göller Bölgesi – Eğirdir Gölü Ornitofaunası ve
Karşılaşılan Sorunlar, Çözüm Önerileri

EĞİRDİR GÖLÜ BALIK
FAUNASININ 100 YILLIK
DEĞİŞİM SÜRECİ VE
BALIKÇILIĞA ETKİSİ
PROF. DR. FAHRETTİN KÜÇÜK
ISUBU EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
ÖĞRETİM ÜYESİ

Eğirdir Su Ürünleri Fakültesinde yaklaşık
30 yıllık görev yapan öğretim üyesiyim. Bu
paneli, düzenleyen ISVAK ve Su Entitüsüne ve yöneticilerine teşekkür ediyoruz. Su
Enstitüsü zaten kardeş kuruluşumuzdur.
Onlarla her zaman her yerde yürümeye
devam edeceğiz. Yeni müdürüne başarılar
diliyorum, gayet güzel işler yapacağına da
inanıyorum. İskender hoca söyledi konu
başlığımız Eğirdir Göl’ündeki balık faunasındaki yüz yıllık değişim süreci dediğimiz
zaman hayvanlar grubu anlatılır. Yani flora dediğimiz zaman bitkiler anlatılır. Böyle bir yabancı kelime gibi ama Türkçe’mize
geçmiş bir sözcük olarak karşımıza çıkar.
Yüz yıllık deyince hakikaten önemli, bir
asır demek. Eğirdir Gölü limnoloji çalışmaları da Türkiye’de ilklerdendir. Yani
Eğirdir Gölü hakikaten bugün değil 100
yıl önce de çok önemliymiş buradan bu
çıkartımı yapabiliriz. Şekilde gördüğünüz
slayt da gördüğümüz sanırım 3 yıl ya da
4 yıl önce bir balıklandırma faaliyeti. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
tarafından bir törenle yapılmıştı. Törenle
balıklara sazan aşılanması yapıldı (Şekil 1).
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Şekil 1 Eğirdir Gölü için balıklandırma faaliyetleri

Ama sazan aşılaması çok iyi tutmadı Eğirdir Gölü’nde. Çünkü Eğirdir Gölü’nün gerçek sazanları ile dışarıdan gelen sazanlar arasında bir morfolojik değişim meydana geldi. Ve balıkçılar bunlara farklı isimler taktılar.
Vali sazanı diye ince uzun yani Eğirdir Gölü’nün gerçek morfolojisini anlatmayan bir sazan var yetiştirmede, morfolojisi değişmiş birazcık, belki
de genetiği de değişmiş, bir sazan popülasyonuyla karşılaştık.
Amacımızı anlattım, bulgularımız şöyle 1955 yılında zaten Sayın Ömer
Şengöl başkan her şeyi anlattı bana çok az bir şey bıraktı ben de onları
anlatmaya çalışıyorum. Sudak göle aşılandı ama ondan sonra farklı değişimler meydana geldi. Sudak aşılamasından sonra esas değişim 1996’dan
sonra diğer yabancı türlerin girişi bu sudak istemli olarak geldi yani İstanbul hidrobiyoloji enstitüsü sabahleyin bir konuşmacı Rusya dedi ama
ben Avusturya’dan geldiğini biliyorum 20 bin adet sudak’ın 10 bini Eğirdir Gölü 10 bini de Gölmarmara Gölü’ne aşılandı ve günümüzde 10 tane
yerli 5 tane de yabancı olmak üzere 15 tane balık taksonu var. Şimdi hep
o türden bahsediliyor değil mi? Onları sırası geldiğinde açıklamaya çalışacağım.
Eğirdir Gölü’nün çevresi çok anlatıldı bu konuya girmeyeceğim ama daha
doğrusu Türkiye’de Anadolu’nun neden bu kadar zengin olduğu biyolojik
çeşitlilik konusunu gösteren ve sucul canlılar için önemli olan bir harita.
Yani belki 2.800.00 bin den daha önceki bir Anadolu’daki iç tatlı su gölü
ve buna bağlı olarak iç sulardaki canlının çeşitlenmesinde gösterebilecek
bir harita diyebiliriz (Şekil 2).
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Şekil 2 Eğirdir Gölü oluşum haritası

Eğirdir Gölü’nün hikayesi ilk verileri tabii
ki Eğirdir Gölü’nden ilk kayıtlar Karekin
Deveciyan o zaman İstanbul Balık Hali
Müdürü, Türkiye’de Balık ve Balıkçılık
olarak isimlendirilen kitabında yazmıştır.
Eğirdir Göl’ünden bahsetmiştir, kendisi
Elazığ Harput doğumlu maalesef Osmanlı

Devleti’nin son döneminde bu Düyun-u
Umumiye dediğimiz genel borçlara bizim Balıkçılık halide katılmış ve borçların ödenmesinde bütün gelirler Düyun-u
Umumiye devredilmiştir. Burada bunu
anlatıyor kitapta (Şekil 3).

Şekil 3 Eğirdir Gölü’nden ilk kayıtlar: Karekin Deveciyan, Türkiye’de Balık ve Balıkçılık
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Eğirdir Göl’ünden bahsediyor kitapta ve Eğirdir Göl’ünden Eylül ortasından Mayısa kadar avcılık döneminden 8 aylık dönemde Iğrıp, sade ağlar,
difana, zıpkın, serpme ile balık avlandığını Sazan, Çapak, Çiçek, Çamcak,
Asılakbalık tutulmakta olduğunu söylüyor burada bu parantez içinde Hıdırellez ile üzüm alası dediler bu tanımlama Eğirdir’de daha doğru Adalı
Balıkçıların tabiri. Hıdırellez 6 Mayıs, üzüm alası da Ağustosun ortası
gibiymiş o dönemler arasındaymış. Eskiden balıkçıda görüşün kapandığı dönemler ve çapak aynı isimde çamçak sanırım siraz olabilir çünkü
Latincesini vermediği için asıl atbalıkta eğrez, görebildiğim kadarıyla
1930’lu yıllarda bir Alman bilim insanı 3 tane balık tanımlamış ancak üç
değil iki tür olarak kaşımıza çıkmakta resimleri ama asıl kayıtlar Eğirdir
Göl’ünün 1952 yılında (Kosswig ve Geldiay, 1952) tarafından verilmiş.
Çok ciddi bir çalışma resimleri görüyorsunuz yukarıda ki siraz, ortada ki
eğrez, onun altında ki Taşısıran, altındaki de çöpçü balığı şu an da bunlar
mevcut gölde. Kosswig ve Geldiay listesi bu (Şekil 4). Burada hep on balık
ama on değil dokuz çünkü şizotoraks bir sinonimdir. O aslında kaşmir
tarafında ya da Batı Asya’da yüksek dağlarda kar balığı ya da kar alabalığı
olarak isimlendirilir. Anadolu’da olması mümkün değil.

Şekil 4 Kosswig ve Geldiay 1952: Eğirdir Gölü ve Balıkları

Bu gölde 1950’li yıllarda 5000 tane balık olduğunu söylüyor, Kosswig
ve Geldiay bunlardan dört tanesinin ekonomik değere sahip olduğunu
söylüyorlar. Tabi ki Sudak’tan önceki hikayeyi anlatıyorum. Sazan, Eğrez, Siraz ya da Kavinne ığrıpla avcılık yapıldığını mesela örnek veriyor.
500 metre uzunluğunda bir ığrıpla 61 adet sazan, 152 siraz, 10 adet
eğrez yakalanmış. Bunları ığrıpla yakalayıp görmemiz mümkün değil
o kadar verimsiz bir göl haline gelmiştir. İlginç bir hikayesi var. Sadece
sirazların havyarının zehirli olduğuna dair deney yapmışlar, tavuklara
vermişler tabi herhangi bir etki olmamış bu sefer kendileri denemişler
ve sonucunu görmüşler. Biraz önce bahsettiğim kar alabalığı, Eğirdir’den
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tanımlanmış ama bu sinonimdir. Diğer
balıklardan bahsetmiş bunlardan sona
bahsedeceğim sonra.
Göldeki ilk ekonomik anlamdaki karşılandığında ki kayıtlar burada ya da siraz profil olarak isimlendirdi. Yanlışlıkla 3 olarak
karşımıza çıkmaktadır sırada altındakini
çöpçü balığı şu anda mevcut olan ekonomik ve gıda olarak üzere Yani ekonomik
değeri yüksek olmak üzere suda ıslandığını burada söylüyor ve 4 sene içinde popülasyonun kendini yenileyerek döngüsünü
sağlayarak popülasyona katılanlarla bir-

likte orada yer ettiğini ya da popülasyonu orada sağladığını bu şekilde anlatıyor.
Uzun süre tartışmalar oldu işte onu gitti
beşi kaldı üçü gitti gibi bu konuda biz de
üstümüze göre düşen görevi yapmak zorundaydık. Su Ürünleri Fakültesinden ve
Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden öğretim üyeleri ve araştırmacılar ile
birlikte 2007 yılında ya da 2009 yılında
yapılan bir çalışmada göldeki canlı balıklarla böyle bir sonuç elde ettik. İşte on
tane balık yerli alttaki turuncu olanlar da
yabancı (Şekil 5).

Şekil 5. Eğirdir Gölü balıkları
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Bunlar bir tanesi Sudak, Sivrisinek balığı, Çin sazanı ya da Ispartanses’in
yabancı ya da yerli olması konusunda tartışmalar var bazıları yerli diyor.
Burada yabancı diyorum ama yerli olabileceğini de düşünüyorum. Çünkü çevredeki derelerden isteye bağlı olarak getirilmiş olabileceği konusunda görüşleri ciddi bir konu olarak görmüyoruz. Çünkü aynı Havza’da
yaşadıkları için böyle kabul edilebilir. Kaya balığı var ama şu anda yok
olmuşlar, kavinleler sayın başkanımız hala var diye iddia ediyor. İnşallah
doğrudur yani sevindirici olur. İki çeşit var bir tanesini biliyoruz. Çünkü
balığı rengi ne kadar parlaksa suyun rengi o kadar iyidir o anlama geliyor.
Erkeklerinde biliyorsunuz hayvanlarda böyle bir renklilik alacalılık ya da
cazibe yapıcı bazı renklenmeler olabilir. Diğer türler işte çöpçü balığı
ve kaya balıkları yok alta ki taşısıran en alttaki de ıspartensiz gölde çok
uzun süredir çalışmalar yapıldı. Balıkçılıkla ilgili ama biraz önce öğleden
önce de öğleden sonra ki çalışmalarda şu söylendi herkes konuyu biliyor
herkes sorunu da biliyor çözüme yaklaşamıyoruz.
Balıkçılıkla ilgili üç önemli dönem var bundan birinci dönem işte 1950 li
60 lı yıllar sudağın olmadığı yıllar ikinci dönem 1970 li ve 1985’e kadar
olan sudağın olduğu ve kerevitin olduğu dönem ve son dönem balıkçılığın çöktüğü dönem diyebiliriz. Eğirdir Göl’ünde rakamlarla çok boğmak
istemiyorum bu biraz önce söylediğim yıllar da çok önemli miktarda
kerevit ve sudak avlanmış ve göl altın çağını yaşamış. Mesela balıkçılar
diyor ki örnek 1973 yılında 1 gram altın 35 tl, 1 kg kerevit 52 tl şimdi
Eğirdir’li balıkçılar hep bunu bekliyor bunu görmemiz mümkün değil
yani bu nedenle birçok işte sorunlar ya da tartışmaları burada gündemde
tutabiliyoruz (Şekil 6).

Şekil 6 Eğirdir Gölü’ndeki 1948 - 2009 yılları arasında yıllık av miktarı(ton),
ekonomik değerleri (USD) ve birim çaba başına av (kg / ha) (Yerli vd.2013)
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Devam edelim bu biraz önceki saydığım
göldeki balıkçılıkla ilgili faaliyetlerin grafiği de bu şekilde verimli dönem işte sudak
ve kerevitin çok yüksek düzeyde avlandığı

dönem 1975 ile 1985 arası işte altın çağ
bu dönem, daha sonra kaybolmuş (Şekil
7).

Şekil 7 Eğirdir Gölü Su ürünleri av miktarı

Son dönemde ise şöyle bir rakamsal olarak üç tane balığın çok fazla avlandığını iyi
şekilde avlandığı sazan son yıllarda havuz
balığı, gümüş balığı bir iki yıl avlandığı
ama kerevitte av yasağından sonra tekrar açıldığı şimdilik balıkçıların av ürünü
olarak karşımıza çıkmakta. Son 10 yılın
ortalamasında, yılda Eğirdir gölünden

yaklaşık 727,7 ton civarında su ürünleri
avcılığı yapılmakta ama hiçbir zaman altın çağında olan bu değeri yakalamamız
mümkün değil, çünkü kerevit ve sudak
olmadığından dolayı. Kerevit var ama bu
rakamı çok fazla etkilemediğinden dolayı
bu değerlere maddi değerlere ulaşmamız
pek mümkün gözükmüyor (Tablo 1).

Tablo 1 Eğirdir Gölü’ndeki 2010-2018 yılları arasında yıllık av miktarı (ton)

Türler

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Sazan

--

--

--

--

0,823

0,200

4,9

0,199

0,250

Havuz
bl.

235

1195,5

1093,4

650,7

533,8

923,5

645,1

244,3

43,0

Gümüş
bl.

40,8

--

12,2

--

--

--

--

--

--

Kerevit

7,3

7,0

34,6

81

118,4

62

186

259,7

259,7

Toplam

283,1

1202,5

1140,2

731,7

563,02

985,7

836

504,2

302,9

Büyük bir sıkıntı da DSİ’nin kanallarında
7 ya da 8 tane galiba 7 büyük pompa istasyonlarından kanallara DSİ’nin sulama
kanallarına çekilen balıkları görüyorsu-

Ort.
Ton/Yıl

727,7

nuz. Bu çalışmalarda bizzat bulundum bir
aylık bir çalışma süresin de DSİ ile birlikte
çalışmalar yaptık çok önerilerde bulunduk
ama ekonomik olarak projelerin yürürlü93
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ğe girmesi mümkün olmadığı karşımıza çıktı bu nedenle proje bu şekilde bırakıldı. Üç nokta yapılarak bırakıldı. Evet hızlanıyorum balıkçılarla
görüştüm balıkçıların şöyle bir istekleri var işte kooperatif birliği olabilir
dediler (Şekil 8, 9).

Şekil 8 Bazı kooperatiflerin iç denetimi

Şekil 9. Balıkçılar ile görüşmeler (05.02.2019 Eğirdir)

Gölde su ürünlerinin eşit bir şekilde dağılmadığından dolayı Hoyran bölgesinde ve Eğirdir bölgesinde kotaların farklı şekilde değerlendirebileceğinden bahsettiler. Kira bedelinin son sezon sonunda ödenmesinden
bahsettiler. Kerevitteki stok miktarının belirlenmesinde bize bir görev
düşüyor tek bölümde değil de yılı kapsayan farklı dönemler de bir stok
tahmini yapılmasından bahsettiler. Kerevitteki verilen kotalara hiçbir
zaman uymadıklarını söylediler. Örneğin 300 ton veriliyorsa biz 300 ton
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daha avlıyoruz ve 300 tonu avladığımız
geriye kalan 300 tonun bu alıcılar tarafından, tüccarlar tarafından örneğin 10 liraysa 5 liraya alındığını söylediler. Açık açık
itiraf ettiler. Sudağın popülasyon avcılığının açılmasını söylediler ama bunların
hepsi bilimsel verilere göre değerlendirilmesi gerekir. Sözün özü iki ekonomik tür
var kerevit ve sudak onlar için balıkçıların
böyle istekleri var.
Sonuç olarak Eğirdir Gölü’nün yabancı
türlere aşılanması gölün yerli balık faunasının değişmesine yol açmış gibi bir
çok cümlelerle bunu karşımıza çıkan her
zaman bildiğimiz sözcükler atlıyorum burayı. buraya gelelim göl yönetim planı üzerine bir plan yapıldı Eğirdir Gölü yönetim
birimi planı 2008 -2012 bunlar içerisinde
ticari avcılığa kapatılması sağlandı. Sazan
popülasyonunun desteklenmesi sağlandı ama diğer hiçbiri şu ana kadar yerine
getirilememiş buradaki önerilerden diye
söyleyebiliriz. Yani gölde şu an şöyle bir
sıkıntı var. Gölde 11 kooperatif 492 üye
var. Bu kooperatif üyelerinin gölden eşit
şekilde yararlanamadığından bahsedildi. Diğer taraftan gölün yerli balıklarının
larvalarından beslendikleri büyük ebatlı
planktonların gümüş balığı tarafından
avlanması nedeniyle besin zincirinde bir
kırılma var bu da göl su kalitesinde bir
değişime ya da gölün zenginleşmesine ya
da ötrofikasyona başlamasına yol açabilecek bir durum diyebiliriz. Önerimiz şu
bu nedenle göl yönetim planının yeniden
düzenlenerek hayata geçirilmesinin uygun olacağı düşünülmekte. Diğer bir öneri
ise göldeki baskın olan yabancı türlerden
c. Ciberio ve A. Boyeri gümüş balığı popülasyonlarının azaltılması için balıkçıları
desteklemek gerekiyor. Belki teşvik edici
destek projelerinin hazırlanması gerekiyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu
sunuyu İskender hoca ile birlikte hazırladık ben unuttum kendisi de kusura bakmasın. Teşekkür ederim.

PROF. DR. İSKENDER GÜLLE
(OTURUM BAŞKANI)
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV.
FEN EDEBİYAT FAK.
BİYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ

Fahrettin hocamıza sunum için teşekkür
ediyoruz. Eğirdir Gölü balıkçılığının geçmişini ve bugününü kısaca özetledi ancak
tabii ki kafamıza takılan birçok soru olabilir. Avcılık, balık türlerinin kaybolması,
popülasyonu filan bunun ne yazık ki bu
kısa süre içerisinde hepsini yanıtlandırmak mümkün değil. Ancak balıkçılığa özel
başka bir oturum, Şehnaz hocadan bu panellerin artmasını bekleyerek başka bir
döneme kalması gerekmekte. Evet oturumumuzun ikinci sunumunu yapmak üzere Doç. Dr. Mahir Kanyılmaz’ın gelmesi
gerekiyordu fakat kendileri gelememişler
bunun yerine Halime Ersoy hanımefendiyi Eğirdir Gölünde Balıklandırma Çalışmaları konusunda sunumunu yapmak
üzere davet ediyoruz. Teşekkürler.
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EĞİRDİR GÖLÜ’NDE
BALIKLANDIRMA FAALİYETLERİ
HALİME ERSOY
KAYNAK YÖNETİMİ VE BALIKÇILIK YAPILARI
DAİRE BAŞKANLIĞI
Ben ilk önce kendimi tanıtmak istiyorum.
Halime Ersoy ben balıkçılık ve su ürünleri
genel müdürlüğünde yetiştiricilik biriminde
kaynak yönetimi ve balıkçılık yapıları daire
başkanlığında kiralamalar balıklandırma ve
lagünler konusunda çalışıyorum. Bugün size
Fahrettin hocam bazı konuları bahsetti ben
tekrar çok yapmayacağım. Daha çok genel konulardan bahsedeceğim.
Hem ülkemizdeki genel balıklandırma faaliyetleri hem de Eğirdir Gölünde yapılan balıklandırma çalışmalarını anlatacağım. Biraz da hocamın
bazı soruları vardı onlara da yeri gelince cevap vereceğim. İlk önce balıklandırma tanımıyla başlamak istiyorum.

1- BALIKLANDIRMAYA GENEL BAKIŞ
Tüm dünyada avcılık baskısı, kirlilik ve balıkların yaşama alanlarının
bozulması gibi antropojenik faktörlerden kaynaklı balık popülasyonları
hızlı azalmakta ve bu nedenle balıklandırma faaliyetleri yapılmaktadır.
Ülkemizde balıklandırma konusunda uzun yıllardır süren süreç balıklandırma çalışmalarının daha verimli sürdürülmesi yönetim modelinin
geliştirilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Bu çerçevede Kurumumuz sucul
ortamın yeniden rehabilite edilmesi amacıyla yeni türlerin gelişimine
katkı sağlayacak bica akarsular üzerinde barajlardan kaynaklı habitat
değişikliklerine bağlı tür kayıplarının kısmen telafi edilmesi, biyolojik
çeşitliliğin korunması yanısıra balıklandırma yapılan tür çeşitliliği ile
verimliliği artırmaya yönelik diğer doğal ve ekonomik türlerin de balıklandırma kapsamına alınabilmesi, dolaylı olarak da içsularda artan balık
arzıyla bölge balıkçılarının gelirlerinin iyileştirilmesine katkı sağlanması
amacıyla çeşitli çalışmalar yürütülmektedir.
Hızlı nüfus artışı, doğal kaynakların daha yoğun araştırma ve yararlanma girişimleri, canlı balık taşıma, biyoteknoloji ve su ürünleri yetiştiricilik tekniklerindeki gelişmeler 20.yüzyılda balıklandırmayı yaygınlaştırmıştır.
1.1 Balıklandırma Terimleri
Balıklandırmanın terimleri aşağıda yer almaktadır; Balıklandırma kelime anlamı olarak, balık ile doldurmak, önemli büyüklükte bir su birikintisinde balıkların yaşadığı bir biyolojik ortam oluşturma şeklinde
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tanımlandırılmaktadır. Balıklandırma bilimsel anlamda, egzotik bir balık türünün,
bilinçli olarak veya kaza ile (istenmediği
halde) kendi doğal yaşama alanı dışındaki
bir su kaynağına insan tarafından götürülüp bırakılması anlamına gelmektedir.
Balık aşılama; bir balık türünün, bilinçli olarak veya kaza ile (istenmediği halde)
kendi doğal yaşama alanı dışındaki bir su
kaynağına insan tarafından götürülüp bırakılmasıdır.
Balık stoklama; bir su kaynağına balık
verimini arttırmak, dengesi bozulmuş
popülasyonları ıslah ve güçlendirme için
zaten kaynakta yaşamakta olan türden bir
balık kitlesini tekrar tekrar kaynağa bırakmak eylemini ifade etmektedir.
Egzotik tür: Diğer ülkelerden gelen veya
getirilen daha önce yaşamadığı bir coğrafyaya bırakılan organizmalar anlamında
kullanılmaktadır.
Yerli Tür: Geçmişte ve halen kendi doğal
yayılış alanında ya da kendi yayılış sistemi
sayesinde ulaşabildiği yayılabildiği alanlarda herhangi bir tür, alt tür, varyete, ırk
gibi daha düşük seviyeden bir sistematik
birimi ifade eder.
Yabancı tür: İnsan tarafından yönlendirilen bir vektör aracılığı ile bilinçli olarak
veya kaza ile kendi doğal yaşama alanının
dışındaki sucul habitatlara taşınan herhangi bir türdür.

larımızdaki yüksek besin içeriğini değerlendirmek, istihdam seviyesini artırmak,
tüketimi artırmak, dış ticareti artırmak,
turizm aktivitelerine katkıda bulunmak
gibi sayılabilir.
1.3-Balıklandırma Yapan Kurumlar
1.3.1 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
DSİ mülkiyetinde bulunan rezervuarlarda balıklandırma faaliyetleri 1959 yılında
başlatılmıştır.Balıklandırmada kullanılan
başlıca türler pullu sazan (Cyprinus carpio), ot sazanı (Ctenopharyngodon idella), yayın balığı (Silurus glanis) ve şabut
(Tor grypus) türleridir.
1.3.2.Doğa Koruma ve Milli Parklar
Genel Müdürlüğü
Orman Genel Müdürlüğü tarafından
1960’li yıllarda başlamış olup orman içi
sularda Abant Alası (Salmo trutta abanticus), Dere Alabalığı (Salmo trutta forma
fario) türleri ile orman içi alanlardaki derelere balıklandırma çalışmaları yapılmaktadır.
1.3.3Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 1970’ lerde başlamış ve ağırlıklı
olarak sazan balığı ile balıklandırma yapılmıştır. Aşağıda yer alan tabloda 20082018 yılları arası balıklandırma yapılmıştır.(Tablo 1)

1.2 Balıklandırmanın Amaçları
Balıklandırma çalışmaları çeşitli amaçlar ile yapılmaktadır. Bunlar arasında en
önde gelenler; su ürünleri yetiştiriciliği,
doğal stokların ıslah edilmesi, yeni oluşturulan bir su kaynağının balıklandırılması, sportif balıkçılık, ticari balıkçılık,
süs balıkları ticareti, biyolojik kontrol, su97
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Tablo 1 2008-2018 Yılları Arası Sazan Balığı İle Balıklandırma

Yıl

İl Sayısı

Kaynak Sayısı

Sazan Balığı Miktarı (Adet)

2008

56

330

4.730.000

2009

58

401

4.100.000

2010

58

451

5.150.000

2011

62

449

4.550.000

2012

39

498

3.500.000

2013

49

549

4.250.000

2014

32

328

4.030.000

2015

52

399

3.500.000

2016

56

561

5.000.000

2017

60

595

6.070.000

2018

60

685

6.000.000

566

5889

50.880.000

TOPLAM

Su kaynaklarına sazan balığı gibi iç su balık türlerinin yanında kalkan
balığı, mersin balığı, karadeniz alabalığı gibi deniz balığı türlerinde balıklandırma faaliyetleri yürütülmektedir (Şekil 1). Ayrıca bazı pilot alanlarda markalama çalışmaları yapılarak izleme yapılmaktadır (Şekil 2).

Şekil 2 Balıklandırma Markala- Şekil 1 Mersin Balığı ve Kalkan Balığı
ma çalışmasından örnek

1.4 Tarihsel Durum/Gelişim
1.4.1 Dünyadaki Durum
Balıklandırma çalışmaları çok eskidir ve 1860-1880’li yıllara gitmektedir.İlk olarak Pasifikteki anadrom salmonlarla başlamıştır. ABD, Kanada,
Rusya ve Japonya’daki hidroelektrik santralleri vasıtası azalan stokların
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restorasyonu ile başlar.1900’lerin başlarında kıyısal popülasyonların restorasyonu ile çalışmalar başlamıştır. ABD, İngiltere, ve Norveç gibi ülkelerde pisi, morina,
gibi türler gibi balıkların yetiştiricilik ortamına alınması ile başlamıştır. Bugün
dünyada 27 ülkede 65 in üzerinde deniz
ve içsu balık türü balıklandırma programına alınmıştır. Japonyada 80 türde balıklandırma yapılmaktadır.
1.4.2 Türkiyedeki Durum
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 1959’lu yıllarda, Orman Genel Müdürlüğü tarafından 1960 yılında ve Tarım
Bakanlığı tarafından 1970’li yıllarda başlanmıştır.
1.5 Yasal Durum
Ülkemizdeki balıklandırmaya ilişkin mevzuat aşağıda yer almaktadır. 1380 Sayılı Su
Ürünleri Kanunu (Madde 9, 13, 14, 23/b)
,Su Ürünleri Yönetmeliği, 16 ncı maddesinin 10 uncu bendi, Mülga Gıda Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkındaki 639 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname’nin 10 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının (c), (d) bendleri,
10/7/2018 tarih ve 30474 sayıyla Resmî
Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı
1 nolu Kararnamenin 416 ncı maddesi 1
inci fıkrasının (c), (d) bendleri, 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını
Düzenleyen Tebliğ (Tebliğ No: 2016/35)
47 inci maddesine göre balıklandırmaya
ait iş ve işlemler yürütülmektedir.

2-EĞİRDİR GÖLÜNDEKİ
BALIKLANDIRMA FAALİYETLERİ
GİRİŞ
Eğirdir Gölü, Türkiye’nin en büyük dördüncü gölü ve ikinci büyük tatlı su gölüdür. Biyolojik çeşitliliği ile de en önemli
sulak alanların başında gelen Eğirdir Gölü’nde balıkçılık, çevresinde yaşayanlar

için önemli bir geçim kaynağıdır. Eğirdir
Gölü Eğirdir, Gelendost, Yalvaç ve Senirkent İlçeleri sınırları içinde yer alır. Göl
bir boğazla Eğirdir ve Hoyran olmak üzere
iki bölüme ayrılmış ve tektonik bir çöküntü gölüdür. Gölün su geliri yağmur, kar
suları, kaynak suları, dereler ve su gideri
buharlaşma, Kovada kanalına verilen su,
sulama suyu, düdenler, içme suyu oluşturmaktadır. Eğirdir gölünde buharlaşmadan
sonra en büyük kayıp sulama suyundan
gelmektedir.
Eğirdir Gölü’ne yabancı türlerin aşılanması, gölün yerli balık faunasının değişmesine yol açmış, göl ekosisteminin besin zinciri yapısı bozulmasının yanısıra endemik
türler de zarar görmüş, bölgedeki sosyo-ekonomik yapı da etkilenmiştir. Eğirdir
Gölü’nün 1950’li yıllarda belirlenen doğal
balık faunası; Cyprinus carpio (Sazan),
Cobitis simplicispinna (Taş yiyen), Vimba
vimba tenella (Eğrez), Nemachelius angorae (Çöpcü Balığı), Thylognathus klatti,
Capoeta pestai (Siraz) Aphanius anatoliaeanatoliae (Dişli Sazan), Noemachelius
lendli ( Çöpçü Balığı), Noemacheilus angorae (Çöpcü Balığı), Pseudophoxinus
egridiri (Eğirdir Yağ Balığı) ve Phoxinellus
handlirschi (Kavinne) otçul olan doğal
türlerden oluşur (Geldiay ve Balık, 1988;
Kesici1997; Kesici 2001).
Eğirdir Gölü’ne 1955 yılında Stizostedion
lucioperca (Sudak); 1970’de Gambusia affanis (Sivrisinek Balığı), 1966 yılında Astacus leptodactylus (Kerevit), 1994 yılında Carrasius auratus (Havuz Balığı), 1996
yılında Tinca tinca (Kadife Balığı), 1999
yılında Knipowitschia caucasica (Kaya
Balığı) ve 2002 yılında Atherina boyeri
(Gümüş Balığı) balıklandırma amaçlı bırakılmıştır. Gölün Karaot, Barla, Kayaağzı,
Gençali, Hoyran bölümlerinde derelerin
göle ulaştığı sığ sularda Phragmites australis (Kamış), Schoenoplectus lacustris
(Hasır sazı), Typha angustifolia (Hasır ka99
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mışı) , Nuphar lutea (Sarı nülifer) ve Butomus umbellatum (Hasır sazı)
yoğunluk oluşturmaktadır. Gölün bu bölgelerinde ve gölün iç kesimlerinin çok az kısımlarında Myrophyllum spicatum, Ranunculus tricophylus
(Su düğün çiçeği), Potamogeton pefoliatus (Su sümbülü), Potamogeton
pectinatus ve Cerotophylum demersum (Boynuz otu) yer almaktadır
(Seçmen ve Leblebici, 1997; Kesici1997). Gölün su seviyensin fazla olduğu kesimlerinde yüksek su bitkileri yer almamaktadır. Gölde 1955 yılından itibaren balıklandırma sonucu bölgedeki Tatlısu balık faunasının
değişim gösterdiği bazı türlerin tamamen tükendiği bazılarının ise sadece gölleri besleyen sularda faaliyet gösterdiği tesbit edilmiştir.
1.1.Eğirdir Gölünde Yapılan Su Ürünleri İstihsal hakkı Kiralama Faaliyetleri
Eğirdir beş ayrı avlak bölgesine ayrılmış olup, her bölgede tahmini avlanabilir su ürünleri stok miktarı su ürünleri kooperatifine öncelikli olarak
kiralanmaktadır. En önemli türler sazan, kerevit, havuz ve gümüş balığı
olarak sıralanabilir.(Tablo 2)
Tablo 2:Göldeki Su Ürünleri İstihsal Hakkı Faaliyetleri
İlçesi

Bölge Adı

Tahmini
Stok
Miktarı
(kg/yıl)

Sazan
(Cyprinus
carpio)
Miktarı(kg/
yıl)

Kerevit
(Astacus
sp)
Miktarı(kg/
yıl)

Gümüş
(Atherina
boyeri)
Miktarı(kg/
yıl)

Havuz
(Carassius
sp)
Miktarı(kg/
yıl)

Eğirdir

Eğirdir
Gölü-Köprü
Avlak Sahası

240.000

5.000

90.000

5.000

140.000

Yalvaç

Eğirdir
Gölü-Gaziri
Avlak Sahası

225.000

5.000

15.000

5.000

200.000

Eğirdir

Eğirdir GölüSoğula Avlak
Sahası

225.000

5.000

45.000

5.000

170.000

Gelendost

Eğirdir Gölü
-Sarıkamış
Karaot Avlak
Sahası

290.000

5.000

80.000

5.000

200.000

Senirkent

Eğirdir
Gölü-Gençali
Avlak Sahası

225.000

5.000

15.000

5.000

200.000

1.2 Eğirdir Gölü’nde Yapılan Balıklandırma Faaliyetleri
Eğirdir Gölünde sazan balığı ile yapan üç ayrı kurum tarafından balıklandırma çalışmaları aşağıda yer almaktadır.(Tablo 3)
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Balıklandırma yapan Kurum
Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü

BSGM

DSİ

Balıklandırma Miktarı
(adet)

Balıklandırma Miktarı
(adet)

Balıklandırma Miktarı
(adet)

Yıl
1998

10.000

300.000

1999

300.000

2000
2001

300.000

2002
2003

250.000

2004
2005

700.000

2006
2007
2008

150.000

2009

200.000

2010

450.000

2011

300.000
300.000
6000
120.000

2012

450.000

2013

750.000

2014

500.000

500.000

2015
2016
2017

450.000

2018
TOPLAM

550.000
2.510.000

DEĞERLENDİRME
Balıklandırma Stratejisi
Bakanlığımızca yürütülen balıklandırma
faaliyetlerinde göz önünde tutulan ilkeler
şunlardır;
• 2014 yılından bugüne kadar her bir su
kaynağına geçmiş balıklandırma faaliyetlerinde, su kaynağına özgü biyolojik
ve kimyasal verilerle teknik değerlendirmeye ait balıklandırma talep formu
düzenlenmektedir.

1.776.000

1.505.000

• Balıklandırmada özellikle sazan balığı ile
yapılan balıklandırmada optimum balık
büyüklüğünü tespit etmek üzere seçilen
su kaynaklarında markalama yapılarak,
balıklarda gelişimler izlenmektedir.
• Her bölgedeki su kaynaklarına özgü balık türleri ile balıklandırma yapmak üzere tür sayısının artırılması için üretim
çalışmaları yapılarak yeni türlerle balıklandırma faaliyetlerine başlanmıştır.
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• Ülkemizde su kaynaklarında önemli bir tehdit olan istilacı olan türleri
yaygınlaşmasımda önemli bir faktör olan yasal olmayan balıklandırma
faaliyetlerine mevzuata göre idari para cezası uygulanmaktadır.

KAYNAKÇA
• Çetinkaya, O. (2006) ;Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Bölümü,
Van, Su Kaynaklarında Balıklandırmanın Yol Açtığı Biyoçeşitlilik Azalması Ve Biyoistila Problemleri
• Zengin,M.Sümae(2006),Balıklandırmanın Genel Kriterleri Ve Dünyada Ve Ülkemizdeki Stoklama Durumları)(2006)
• Eğirdir Gölü Su Seviyesindeki Değişimlerin Göl Ekosistemine Etkileri
Ve Sulama Sisteminin Payı Tagem/Haysüd/20100/09/01-02
• Alp A., Yağcı M., Yeğen V.,Evaluation Of The Ecological And Economical Results Of The Introduced Alien Fish Species İn Lake Eğirdir,
Turkey Kesici Ve Kesici / E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 23 - Ek (1/1): 99-103
• Yeğen V., Balık,S., Bostan H., Uysal R., Bilçen E. Göller Bölgesinde
Bazı Göl Ve Baraj Göllerinin Balık Faunalarının Son Durumu- (Eğirdir
Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Ve Ege Üniversitesi Su
Ürünleri Fakültesi)
• Balık,S,- Ustaoğlu M.R. (2006) Türkiyeninin Göl Ve Gölet Baraj Göllerinde Gerçekleştirilen Balıklandırma Çalışmaları Ve Sonuçları- ( Eü Su
Ürünleri Fakültesi Biyoloji Anabilim Dalı Bornova-İzmir)
• Çetinkaya O(2006)- Su Kaynaklarında Balıklandırmanın Açtığı Biyoçeşitlilik Azalması Ve Biyoistila Problemleri-Osman -Yüzüncüyıl Üniversitesi –Van
• Emre Y.,- Kanyılmaz M., Sevgili H., Emre N.(2006) Ülkemizde Yapılan
Balıklandırma Çalışmalarının Ana Sorunları Ve Yeniden Planlama Gereksinmeleri
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istiyorum. Ben göller bölgesi ve çevresinin
ornito faunası hakkında konuşacağım.
İçeriğim şunlar:
• Anadolu kuş zenginliği,
• Eğirdir Gölü ve çevresinin kuş zenginliği,
• karşılaşılan tehdit ve çözüm önerileri,
• Eğirdir gölü ve çevresindeki kuş türleriden bazı örnekler.

GÖLLER BÖLGESİ – EĞİRDİR
GÖLÜ ORNİTOFAUNASI VE
KARŞILAŞILAN SORUNLAR,
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
PROF. DR. İLHAMİ KİZİROĞLU

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EM. ÖĞRETİM ÜYESİ,
BEYTEPE/ANKARA
Değerli konuklar sözlerime başlarken Süleyman Demirel Üniversitesi Su Enstitüsü
yetkililerine ve ISVAK yetkililerine bana
bu imkanı verdikleri için teşekkür etmek

Tabi ornito faunistik çalışmalar yüzyıllardan beri sürdürülüyor maalesef ülkemizde bu alan yeni değil daha yeni yeni
sürdürülüyor. Türkiye’nin kuş açısından
zengin olan tüm bölgelerinde çalışmalar
yürütüyoruz. Bu çalışmalar yürütülürken
de slaytta gördüğünüz alet edevatlar kullanılıyor. Anadolu kuşlar açısından gerçekten zengin bir ekosistem bütünü daha
12000 yıl önce Anadolu’da yerleşik bulunan Göbekli Tepe insanları kuşları rölyeflerle betimlemişler. Eğer Göbekli Tepe’ye
uğramadıysanız kesinlikle en kısa sürede
gitmenizi tavsiye ediyorum. Slaytta gördüğünüz gibi Göbekli Tepe’deki kuş motifleri (Şekil 1).
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Şekil 1 Göbeklitepe kuş motifleri

Aslında bu kuşlar o bölgenin 12000 yıl önceki biyoçeşitliliği hakkında
çok enterasan bilgiler veriyor. Mesela slaytta kelaynak, kaz türleri var
ve biz bunlar bu gün dahi tür bazında tespit edebiliyoruz. Bizim Göbekli
Tepe’deki insanlarımız o günkü kuşları o kadar güzel betimlemişler ki
buradan da Anadolu’nun kuşlara verdiği önemi anlamak mümkün. Hani
siz göz bebeğimiz Eğirdir Gölü diyorsunuz ya aslında bizim hakikaten
göz bebeğimiz Eğirdir. Aynı zamanda Eğirdir’ deki kuşları korumamız
içinde Eğirdir in göz bebeğimiz olması gerekiyor.
Bizans’ta görüyorsunuz kuşları çeşitli yerleşkelerin girişinde kullandığını görüyoruz onlarda bize dönemin kuşları hakkında fikir veriyor.
Aynı zamanda İskoçlar kuşların gökteki konumlarına göre yıldızların
konumunu karşılaştırmışlar. Anadolu son derece zengin bu yüzden çok
şanslıyız. Mesela en basitinden ben Kelaynak örneğini vereyim 15. asırda Avrupa da Kelaynak tükenirken bizde 20. asırda 1988 de Bilecik’ te
tükendi. Bu da Anadolu insanın kuşlara verdiği önemi bize gösteriyor.
Dünyada 248 tane kuş ailesi vardır bunların 78 tanesi Türkiye de bulunmaktadır. Yani yaklaşık %31 kadarına ülkemiz olarak sahibiz. Tür
sayısına da aynı şekilde bakacak olursak 516 türle dünyadaki 10500 kuş
türünün %5 ne sahibiz bu son derece önemli bir rakamdır. Bu kuşları iki
gurupta inceliyoruz: büyük kuşlar ve ötücü kuşlar. Bu kuşların da Tür104
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kiye’ de yoğun temsilcileri var. Anadolu’da
bir başka açıdan biyocoğrafik olarak da
önemi var. Dikkat ederseniz kuşlar Türkiye’yi göç yolu olarak kullanıyor göç yolu
derken batıdan açılan boğazlar bölgesinde
bir yol varken ikinci bir yolda bu Avrupa’nın İber yarım adasından gelen göç yoludur. Ancak bizi asıl ilgilendiren göç yolu
Kafkas üzerinden gelen göç yoludur. Bu
cephe göçü Karadeniz üzerinden yapılan
göçlerde Göller bölgesi ve Eğirdir bölgesine gelen birçok kuş türü geliyor.
Şimdi ben size onlardan da sizlere örnekler vermek istiyorum. Yani Anadolu hem
biyolojik varlık zenginliği hem coğrafik
olarak uygun olmasından ötürü tercih
edilen bir alan. Görüyorsunuz biz bunları
tabi gördüğümüz için belli bazı bölgeleri
koruma altına almışız, bugüne kadar on
beş bölgeyi Ramsar alanı ilan etmişiz. Bu
alana yakın olan göllerden biri de Eğirdir
Gölü’ne yakın olan Burdur Gölü. Burdur
Gölü’nün ne kadar önemli olduğunu birazdan anlatacağım. Buda su kuşlarının
konaklama noktaları, dikkat ederseniz
bizim bulunduğumuz alan şurası kuşların en fazla konakladığı bölge burası. Yani
orada yaşıyorlar şu anda ve onlardan bir
tanesi de Eğirdir Gölü. Görüyorsunuz her
yıl Anadolu’da yaklaşık 1-1,5 milyon leylek batıya gidiyor ilkbahar da. Sonbaharda da Anadolu’dan batı üzerine Afrika’ya
kadar yolculuğunu sürdürüyor. Yani bu
İstanbul Boğazı üzerinde görüntülenmiş
bir leylek sürüsü neden İstanbul Boğazı
üzerinde yukarıya doğru çıkıyor ya termal
oluşturuyor (Şekil 2).

Şekil 2 İstanbul üzerinde göç eden leylek sürüsü

Bu hayvanlarda yorgun halde geliyorlar
hiç enerji sarf etmeden İstanbul’da yavaş
yavaş geçiyorlar Karadeniz’i aşıyorlar. İstanbul Boğazı üzerinden Bulgaristan, Avrupa’nın çeşitli ülkelerine gidiyorlar. Dönüşte de İstanbul ve Çanakkale Boğazı bu
göller bölgesini de sıyırarak İskenderun
Körfezi’nde Afrika’ya doğru yolculuklarına devam ediyorlar. İşte bu yine hepimizin tanıdığı ve yüzey tepe göçü dedim
ya Karadeniz’den gelen bunlar Rusya’dan
gelip de Göller bölgesi, su sazlığı vs. orada
kuluçkaya yatan bizim turnalarımız, iki
turna türümüz telli turna ve turna (Şekil
3).

Şekil 3 Turna: Grus grus

İstanbul Boğazı üzerinde Yelkovan sürülerini görebilirsiniz. İstanbul Boğazına giderseniz İstanbul Boğazı yüzeyine
yaklaşık 20-25 cm oraya böyle dikkat
edin gruplar halinde yirmili, otuzlu, ellili
gruplar halinde kuşlar sürülerinin geçtiğini göreceksiniz işte onlar Yelkovanlar ve
yelkovanların günlük yapmış olduğu yol
ne kadar biliyor musunuz, 1000 km’nin
üzerinde ve geri geliyorlar. Üstteki resim
o İstanbul Boğazı’ndan alınmış. Buda bizim Krik Ördek dediğimiz belki ismini
duymuşsunuzdur (Şekil 4).
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Şekil 4 Çamurcun;Krikördek: Anas crecca

Krik Ördeği’nin yine İstanbul Boğazında, bunlarda değişik alanlarda,
yine şu görmüş olduğunuz grup tembel bir grup, neden tembel çünkü
onlar göç etmiyorlar. Göç dediğimiz olay kaç km biliyor musunuz? 3 bin
5 bin kilometre. İstanbul’da Büyükşehir Belediyesi’nin çöplük alanı var.
Oradan kışlıyorlar, artık göçten vazgeçtiler. Bu leylek sürüsünde 2500
tane birey çok düşük olabilir ama zaman içerisinde hep ısınmanın da vermiş olduğu etkiyle bu leyleklerinde göç olgusundan vazgeçmesi de söz
konusu olabilir, bunlar gerçekten halkalanma çalışması yapmadan söyleyebiliyoruz ama aslında halkalama çalışması yapmak lazım. Bunlarda
yine aynı şekilde Anadolu’yu göç etme kuluçkalayarak belki görmüşsünüzdür.
Yine görüyorsunuz ak pelikan sürüleri Marmara bölgesinde Marmara
adası vardır. Orayı da böyle yalayarak Manyas Gölüne ta Gediz deltasına
kadar inebiliyorlar bunlar. Bunlarda Edirne ve civarında kışı geçiriyorlar.
Dağ gölü vardır Edirne de bunların binlercesine orada şuan da rastlamanız mümkün. İşte bu hepimizin bildiği Manyas Kuş Cenneti. Manyas Kuş
Cennetinde karabatak kolonisi var ve diğer kuş sürüleri var. Aşağı yukarı
şöyle böyle 276 tane kuş türü Manyas Kuş Cennetinde. Filamingolarımızı görüyorsunuz bunlarda Anadolu’yu mesken tutan ve sizin Göller
bölgenizde de oldukça yaygın bir şekilde kuluçkaya yatan bir tür grubu.
Bizim esas yerde durmak istediğimiz Eğirdir Gölü ve Göller bölgesi Eğirdir Gölü tabi çok önemli bir sulak alan bu sulak alanı tercih etmelerinin
nedenlerine de değineceğim size en azından şurada bir sonuç vermek
istiyorum. Bu 15 Ocak -15 Şubat dönemindeki 2017 yılında kış ortası
kuş sayım sonucu. Dikkat ederseniz burada kuş sayımlarında 15 tane
sulak alanda sayılan kuş bireyleri bu 15 günlük işte 15 ocak -15 şubat 30
günlük süreçte burada sayılan kuş bireylerinin, dikkat ederseniz Eğirdir
Gölü açısından en fazla 20529 bireye rastlanmış ama bugün bütün alanı
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kapsıyor diyemeyiz daha da fazla olabilir.
Eğirdir Gölü’nde kış döneminde her halde
yarım ile bir milyon arasında kuş bireyi sayılabilir rahatlıkla. O nedenle Eğirdir Gölü
kuşların yaşam imkanları sunması açısından son derece önem verdiği bir alan. Bu
dünde gördük bunlar sakar mekeler her
halde göreceksiniz birazdan. Bu burayı
terk etmelerinin nedeni bu çok önemli bir
nokta, yine aynı dönemde dikkat ederseniz Türkiye genelinde sayımlarda ki elde
edilen rakam 632522 birey bunun %24’ü

yani 151659’u Eğirdir Gölü’nde saplanmış
bu Eğirdir Gölü’nün önemini bize gayet
güzel bir şekilde ifade ediyor (Şekil 5).
Yine aynı şekilde burada da bir başka tür
elmabaş patka diyoruz biz burada da aşağı yukarı 130000 bireyle ikinci yoğun tür.
Bununda 36 yada 37 bini yani %28,6’ nı
Eğirdir Gölü’nde saymışlar. Yine üçüncü
tür Macar ördeği, bu çok şirin bir kuş buda
dikkat ederseniz Türkiye genelinde sahil
ve sayım yapılan bölgelere göre %65’ne
Eğirdir Gölü sahip.

Şekil 5 Türkiye’de sayım yapılan sulak alanlarda sakarmeke, Fulica atra, 632 522 bireyle en yüksek nüfusu
oluşturur. Eğirdir Gölünde bu türün 151659 bireyi sayılmıştır (% 24)

Şimdi balık açısından dikkat ederseniz
Türkiye’yi Eğirdir Gölü ile karşılaştırdığınız zaman Türkiye’ de şu gruptaki kuş
türü sayısı 290 Eğirdir Gölü ve çevresinde
bunun 144’ üne yani %28 ine rastlıyoruz.
Passeres dediğimiz ötücü kuş türlerinin de
Türkiye’deki sayısı 226 bunun % 26 sına
yine Eğirdir gölünde rastlıyoruz. Türki-

ye’de bugüne kadar saptadığımız 516 kuş
türümüz var bunun 277’ si Eğirdir Gölü
ve çevresinde yani % 54’ ü de yaklaşık
bu bölgede. Peki bu türlerin statüleri ne?
Yani burada Eğirdir bölgesinde rastlamış
olduğumuz türlerin statülerine de kısaca
bakalım (Tablo 1).

Tablo 1. Eğirdir Gölü ve çevresi kuş türlerinin yıllık mevsimsel statülerinin sayısal ve oransal dağılımı (Y=
Yerli; G=Yaz göçmeni; K=Kış ziyaretçisi; T=Transit göçer)

Kuş Grupları

Toplam Tür Sayısı

Y

G

K

T

N

%

N

%

N

%

N

I

NONPASSERES

144

94

65.3

21

14.6

23

16.0

6

II

PASSERES

133

78

58.6

50

37.6

2

1.5

3

TOPLAM

277

172

62.1

71

25.6

25

9.0

9
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Görüyorsunuz bunlardan 144 Nonpasseres ve 133 Passeres grubu türünün 94 ü yani % 65.3 ü yerli. % 14.6 sı göçmen kış ziyaretçisi ve transit
göçer. Yani gerçekten son derece zengin bir ekosistem bütünlüğünü oluşturuyor. Ancak burada hepinizin dikkatini çekmek istiyorum. Bu kuş
türlerinin önemli bir bölümü ya az derecede tükenme tehlikesi altında
bizim kırmızı kitap kriterlerine göre bunları değerlendirdiğimiz zaman
oldukça önemli bir oranda % 80.5 inin tehlike altında olduğunu maalesef söylemek durumundayım. Tamam şimdi geçiyoruz. Bunlar da Eğirdir
Gölü ve çevresinde rastladığımız kuş türleri. Geçiyorum. Bozkas. Bunlar
pandık ve Suna, kışın geliyor gri gerdanlı kaz, krik ördek, tepeli patlak,
akbaş ördek, dik kuyruk ördek biliyorsunuz dünya nüfusunun aşağı yukarı 7 de 1 i eskiden Burdur Gölü Havzasında işliyor idi (Şekil 6).

Şekil 6 Suna: Tadorna tadorna ve Gri kaz: A.anser

Tabii Burdur Gölündeki bu bozulma sonucunda önemli bir bölümü Burdur Gölünü terketti. Görüyorsunuz burada erkekler dişilere göre daha
yakışıklı. İkisi arasında çok büyük fark var. Bu altıgöz, sütlapi, bu da
1500-2000 metre yukarılara kadar insandan korkusundan çekilen bir ulkeklik bunlar batağanlar haliyle kızıl boyunlu batağan tepeli batağan, beyaz kekliği konuşacağız. Bunlar Karabataklar, tepeli karabatak, balıkçıllar balıkçı türlerimiz. Gece balıkçılı, topalak, öküz balıkçılı. Balık kartalı,
üç tane kuş türü var bunlar sadece birer familya yani familya içerisinde
birer türle temsil ediliyor (Şekil 7).

Şekil 7 Balık kartalı: Pandion heliatus
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Bu balık kartalı da, balık kartalgiller ailesinde tek türle temsil edilen bir örnek ve
siz buna Eğirdir gölünde sahipsiniz. Balık
kartalı belki görmüş olabilirsiniz. O derecede önemli bunlar şahin, kızıl şahin, yılan kartalı bunlar bağırgan kartallar (Şekil
8).

yor. Ebabiller. Bunlar arı kuşları, İbibik,
kuzgun hani yolda giderken direklerde
falan hep görürdük ya şimdi göremiyoruz maalesef. Şimdi bunlar ağaç kakanlar,
boy çeviren bunlar da doğanlar. Değişik
doğan türleri bütün bu türler sizin bu bölgenizde görülen türler. Öküzcü türlerden
göçmen olan bazı örnekler. Bu sarı asma
belki hepiniz duymuşsunuzdur çok güzel
ötüşü vardır ilkbaharda ve karga örnekleri. Saksağan zaten. Bunlar da tarla kuşları.
Kırlangıçlar. Baştan karalar. Ardıç kuşları
ve diğer örnekler. Yine sinek kapanlar. Bu
görüyorsunuz bizim bülbül. Bülbül de bir
göçmen türümüz. Bu da mavi delta çok
güzel ötüyorlar. Bunlar kuyruk kakanlar,
Kara tavuk ve Kara tavukgillerden bazı örnekler (Şekil 10).

Şekil 8 Şahin: Buteo buteo

Gökçe doğan, Atmaca hepinizin bildiği,
bunlar kılavuzlar (Şekil 9).

Şekil 10 Karatavuk: Turdus merula

Sığırcık, Kiraz kuşları, İstirozgillerden
bazı örnekler bunu hepiniz bilirsiniz Florya. Bu Saka bu Koca Akbaş (Şekil 11).

Şekil 9 Atmaca: Accipiter nisus

Bu koca gözler, Kılıç gaga, Uzun bacak.
Bunlar kış kuşları. Yavrucin kuşları.
Bunlarda önemli av kuşları diye geçiyor.
Bunlar martılar, martı türleri. Bunlar güvercin. Görüyorsunuz bu baykuşlar içerisinde en büyük tür dediğimiz. Bu da çok
ilginç bir göçmen tür görüyorsunuz çoban
aldatan hakikaten insanı o kadar aldatı-

Şekil 11 Saka: Carduelis carduelis

Eğirdir Gölünü koruyup kollamak düşüncenizi ve kuşlara olan ilginizi sürdürdüğünüz için hepinize teşekkür ediyoruz.
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PROF. DR. F. GÜLER EKMEKÇİ
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ,
BİYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ
Değerli katılımcılar ben de bu saate kadar
sabır ve merak ile izlediğiniz için bizlerle
kaldığınız için çok teşekkür ederim. Ben
Hacettepe Üniversitesi biyoloji bölümünden Güler Ekmekçi. 1990-93 yılları arasında her ay, ayda bir kez iki veya üç gün
olmak üzere Eğirdir Gölü’ne gelip o zamanki Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü ile birlikte bir proje yürütmüştük
TÜBİTAK’la. Bizden istenen şuydu sudak
popülasyonu düşüyor sudaklar için balıkçının talebi var ama sudaklarımızı nasıl
kurtarırız? nasıl sudak miktarını arttırırız?
Gördüğünüz gibi sorunlar ya da problemler zamana, mekâna ve kişilere göre değişiyor. Bakın bugün biz sudağın nasıl baş
belası olduğundan söz ediyoruz, o zaman
sudağı kurtarmak üzere TÜBİTAK’tan bakanlık bir proje yapıyordu. Gördüğünüz
gibi az önce Fahrettin hocamın gösterdiği
verileri tekrar gündeme getirdim. Burada
gördüğünüz gibi 1955 öncesinde gölde
bilmiyorum oradan ne kadar rahat görüyorsunuz sazan beş yüz ton bunlar kilo de-

ğil, eğrez 25 kilo, siraz 150 kilo ve kavinle
denilen 175 kiloymuş. Yani baktığınızda
700-800 ton gölden verim elde edilirken
bu güzelim göle yeni bir tür atılıyor sudak,
sudak neden atılıyor bilim adamları mı
atıyor? Hiç kimse bilim adamlarından bir
şey istemese bilim adamları orada bir eylem yapar mı? Uygulama insanları mıdır
bilim adamları. 1952’de Kosswig 1958’de
de Neumann’ın çalışmaları var ve göllerin
limnolojisi çıkartılmış. Ben 1958’deki çalışmaya baktığım zaman inanın utanıyorum aradan ne kadar zaman geçmiş son
derece detaylı ince düşünülmüş bir çalışma var. Türkiye’nin gölleri araştırılmış ve
orada şöyle bir anektot var “Türkiye’nin
en güzel gölü Eğirdir Gölü” deniliyor ve
şu an konuştuklarımızı duysalardı acaba
onlar nasıl düşünürlerdi. Sudak’ın atılmasının esas sebebi, gelen talep üzerine
buradaki insanların refah düzeyinin arttırılmasıdır. Bizim her zamanki kaygımız o,
evet yedi rengi olan çok güzel bir göl sadece seyir mi edeceğiz? Ben bir doğaseverim
ama bu akıllı, mantıklı bir şey değil biz
mecburuz insanlar için işletmek zorundayız ama burada optimizasyon yapmamız
lazım, mühendisler ile birlikte çalışmamız
lazım. Doğayı korumayacak mıyız? Bizim
için hem ekonomi hem ekoloji önemli. Bu
arada da bir optimizasyon yapmak zorundayız. Avusturya’da da sudak atılmış orada yapıldığı için burada da yapılmış acaba
Avusturya’daki ve Almanya’daki sonuçlardan haberiniz var mı? Orada öyle bir
sonuç yok çünkü oradaki göllerin yapısı
farklı burada karstik bir göl var, karstik
göllerin aslında Şehnaz hocam çok güzel
anlattı, limnolojik yapısı çok farklı su bütçesinden, su kalitesine turnover time’a
kadar her şey farklı. Biz normal bir gölde
yapılacak uygulamayı burada yaparsak
sonuç bu. Bunu az önce konuştuk niye
tekrarlıyoruz diyorsunuz biz birçok yaptığımız hatayı tekrar tekrar yapıyoruz ve
gelecekte halen balıklandırma taleplerimiz var. Buradaki verilerde görüyorsunuz
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sudaktan sonra bir mutlu dönem ondan sonra hüsran dönemi var.
Size günümüzdeki verileri göstereyim. Yine sağ olsunlar Su Ürünleri
Araştırma Enstitüsü aracılığı ile bana ve Fahrettin Hocama ulaştı bu veriler. Eğirdir Isparta Su Ürünleri Tarım İl Müdürlüğünden gelen veriler
bakın sazanın durumuna ton yok artık. Bir 2016 da 5 tona yakın, 2018’de
250 kilo tamam balıkçımız biraz saklar gizler ama durum gerçekten çok
ciddi. Havuz balığı çok da eti kıymetli bir balık değil bir zamanlar bin
küsur tonlardan şu anda 43 tona gelmiş. Yani bizim beğenmediğimiz yabancılar da buraya tutunamıyor. Bizim buranın limnolojisini iyi bilmeden her hangi bir manipülasyon yapmamız doğru değil. Tekrar Almanya
da ki örneklere geçeyim isterseniz. Neden bizde sazangiller yok oldu.
Şu anda ben çok büyük bir üzüntü içerisindeyim. Bir yandan bende bir
Isparta hemşerisi sayılırım anne tarafım Yalvaçlı ve dünya mirasından
birini biz yitirdik. Kavinle, sayın başkanım var 2 türlü var dedi inşallah
vardır. Ama şuan ki bilgilerimize göre rastlamadığımız için dünya üzerinden yok olmuş. Türk milleti olarak inanılmaz bir yükümlülüğün altındayız. Ama onun yanı sıra Atatürk’e ithafen ismi verilen Gara kemal-i
yok artık. 2 türümüz yok balıklarımıza 3 türümüz yok bunlardan ikisi
neyse ki başka alanlarda var. Bunun yanı sıra ekosistemin çok önemli
ögelerinden biri olan zooplankton örneklerinde ciddi azalma var. Büyük
zooplanktonlar da kayıplar var. Bütün bunlar bize burada yapılan yanlışlarımızı gösteriyor. Bütün bu yanlışların en önemli sebebi litaral zon ya
da kıyı zonundaki suyun düzensiz gelip gidişi. Sudak sipringgilleri ya da
sazangilleri yok etmedi. Tamam yedi ama suyun dalgalanması sırasında sazangillerin bıraktığı yumurtaları açıldığı zaman yavru haline gelip
daha çok başarıyla yüzemedikleri zamanlar da kıyılarda bulunurlar ve
biz bu kıyılardan çeşitli amaçlarla su aldığımız zaman en çok kıyı zon’u
etkilenir. Kıyı zonundaki yavru balıklar büyümelerine fırsat kalmadan
küçük havuzcuklarda kurudular yok oldular. Eğirdir burnunda ben hatırlıyorum 90’lı yıllarda kup kuruydu. Sonradan 1996-1997’ de geldiğimde
su seviyesi inanılmaz yükselmişti ve o zaman jeologlardan öğrendim ki
bu doğal su dalgalanması seviyesiyle ilgili.
Balık yaşamı açısından su kalitesi ve miktarı çok önemli biz canlı için
konuşuyorsak önce suyu konuşmak zorundayız. Bunun yanı sıra sadece
biz suyun içindeki birçok olayı birçok canlının dinamiğini farkında değiliz. Balığın beslendiği planktonun farkında değiliz. Eğer fito plankton
artıyorsa burada tabi ki gelen organik maddenin, besin maddelerinin,
azotun, fosforun büyük rolü var. Ama birde bunların üstünden beslenen
planktonun dinamiğinde nasıl bir değişim var. Bu bakış açısıyla yaklaşmamız lazım. Az önce gördük bu verileri hepimiz görüyoruz. Sudağı sokarak kendi türlerimizi kaybettik ve daha fazlada verim sağlayamadık.
Bize burada balıkçılık açısından en büyük verimi sağlayan şey kerevit,
balıklandırmada da az önce Halime Hanım çok güzel ifade etti. Sanki
kevgirle su taşıyoruz. Sürekli sazan aşılanıyor. Sazan aşılanıyor ve bu
sazanlar bakınız geldiğimiz yere 250 kilo için mi bu kadar devlet mas112
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raf yapıyor yetiştirme istasyonları var.
Ne için, ne elde etmek için, ne yapıyoruz?
Sazan üreteceksek çok güzel bir üretme
istasyonumuz var. Tarım Bakanlığının bu
konudaki çalışmaları var. Biz gölün kendi
balıklarını, kendi sazanlarını yetiştirebiliriz burada çok zahmetlidir. Ama 50 yılda
60 yılda bozduğumuzu da 3 günde düzeltemeyeceğimiz bir açık açık bir gerçek.
Canlılar açısından söyleyeceklerim şimdilik bu kadar.

PROF. DR. MEHMET EKMEKÇİ
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ,
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ÖĞRETİM ÜYESİ
Değerli konuklar ikinci kez karşınızdayım.
İşin özü bu turda benim söyleyeceğim
birkaç cümle belki önceki konuşmamla
bağlantılı ancak daha sonra çok değerli
konuşmacılardan dinlediklerimi de bir
araya getirip tekrar bir geriye baktığım
zaman ben izninizle aynı yerde olduğumu ifade emek istiyorum. Gölü ne kadar
tanıdığımız konusu daha da karıştı. Daha
çok bilgilenecekken ve şunu izninizle arz
etmek istiyorum. O söylediğim o kavramsal modelin ne olduğunu başta bizim kavramsallaştırmamız gerekir. Bir kavramsal
modelimizin olmadığını belirttim. Bunun
aslında Türkçesi şu gölü nasıl tanıyorsunuz. Yani hani nasıl bilirdiniz değil ama

nasıl tanıyorsunuz. Ne yapılınca nasıl
tepki veriyor? cevabını vermek durumundayız. Bu birinci kısım bunun için aslında
yapmamız gerekenler çok zor değil onu
arz etmeye çalışacağım. İkinci kısım eğer
gölle ilgili biz bilgilerimizi farklı disiplinler kendi açılarından ortaya koydukları
problemleri tek bir problem haline dönüştürebilirsek beraber çalışma kültürünü bu şekilde oluşturabilirsek sanıyorum
çözüme bir adım daha yaklaşabiliriz. Her
birimiz kendi açısından problemi tanımladığı zaman o açıdan çözmeye çalışıyoruz ama şunu farkına varmamız gerektiği
kanısındayım bir problemi çözerken bir
başka yerdeki durumu nasıl değiştirdiğimizi mutlaka bilmek zorundayız. Yani
önce bir su bütçesinden söz ettik evet onu
yapabilmemiz için iyi bir gözlem ağına ihtiyacımız var dedik. İyi bir gözlem ağını
kurabilmemiz için ise bir hipotezimizin
olması lazım yani bu gölü nasıl tanıdığımızı. Yanlış tanıyor olabiliriz önemli değil. Gözledikçe daha doğru bir yere doğru
gideriz zamanla ama ilk yapmamız gereken şey öncelikle bir hipotezimiz olsun bir
kavramsal modelimiz olsun. Hepimiz buradayız bunu yapacak olan bizleriz. Mülki
amirler burada, yerel yönetimler burada,
üniversiteler burada, kamu kurumlarımız
burada ve herkes gölün bir tarafıyla ilgili
bir iş yapıyor. Birde bu sorunu dışarıdan
taşıyanlarda burada dolayısıyla o zaman
herkes burada eğer herkes buradaysa bir
araya gelmesi gerekiyor. Herkesin nerede
bunu ciddi anlamda ama samimiyetle bu
Eğirdir Gölü problemini çözmek için bir
araya belki de bir proje bazında belki bir
eylem bazında ama paneller elbette çalıştaylar çok önemli fakat çalıştay dediğimiz
zaman belli bir çalışmayı belli bir noktaya
getirdikten sonra yine bu şekilde tartışarak bir sonraki aşamasında ne yapacağımızı kararlaştırmak için bir araya gelirsek
eminim çok örnek olabilecek, hem Eğirdir
gölü için hem de Türkiye için bir ilerleme
kaydedebiliriz.
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DR. ŞERİF ÖZONGUN
ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ,
MEYVECİLİK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRÜ,
Değerli hazirun bu saate kadar bizleri salonda bekleyen herkese öncelikle teşekkür
ediyorum. İsmim Şerif Özongun aslen meyveciyim daha da özünde elmacıyım şimdi
bugün farklı bir panelde yer aldım, gerçekten
genel kültürümü de zenginleştirdiğimi düşünüyorum. Tabii bir sucu olmadığım için öyle
söyleyeyim bana anlatılanlar çok ilginç geldi.
Aslen Eğirdir’liyim Eğirdir Gölü’nün böyle
çekilmesi gerçekten benim için acı verici bir
durum ben bugünkü izlediğim sunularla birlikte somut önerilerle gelmek istedim. Şimdi tatlı suların yaklaşık %70’i
tarımsal sulamalarda kullanıldığını düşünürsek Eğirdir Gölü’nün çekilmesinde veya su rezervlerinin azalmasında en önemli sorunlardan birisi
olduğunu düşünebiliriz. Yani %71’i tarımsal sulama, %18’i sanayide kullanılıyor tatlı suların, %11’i de evlerde kullanılıyor. Yani Eğirdir Gölü’nü
içmekle bitiremeyiz ama kayıplarımızın çoğu tarımsal sulamada gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Şimdi su rezervlerini korumakla ilgili benim şahsen sorumluluğum yok ama somut öneriler bazında yazdırabileceğimiz
şeylerden birisi acilen yani salma sulama halk tabiriyle vahşi sulamanın
biran evvel bitirilmesi ve bununla ilgili projelerin gerçekleşmesi taraftarıyım ben. Bir Boğazova sakini olarak Boğazova’da çok sorun olduğunu
düşünmüyorum. Yani salma sulamayla ilgili özellikle Atabey ve Isparta
ovalarının daha sorunlu bölgeler olduğunu düşünüyorum. Biz salma sulamadan damla sulamaya geçelim diyoruz ama damla sulamaya geçtiğimizde de eski alışkanlıkları kıramadığımızı görüyoruz.
Şimdi o noktaya geçmeden şunu da söylemek gerek. Salma sulamadan
damla sulama sistemine geçtiğimizde yaklaşık kazancımız %90 civarında oluyor. Yani bir bahçeyi biz damla sulama yaptığımız 1 dekarı 5 ila
10 ton arasında su yeterken, salma sulamada bu 50-60 tonları rahatça
bulabilmekte. Hatta akşam evine giderken bahçeye yönlendiriyor suyu
çiftçilerimiz sabaha kadar akıyor. Yani böyle düşündüğümüzde 100 tonu
geçen bahçeler var. Bu çok ciddi kayıp yani acilen tüm Isparta ovalarının damla sulamaya yani kapalı sisteme geçmesi şart. Tabi kapalı sisteme geçmek de yetmiyor. Eski alışkanlıkları kırmamız gerekiyor yani bir
ağaca amaca bağlı olmakla birlikte 100 ile 250 litre arasında haftada bir
sulama yapmak yeterliyken, bakıyoruz çiftçilerimiz 7,8,10 hat döşüyorlar salma sulama yapmıyorum diyor ama salma sulama kadar bahçesini
damla sulama sistemiyle su veren insanlar var. Çiftçilerimiz var. Bunların çok ciddi bir şekilde kontrol edilmesi gerekiyor. Şimdi bu sulama birlikleri DSİ’ ye devredildi. Yani bundan sonra cezalar daha ciddi olabilir.
Bu cezaların uygulanması gerekiyor.
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Sulamayla ilgili bunları söyledikten sonra
bir de gübreleme ile ilgili bu nitrat birikimi gerçek den sorun yani Isparta’ da göl
havzasında bu gübre analizlerinin destekleri kesintisiz bir şekilde devam etmesinden yanayım. Çünkü en büyük kirlilik yani
ilaçtan çok gübreden geldiğine inanıyorum. Şimdi ÇATAP projesinde bir nebze
de olsa nitrat birikimini önlemiştik. Ama
ÇATAP projesi bazı yerlerde devam ediyor.
Yıldan yıla fiyatları değişiyor. Buna ciddi
bir şekilde devletin yine katkıda bulunması gerektiğini düşünüyorum. Somut
olarak işte iki tane önerim var. Yani bir
salma sulama sisteminden komple vazgeçilmeli, ikincisi de gübrelemeyle ilgili ciddi desteklerin yani gübre analizlerine gör
gübrelemelerinin devam etmesi gerekiyor.
Birde tabi bu noktada şimdi hepimiz aynı
ülkede yaşıyoruz. Biliyoruz ki bir çiftçi
gittiğinde gübre bayine istediği gübreyi istediği miktarda alabiliyor. Yani buna nasıl
bir önlem alınacak bilmiyorum ama öyle
rastgele gübre satışını da bir şekilde engel
olunması gerektiğini düşünüyorum. Beni
ilgilendiren bir meyveci olarak ilgilendiren ve de bu karara girmesini istediğim iki
nokta bunlar.

ŞAKİR ÇINAR
SU ÜRÜNLERİ YÜKSEK MÜHENDİSİ,
SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRÜ

Sayın Başkan, Sayın kaymakamım, Sayın
belediye başkanım, Sayın hocalarım ben
de yorucu bir günün ardından gündüzden
beri aldığım notlarla ilgili kısa bir sunum
yapmak istedim. Biz konuştuğumuz metanın su yani dünyadaki suyun %97’ sinin
tuzlu olduğunu kalan %3’ ün de %2’lik
kısmının buzullarda ve diğer alanlarda
olduğunu düşünürsek toplam kullandığımız su %1 yani aslında çok az bulunan çok
değerli olan bir metadan bahsediyoruz.
Biz bu %1’lik bölümü kullanıyoruz. Evlerimizde içme suyu, kullanma suyu olarak
kullanıyoruz, tarım yapıyoruz, balıkçılık
yapıyoruz, bitki üretiminde kullanıyoruz
gibi. Dolayısıyla bu kadar değerli olan, bu
kadar az bulunan ve bizim tarafımızdan
adeta katledilen bir meta kendi bölgemize
geldiğimiz zaman Eğirdir Gölü üzerinde
de Eğirdir Gölü Batı Akdeniz havzasının
en üst bölümden yer almakta, dolayısıyla
Eğirdir Gölü’nden sonra su Kovada Gölü’ne daha sonra Karacaören havzasına ve
en sonunda Antalya Körfezine kadar seyahatine devam etmekte. Peki Batı Akdeniz
havzasında biz nasıl değerlendirebiliriz.
Konvansiyonel tarımın en iyi yapıldığı
bölgedeyiz. Dünyadaki ya da ülkemizdeki
en iyi kiraz yetiştirilen bölge Uluborlu bizim havzamızda, en iyi kayısı yetiştirilen
Kaşıkara ya da Yalvaç kayısısı yine bizim
bölgemizde, elma ortalama her 4 ya da 5
ürettiğimiz elmadan bir tanesi dediğimiz
bölge yine bu bölgede ve sonra bu su devam ederken işte Isparta bölgesinde yeni
kurulan çiçek ve domates seralarını göze
alırsak daha sonra Antalya’ daki sebze
üretimiyle ilgili ya da narenciye üretimiyle
ilgili rakamları zaten hepimiz biliyoruz.
Dolayısıyla aslında suyu birkaç defa evrim
geçirerek birkaç evrimden geçirilerek kullanıyoruz. Peki bu kullandığımız dönemde kamu da belli mevzuatlarla hem suyu,
hem kaynakları, hem toprağı korumakla
mükellef ve zaten bunu da yapıyor. Kamu
yaparken belirli çalışmalarla belirli bilim
insanlarıyla ya da yerelden gelen talepler115
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le bunu kontrol etmekte ve mevzuatlandırmakta ama bahsedildi sabahtan beri konuşmacılar dile getirdi. İşte 2012’lerden beri bazı ihtiyaçlar
doğdu ki bugün bu toplantılar yapılıyor. İşte ne yapılıyor? Su kirlenmesin diye önlemler alınıyor. Tamam zaten bunlarla ilgili önlemler var.
Ama aynı zamanda kirlenmesinden ziyade kirlenen suyun korunmasıyla
ilgili tekrar temizlenmesiyle rehabilitasyon çalışmalarının da yapıldığını
görmekteyiz. Hemen önlemleri açısından çok vakit almadan şunu söyleye bilirim. Kirlenmesinde biz önlem alıyoruz, işte arıtma tesislerinden bahsediyoruz vesaire ama 80’e yakın yerleşim yerinin kanalizasyon
suları her ne kadar arıtmada olsa, doğal arıtmada olsa burada Eğirdir’i
ayrı tutuyoruz zaten o Eğirdir havzasında değil Kovada havzası olarak
görebiliriz onu tümü hemen köylerin alt kısmındaki ya da yerleşim yerlerinin alt kısmındaki derelere kuru dere dediğimiz yani yazın kuruyan
kışın çağlayan derelere atıklarını bırakmakta. Burada bu atıklar her ne
kadar sıvı kısmı kaybolup gitse ya da kanalizasyon yeraltısularına karışsa da kuru kısımları organik yüklerini tamamen derelere yüklemekte.
Son bahar yağışlarıyla beraber 1 yıl boyunca birikmiş ne kadar organik
madde birikimi varsa hepsi bizim havzamız olan Eğirdir Gölü’ne gelmekteler. Şimdi hem Şehnaz hocamın hem Cafer beyin sunumlarında gördüğümüzde noktasal girdili kaynaklara baktığımızda buralardan yoğun
bir kirliliğin Eğirdir Gölü’ne girdiğini görmekteyiz. Öbür taraftan ağır
metallerle yapılan sunularda şunu gördük ki ağır metal kaynaklarında
bizim çok bir şeyimiz yok. Eğirdir Gölü’nde su kaynaklı çok fazla kirleticimiz yok. Çünkü sanayi tesisimiz yok. Ama kayaçlardan geldiğini düşündüğümüz ya da bilim insanlarının bu şekilde yorduğu kayaç kaynaklı
bilhassa arsenikte bu var. Kayaçlardan suya geçen bir ağır metal durumu
söz konusu ama bu da basında ya da diğer ortamlarda dile getirildiği gibi
inanılmaz çok zehirli işte öldük bittik durumunda değil. Ben her zaman
şunu söylüyorum toplantılarda katıldığım oturumlarda Türkiye’ deki
gölleri sıralarsak Eğirdir Gölü hala Türkiye’nin en temiz doğal göllerinden bir tanesi ya da birincisi zaten bunu hocamda söyledi. O daha önceki
yapılan kaynaklarda da göllerin hepsi güzel ama Eğirdir Gölü bir başka
güzel diyebiliriz. Sonra bakıyoruz işte Türkiye’ deki su kuşları sunumunda hocamızın anlattığından görüyoruz ki Türkiye’ deki yaklaşık her yüz
kuşun 50’si neredeyse bizim bölgemizde var. Ben soru cevap fırsatım
olamadı belki söz hakkı mikrofon bana geçince sorayım mesela biz balıkçılıkta çok tartışıyoruz bunu balıkçılığın belirli bir yere gelemediğinden,
bu kadar yavru bırakmamız kadar olmadığını düşünüyoruz. Ama yine
hocamın sunumunda söylersem yarım milyonla bir milyon arasında biz
kuşu Eğirdir Gölü’nde bu havzada misafir ediyoruz. Acaba bunların ne
kadarı karnivor yani ne kadarı balık tüketiyor. Çünkü ben bazı makalelerde karşılaştığımda okuyorum. Bazı araştırıcılar derki işte bazı türlerin 50 binle 100 bin arası Eğirdir Gölü’nde biz konakladığımız türlerin
olduğu bahsedilmekte. Bazı kaynaklara göre %19’larda bazılarında da
%40’lara varan karnivorlardan bahsedilmekte. Şimdi dolayısıyla biz sadece balıkçılık yapmıyoruz. Belki de attığımız balıklandırmayla bıraktığımız balıklarla bu su kuşlarını besliyoruz. Birçok bilinmezin etkili olduğu
116

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ / PROF. DR. M. LÜTFÜ ÇAKMAKÇI KÜLTÜR MERKEZİ

bir gölden bahsediyoruz. Yani 500 metre
kare balıkçılığın korumasının zor olduğu
su bütçesinin kontrol edilmesinin zor olduğu yine hocamın sözleriyle söylersem
bizim dışımızda gelişen yani biz suyu bütçesini koruyacağız vesaire yağış olmadıktan sonra elimizden çok fazla gelecek bazı
şeylerin olmadığını var sayarsak birçok sıkıntı önümüzde ama ben bugün sözlerimi
toparlarken şunu söyleyeyim.
Bu iradenin bu ortamda bu salonda olduğunu görüyorum. İnşallah sıkıntılarımızın da dile getirilip raporlandığı ve çözüm
önerilerinin dile getirileceği bir hazrunla
beraberiz buradan başta ISVAK yönetimine ve Sayın Zeki Tarhan’a çok çok teşekkür
ediyorum. Çünkü bu organizasyona bizi
davet ettiler. Bu çalışmalarda olmak hasbel kader bir kenarından tutmaktan onur
duyuyoruz. Ayrıca ben şunu söyleyeyim
her zaman Eğirdir’le ilgili Eğirdir Gölü’yle ilgili suyla ilgili bir çalışma olduğunda
bizi son anımıza kadar yalnız bırakmayan
sayın Eğirdir Kaymakamımız Abdullah
Akbaş bey biliyorum ki yoğun programına
rağmen hala bizle beraber buradalar yani
burada ben hepinizin adına kendisine teşekkür etmek istiyorum. Yine Eğirdir belediye başkanımız ne konular olursa olsun
bizi yalnız bırakmıyorlar her zaman desteklerini esirgemiyorlar yine kendilerine
teşekkür ediyorum saygılar sunuyorum.

MAHMUT BERBER
DSİ 18. BÖLGE MÜDÜRÜ
Değerli hazirun sizleri de saygıyla selamlıyorum. Tabi bundan önceki bölge müdürlüğüm Trabzon’du. Trabzon’ da yağışlarla,
sellerle, denize akan sularla böyle boğuştuk boğuştuk geldik Isparta’ya ortada ne
su var, göl, Burdur derken Akşehir, Eber
hepsi kurudu gitti yerel basında olsun,
ulusal basında olsun hep kuruyan göller
olarak karşıma çıktı. Tabi bizde biraz şaşırdık aslında Karadenizliyim derken DSİ
olarak da tabi gölün yükselmesi, alçalması, su seviyesi ve girdisi çıktısı olduğu DSİ
aranıyor, DSİ’den bilgi alınıyor. Tabi bu
göl aynasına bir gelen akımımız var. Birde
giden akımımız var. Bu dengeyi sağlayamadığımız zaman göl düşer veya yükselir.
Tabi bizi şuanda ilgilendiren göl seviyesinin düşmesi ve göldeki su miktarının azalmasıdır.
Tabi genel olarak bu düşmeye bağlı olarak
DSİ olarak tespit ettiğimiz üç tane unsur
var. Birincisi bu gölden almış olduğumuz
sulamalar için alınan su ayrıca Kovada Gölü’ne açmış olduğumuz Kovada kanalına
bıraktığımız su, diğer unsur da buharlaşma. Bu üç unsurdan dolayı gölde su kaybımız oluşmaktadır. Az önce arkadaşımın
da dediği gibi sulamalarda gerçekten ciddi
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miktarda bir su sarfiyatımız var. Tarım alanında sulamalarda burada gölden 9 adet sulama projelerimizden su temin edilmektedir. Şimdi fazla rakamlara girmeden direk somut ve gerçekçi çözümlere odaklı sunmamız
lazım bunlardan 3 tanesi borulu sulama bunlar ufak sulamalar şuanda.
İşletmede yapılmış olarak 1 adet ana kanala açık ve şebekesi su borulu
toplu çaplı sulaması, 5 adet ise açık kanal ve şebekesi kanıt olarak yapılmış sulama sistemleri tabi o zamanın teknolojisi 74’lü 80’li yılların
teknolojisiyle ve o gün ki şartlardan dolayı açık sulama olarak kanıtlı
olarak yapılmış. Dolayısıyla şuanda baktığımız zaman en son aldığım verilere göre bu sulamaların yaklaşık sulama oranımıza ortalaması 5 tane
sulama alanına %43 sulama oranımız var yani düşük tamamen %70-80
seviyelerinde olması gereken sulamalarımız %43 seviyesindedir. Burada
ne dendi burada açık kanaldan olmasından dolayı ve sistemin eskimiş
olmasından dolayı kayıp oranlarımız fazladır. Tabi bunlarla ilgili daha
önceden ön görülmüş, tespitler yapılmış, bu sulamalarla ilgili 2008 yılında genelde genel makam onuruyla bir komisyon kurulmuş Türkiye
genelinde bu tür sulamaların yenilenmesi için eskiden biz rehabilitasyon
diyorduk. Artık rehabilitasyon demiyoruz yenilenmesi olarak diyoruz.
Bununla ilgili komisyon çalışmış. Bunla ilgili tespitlerini de yapmışlar
işte bunların içinde su tasarrufu sağlanması maddesi de bulunmaktadır. En son da raporlar hazırlanmış 2011 yılında onaylanmış, raporlar
projeler hazırlanmış, girilmiş fakat 2011 yılından sonra bunlar hayata
geçirilirken tabi o gün ki şartlar ve kanunları gereği şöyle bir işletme yapacak kuruluşun bu sulama birliklerinin ihaleden önce bu işlerin ihalede
çıkmadan önce maliyetinim %5’ini DSİ tarafından bildirilen sayım alanına nakit olarak yatırılacaktır. Aksi halde ihaleye çıkılmayacaktır diye
bir madde var. Böyle bir madde olunca da %5’lik bir yatırma payı böyle
projede sunan birliklerin gücü de olmadan bu parayı yatırmadıklarından
bu olay gecikmiştir.
Biz şimdi geçen sene 2018 yılında çıkan yeni bir kanunla beraber artık
daha devlet depolama tesislerden sulamalı ve sulama tesislerinden sulamalardan feragat ediyor. Olan borçları da siliyor. Bundan sonra da böyle
bir geri ödenmesi alınmayacak dendi. Daha sonra önce % 5 alınıyordu 30
yıl 20 yıl taksitle geri alınır verilirken şuanda bu tamamen kalktı. Sulama
projeleri geri dönüşümünde devlet katkı payı da almıyor. Geri ödemesini
de almıyor. Böyle olunca tabi bizim işimiz daha kolaylaştı. Bunu şimdi
yatırım programından bu işleri bu projeleri teklif ettik. Gerçi bunlardan
bir tanesi Senirkent sulamasında ihalesini yapmıştık geçen sene bunu
şuanda da sözleşmede imzaladık ihale süreci biraz uzun sürdü vesaire
şuanda buna da müteahitimiz başlayacak. Senirkent’ten de kapalı şebekeyle beraber başlamış oluyoruz. İkinci projemiz Atabey sulaması tabi
bunlar büyük projeler, sulamalar olduğu için gerçekten gölün seviyesini
düşüren su miktarına harcayan sulamalarımızdır. Şuanda dünya bankası
kredisiyle beraber 249 milyon dolarlık dünya banka kredisi çıktı Türkiye’
ye bununla ilgili 4 ya da 5 tam hatırlayamıyorum. Projeye bu krediler
verilecek bu kredilerden biri de Atabey sulamasına verilecek. Bunun iha118
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lesi genel müdürlüğümüzce yapılacak olup
şuanda takip ediliyor, süreç devam ediyor.
Bu projenin bir özelliği de dünya bankası
bire bir ilgileniyor ve çevreci proje aynı
zamanda da pompaya harcanmış enerji
sarfiyatını minimize etmek durumda ve
bununla beraber ihaleye çıkacak. Şuanda
zannedersem Temmuz Ağustos aylarında ihaleye çıkar diye düşünüyorum. Tabi
böyle olunca da kapalı sisteme geçince de
bunları yavaş yavaş diğer projelere Gelendost olsun, Yalvaç olsun diğer projelerle
birlikte sulama oranına baktığım zaman
kayıp kaçak oranlarım düşüyor. Ben burada yaklaşık su tasarruf oranında toplamda
%55 daha su tasarrufu ediyorum. Dolayısıyla sulama da böyle bir tasarrufa gitmiş
oluyorum. Tabi bunun örnekleri falan var.
Yeni projelerimizin yeni sistemlerimizin
bilinmesi açısından söylüyorum. Artık eskisi gibi salma sulama işte hidrantları bırakıp 300 400 metre sağa sola taşıma suyu
diye söz konusu değil. Eski bakanımız
Veysel Eroğlu’nun talimatlarıyla beraber
çiftçinin tarlasının başına suyu getireceksiniz tarla başına vanayı koyacaksınız talimatını verdi. Buna istinaden bizde projelerimizi geliştirdik. Buna göre bir vizyon
belirledik ve tarla başına kadar vatandaşın
suyunu getireceğiz ama bir şartımı var burada yaparken bunu yaparken tarla başına
suyu verirken çiftçiye sayaç taktıracağız
bütün sulamalara sayaç taktıracağız ve sayacı kartlı ön ödemeli yüklemeli olarak vereceğiz. Su saati gibi evlerimizde harcanan
su gibi kullanacağız. Tarla başı, dönüm
başı bitki ürün deseni yapmayıp harcadığı
su miktarına göre ödemesini yapacak.
SORU
Öğretim üyelerinin bir kısmı Eğirdir Gölü
temiz ama diye sözüne başlarken, bir kısmı kirli ama dedi. Göl temiz mi? göl kirli
mi? bunun bir adını koyun sağ olsun Mehmet Ekmekçi hocamdan bugün en çok istifade ettiğim sunum onunki oldu. Samimi

değiliz efendim ve şunu söyleyeyim artık
Eğirdir gölü sorununu ne Isparta’nın Belediye Başkanı, ne Valisi, ne üniversitesi, ne
bürokratı kimse çözemez. Bu burayı aşmış
durumdadır. Bunun için ben son cümlemi
söylüyorum özetle. Türkiye Cumhuriyeti
Devletinin önemli kaynakları milli güvenlik kurulu genel sekreterliği gözetimi altındadır. Ki görev yaptığım için biliyorum.
Nedir bunlar? Bir Bozcaada, Gökçeada, iki
Hatay ve bunun gibi yerler artık Eğirdir
Gölü gelecekte bir dünya savaşına sebep
olabilecek bir potansiyele sahip olan bu
topraklar için çok önemli olan bu hazinenin gözetimi, denetimi, kontrolü ve sürdürüle bilir bir plan çerçevesinde eylem
planını yapacak olan makam Isparta’yı
aşmıştır. Yapılacak teklif ya milli güvenlik
kurulu genel sekreterliğinin bu işe el atmasını istemek ya da başkanlık sarayının
bu işe el atmasını istemekten öte değildir.
Şayet bu yapılmazsa biz belki şuana kadar
izlediğim belki onuncu panel nasılının cevabını bulamadan bu işin sonunu tamamlarız teşekkür ederim.
CEVAP
Cemal albayım anlıyorum sizin endişenizi çok sesli olduğunu da toplantıların
biliyoruz. Kimisi çok kötümser görüyor
kimisi de o kadar da kötü değil güzel diyor. Bunların hepsi doğru ama su kalitesi
konusunda bugün çok ciddi açıklamalar
yapıldı. Su kalitesi içilir durumda değil
fakat kullanma suyu açısından mahsuru
yok. Yani bu çok bilimsel deneylerle Şehnaz hoca tarafından gösterildi. Rakamlar
tahtadaydı ona inanmamak için bir neden yok. Bunda bir açıklık var. Herhalde
kullanma suyuyla içme suyunu karıştırdınız. İçme suyu kalitesinde değil, ama bir
zamanlar içiliyormuş. Apolyont Gölü de
içiliyordu, Züriht gölü de içilir ama bizim
bu gölümüz maalesef içme suyu kalitesini
kaybetmiş. İnşallah gelecekte toplanabilir.
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SORU
Benim iki tane sorum var. Dün akşam biz Eğirdir kasabasını gezdik gördük ve içinden geçtik. O şeyi ikiye bölmüş sormadım altında geçit var mı
yok mu bilmiyorum ama ada yolundan bahsediyorum. Şimdi o günah
değil mi? ben onu biraz yadırgadım yani onun sirkülasyonu engellemiyor mu? Onu niye tam kapatmışlar duvar şeklinde bilemiyorum. Altında
geçit var mı yok mu onu sormadım. Bana göre oda uygun değildir. Ben
görüşüme göre söylüyorum. İkincisi de sayın hocama çok teşekkür ediyorum. İlhan hocama çok teşekkür ediyorum. Çok güzel ifade etti. Şimdi
ben aşağı yukarı burada 20, 30 tane en az kuş türü saydı. Ben bunların
%20’sini tanıyorum, gördüm. Şimdi soruyorum şu kadar insan var. Bunlardan kaç tanesini görebildiniz? Yok hepsi yok oldu gitti. Turnalar, o arı
kuşları, keklik türleri çeşitli kuşlar onun için hocamdan rica edeceğim ne
yapmak lazım yani bunları yükseltmek için ne tedbir almak lazım? Bunu
sormak istiyorum çok teşekkür ederim.
SORU (SEMRA KURUCU)
Şimdi ben damlama sulama konusunda bir iki farklı tasarruf yüzdesiyle karşılaştım burada onu merak ettim. Şimdi Şerif bey sayın Özongun
% 90 tasarruf yapılabileceğini söyledi. Bölge müdürümüz bunun ancak
%55’ te tasarruf sağladığını belirtti. Bu ikisi arasında baya bir büyük fark
var. Yani damla sulamaya kapalı sisteme geçildiği zaman iki şekilde bence tasarruf sağlanıyor. Hem buharlaşma önlenmiş oluyor hem de bitkiye
sadece yeterince su verildiği için aşırı bir eksiklik var. Giderden onun için
yani %55’in çok üstünde olur gibi gelir bana birinci sorum bu. İkincisi de
yine sayın bölge müdürüne şunu da sormak istiyorum. Şimdi dünyadaki
kuruyan göllere bakıldığında bu baraj yapımlarının göllerin kuruması üstünde büyük etkileri olduğu anlaşılıyor ve rapor ediliyor. Bizimde Eğirdir
Gölü’ne gelen bütün derelerin üzerinde aşağı yukarı barajlar inşa edilmiş ya da inşa edilmek üzere bitmek üzere bunlarda da göletler henüz
dolmadığı içinde aşağıya inen derelere su verilmiyor. Bu durumda acaba
göllerin seviyesinin düşmesinde etkisi ne kadardır? Bunu da gene sayın
genel bölge müdüründen rica ediyorum.
SORU
Ben Ayşenur Cesur, 14 yaşıma kadar bu gölde büyüdüm. Eğirdir Gölü
hem benim hem babamın mirası olarak bir göz bebeğimiz. Şimdi çocukluğum burada geçti ve en ufak bir bitki olayı yoktu. Biz yıllarca dedik ki
göl iki üç sene önce geldiğim zaman gerçekten bir acayip yosunlanma
vardı ve bu Alglerin oluşması o zaman ama yok gölümüz temiz beyefendinin dediği gibi ve bugün maalesef çok kötü, bir dip şeyi Zeki Beyin
sediment var. Ona göre de işte aşırı bir algleşme söz konusu bunda en
büyük etkenlerden bir tanesi otçul balıklar Sayın Belediye Başkanımızın
dediği gibi söylenen şuydu otçul balıklar dipten alınan suları gözenekleri
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açık tutuyordu. Ama şimdi onlar da yok.
Üstüne tarımsal atıklar şunlar bunlar herhalde korkunç bir sedimentasyon var. Bunun belirlenip diğer Mogan’da Gelendest
Belediye Başkanımızın söylediği gibi bir
dip temizliği düşünülüyor mu? Nefes alması gerekiyor. Bu düşünülüyor mu? Yani
şeylerde bu önemli bir konu bence bir dibinin görülmesi gerekiyor. Gerçekten aşırı
bir bitkiselleşme var. Normalde su kaybıyla ilgili değil pek çok şey.

Zelanda’da uygulanan bütün dünyaya
yayılmakta olan hermakültür, yine Avusturyalı filozof Rudolf Stenier öncülüğünü
yaptığı biyodinamik tarım sonra Hintlilerin geleneksel bir tarım yöntemi var homapati deniliyor, İtalyanların tirinium denen çok daha gelişmiş tarım yöntemi var.
Organik tarım ise tüm bunların içerisinde
en düşük seviyede olanı. Gelelim çözüm
meselesine bugün bildiğimiz tıbbın dışında homeopati adında bir tıp sistemi var.

SORU (ZÜLFİKAR ALTAN)

SORU (FEVZİ ÖZDEMİR ISPARTA İL GENEL MECLİS
ÜYESİ)

Sağlık açısından hiçbir değerlendirme yapılmadı. Su analizlerinden bahsedildi bu
analizler eksik analizler şu açıdan suda
%17 arsenik var. Ama bu bitkide daha fazladır. Balık da çok daha fazladır. Geometrik olarak artar. Bir EPA denilen dünyada
bir örgüt var. Bunun kabul edilebilir arsenik değeri dediği rakam 10, bizdeki ise
17 olmuş. Ayrıca arsenik toksisitesinden
dolayı kanser vakaları çok fazla artmış
durumda. Egzamalar özellikle okul çocuklarında çok fazla arttı. Bunların sebebi
arsenik, nikel oda sınır değerde suda ayrıca glifosat denilen bir madde var. Tarım
zehirlerini, ham maddesi büyük bir algı
operasyonu yapılıyor. Çiftçi gidiyor köylü
zehri atıyor. İlaç attım diyor. Sonra alüminyum da burada önemli etken alüminyum insanlardaki Demans ve Alzheimer
sebeplerinden bir iki sebepten birisi buda
sınır değerde. Daha sonra bu ağır metaller
canlıların yağ hücrelerinde birikir. Bir balık yediğinizde ne kadar yağlıysa o kadar
tehdit altındasınız risk altındasınız. Daha
sonra iyi tarım uygulamalarının bunu
azaltacağı gibi bir söylenti oldu. İyi tarım
uygulamaları bir market zincirinin daha
fazla müşteri çekebilmek için uydurduğu
bir Truva atıdır. İyi tarım uygulamalarında bu pestisitler kullanılmaktadır. Peki,
çözüm nedir? Dünyada uygulanan doğal
tarım yöntemleri vardır. Japonların Shumei Yöntemi var. Yine Avusturalya, Yeni

Ben balıklandırma ile başlayacağım. Balıklandırmayı her sene konuşuruz Valilik
her yıl Tarım İl Müdürlüğümüz Çevre İl
Müdürlüğümüz, bütün bürokratlarımız
ile beraber göle hep balık atılır. Nedense
burada da gördük balık popülasyonu hep
düşer. Biz yıllardır ben 3 dönemdir il genel meclis üyesiyim 15 yıldır DSİ kanallarından tarlalarımıza giden balıklarımızın
ehemmiyetini sorduğumuzda maalesef
geçende bir bilim adamımız onların zaten
katma değeri düşük balıklar olduğu cevaplarını da alabiliyoruz. Biz DSİ’nin çekmiş
olduğu o güçlü kanallarından tarlalara
balıkların gitmesine neden engel olamıyoruz? İkinci konum siraz diyoruz kavinna
diyoruz bu balıkların gölde yok olduğunu
söylüyoruz biz bir tatlı su gölüyüz biz bir
çiftlik mantığı ile alabalık yetiştiriciliği
gibi biz sirazı, kavinleyi gölün içerisinde
belirli bir hale geldiğinde diğer dişli balıkların onları yemesine engel olmasını sağlarsak göle salamaz mıyız? Yani sirazı ve
kavinleyi tekrar gölümüze kazandırmak
istiyorsak. Göletler ve barajlarda hocamız
65 milyon m3 suyun tutulduğunu bunun
çokta önemli olmadığını der gibi oldu yani
bilmiyorum. Yani yanlış mı anladım? DSİ
bölge müdürümüz İl genel Meclisinde yapmış olduğu sunumlarda da buharlaşmanın çok milyon metre küp olarak gittiğini
söylemişti. Şimdi de bunların akabinde de
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16 tane arıtma tesisi kurulacağını söyledi bilim adamımız. Şimdi şunu
söylüyorum biz yaklaşık 8-9 yıldır özellikle Eğirdir Gölü ile ilgili kuşak
arıtma ile ilgili çalışmamız var. Biz Makedonya’nın Ohri Gölü’ne gittik
inceledik ve Eğirdir Gölü’nden çok daha büyük bir göl ve bu insanlar 80
yıl 100 yıl önce kuşak arıtmayı yapmışlar ve Ohri Göl’ünün etrafında hiçbir yasaklama yok biz kuşak arıtmayı niye yapmıyoruz? Maliyeti yüksek.
16 tane arıtmaya 200 milyon gibi bir maliyet yazmışız kuşak arıtmanın
da 300-350 milyondu. Eğer biz 16 tane arıtmayı ilçelerimizde belediye
başkanlarımız burada çok iyi bilir arıtmayı çalıştırmak çok zordur. Maliyeti çok yüksektir. Yıllar önce İl Özel idare arıtmalar yaptı bunlar çalışamadı. Bu arıtmaları kullanan belediyelerimizde çok zorluklar çekti.
Durum bu iken biz kuşak arıtma varken buradan çıkan su ile buradan
çıkan pislikle elektrik enerjisi üretilebilirken neden kuşak arıtmayı rafa
koyduk 16 tane arıtmayı bugün burada sunum halinde kullanıyoruz. Neden bunu dikte etmiyoruz neden bunu belirtmiyoruz. Temsil edici kavramlar modelini hocam söyledi gerçekten bu modelleri kim ayarlayacaktı
bende şaşırdım. Yeniden mi başlıyoruz acaba diye düşündüm. Mermer
ocaklarından hiç bahsedilmedi mermer ocaklarının hiçbir etkisi yok biz
tatlı su gölüyüz.
SORU (PROF. DR. SADIK İLİK)
Kendi açımdan saptadığım bazı eksiklikleri belirtmek istiyorum. Bunlardan birincisi göl çalışılırken gölde yer alan mikrofitlerin ve makrofitlerin
hiç ele alınmamış olması yani ilkselplanktonlar göl ekosisteminde besin
zincirinin ilk basamağıdır. Ve bu bitkisel plartformdan diyatomaderme
en belirleyici unsurdur besin zincirinde bunların sayımı popülasyonu
aynı zamanda giderek balık popülasyonunu da değişik şekilde etkilemektedir. Dolayısı ile bu çalışmalardaki ekip alg veya fitoplakton çalışan yok
sanırım dolayısıyla bundan sonraki çalışmalarda bu gibi alg uzmanı veya
fitoplakton çalışan kişilerin de ekibe dahil edilerek planktonların çalışılması popülasyonların belirlenmesi ve algler üzerinde de bir çalışma yapılması gerekir. 2. si ise çeşitli konuşmacılar gölün dolduğunu söylediler
çevreden gelen akıntılar ile bunu önlemenin en önemli unsurlardan bir
tanesi çevrenin ağaçlandırılması. Şimdi acaba Eğirdir Gölü’nün çevresinde ağaçlandıracak yer mi kalmadı bu tarım alanlarından ve özellikle elma
bahçelerinden dolayı bu konuyu çok merak ediyorum burada ormancı
olmadığı için bu konuya hiç değinmediler acaba ağaçlandırılacak alan hiç
yok mu? Bunu merak ediyorum bu düşünülemez mi? ağaçlandırma ile
erozyonun önlenmesi. 3. sü ise kamış konusu flak platis australis dediğimiz Ankara’da Mogan gölü kenarında sazlıklar. Kenardaki bu sazlıklar
da hem balık hem kuşlar için önemli bir ekosistemdir. Barınma alanıdır.
Bazı konuşmacılarla konuştuğum zaman Gelendost yöresini özellikle
kamış yönetimi yapılmadığını tamamı ile serbest bırakıldığını duydum
bunun denetimi gerekir yani gölü kaplamaması, karasallaştırmaması
için belli bir noktadan öteye giden kamışların kesilmesi gerekir. Diye düşünüyorum teşekkürler.
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SORU (PROF. DR. İLHAMİ KİZİROĞLU)

SORU (PROF.DR. İSKENDER GÜLLE)

Aynı zamanda ekoloji profesörü olduğum
için 2 nokta üzerinde durmak istiyorum
çözüm odaklı. 1.cisi ilk bahar ve yaz aylarında arabanızla Türkiye’nin herhangi bir noktasına gittiniz mi? gittiyseniz
çocuklarınız size baba bu camlar niye bu
kadar temiz diye soru yöneltti mi? benim
torunum bana bu soruyu sordu çünkü
Türkiye genelinde o kadar yoğun petrol
pestisit, herbisit kullanımı var ki yani
kuşların besin zincirinden yiyeceği bütün
böceklerin bir bölümü pestisit ve herbisit
tarafından yok ediliyor. Bu önemli bir saptamadır şimdi başka bir soru ben kuşlarla
yaklaşık 50 yıldır çalışıyorum Türkiye’de
ki kuş popülasyonun varlığı 80 yıllarının
sonundan 2015 yılına kadar %50 yok olmuştur. Bunun nedeni de besin zincirinde
bu yoğun pestisit ve herbisit kullanımından kaynaklanıyor. Önerim ise 2 tane
örnek vermek istiyorum 1 Bulgaristan 1
Amerika’dan içme suyu söz konusu olduğu zaman Amerika’nın belli bölgelerinde
tarımdan vazgeçilmiştir. Su işini koordine
eden değer devlet su işleri bu kanalları vs.
yatırımlarını yapacağına bu suyun yani
Eğirdir Gölü’ne arıtma sistemi uygulanırsa en kaliteli içme suyuna sahip olunur.
Düşünebiliyor musunuz elinizde içme su
kaynağı var siz bunun % 70 ini tarımsal
alanda kullanıyorsunuz böyle bir paradoks dünyanın hiçbir ülkesinde yoktur
peki bunu nasıl engelleyeceğiz devlet su
işlerine büyük bir görev düşüyor gölün
etrafında epeyce yerleşim alanı var bu
yerleşim alanında değişik noktalarda kooperatifler kurulsun ve Eğirdir Gölü’nün
içme suyu değerlendirilsin bakın hepinizin Eğirdir’in suyu şişelensin tarımdan
da vazgeçildiği için tarımsal girdileri su
satılarak vatandaşlara dağıtılsın benim
önerim bu teşekkür ederim.

Bir katkım birde sorum olacak öncelikle
katkımdan başlamak istiyorum Eğirdir
Su Ürünleri Fakültesinde çalıştım 10, 15
yıl. ve Eğirdir Gölü’nü gayet iyi bildiğimi
söyleyebilirim. Eğirdir gölü oligotrofik
mi ötrofik mi? göl suyuna baktığımız zaman toplam fosforun 100 mikro gram ’ın
üstünde olduğunu gördüm bu kesinlikle
ötrofiktir bunun karşılığı. 2. cisi klorofil-a’ ya baktığımız zaman ultra oliogotrof olduğunu gördük dünyanın en temiz
gölünden daha temiz ama bu yanıltıcı bir
şey çünkü Eğirdir Gölü’nün dibi tamamen
otlarla kaplıdır. Buna ötrofikasyon berrak
faz bakarsanız gölün suyunu daha temiz
görürsünüz ama biyolojik üretim tabanda ki özellikle bol oksijenli göllerde fosfor
oksijenle bileşik yapıp tabana çöktüğü için
köklü su bitkileri şuan a baskın durumda
ve göl aslında oligotrofik değil ötrofik sığ
göller çok kırılgan bir ekosisteme sahiptir.
Eğirdir Gölü’nün toplam değeri ortalama
5 metre. 1 metre su düştüğü zaman suyunun %20 sini kaybediyor dolaysıyla su
seviyesi alçalınca güneş ışığı tabana daha
çok nüfuz ediyor ve gölün tabanın tamamen otlarla kaplanıyor eğer bu aşırı otlanma tersine dönerse aşırı bulanırsa gölün
dibi bu sefer bitkiler ölecek ve baskınlık
fitoplanktona geçecek bu sefer de bezelye
çorbası kıvamında göl göreceğiz yani göl
sığ olduğu için bu olay 3-5 yıl içerisinde
değişebilir. Soruma gelince Mehmet hocama sormak istiyorum bölgeyi çok iyi
biliyor bu panelde çok fazla değinilmedi
yeraltısuyu çekimine şayet Burdur Gölü’nü konuşuyor olsaydık sabahtan akşama kadar yeraltısuyu çekimini konuşuyor
olurduk. Bölgede yeraltısuyu çekimi var
Burdur havzasına kadar yoğun olmasa da
veya Konya kapalı havzasına kadar olmasa da bu yeraltısularının çekiminde bizim
ve vatandaşın yaptığı ve devletin yaptığı
sondajlarda yenilenme oranı hesap ediliyor mu yoksa biz salladık boruyu ne denk
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gelirse mi deniyor ve yeraltısuyu çekimi gelecekte ki oluşturduğu riski
öğrenmek istiyorum teşekkürler
SORU (HASAN TOKAT İNŞAAT MÜHENDİSİ)
Bütün katılımcılara bu saate kadar bekledikleri için çok teşekkür ederim
duyarlı insanlar her zaman muvaffak olurlar. Benim sorum ise 2 belediye başkanımız katıldı katılan bu belediye başkanlarımızın çok güzel
görüşleri var kendi bölgelerinde bir kurtarma operasyonuna girmişler
diğer bölgedeki diğer belediye başkanlarımız gelmediler ve burada bir
bölünme var. Bu topluluk için alınacak kararlardan bir tanesi etraftaki belediye başkanları birleştirilip onların bilgilerine başvurulsun ve
kaymakamlıklar heyet kurulları, kaymakamlıktan valilik ve bu yukarıda devlet bakanlığı ve genel müdür olursa gitmesini tavsiye ediyorum.
Çünkü burada bölünme var bilen var bilmeyen var diğerleri de bunu
kurtarabilirler birlik ve beraberlik olursa bu göl çoktan kurtulabilir. benim bildiğim kadarıyla 3 tane düden şelalesinin kapatıldığını söylediler
fakat ben biliyorum 4 tane düden şelalesinde bir kayık gidebilecek kadar su gidiyor ve bunlar göle kapatılıp göle fayda mı verir zarar mı verir
bunu sormak istiyorum etraftaki su kuyularının açıldığından bahsediliyor Devlet Su İşleri 2 ay önce kuyuyu açtılar ben gördüm o orda şuanda
duruyor madem ki şuan kapatmak istiyorlar neden etrafındakiler açık?
SORU (AHMET HÜSREV KARAHAN SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTE İNŞAAT
MÜHENDİSLİĞİ SON SINIF ÖĞRENCİSİ)
Bugün Japonya’da üç geçit barajı yapılıyor 32 tane nükleer santralin
ürettiği nükleer enerji yani elektrik enerjisini üç geçit barajından sağlıyorlar Rusya kendi nehirlerinde gemi taşımacılığı olmasına rağmen
barajlar yapıp gemi taşımacılığının yanında elektrik üretimi yapıyor
yani demek istediğim biz sudan inşaat mühendisleri olarak su üzerine
yaptığımız yapılarla ülkeye çok büyük fayda sağlayacak enerjiler üretiyoruz bunun yanında şöyle yanlış bir algı var biz her hangi bağlama
yada baraj yaptığımızda ben çevreyi yada gölleri büyük anlamda etkilediğimizi düşünmüyorum yani bu etki % 5 civarında olduğunu düşünüyorum bu konu daha net bir şekilde açıklanırsa sevinirim teşekkürler.
PROF.DR.DOĞAN ALTINBİLEK - PANEL YÖNETİCİSİ
Katılımcılar olmadan katılımcıların soruları olmadan panel olmaz çok
teşekkür ederim sorular için eksiklerimiz oluğunu belirtenler var haklısınız fakat affedin eksikler olabilir verilen zaman içinde ancak bu kadar
konuyu kapsayabildik sizlerde bu kadar saat beklettik. Eksik olmayın bizim istediğimiz Eğirdir Gölü çalışmaları hakkındaki konuları biliyoruz bu
vesile ile çalıştım 1-2 aydır okuyabileceğim her şeyi okudum. Bu sorunlar
biliniyor çözümlerde öneriliyor eyleme geçilme konusunda eksiklik oluyor onunda çeşitli nedenleri var. Bu mekanizmaları harekete geçirip Tür124
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kiye’nin 2. Büyük su kaynağı Türkiye’nin
en güzel barajları en güzel göllerinden birisi bizim yaşadığımız devirde gözümüzün
önünden gitmesine müsaade etmeyeceğiz
gölün sürdürebilir bir hale sokacağız bunun çabasını veriyoruz kendi çocuklarımıza, torunlarımıza bu gölü aynı korunabilir
şekilde geçirmek amacımız
CEVAP (MAHMUT BERBER DSİ 18. BÖLGE
MÜDÜRÜ)
Eğirdir Göl havzasına yapılan barajlarımızla toplam 65 milyon metre küp suyu
depoluyoruz ve sulama amaçlı kullandığımız bu barajları toplam da zaten göldeki çekilen su buharlaşma ile sulamada
kullandığımız su 700 milyon metre küp
civarında yani 700 metre küpün ben sadece % 10 civarının havzada toparlıyorum
yani bu benim ve bizim için kayıp değildir.
Ayrıca bu barajlardan sulamaya verdikten
sonra da %20’ si de yine sulanan suyun artan fazlasıyla beraber drenajla beraber göl
aynasına drenajlarla süzülerek gelmektedir. Bu benim gölümü kurutacak veya zora
sokacak bir potansiyel değil çünkü ciddi
anlamda en büyük sorunumuz burada
gölün suyunun çekilmesinde buharlaşma
bakanlığımızda ve genel müdürlüğümüzce artık bu buharlaşmaya odaklandık buharlaşmayı en aza nasıl indirebiliriz nasıl
minimize edebiliriz daha su tasarrufunda
bulunuruz çalışmasının içindeyiz şu an.
İnşallah 1 yıl sonra neticelerini ve verilerini ona göre toparlar verir ve ona göre
bir değerlendirme yapılır. Bu borulu şebekeye, damlalı şebekeye geçtiğimiz zaman
su tasarrufu oluyor benim burada dile getirmek istediğim gölden çekilen suda ortalama %55 tasarruf ediyorum %55 daha
az su çekerek daha fazla ilave su kazanıyorum ilave sağlarla beraber, sulamaya
kattığım sularla beraber olduğu için ben
sadece tarla başına tarlada harcanan su
miktarının tasarrufunu söylemedim. Burada sadece gölden kullanacak olduğum

suyun mevcut projenin hayata geçmesi ile
beraber ilave sulanacak araziler ve ilave
tesislerle beraber ben daha gölden % 55
nispetinden su çekeceğim onu kastettim.
Diğer bir soru da balık çekimleri tabi bizde
geçen yıl attık talepler geldi. 2018 yılında
550 bin tane sazanımızı attık dolayısıyla
yüklü miktardaki su çekimlerinden dolayı kanallarda su seviyesi düşmesinden
dolayı biraz daha su hızı fazlalaşıyor ve
küçük yavru balıklar buradan su çekimleri
oluyor pompalardan, sonrada tarlalardan
çıkıyor doğru bunu tespit ettik bununla da ilgili bir çalışma yapıldı görüşüldü
ama net bir sonuca ulaşılamadı. Dedik ağ
gerelim ağ daha ince olsun gelmesin balıklar bu seferde suyun gelişini engelliyor
motopomplar verimli çalışmıyor gelen
yosunlarla bitkilerle ağaçlara dallara sazlık malzemelerle ağlar tıkanıyor su akışını
engelliyor dolayısıyla bir verim alamadık
bu konuda haklısınız tabi ne yapabiliriz
üniversitemizle beraber sivil topluma
veya ilgili kuruluşlara her zaman açığız
bize proje sunarlar bizim göremediğimiz
projeler olursa bize gelirler bunu beraber
ortaya koyarız yeni yapılacak olan sulama
projelerimizde daha işin başındayız ihale
çıkmadan bu işi de muhtevasını alarak
ne gerekiyorsa bu balık çekimleri ile ne
tür bir tesis teknoloji gerekiyorsa diğer
ülkelerde nasıl yapılıyorsa onu aynı şekilde bu inşaat aşamasında ilgili firmalara
biz bunu yapabiliriz böylece de bunu da
önlemiş oluruz düşüncesindeyim. Bu göl
havzasında bulunan belde ve köylerin atık
suları ile ilgili proje daha önce talep geldi
DSİ olarak da biz çalıştık proje geliştirdik
genel müdürlüğümüzün ihalesini yaptı
ve takip etti, belli ilçe ve köylerde yerinde çözümler yapılması yerinde arıtma yapılması, atık su arıtmaları mikrobiyolojik
arıtma yapılarak ekonomi daha ekonomik
olacağı kanaatine varıldığından beri dolayı biz kuşaklamaya geçmedik kuşaklama
projesinde çalışıldı fakat aynı kuşaklama
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projesi 300 -400 milyon değil 600- 700 milyon gibi afaki rakamlara mal
olduğu ve bununda işletmeye geçildiği zaman enerji giderleri maliyetleri
daha fazla olduğundan dolayı genel müdürlüğümüz bu projeden vazgeçti
ve yerinde çözüm yerinde arıtma tesisleri yapılarak gölün kirlenmesine
engel olundu küçük bir hatırlatma yapayım şu anda afyonda atık su arıtmadan dönen suyu arıtma suyundan çıkan suyu Afyon ilinin şuan da 2.
bir mikrobiyolojik arıtma tesisi kurduk ihalesini yaptık bunu da % 50
mertebesinde çıkan su tekrar bir daha arıtılıyor sulama suyu kalitesini
dönüştürerek cazibe ile yaklaşık 55 metre yukarıya havuza basıyor sonra
tekrar sulama suyunda tekrar bunu kullanıyoruz burada yaklaşık 1900
hektar arazide de sulama da yapıyoruz DSİ olarak da böyle projelerimiz
de var.
Bir başka da kaçak kuyularla ilgili tespitlerimizi yapıyoruz bulduklarımızı kapatıyoruz bu kaçak kuyulara biz gördüğünüz üzere müdahale ediyoruz yalnız ruhsatlı kuyularımızda izin verdiğimiz kuyularda işletmeyi
alırken her birine sayaç takma zorunluluğumuz vardır ve çekilen suyu
devamlı o savaştan bizde online sistemden takip ederiz. Türkiye’nin tüm
bölgelerinde bu sistem kurulmuş vaziyette yeraltı suyundan ne kadar su
çektiğimiz bellidir. Kaçak kuyuları tespit ediyoruz tamamen yaptığımız
zaman havza bazında yeraltısuyumuzun ne kadar kaldığını, ne kadar
harcandığını, seviyemizin ne olduğunu da genel müdürlüğümüzce takip
edilmektedir yani yeraltısuyumuzdan ne kadar var olduğu DSİ tarafından biliniyor. Ne kadar daha potansiyeli var istendiği takdirde üniversitelerimize verilebilir paylaşılabilir birde bu Eğirdir Gölü içme suyu gölümüz doğru 12- 13 milyon metre küpte buradan Isparta belediyesine su
alınıyor, kullanıyor, pompajla terfi ettiriliyor. Ciddi maliyet giderleri de
var bununla ilgili daha önceden Darı deresi bir barajımız yapıldı Isparta
merkezi sulama amaçlı bir barajdı daha sonra içme suyundan ve terfiden
enerji maliyetlerinden dolayı bu sulama barajımız içme suyuna çevrildi.
Ve buradan çok düşük bir enerji pompajıyla beraber Isparta belediyesi
tesislerine su veriliyor ayrıca Darı deresi 2 barajımızda şuanda inşaat
aşamasında bu da Isparta’mıza içme suyu sağlayacak olan bir barajdır.
Dolayısıyla biz Eğirdir Gölü’nün yükünü hafifletiyoruz çünkü belediye
desteğimiz şuanda yapacak olduğumuz Darı deresi 2 barajında tamamen
terfi ve cazibe ile gelecek olan bir su. 2. Çalıştığımız Isparta belediyesi
için olan projemiz Andık barajımız var bundan da içme suyu temin edeceğiz proje ve planlamaları yapılıyor. Bunun da seneye veya önümüzdeki
senelerde ihalesini yapacağız ve Isparta Eğirdir Gölü’nde içme suyunu
yükünü hafifletecek olan bir tesisimizdir. Sondaj makinası çalışıyor su
çekiyor denildi ama bizim şuanda Eğirdir havzasında çalışan DSİ ait sondaj makinamız yoktur.
CEVAP (PROF.DR.MEHMET EKMEKÇİ)
Öğrenci arkadaşın sorusuna cevap vermek istiyorum iyi bir mühendis
yaptığı bir çalışmanın orta uzun vadedekilerini ön görmek zorunda.
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Eğer onu ön görebiliyorsanız iyi bir mühendislik yaparsınız kimi havzada barajları kurarsınız olumlu etki yaratır ama
kimi havzada da öyle değildir dolayısıyla
önce sistemi tanımanız lazım sizce etkisi
yoktur diyebilirsiniz ama bunu temellendirmeniz gerekiyor. Her doğal sistem
aynı insanlar gibi bir birinden çok farklı
davranabiliyor. Önce tanıyacağız benim
ısrarım bu sebepten onunla başlıyayım
ve izin verirseniz şöyle bağlıyayım sayın
bölge müdürümüz çok güzel açıklamalar
yaptı DSİ her zaman halkın yanında olmak için refah seviyesini yükseltmek için
projeler geliştirdi. Ama iş yaparken gözden kaçırdığımız şeyler olabiliyor burada
buharlaşmayı temel bir sorun olarak görüyoruz doğal sistemin bileşeni aslında buharlaşma ama biz şuanda atmosfere doğal
olarak gitmekte olan suyu kapmaya çalışıyoruz deyim yerindeyse çalmaya çalışıyoruz yapamaz mıyız yaparız ama ön görmemiz gereken sonuçları var burada izin
verirlerse bölge müdürümüze 2 öneride
bulunmak istiyorum 1tanesi havuzlardaki
dinamikle göldeki dinamik tutmayabilir
bu Libya’da kuzey Afrika’da uygulanan
yöntemlerdir. Gölün havza içindeki dinamiğini tamam bilmiyoruz ama ve ya çok
az biliyoruz gölün kendi içindeki dinamiğini de bilmiyoruz yani göl homojen tam
karışımlı bir havuz değil rüzgârın etkisi ile
tabanla etkisiyle dolaşımlar çok farklı küreler nasıl davranacak ön görmemiz lazım
bundan da önemlisi önümüzde Elmalı Avlan Gölü var kurutuldu orası da Elmalı, temel girdisi elma ne oldu şuan da elma gitti
mikroklimayı değiştirdiler tamam buharlaşmayı engelleyelim ama mikroklimayı
ne kadar değiştireceğiz onunla ilgili bir ön
görümüz var mı ? bu mikroklima değiştiği
zaman ne değişecek şimdi Elmalı tekrar
DSİ orayı yeniden göl haline getirmeye
çalışıyor ama beceremiyor çünkü doğal
sistemler hiçbir zaman dejenere olamıyor
bunu Amerika’da çok değişik çalışmalarla
artık anlamış durumdalar ne kadar çalışır-

sanız dejenere edemiyorsunuz.
İskender hocamın sorusuna geleyim yeraltısuyu tahsis yapılıyor 700 milyon metre
küp yıllık burada verilen şeylere göre yaklaşık 2 milyar metre küplük 1900 küsur
metre küplük bir girdisi var. Yaklaşık %40
yakın bir miktarını tahsis ediyoruz peki
biz bu tahsisi söylediğim gibi özgürlük
alanı ve esneklik alanı içinde mi yapıyoruz
yoksa gölü zorluyor muyuz? Bunu bilmiyoruz ne kadarının nereden geldiğini tam
bilemediğimiz için yeraltısuyu ve barajlar
65 milyon metre küp tutuyor doğrudur az
görünüyor hem de çok az hata payı içinde
nerdeyse bunu her yıl yapıyoruz. 2.si kanal akımından beslenme ne kadar da bilmiyoruz göle ne kadar akarsu yatağından
geliyor ne kadarını tutuyorum ne kadarı
etki edebilirim bunu bilmem lazım. Sorunuzun cevabı ise yeraltısuyu benim gördüğüm kadarıyla önemli bir bileşen ama
hangi bileşen bu nereden geliyor yüksek
dağlardan mı geliyor kar erimelerinden mi
geliyor yer altından mı geliyor onu bilmiyoruz riski var mı olabilir de hiç olmayabilir de çünkü çekim yapılan bölgenin göle
katkısı hakkında bilgimiz yok. Bir ev düşünün altı yedi nüfuslu her nüfus eve para
getiriyor biri 1000 diğeri 500 biri 200 biri
50 tl getiriyor bunlardan biri hastalanırsa
evin getirisi ne kadar azalır 500 getirenle 200 getiren aynı olmaz tanımamız gereken şey bu o bileşenler şuan gizli bizim
için sadece tahmin ederek ortalamalarla
yönetemeyiz söylemeye çalıştığım yeraltısuyu riskli olabilir. Barajların riskli olup
olmadığı ile ilgili henüz bilgimiz yok ama
bütün bunlar ölçümlerle rahatlıkla üstünden gelebilecek şeyler ama tahsislerden
başlayarak kullanıma doğru giderek aslında her bileşeni tanıyarak bu her bileşeni
bilirsek ben problemi rahatça çözebileceğimizi düşünüyorum. Sulamadan dönen
suların miktarı çok az olabilir ama kirletici yönüne bakıp gerekirse o sulamadan
suyu göle vermememiz gerekebilir
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CEVAP (PROF. DR. GÜLER EKMEKÇİ)
Öncelikle Şuna yanıt vermek istiyorum. çok kısıtlı bir zaman olduğu
için söz etmedim ama benim çalışma dönemimde Semra Çelik hoca fitoplankton bentik alglere de baktı ve daha sonrasındaki arkadaşlarım
bu tür çalışmaları sürdürdü. Fevzi beyin bir sorusu vardı balıklarla ilgili
tarlalara çıkan balıklarla ilgili 30 yıl önceki raporumuzda da biz bunu
sorun olarak iletmiştik yine tarım bakanlığının Elektrik kullanarak balıkları uzaklaştırmayla ilgili bir takım çalışmaları var ayrıca gölün çok
daha iç kısımlarından su alınması ve balıkların üreme alanlarında manipülasyonlar yaptık kıyınında bir ölçüde balıkların kaçışına havuzlara
kapalı kalmamasına yönelik manipülasyonlarda yapabiliriz. Fevzi beye
cevap balıkları yetiştirme imkanları yapılıyor bu tür çalışmalar mevcut.
CEVAP (Dr. Şerif ÖZONGUN)
2000 li yıllardan beri ürettiğimiz damlama sulama projelerini Eğirdir’de
yürüttük biz bunda neyi amaçlamıştık insanlar bodur ve yarı bodur bahçelere geçerken damla sulama sistemleri de gelişti bu geliştiği anda insanlarda geçmek istedi biz bu sulamaya geçerken ağaçlar bitkiler stres
yaşar mı diye düşündük ama stres yaşanmadı. Oldukça elimizde sağlam
veriler oluştu. İşte hangi anaç, hangi çeşitte, kaç yaşında, ne kadar ürün
yükünde, ağaç başında ne kadar su ister, bunları tespit ettik sanırım kurum olarak sıkıntımız biz bunları listeleyip çiftçilere ulaştıramadık. Ulaştırdığımız çiftçiler de sanırım damla sulama sistemine geçti ama salma
sulama sisteminde kullandığı suyu bahçenin çamur olma isteğine devam
etti ve de damla sulama sistemini çok faydasını göremedik. Bununla ilgili ben bugünkü panelden edindiğim izlenime göre kendi sorumluluğumu alıyorum bunlarda ilgili Isparta nezlinde eğitim yayın çalışmalarına
ağırlık vereceğimizi ifade edebilirim yani kısaca söyleyeceklerim bunlar.
Gübreleme ile ilgili sorumluluğumu alıyorum bu gübrelemenin nitrat birikimi ile ilgili proje geliştirilip bunu da en kısa sürede sonuçlarımı paylaşmayı amaç edindim teşekkürler.
CEVAP (ŞAKİR ÇINAR)
Bende kendime ve kurumdan arkadaşlarımın yaptığı sorulara kısaca cevap vermek istiyorum. Göl temiz mi yada biz temiz olup olmadığı ile ne
anlarız şimdi yapılan tespitler içme suyu kontrol yönetmeliğinin 1. Sınıf
2. Sınıf 3.sınıf ların belirlediği limitlere dayanarak yapılıyor. Arkadaşlar bu limitleri sunumda da zaten veridi, İskender hocam da bir açıklık
getirdi. Yapılan analizler bu standartlara göre sıralanıp bir çok istasyona göre 1. Sınıf baz istasyonlara göre 2. Sınıf su olduğu için dolayısıyla
biz temiz diyebiliyoruz bir de bizim burada ki kıstasımız biz Eğirdir Su
Ürünleri Araştırma Enstitüsü olarak 21 ilden sorumlu bir bölge müdürlüğü şeklinde hizmet ediyoruz yani bugün Beyşehir Gölü, Eğirdir Gölü,
Bursa bölgesindeki Güney Marmara’daki Uluabat İznik Gölü, Ankara’nın
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birçok göl ve göletleri barajlar dahil olmak
üzere doğal göllerin bir çoğuna biz bakıyoruz burada ki sözümü tekrarlıyorum ben
bildiğimiz ve çalıştığımız literatürlerini
okuduğumuz birçok göl içinde doğal göllerin hala en temizi Eğirdir Gölü diyebiliriz. Zülfikar beyin arsenik ve ağır metal
ile ilgili bir sorusu oldu orada ben tekrar
düzelteyim ağır metallerle ilgili verilen
parametrelerin tümünde Eğirdir Gölü’nün
tümünde kayaçta, zeminde evet bu bahsedilen ağır metallerle ilgili bir durum var
ama suda böyle bir yük yok. Çünkü ağır
metallerde yani hem bizim çalışmamızda
hem sayın hocamızın yaptığı çalışmalarda
kayaç kaynaklı ağır metal durumu var bu
da oradaki kayacın yapısıyla ilgili bir durum yani buraya ağır metalin gelmesinden
dolayı yada sanayi tesisinin ağır metal taşıması söz konusu değil. Sadece dışarıdan
gelen ağır metaller zirai ilaç ve gübre kullanımından dolayı eser miktarlarda suya
ulaşan şeyler. Dolayısıyla ağır metalde
konuşulan şey yani o soruda belki yanlış
anlaşılmış gözden kaçmış, kayaç kaynaklı
ağır metal. Suda o oranlarda ağır metaller
yok yine Sayın Sadık hocam kamış konusunda açıklama yaptı. Bizde kurumsal olarak bunu söylüyoruz gölü biz korumalıyız
azot, fosfor yükünü göle taşımamalıyız
ama gölden azot karbon ve fosfor yükünün dışarıya transfer edebilmemizin en
basit yolu fasılalı olarak doğal hayatı etkilemeden saz kesiminin önünün açılması
ve bunun belirli bir metodolojiyle belirli
kurumların bir araya gelerek yapılmasıdır. Ancak bazı özel hükümler var onun da
önü açılacaktır diye umuyoruz yine Fevzi
bey başta olmak üzere balıklandırmayla ilgili soru oldu Eğirdir Gölü’nde biz kaymakamımızda söyledi biz kurum olarak bir
hassa önce nesli tükenmiş daha sonra diğer balık türlerinin korunması için birkaç
defa kurumların kapısını çaldık niyetimiz
şuydu Eğirdir Gölü’nün 4-5 ayrı yerinde
Eğirdir Gölü’nün anaçlarıyla balıklar üretilip tekrar göle bırakılması hiçbir ticari
faaliyet gözetilmeden ve adaptasyon sı-

kıntısı çekilmesin diye buranın balıkları
buranın suları kullanılacaktı. Yine özel
hükümler de şöyle bir madde var yetiştiricilik burada kapalı sistem bu durumu
yetiştiricilik olarak gördüğünden dolayı
bununla ilgili izin vermiyor bununla ilgili projeler hazır. İnşallah eğer bir revize
çalışması yapılırsa biz bunu çok istiyoruz
yapmakta da gönüllüyüz teşekkürler.
CEVAP (PROF.DR.DOĞAN ALTINBİLEK)
Barajlar hakkında tartışma oldu ufak,
konuşma oldu onda katkıda bulunmak
istiyorum. Hayrettin Karaca Amerika’ya
gidiyor, Nasa’yı ziyaret ediyor. İklim değişikliğiyle ilgili bir projeksiyon izletiyorlar.
Türkiye ‘nin güneyi Antalya civarı diğer
Akdeniz kıyılarımız bu projeksiyonlara
göre şöyle oluyor, iklim değişiyor eskiden
yetişen bitkiler, ağaçlar oralarda olamıyor.
Bunun üzerine geliyor Tema’yı kuruyor.
Tema’nın ilk sloganını hatırlıyor musunuz? Türkiye çöl olmasın. Şimdi onu değiştirdik, değiştirdik ama başka bir sloganımız var erozyonla ilgili fakat bu tehlike
geçmiş değil bakın ben bu baraj dersleri
vererek DSİ genel müdürü olarak inşa etmiş birisi olarak şunu düşünüyorum. Eğer
Türkiye’de bu kadar baraj olmazsa birkaç
kurak geçen yıl arkasında Türkiye dizlerinin üzerine oturur. Arabistan’dan farkı
kalmaz bir senelik şeyleri geçecek kadar
barajımız hacmimiz var ama Melen Barajı yapılmazsa İstanbul’da 2040’a kadar
İstanbul suya sahip olamaz. Ankara aynı
şekilde diğer yerler aynı şekilde bu su gibi
şeyler son derece kıymetlidir. Rahmetli Süleyman Demirel gezerken uçaktan
bakar helikopterden bakar bunlar Türkiye’nin boncukları derdi. Hakikaten öyle
nazar değmesin onlar sayesinde yarı kurak bir bölgede biz susuzluk çekmiyoruz,
bu cumhuriyetimizin başarısı. Yine bir
slogan size söyleyeyim giderken düşünün.
2050 yılında denizlerde balıklardan çok
plastik olacak. Plastik hacmi balıkları geçecek. Dünyayı bitiriyoruz.
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PROF.DR.DOĞAN ALTINBİLEK
Toplantımızın sonuna geldik son konuşmacımız Zeki Tarhan kendisinden çok kısa olmasını rica ediyorum vakit nakit nedeniyle özet yapmanızı rica ediyorum kısa bir. Ama bir soruya yanıt vermem lazım. Şahsen
verebilirsiniz özete geçin. Hocam hani bu oturum sonuç oturumuydu ya
öneriler açık oturumuydu. Benim birkaç önerim vardı. Onu birinci turda yapmış olmanız lazım. Lütfen şu özetlere geçelim. Vazgeçeceğim bak
söylüyorum. Hay hay hocam. Tabi kısa kısa alabildiğim kadarıyla Mehmet hocamla birlikte aldık. inşallah Ankara’da sonuç bildirgesini alırken
manifesto onları detaylı Mehmet hocamla birlikte yaparız. Açılış konuşmalarına değinmeyeceğiz değil mi hocam ? hayır. Özetle hepsini tek tek
anlatmaya gerek yok. Şimdi Ramazan Topraklı ezberleri bozan bir söylem geliştirdi, bu açık oturumlar zincirinde veya çalış tayımız da diyelim.
Dünyanın merkezi Greenwich getirdi Eğirdir Gölü’nün ortasına koydu.
Bu ezber bozan bir şey. Eğirdir Gölü’nün yani fıstığın doğusu doğu tarafı
yani gölün öte yakası Yalvaç, Gelendost tarafı Şarkikaraağaç tarafı doğu
batı kesimi de fıstığın batısında kalan Senirkent, Yalvaç, Yalvaç’ın bir
kısmı tabii ve Gelendost batısı yani öyle bir meridyeni çiziyor ki Eğirdir
Gölü’nden ortasından çiziyor. Doğusu dünyanın doğusu batısı dünyanın
batısı bu ezber bozan bir yaklaşım. Kendine göre de tezleri var. Bu tezi
kuvvetlendirmeye çalıştı bugün tabi sürekli dillendirdiği bir söylemde
Eğirdir Gölü’nün eskiden iki parçalı olduğu bir takım jeolojik jeofiziksel
gelişimler depremsellik olaylarıyla bu gölün ikiye ayrıldığını iki parça
haline geldiğini sayın Doğan Altınbilek hocamızda belki küresel ısınma
nedeniyle buharlaşma bu tezin daha da kuvvetlenebileceği ya da hayata
geçirilebileceği şeklinde bir söylemleri oldu. Efenim tabi kot olayını da
tartışmalı bir biçimde sayın 18. Bölge müdürümüzle farklı ölçümler alındığını vurguladılar. O düzeldi. Bölge müdürümüzün verdiği yeni rakamla
geçen eylülden bu güne gölün 22 santimetre büyüdüğünü görüyoruz.
42 santim. 42 santim yükseldiğini görüyoruz. İnşallah bu trend devam
edecektir. Ve belediye başkanımız çukura atma gereğimiz kalmayacak.
Sizi de çok seviyoruz. Ve biz bunu burada noktalıyoruz. Çünkü salonun
kapatılması gerekiyor. Kusura bakmayın ben şimdi katılımcıların belgelerini sunayım.
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ketle, Gölümüzün ötrofikasyon sürecine
değinmeden, ya da ekolojisine göz atmadan, Eğirdir Gölü’nün Hidrolik Denge
analizine eğilmek, Gölümüze bütüncül
bakmayı kısmen engelleyebilir.
SDÜ’ nün prestij birimi haline gelen Su
Enstitüsü Müdürü, değerli bilim insanımız Doç. Dr. Şehnaz ŞENER hocamızın
doktora tezinin; “EĞİRDİR GÖLÜ HİDROJEOKİMYASI” ağırlıklı oluşu da gösteriyor ki, ilerleyen süreçlerde eğer Gölümüzle ilgili bir restorasyon söz konusu
olursa, Bu restorasyonda Dr. ŞENER’ in
elini, taşın altında görebileceğiz.

ZEKİ TARHAN
(ISVAK TEMSİLCİSİ/EKONOMİST-YAZAR)
“…Benim adımı taşıyan Üniversitemiz,
bulunduğu yörenin sosyo-ekonomik ve
sosyo-kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak zorundadır. Isparta’mıza hayat
veren EĞİRDİR GÖLÜ’ nün, zirai ilaçlar
(=Pestisit) ve Kimyasal Gübre yoluyla, ne
derece kirletildiği Üniversitemizce mutlaka araştırılmalıdır.”
9.Cumhurbaşkanımız Sayın DEMİREL’ in,
yukarıda aktardığım söyleminden hare-

Eğirdir Gölü artık, yarım asır öncesinin
çoğunlukla derin, soğuk, berrak ve besin /
bitki popülasyonu bakımından fakir yani;
Oligotrofik bir Göl değildir. Eğirdir Gölü;
Göl Ekosistemi olarak, besin tuzlarının
yoğun bir şekilde bulunduğu ve suların
gerçek çayırları olarak bilinen Fitoplankton Cennetine dönüşmüş ve ötrofikasyon
sürecini tamamlayarak, Ötrofik bir Göl
haline gelmiştir. Umudumuz; Gölümüzün
gölcüklere ve bataklığa dönüşmemesidir
(Şekil 1).

Şekil 1. Hoyran Gölü’nden arta kalan!
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Eğirdir Gölü Yönetim Planının uygulandığı 2008 – 2012 yıllarındaki 5
yıllık süreç ile, Eğirdir Gölü Özel Hükümlerinin yürürlüğe girdiği 2012 /
Haziran’ından günümüze uzanan zaman diliminde gördüğümüz şudur
(Şekil 2):
• Beş yıllık plan uygulamasında; Gölde kirliliğin azaltılması yönündeki
faaliyet hedeflerinde ve su kalitesinin
izlenmesi sürecinde, plan hedeflerine
ulaşılamamıştır.
• Göl çevresinde bulunan 81 yerleşim
birimindeki katı atıkların depolama
ve taşıma işlemleri düzenlenememiş
ve kontrol altına alınamamıştır.

Şekil 2 Eğirdir Gölü Özel Hükümleri
kitabı

• Gölde su sirkülasyonu sağlanması
hedefi, ne yazık ki Ada Yolunun kaldırılarak, modern mimari yapıda, estetik görünümlü köprülerin yapımına bir türlü geçilememiştir.

• Azot ve Fosfor ağırlıklı besin tuzlarının artışında; tarımsal ilaç ve gübrenin aşırı ve kontrolsüz kullanımın önüne bir türlü geçilememiştir
(Şekil 3).

Şekil 3 Tarımsal ilaç ve gübre kullanımına ilişkin değerlendirme
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• Gölün güneyinde yer alan Kovada vadisi
ve Boğazova’nın kırsal yerleşim birimlerine; İlaç Hazırlama Evleri kurulmasına
rağmen, Gölün batı ve Hoyran bölümüne bu konuda el atılmamıştır.
• Bu plan aslında; Özel Hükümlerin altyapısını teşkil ediyordu. Tabii her plan
gibi kısmen uygulanabildi. Planın yürütümünden Isparta valisi sorumlu
olmasına rağmen, yetki ve sorumluluk
uygulamada, Eğirdir Kaymakamlığına
devredilmişti. Bu planla; kimi kaçak
yapılar yıkılıyor, kırsal yerleşimlerde
ilaç hazırlama evleri yapılıyor, Gölün
su ürünleri dengesini sağlamak amaçlı,
Gölde bir kısım yasaklamalar getiriliyordu. Bir beş yılda böyle geçmişti.

• Özel Hükümlerle ilgili olarak; uzun süren bir revizyon çalışmasından sonra,
dört kez revize edilen özel hükümlerden
sonraki süreçte ise, herhangi bir eylem
ve işlemin yapılamamış olması da dikkat çekici.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Eğirdir Gölü Whats Up İhbar Hattı:
• Isparta Valiliğimizce, Whats Up ihbar
hattı kurulmalıdır.
• Zirai Atık Konteynerleri, Göl Havzasındaki (81) yerleşim birimine konmalıdır
(Şekil 4).

Şekil 4. Örnek uygulamalar

• Eğirdir Gölü Özel Hükümlerine aykırı
davranışlarda bulunanlara, cezai müeyyide ve bulunanları bildirenlere ödül
sistemi ivedilikle hayata geçirilmelidir.
• Kesilen cezalardan; “EĞİRDİR GÖLÜ’
NÜ YAŞATMA FONU” oluşturulmalı,
Ödülün finansman kaynağı da bu Fon’
dan karşılanmalıdır.
• Eğirdir Gölü Özel Hükümlerine göre,
cezai müeyyide gerektiren durumlar konusunda, Göl Paydaşları (=81 yerleşim
birimi ve Gölden yararlanan, etkileşim-

de bulunan herkes) bilgilendirilmelidir.
• Gerek afiş, gerek bilgilendirme toplantıları, gerekse de Cuma hutbelerinde
konu gündemde tutulmalıdır.
• Kovada Kanalı boyunca, canlı izlenebilen kayıtlı Kamera sistemi kurulmalıdır.
• Zirai İlaç atık kutularını getirene; Tarım
İl – İlçe Müdürlüklerince ve/veya İl Özel
İdaresince, “TEŞVİK ve ÖDÜL SİSTEMİ” uygulanmalıdır (Şekil 5).
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Şekil 5 Zirai İlaç atık kutuları

Eğirdir gölü ve havzasının korunması; doğal ekosistemin korunması ve
geliştirilmesi ile mümkündür.
Eğirdir Gölü Özel Hükümleri, 2012’ den bugüne dek dört kez revize edilmişti. Göl çevresindeki (7-8) Kırsal Yerleşim Birimi ortadan kaldırılıyor,
GÖKTAŞ yerleşimi, “EKOKÖY” statüsüne dönüştürülüp, başka bir yere
taşınıyordu. Bunların hiçbiri uygulamaya konamadı ve kağıt üzerinde
kaldı.
Bugüne kadar alınan kararlarla, öngörülen ilerleme ve iyileşmenin gerçekleşmemesi, Gölün sürdürülebilirliğinin sağlanması için, sadece yasaların değil, uygulamanın önemini ortaya çıkarmaktadır.
Yarım asırdır, Göller Bölgesindeki Göllerimiz, kimi zaman farklı Bakanlıkların idari tasarruflarıyla, kimi zaman Üniversitelerimizin Merkezi
Otoriteye hazırladıkları projeler ve kimi zaman da, Bürokratik yapıların, özel hukuk tüzel kişilerine hazırlattıkları proje bazlı çalışmalarıyla,
“KORUNACAK SULAK ALAN STATÜSÜ” kapsamında koruma altına
alınmışlardır.
2012’ nin 16 Haziran’ından günümüze dek gelen zaman diliminde; Eğirdir Gölü ve Havzasını kapsayan, Eğirdir Gölü ve Havzası için belirlenen
“EĞİRDİR GÖLÜ ÖZEL HÜKÜMLERİ” ile Eğirdir Gölü, havza bazında
yönetilmektedir.
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PANEL SONUÇ BİLDİRGELERİ
-ISVAK SONUÇ BİLDİRGESİ
-SDÜ SU ENSTİTÜSÜ SONUÇ BİLDİRGESİ
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GÖZBEBEĞİMİZ EĞİRDİR GÖLÜ: SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER PANELİ
SU ENSTİTÜSÜ SONUÇ BİLDİRGESİ
06 Şubat 2019 tarihinde Isparta Valiliği, ISVAK ve üniversitemiz işbirliği ile “GÖZBEBEĞİMİZ EĞİRDİR GÖLÜ: SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER
PANELİ”; gerçekleştirilmiştir. Panelimizde, 13 adet sözlü bildiri sunumu yapılmış ve kapanış paneli ile sonlandırılmıştır. Panele kamu ve özel
sektörden yaklaşık 200’e yakın davetli katılmıştır. Oturumlarda yapılan
sunumlar ve panel sonrasında aşağıdaki konuların önemi vurgulanmış
olup, bunların hayata geçirilmesi önemle tavsiye edilmiştir.
1. Eğirdir Gölü’nün su ve sediment kalitesinin mevcut durumunun kurumlararası işbirliği yapılarak belirlenmesi,
2. Eğirdir Gölü su kalite ve miktarını etkileyen baskıların belirlenmesi,
3. Eğirdir Gölü’nü besleyen yüzey ve yeraltısuyu kaynaklarının karakterizasyonunun yapılarak kirlilik üzerindeki etkisinin belirlenmesi,
4. Eğirdir Gölü’nün korunması için sürdürülebilir yönetim planlarının
oluşturulması,
5. Sürdürülebilir göl yönetimi için su ayak izi kavramı ve uygulamalarının yaygınlaştırılması
6. Eğirdir Gölü etrafındaki yerleşim alanları için arıtma tesislerinin gerekli ve uygun yerlerde kurulması, mevcut tesislerin revize edilmesi ve
işletim problemlerinin çözüme kavuşturulması
7. Eğirdir Gölü etrafındaki yerleşim alanları için İyi Tarım Uygulamalarına geçilmesi.
8. Eğirdir Göl suyu kalitesinin iyileştirilmesi çalışmaları ile dip çamuru
temizlik çalışmaları eş zamanlı olarak başlatılması,
9. Doğal arıtma uygulamalarının Eğirdir Gölü ve çevresi için uygun bir
arıtma alternatifi olduğu sonucundan yola çıkılarak, bu sistemlerin
işletme problemlerinin çözümüne yönelik çalışmaların yapılarak mevcut sistemlerin verimli kullanımının sağlanması
10. Su ve atıksu arıtımında, ileri arıtma teknolojilerinin kullanımının
yaygınlaştırılması ve bu yeni teknoloji arıtma uygulamalarının gerçek
ölçekte uygulanabilmesi için üniversite-sanayi iş birliğinin teşvik edilmesi
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11. Havza yönetimi ve kentsel su / atıksu
yönetimi amacıyla Coğrafi Bilgi Sistemleri uygulamalarının yaygınlaştırılması
12. Eğirdir Gölü’nde biyolojik ve ekolojik
çeşitliliğin ilgili kuruluşlarla yapılacak
ortak projelerle araştırılması
13. Eğirdir Gölü havzasında yaşayan halkın bilinçlendirilmesinin sağlanması.
Yukarıda bahsi geçen önerilerin yanı sıra;
Panelin en belirgin çıktısı olarak Süleyman
Demirel Üniversitesi bünyesinde bulunan
Su Enstitüsü Müdürlüğü tarafından “Eğirdir ve Kovada Gölleri’nin Sürdürülebilir
Yönetim Modelinin Geliştirilmesi” başlıklı
projenin hazırlanmasına karar verilmiştir.
Hazırlanacak projede Eğirdir ve Kovada
Gölü’nden optimum düzeyde yararlanmak ve su kaynaklarının sürdürülebilirliği
için hidrolojik sistemdeki yüzey ve yeraltısuyu kütlelerine ait etkin bir koruma ve
yönetim seçenekleri “Hidrojeolojik Kavramsal Model” çerçevesinde oluşturulacak, Eğirdir Gölü’nün su bütçesi SWAT ve
hidrodinamik modeller yardımıyla hesaplanarak gölün mevcut hidrodinamik yapısı da ortaya konulacaktır. Ayrıca havza
su kaynaklarının hidrojeokimyasal, hidrobiyolojik özellikleri ile su kalitesi ve kirlilik durumu belirlenecek, baskı ve etkiler
birlikte değerlendirilerek önlemler paketi
oluşturulacak ve nihai olarak optimum su
yönetim stratejileri geliştirilecektir.

DOÇ. DR. ŞEHNAZ ŞENER
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
SU ENSTİTÜSÜ MÜDÜRÜ
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PANELDEN İZLENİMLER

Foto 1. Panele hazırlık aşamasında ISVAK Tertip komitesi

Foto 2. Panele hazırlık aşamasında ISVAK ve Su Enstitüsü’nün Isparta
Valisi Sayın Ömer SEYMENOĞLU’nu ziyareti
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Foto 3. Panele hazırlık aşamasında ISVAK Başkanı ve temsilcisinin SDÜ Rektörü Sayın İlker
ÇARIKÇI’yı ziyareti

Foto 4. Panele hazırlık aşamasında ISVAK Başkanı ve temsilcisinin Eğirdir Belediye Başkanı
Sayın Ömer ŞENGÖL’ü ziyareti

Foto 5. Panele hazırlık aşamasında ISVAK Başkanı ve temsilcisinin MAREM’i ziyareti
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Foto 6. Panele hazırlık aşamasında ISVAK ve DSİ Genel Müdürü Sayın
Mevlüt AYDIN’ın temasları

Foto 7. Panele hazırlık aşamasında ISVAK temsilcilerinin, Balıkçılık ve
Su Ürünleri Genel Müdürü Sayın Dr. Mustafa Altuğ ATALAY’ı ziyareti

Foto 8. Panele hazırlık aşamasında ISVAK temsilcilerinin, Su Yönetimi
Genel Müdürü Sayın Bilal DİKMEN’i ziyareti
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Foto 9. Panele hazırlık aşamasında ISVAK temsilcilerinin Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. F.Güler EKMEKÇİ ve Hacettepe Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Mehmet EKMEKÇİ’yi
ziyaretleri

Foto 10. Panele hazırlık aşamasında ISVAK temsilcilerinin TBMM ve Isparta Milletvekili
Sayın Recep ÖZEL’i ziyareti

Foto 11. Panele hazırlık aşamasında ISVAK temsilcilerinin TBMM ve Isparta Milletvekili
Sayın Mehmet Uğur GÖKGÖZ’ü ziyareti
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Foto 12. Panele hazırlık aşamasında ISVAK temsilcilerinin TBMM ve Isparta Milletvekili Sayın Süreyya Sadi BİLGİÇ’i ziyareti

Foto 13. Panele hazırlık aşamasında ISVAK temsilcilerinin SAREM’i ziyareti

Foto 14. “Gözbebeğimiz Eğirdir Gölü: Sorunlar, Çözümler” Paneli, 6. Şubat. 2109
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Foto 15. “Gözbebeğimiz Eğirdir Gölü: Sorunlar, Çözümler” Paneli Protokolü

Foto 16. Panelimize teşrif eden Türkiye Tabiatını Koruma Derneği’nin 2.kurucu üyesi Sayın
Yunus ENSARİ

Foto 17. Panelimize katılan akademisyenlerimiz
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Foto 18. Panelimiz I. Oturumu

Foto 19. Protokol üyelerimizle fotoğraf çekimi

Foto 20. Panelimiz II. Oturumu
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Foto 21. Panelimiz III. Oturumu

Foto 22. Panelimiz IV. Oturumu

Foto 23. Panel Oturumu
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Foto 24. Panel
Sonunda Düzenleme Kurulu ve Katılımcılarla Toplu Fotoğraf Çekimi
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Gözbebeğimiz
Eğirdir Gölü Paneli:

İlham veren üniversite

Sorunlar & Çözümler

Dünya yüzeyinin ¾’ünün sularla kaplı olmasına rağmen kullanılabilir tatlısu
miktarı sınırlıdır. Ayrıca tatlı su kaynakları üzerindeki çeşitli etkenler suya erişim
ve su kalitesiyle ilgili sıkıntıların yaşanmasına yol açmaktadır. Yeterli miktarda ve
iyi kalitede suyun varlığı, tatlı su ekosistemlerinin olduğu kadar, gıda güvencesinin ve sürdürülebilir kalkınmanın, dolayısıyla insanlığın geleceğinin de temel
koşuludur. Bu yaşamsal değer üzerindeki baskı her geçen gün artmaktadır.
Dünyada yaşanan bu durum ülkemizi de aynı derecede etkilemektedir. Türkiye,
sanılanın aksine, su zengini bir ülke değildir ve artan nüfusu, gelişen ekonomisi
ve büyüyen kentleriyle Türkiye, “su fakiri” olma yolunda ilerlemektedir.
Ülkemizde miktar ve kalite açısından yaşanabilecek su sorunlarının etkisinin
görüleceği yerlerin başında Göller Bölgesi gelmektedir. Göller Bölgesinin göz
bebeği ve aynı zamanda ülkemizin ikinci büyük tatlısu kaynağı olan Eğirdir
Gölü’müz şu anda kalite ve miktar açısından çeşitli baskılar altındadır. Bölgemizdeki sorunlara çözümler üretmek üniversitemizin temel görevlerinden birisidir.
Bu amaçla Eğirdir Gölü’nün karşı karşıya kaldığı sorunların her yönüyle ele
alındığı, Isparta Valiliği, ISVAK ve üniversitemiz Su Enstitüsü işbirliğiyle, yerel
yönetim, ilgili kurum ve kuruluşlar ile konusunda uzman akademisyenlerin
katılımıyla “Gözbebeğimiz Eğirdir Gölü Paneli: Sorunlar, Çözümler” konulu panel
düzenlenmiştir. Düzenlenen panelimiz Eğirdir Gölü özelinde bölgemizdeki su
kaynakları ile ilgili sorunlara akılcı ve sürdürülebilir çözümler üretilmesi için atılan
önemli bir adımdır. Panelin sonucunda oluşturulan bu kitap ile panel çıktılarının
kalıcı hale getirilerek Eğirdir Gölü özelinde su kaynakları konusunda duyarlılığı ve
farkındalığı arttırması hedeflenmektedir.
Süleyman Demirel Üniversitesi Kurumsal İletişim Merkezi / Nisan 2019
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