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Özet 
Aksu Çayı üst çığırında sulama, içme suyu ve taşkın koruma gibi önemli 
fonksiyonlara sahip Kartalkaya barajı, Gölbaşı gölleri alt havzası hariç 
yaklaşık 8700 km2 lik havzasıyla Kahramanmaraş ilinin güneydoğusunda 
yer almaktadır.  Arazi kullanım planlarının erozyon kontrol çalışmalarındaki 
önemini irdelemek amacıyla güncel arazi kullanım durumu, toprak 
özellikleri ve topoğrafik özellikler dikkate alınarak coğrafi bilgi sistemleri 
yardımıyla Kartalkaya baraj havzası için çerçeve bir arazi kullanım planı 
hazırlanmıştır.  Kartalkaya baraj havzası bitki örtüsü sedir, kızılçam, 
meşelerden meydana gelen orman ve çalı örtüsü, çeşitli baklagil ve 
buğdaygil yem bitkilerini içeren mera örüsü ve yazlık ve kışlık kültür 
bitkilerinin yanı sıra ile vadi yataklarında yer alan meyve ağaçları ile bağ ve 
Antep fıstığı bitki örtüsüne sahiptir.  Çalışma alanının %34’ ü orman, %15’i 
mera ve %48’i tarımsal amaçla kullanılmaktadır.  Geri kalanı ise yerleşim 
alanları, su yüzeyleri ve çıplak kayalar oluşturmaktadır.  Çalışma alanının 
hemen hemen yarısı tarımsal amaçla kullanılmasına rağmen tüm havzada 
işlemeli tarıma uygun alanlar ancak % 36 oranındadır. İşlemeli tarıma 
elverişli olmayan alanların tarımsal amaçla kullanılması, işlemeli tarım 
yapılan alanların erozyona çok duyarlı topraklar olması, tarımsal üretim 
yapılan alanlarda erozyon kontrol önlemlerinin alınmayışı, meraların ve 
ormanların aşırı otlatma ve çeşitli nedenlerden dolayı tahribi nedeniyle 
havzada erozyon ciddi boyutlardadır.  Yapılan hesaplamalar sonucu yılda 
yaklaşık bir milyon m3 sedimentin baraj gölüne ulaştığı tahmin edilmektedir.  
Arazilerin arazi kullanım kabiliyet sınnıflarına göre kullanılması durumunda 
toprak kayıplarının önemli ölçüde azalacağı tahmin edilmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Erozyon, arazi kullanım kabiliyet sınıflaması, Coğrafi 
bilgi sistemleri, Kartalkaya barajı, Kahramanmaraş 
 
1. GİRİŞ 
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de erozyon çok ciddi bir problemdir.  
Bir çok araştırıcı erozyon sorununun global ölçekteki etkilerine dikkat 
çekmektedirler (Hadley, 1986; Daniels et al., 1987; Lal, 1990; Walling and 
Webb, 1996; Walling and Probst, 1997).  Erozyon gerek taşındığı 

                                                
* Bu çalışma, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBİTAK) 
tarafından desteklenen 106 O 126 nolu proje kapsamından yürütülmüştür 
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bölgelerdek arazilerde gerekse de biriktiği alanlarda tarımsal üretimde ciddi 
kayıplara neden olmaktadır (Lal, 1981; Frye et al. 1982; Larson et al. 1985; 
Wolman 1985).  Erozyon sorununun birçok nedeni olmakla birlikte yanlış 
arazi kullanımı en önemli etkenlerden biridir (Ni ve Li, 2003).  Bitki örtüsü 
toprak kayıplarının azaltılmasında doğrudan olumlu etki yapmaktadır 
(Elwell ve Stocking,1976; Morgan,1995).  Btiki örtüsü bir yandan yağışların 
erozif etkisi azaltarak diğer yandan toprağın infiltrasyon kapasitesini artarak 
ve agregat stabilitesini iyileştirerek toprakların taşınmasını engellemektedir 
(Meyer and Mannering, 1971).  Buna karşılık bitki örtüsünün tahribi 
dramatik olarak toprak kayıplarını artırmaktadır (Ni and Li, 2003).  Bazı 
araştırmalarda tarım alanlarındaki kayıpların orman ve meralara göre iki kat 
daha fazla olduğu saptanmıştır (Erksine et al. (2002).  
 
Arazi kullanımının toprak kayıpları üzerindeki bu etkisinden dolayı son 
yıllarda ideal arazi kullanımı ile ilgili araştırmalar artmış ve bu konuda 
çeşitli arazi değerlendirme yöntemleri geliştirilmekte ve uygulanmaktadır 
Dent ve yung,1985).  Arazi değerlendirme yöntemlerinden en eskisi ve 
pratik kullanımı nedeniyle en yaygın kullanılan yöntem; arazi kullanım 
kabiliyet  (AKK) sınıflamasıdır (Klingebiel ve Montgomeri,1961). 1970 li 
yıllarda Topraksu tarafından yarı detaylı olarak hazırlanan toprak etüd 
haritalama çalışmalarında tüm Türkiye’nin arazi kullanım kabiliyet 
sınıflaması çalışmaları tamamlanmıştır. Bu AKK haritaları 2000 li yılların 
başında tarım bakanlığı tarafından sayısallaştırılmış olup tüm ilgililerin 
kullanımına sunulmuştur.  
 
Coğrafi bilgi sistemlerindeki gelişmeler ve birçok temel tematik verinin  
(Toprak, topoğrafya, jeoloji, orman amenajman) sayısal ortama aktarılması 
planlama çalışmaları için oldukça büyük fırsatlar sağlamaktadır.  Coğrafi 
bilgi sistemleri kullanılarak bir çok arazi değerlendirme yöntemi geliştirilmiş 
ve uygulanmıştır (Rossister, 1994; Theocharopoulos et al. 1995; Shrestha, 
and Eiumnoh, 1995. Payn et al. 1999; Mongkolsawat, et al., 1999; Kılıç et 
al. 2003).  Bu çalışmada Tarım bakanlığı tarafından hazırlanan toprak 
haritaları (Anonimous, 2005), harita genel komutanlığından sağlanan sayısal 
yükseklik modeli (Anonimous, 2003) ve Orman Genel  Müdürlüğü 
tarafından hazırlanan orman amenejman planları (Anonimous, 2008) 
kullanılarak Kartalkaya baraj havzası için arazi kullanım planı hazırlanmış 
ve bu planının erozyon kontrol çalışmalarındaki rolü irdelenmeye 
çalışılmıştır. Bu çalışma detaylı bir çalışma olmayıp gerek teknik elemanlar 
için gerekse de karar mercileri için bir çerçeve niteliği taşımaktadır. 

 
2. ÇALIŞMA ALANI 
Kartalkaya baraj havzası Kahramanmaraş ilinin Güney doğu bölgesinde 
Ceyhan Nehrinin önemli kollarından biri olan Aksu Çayının yukarı çığırını 
kapsamaktadır.  Bu çalışma, toplam  1100 km2  olan havzanın Gölbaşı gölleri 
alt havzası dışında kalan yaklaşık 870 km2 lik kısmını kapsamaktadır (Şekil 
1).  Çalışma alanı, havzayı batıdan doğuya doğru kateden başlıca üç sıradağ  
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Kartalkaya Barajı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Şekil 1 Çalışma alanının konumu 
 
ile bu dağlar arasında kalan engebeli arazilerden meydana gelmektedir.  
Aksu Çayı ve kolları bu dağları kuzeyden güneye kesen derin dik vadiler ve 
dağlar arasındaki batı doğu uzantılı eski fay kırıklarından oluşan vadiler 
içinde yer almaktadır.  Havzanın denizden yüksekliği 670 ile 2490 m 
arasında değişmektedir. 
 
Havza kısmen karasallaşmış Akdeniz iklimi özellikleri göstermektedir. 
Ortalama yıllık toplam yağış 730 mm, ortalama yıllık sıcaklık 17.6 oC  dir 
(Kaya,1996).  Uzun yıllar ortalamasına göre Aksu Çayı ve kollarından baraj 
alanına giren ortalama 2.1 ile 30.8 m3/sn arasında değişmekte olup yıllık 
ortalama 13.7 m3/sn dir. Baraj gölünün, 198 milyon m3 olan su depolama 
hacmi 2000 yılında yapılan bati metrik çalışmalara göre yaklaşık 168 milyon 
m3’e düşmüştür (Anonimous, 2001).  Çalışma alanı topraklarının büyük 
çoğunluğunu marnokalkerler üzerinde oluşan Kahverengi Orman toprakları, 
Kireçtaşları üzerinde oluşan Kırmızı Kahverengi Akdeniz toprakları 
oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra havzada ofiyolitler üzerinde oluşan 
Kireçsiz Kahverengi Orman topraklar ve kireç taşları üzerinde oluşan 
Kırmızı Akdeniz toprakları ve vadi tabanlarında veya etek arazilerde 
birikmiş Aluviyal ve Koluviyal topraklar yer almaktadır. Ayrıca lokal olarak 
Kahverengi topraklar ve Bazaltik topraklar da bulunmaktadır (Topraksu, 
1973) (Şekil 2). 
 
Çalışma alanında üç ilçeye ait (Pazarcık, Çağlayancerit ve Gölbaşı) iki ilçe 
merkezi, dört belde, 81 köy ve mahalle olmak üzere 87 yerleşim birimi yer 
almaktadır. Bu yerleşim birimlerinde 2007 nüfus sayımlarına göre yaklaşık 
60000 kişi yaşamaktadır.   
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Şekil 2. Çalışma alanının büyük toprak grupları (BTG) dağılımı. Anonimous 
(2007) den yararlanılarak düzenlenmiştir. 

 
 

3.YÖNTEMLER 
3.1. Güncel Arazi Kullanımının Belirlenmesi 
Güncel arazi kullanım durumu esas olarak sayısal orman amenejman planına 
dayalı olarak belirlenmiştir.  Ancak amenejman planında sulu tarım alanları 
belirtilmediği için bu alanların belirlenmesi amacıyla 16 Ağustos 2005 tarihli 
iki ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection 
Radiometer) uydu görüntüsü ve Orman Genel Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan sayısal orman amenejman planları (nonimous,2008) 
kullanılmıştır.  Öncelikle uydu görüntüleri bileştirilerek (Mosaic) çalışma 
alanını kapsayan bölüm ayırt edilmiştir (Subset).  Uydu görüntüsü 1/25000 
ölçekli  topoğrafik harita yardımıyla ikincil polinom modelinde neighbor 
yöntemi kullanılarak UTM EUROPEAN 50 projeksiyon  sistemi içerisinde 
koordinatlandırılmıştır (Georemetric correction) (Türker and Gacemer, 
2004).  Geometrik düzeltme işleminde hata payı 0.46 düzeyinde tutulmuştur. 
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Sınıflandırmadan önce uydu görüntüsünün değişkenliğini azaltmak amacıyla 
7x7 low pass filtreleme uygulanmışır. Akay ve ark. (2007) bu işlemin 
sınıflandırmanın başarısını artırdıklarını belirtmektedirler.  Sulu tarım 
alanlarının sınıflandırılmasında kontrolsüz sınıflandırma yöntemi 
uygulanmıştır.  Sınıflandırma işlemleri ERDAS IMAGINE 8.5 
(ERDAS,2001) yazılımı ile gerçekleştirilmiştir.  Elde edilen arazi kullanım 
haritası  poligona dönüştürüldükten sonra orman amenejman planı ile 
çakıştırılarak sonuçta güncel arazi kullanım durumu belirlenmiştir. 

 
3.2. Arazi Kullanım Planının Hazırlanması 
Çalışma alanının arazi kullanım planı, arazileri, arazi kullanım kabiliyet 
sınıflarına dayalı olarak belirlenmiştir.  Bu amaçla öncelikle çalışma alanı 
topraklarının arazi kullanım kabiliyet sınıfları yorumlanarak ideal arazi 
kullanım durumu belirlenmiştir. İkinci aşamada ideal arazi kullanım durumu 
güncel arazi kullanım durumu ile karşılaştırılarak yanlış arazi kullanım 
durumu belirlenmiştir.  Son aşamada ise mümkün olan arazi geliştirme 
işlemleri yapılmış gibi kabul edilerek potansiyel arazi kullanım planı 
hazırlanmıştır. 
 
Arazi kullanım planlamasına esas olan arazi kullanım kabiliyet sınıflaması 
(Klingebiel Montgomery, 1961), arazi sahiplerine ve diğer kullanıcılar 
toprak haritalarını kullanma ve yorumla olanağı sağlamak toprak potansiyeli 
ve amenejman sorunları ile ilgili genelleştirmelere dayanmaktadır.  Yalnızca 
fiziksel uygunluk değerlendirmesine dayalı olmakla birlikte pratik olması ve 
tüm Türkiye arazilerinin arazi bu yönteme göre tamamlanmış olması 
nedeniyle oldukça önemli avantaja sahiptir.  Arazi kullanım kabiliyet 
sınıflaması sistemi kabiliyet sınıfları, alt sınıfları ve kabiliyet birimlerinden 
oluşmaktadır.  
 
Romen rakamları ile gösterilen arazi kullanım kabiliyet sınıfları sekiz sınıf 
(I, II, II, IV, V, VI, VII, ve VIII) olup toprak kullanım kısıtlamalarının 
düzeyi I. sınıftan VIII. Sınıfa doğru giderek artmaktadır.  İlk dört sınıf  (I, II, 
III ve IV) işlemeleri tarıma elverişi olmasına rağmen son dört sınıf (V, VI, 
VII, VIII) toprak işlemeli tarımsal üretime uygun değildir. Arazi kullanım 
kabiliyet sınıfları daha detaylı kısıtlama ve kullanım potansiyelleri aşağıda 
verilmiştir ( Dinç ve ark.1987). 

I. sınıf araziler, bir veya iki hafif derecede sınırlandırmaya sahip olup 
ekstrem toprak ve amenejman istekleri olan birkaç kültür bitkisi dışında 
yöreye adapte olmuş tüm tarımsal kullanımlar ile çayır mera ve orman 
kullanımları için uygundurlar.  Bu araziler düz yada düze yakın eğime sahip, 
çok derin, tuzcululuk alkalilik ve drenaj sorunu bulunmayan yüksek 
üretkenliğe sahip topraklardır.  

II. sınıf araziler, hafif derece sınırlandırmalar sahip çok kolay 
uygulamalarla iyileştirilebilecek arazilerdir. Birkaç kültür bitkisi dışında 
yöreye adapte olmuş tüm kültür bitkileri yanı sıra mera ve orman 
yetiştiriciliğine uygundurlar.  Bu araziler hafif derecede eğimli, derin, orta 
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derede su yada rüzgar erozyonuna maruz, hafif derecede tuzluluk, alkalilik 
veya drenaj sorununa sahip üretkenlikleri iyi arazilerdir.  

III. sınıf araziler orta derecede sınırlandırmalara sahip iyileştirilmeleri II 
sınıf arazilerden daha zor olan arazilerdir.  Yöreye adapte olmuş kültür 
bitkilerinin çoğuna ve mera ve orman kullanımlarına uygundurlar.  Sahip 
oldukları sınırlandırmalar ürün miktarını, ekim dikim ve hasat zamanını ve 
bitki seçimini kısıtlayan orta eğime sahip, orta derin, şiddetli su veya rüzgar 
erozyonuna maruz, orta derecede tuzluluk, alkalilik ve drenaj sorununa ve 
kolayca düzeltilmeyen verimlilik sorununa sahip arazilerdir.  

IV. sınıf araziler sahip oldukları kısıtlamalar nedeniyle birkaç kültür bitkisi 
dışındaki kullanımlara uygun olmayan arazilerdir.  Bu araziler dik eğimli, 
sığ, şiddetli su ver rüzgar erozyonuna maruz, şiddetli tuzluluk, alkalilik ve 
drenaj sorununa ve düşük üretkenlik kapasitesine sahiptirler.  Bu arazilerin 
işlenmeleri durumunda toprak koruma önlemlerinin uygulamak zor 
olduğundan dikkatli yönetilmeleri gerekmektedir.  

V. sınıf araziler, taşlılık, drenaj ve tuzluluk gibi sorunlarının 
iyileştirilmeleri mümkün olmasına rağmen güncel durumda kültür 
bitkilerinin yetiştirilmesine uygun olamayan arazilerdir.  Çayır mera ve 
orman yetiştiriciliğine uygundurlar.  

VI. sınıf araziler şiddetli kısıtlamalar yüzünden mera ve orman dışında 
kültür bitkilerinin yetiştirilmesine uygun olmayan arazilerdir.  Bu araziler 
çok dik eğim, çok sığ toprak derinliği, çok şiddetli erozyona maruz, şiddetli 
tuzluluk, alkalilik, drenaj sorununa sahip olmaları nedeniyle çok düşük 
üretkenlik kapasitesine sahiptirler.  Bu arazilerin sahip oldukları kısıtlamalar 
ağaçlandırma faaliyetlerini engelleyecek düzeyde dildir. 

VII. sınıf araziler çok şiddetli kısıtlamalar nedeniyle toprak koruma ve 
amenejman çalışmalarına dahi izin vermeyen arazilerdir.  Bu nedenle doğal 
bitki örtüsü korunması dışında herhangi bir amenejman işlemine izin 
vermezler.  Sarp veya çok sarp eğimli, çok sığ, çok şiddetli erozyona maruz, 
çok şiddetli taşlılık, tuzluluk, alkalilik veya drenaj sorununa sahip 
topraklardır. 

VIII. sınıf araziler su yüzeyler, dere yatakları, veya çıplak kayaları veya 
yerleşim alanlarını kapsar.  Yerleşim alanları içerisindeki rekreasyon alanları 
dışında bitki örtüsünden hemen hemen tamamen yoksundurlar. 
 
Arazi kullanım kabiliyet alt sınıfları kısıtlayıcı faktörün türünü belirlemekte 
olup dört arazi kullanım kabiliyet alt sınıfı bunmaktadır. Bunlar; s) toprak 
kısıtlamaları, e)erozyon ve eğim kıtlamaları, w) drenaj kısıtlamaları ve 
c)iklim kısıtlamaları. Arazi kullanım kabiliyet birimleri ise benzer 
amenejman uygulamalarını gerektiren arazileri tanımlar.  Bu çalışmada tüm 
veri yönetimi ve analizleri ArcGIS 9.0 yazılımı (ESRI,2004) ile 
gerçekleştirilmiştir. 
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4.BULGULAR VE TARTIŞMALAR 
4.1 Güncel Arazi kullanım Durumu 
Çalışma alanı, esas olarak meşe, kızıl çam, karaçam, sedir ağaçlarından 
oluşan orman, çeşitli buğdaygil ve baklagil yem bitkilerini içeren mera, ve 
kışlık ve yazlık olarak yetiştirilen kültür bitkilerinden oluşmaktadır.  Bunun 
yanı sıra vadi tabanlarında galeriler halinde çeşitli meyve çeşitleri 
yetiştirilmektedir.  Ayrıca güney bölgelerde az da olsa Antep fıstığı ve bağ 
plantasyonları yer almaktadır. Araştırma alanının orman amenejman 
planlarına göre arazi kullanım durumu şekil 3 te görülmektedir.  Buna göre 
orman alanları çalışma alanının güney batısında ve kuzey doğusunda 
yoğunlaşmaktadır.  Mera alanları ise daha çok orta ve kuzey kesimlerdeki 
yüksek arazilerde yer almaktadır.  Tarım alanları güneydeki engebeli araziler 
ile kuzeydeki vadi tabanlarında yer almaktadır.   
  

 
Şekil 3. Çalışma alanının orman amenejman planından elde edilen arazi 

kullanımı Anonimous (2008) den yararlanılarak hazırlanmıştır. 
 
Orman amenejman planlarında sulu tarım alanları ayırt edilmediğinden sulu 
tarım alanları uydu görüntülerinin sınıflandırılmasıyla belirlenmiştir.  Vadi 
tabanlarındaki düzlüklerde ve vadi içerisindeki akarsular boyunca daha çok 
sulu tarım alanları yer almaktadırlar (Şekil 4). Orman amenejman planlarına 
göre elde edilmiş arazi kullanımı ile; uydu görüntüleri ile belirlenmiş sulu 
tarım alanlarının birleştirilmesiyle çalışma alanının güncel arazi kullanım 
durumu elde edilmiştir (Şekil 5).  Bunara göre çalışma alnının büyük bir 
 



Baraj Havzalarında Ormancılık I. Ulusal Sempozyumu 
29 – 30 Nisan 2008 

 

338 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 4. Çalışma alanının uydu görüntülerinden elde edilen sulu tarım 

alanları 
 

 
Şekil 5. Çalışma alanının güncel arazi kullanım durumu 
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kısmını tarım alanları oluşturmasına rağmen (% 48; bu alanların çok az bir 
kısmında (4655 ha) sulu tarım yapılmaktadır.  Tablo 1 de çalışma alanın 
arazi kullanım dağılımı görülmektedir.  
 
Tablo 1. Kartalkaya Baraj Havzası Güncel Arazi Kullanım dağılımı 

Arazi Kullanımı            Alan (Ha) Oran (%) 
Orman 30145,6 34,39 
Kuru tarım 42183,2 42,81 
Sulu tarım 4655,2 5.31 
Mera 13209,1 15,07 
Yerleşim 1024,5 1,17 
Su yüzeyleri  1107,7 1,26 
Toplam 87670,1 100,00 

 
4.2. Arazi Kullanım Planı 
Çalışma alanının  % 48 ‘i tarımsal amaçla kullanılmasına rağmen, arazi 
kullanım kabiliyet sınıflarına göre işlemeli tarıma elverişli (I, II, II ve IV 
sınıf) araziler  %36 oranındadır (Tablo 2). Bu oran, Türkiye ortalamasının 
(yaklaşık %25) üzerindedir (Dinç ve ark.1987).  İşlemli tarıma elverişli 
alanlar çalışma alanının güneyindeki hafif eğimli engebeli alanlar ile vadi 
tabanlarında yer alırken işlemeli tarıma elverişli olmayan alanlar batıdan 
doğuya doru uzanan dağlık alanlarda yer almaktadırlar (Şekil 6).  
 
Tablo 2. Kartalkaya Baraj Havzası Arazi Sınıfları dağılımı 

Arazi Sınıfı           Alan (Ha)           Oran (%) 
I 2229,1 2,5 
II 5742,2 6,5 
III 7251,5 8,3 
IV 16370,6 18,7 
VI 14256,3 16,3 
VII 36432,3 41,6 
VIII 4439,7 5,1 

Diğer 948,5 1,1 
Toplam 87670,1 100,0 

 
İşlemeli tarıma everişli alanlardan erozyon problemi olmayan I sınıf alanlar 
vadi tabanlarında çok az alan (%2.5) kaplamaktadırlar. Buna hafif derecede 
erozyon problemi olan alanlar da dahil edildiğinde; işlemeleri tarıma 
elverişli alanların büyük bir kısmı orta ve şiddetli erozyon problemine 
maruzdurlar (Şekil 7). Bu alanlar esas olarak çalışma alanındaki en yüksek 
sediment verimine sahip alanlardır.  Genelde olarak kalker ve gevşek 
bağlantılı konglomera ve koluviyal ana materyaller üzerinde oluştuklarından 
(Şekil 8); genelde zayıf agregat stabilitesine sahiptirler (Doğan ve ark.,2000; 
Yılmaz ve ark. 2005). Bunun yanı sıra çalışma alnının büyük çoğunluğunun 
dik ve çok dik eğime sahip olması da (Şekil 9) erozyon problemini artıran 
diğer bir nedendir. 
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Şekil 6.Çalışma alanının arazi kullanım kabiliyet (AKK)  sınıfları. 

Annimous (2007)den yararlanılarak düzenlenmiştir 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 7. Çalışma alanın erozyon durumu. Topraksu, (1973)  ten 

yararlanılarak düzenlenmiştir 
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Şekil 8. Çalışma alanının genel jeoloji haritası. MTA sayısal jeoloji 
haritasından yararlanılarak düzenlenmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 9. Çalışma alanının eğim sınıfları dağılımı 
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Çalışma alanındaki arazi kullanım tiplerinin arazi kullanım kabiliyet sınıfları 
incelendiğinde (Tablo 2) halen işlemeli tarım yapılan alanların yaklaşık % 
40’ının işlemeli tarıma elverişli olmayan VI ve VI sınıf araziler olduğu 
görülmektedir.  Erozyon probleminin kontrol altına alınmasında toprakların  
 
Tablo 2. Arazi kullanım tiplerinin arazi kabiliyet sınıfları dağılımı 
 

Arazi Kullanım Tipleri 
AKK Orman Tarım Mera Baraj 

Gölü 
Yerleşim 

I 258,2 1785,7 30,4 162,7 11,3 
II 96,5 5244,9 40,4 250,1 160,5 
III 600,8 6489,9 83,2 23,4 139,4 
IV 

3751,8 11692,7 919,7 34,8 123,5 
VI 5397,7 7259,8 1585,7 16,7 103,2 
VII 

20441,5 9091,2 6990,1 37,8 204,5 
VIII 101,0 531,5 3792,5 1107,7 15,3 

Toplam 
30665,3 42183,213444,2 582,2 1024,5 

 
kabiliyetlerine göre kullanılması büyük önem taşımaktadır.  Bu nedenle 
işlemeli tarıma elverişli olmayan alanların diğer kullanımlara dönüştürülmesi 
öngörülmüştür.  Bu amaçla VI sınıf araziler orman, VII sınıf arazilerin mera 
olarak kullanılması, VIII sınıf alanların ise doğal hayata terk edilmesi 
planlanmıştır (Şekil 10).  Böylece tarımsal amaçla kullanılan 16881 ha alan 
diğer kullanımlara tahsis edilecektir. 
 
Çalışma alanında toprak kayıplarının azaltılması için sadece arazilerin 
kabiliyetlerine kullanılması yeterli değildir. Zira II, III ve IV sınıf araziler de 
ciddi erozyon tehdidiyle karşı karşıyadırlar.  Çoğunlukla kışlık tahıl üretimi 
yapılan bu alanlarda hemen hemen hiçbir erozyon kontrol önlemi 
alınmamaktadır. Bu nedenle geleneksel toprak işleme ve tarımsal faaliyetler 
yerine yeni üretim teknik ve yöntemleri geliştirilmesi gereklidir. Çalışma 
alanındaki geleneksel tarımsal faaliyetleri değiştirecek ve dönüştürecek 
tedbirlerin başında ise sulama olanaklarının geliştirilmesidir. Çalışma 
alanındaki güncel su kaynakları işlemeli tarım alanlarının sulanması 
mümkündür. Şekil 11’ de sulanması mümkün alanlar görülmektedir. Şekilde 
de görüldüğü gibi 1000 m nin altında yükseltiye sahip alanlar potansiyel 
olarak sulama projeleri geliştirilecek alanlardır. 
 
Gerek işlemeli tarıma elverişli olmayan alanların diğer kullanımlara terk 
edilmesi gerek se de tarımsal alanlarda geleneksel tarımsal faaliyetler yerine 
yeri tarım tekniklerinin geliştirilmesi toprak kayıplarını önemli derecede  
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Şekil 10. Çalıma alanının potansiyel arazi kullanım planı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 11. Potansiyel olarak sulama projesi gerçekleştirilecek alanlar.(670-

1000 m yükseltileri arası) 
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azaltacaktır. Nitekim Çin de %45 ten ha yüksek eğime sahip alanlarda 
tarımsal üretin terk edilmesi sonucu toprak kayıplarında % 50 den fazla 
azalma olmuştur (Ma ve ark.2003). Yine Oğuzakan (2004) ideal arazi 
kullanım planlaması sonucu toprak kayıplarında %60’a yakın azalma 
olacağını tahmin etmiştir. Diğer kullanımlara tahsis edilen tarım alanları ile 
sulama olanaklarının geliştirtmesiyle geleneksel ürün desenindeki değişimle 
yaklaşık 36 000 ha alanda erozyon büyük oranda azalacaktır.  
 
5.SONUÇ VE ÖNERİLER 
Kartalkaya barajı, içme suyu, sulama, taşkın koruma gibi çok önemli 
fonksiyonları olan bir barajdır. Kartalkaya Barajının depolama hacmi 198 
milyon m3 olup 30 yılda yaklaşık 30 milyon m3 sediment ile dolmuştur 
(2000 yılı). Buna göre Kartalkaya barajına yılda yaklaşık 1 milyon m3 
sediment taşınmaktadır. Bu sedimentin büyük çoğunluğu barajın kuzeyinde 
ve güneydoğusunda yer alan tarım alanlarından gelmektedir. 
 
Havzanın büyük bir kısmı (% 54) şiddetli veya çok şiddetli erozyon tehdidi 
altındadır. Tarım alanlarının % 40’ işlemeli tarıma elverişi olmayan 
arazilerdir. Bu değer Türkiye ortalamasının (%25) üzerindedir. 
 
Havzada toprak kayıplarınına azaltılması amacıyla aşağıdaki önlemlerin 
alınması zorunludur. Öncelikli olarak büyük sediment üretim kapasitesine 
sahip yan kollar üzerinde tersib bentleri yapılmalıdır. 
 
Ağaçlandırma çalışmalarına hız verilmelidir. Bu amaçla arazi kullanım 
planları yapılarak işlemeli tarıma elverişli olmayan (VI ve VII. Sınıf) araziler 
orman ve meraya terk edilmelidir. Bu bağlamda özel ormancılık teşvik 
edilmeli, gerekirse özel mülkiyetteki araziler devlet tarafından 
ağaçlandırılarak bakım ve koruması kendilerine bırakılmalıdır. 
 
İşlemeli tarıma uygun arazilerin damla sulama yöntemiyle sulama olanakları 
geliştirilmeli ve bu alanlarda yüksek gelir getirici ürünler yetiştirilmelidir. 
Özellikle ciddi erozyon problemiyle karşı karşıya olan III ve IV sınıf 
arazilerde özellikle meyve yetiştiriciliği teşvik edilmelidir. Böylece bir 
yandan tarım alanlarında toprak kayıpları azaltılırken diğer yandan yöre 
halkının gelir düzeyi yükseldiğinden mera ve orman alanları üzerinde baskı 
azalmış olacaktır.  
 
Havzalar için devlet, özel sektör, yerel yönetim ve sivil toplum 
kuruluşlarından oluşan “Havza Yönetim Birimi” oluşturulmalıdır. Havza 
yönetim biriminde görev alan tüm kuruluşların havzada toprak ve su 
kaynaklarının geliştirilmesi için kaynak aktarmaları sağlanmalıdır. Bu 
bağlamda enerji, içme suyu ve sulama açalı su kullanan kuruluşların kısmen 
de olsa bunun bedelini ödemeleri bir yaklaşım olarak düşünülebilir. 
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