
ULUSLARARASI GEDİZ VE EGE NEHİR HAVZALARI 
SEMPOZYUMU

EDİTÖRLER / EDITORS
PROF. DR. ALPER BABA

PROF. DR. HÜLYA YÜCEER

YARDIMCI EDİTÖRLER / CO-EDITORS
NİLÜFER TİROL KIRÇİÇEK

YİĞİTHAN KAZANCI

TASARIM / DESIGNTASARIM / DESIGN
ZEYNEP ÖZKAYA

İZMİR, 2022

INTERNATIONAL GEDIZ AND AEGEAN RIVER BASINS 
SYMPOSIUM



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



International Gediz and Aegean River Basins Symposium (GEDIZSYMP2022) 
Uluslararası Gediz ve Ege Nehir Havzaları Sempozyumu (GEDIZSEM2022) 

28-29 November 2022 / 28-29 Kasım 2022 

 

 

2 
 

ULUSLARARASI GEDİZ VE EGE NEHİR 

HAVZALARI SEMPOZYUMU  

 

 

Editörler/Editors 

Prof. Dr. Alper Baba  

Prof. Dr. Hülya Yüceer 

 

Yardımcı Editörler/Co-Editors 

Nilüfer Tirol Kırçiçek 

Yiğithan Kazancı 

 

Tasarım/Design 

Zeynep Özkaya 

 

 

 

GEDİZSEM2022 / GEDIZSYMP2022 

Uluslararası Gediz ve Ege Nehir Havzaları Sempozyumu 

International Gediz and Aegean River Basins Symposium 

 

28-29 KASIM/NOVEMBER 2022 

İZMİR/TÜRKİYE 

GEDİZSEM2022-ULUSLARARASI GEDİZ VE EGE NEHİR 

HAVZALARI SEMPOZYUMU, 28-29 KASIM 2022, İZMİR/TÜRKİYE 

GEDIZSYMP2022-INTERNATIONAL GEDIZ AND AEGEAN RIVER 

BASINS SYMPOSIUM, 28-29 NOVEMBER 2022, IZMIR/ TÜRKİYE 



International Gediz and Aegean River Basins Symposium (GEDIZSYMP2022) 
Uluslararası Gediz ve Ege Nehir Havzaları Sempozyumu (GEDIZSEM2022) 

28-29 November 2022 / 28-29 Kasım 2022 

 

 

3 
 

GEDİZSEM2022-ULUSLARARASI GEDİZ VE 

EGE NEHİR HAVZALARI SEMPOZYUMU 

GEDIZSYMP2022-INTERNATIONAL GEDIZ 

AND AEGEAN RIVER BASINS SYMPOSIUM 

 

Editörler / Editors 

Prof. Dr. Alper Baba  

Prof. Dr. Hülya Yüceer 

 

Yardımcı Editörler / Co-Editors 

Nilüfer Tirol Kırçiçek 

Yiğithan Kazancı 

 

Tasarım/ Design 

Zeynep Özkaya 

 

 

 

 

Düzenleme Kurulu / Regulatory Board 

İzmir Büyükşehir Belediyesi / Izmir Metropolitan Municipality 

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü / Izmir Institute of Technology 

GEMA Vakfı / GEMA Foundation 

Ege Belediyeler Birliği/ Aegean Municipalities Union 

 

 

 

ISBN: 978-975-6590-20-1  



International Gediz and Aegean River Basins Symposium (GEDIZSYMP2022) 
Uluslararası Gediz ve Ege Nehir Havzaları Sempozyumu (GEDIZSEM2022) 

28-29 November 2022 / 28-29 Kasım 2022 

 

 

4 
 

ÖNSÖZ 

Su, canlılığın temelini oluşturan ve yaşamsal işlevlerin gerçekleşmesinde en 

çok gereksinim duyulan doğal bir kaynak olup yeryüzündeki tüm canlılar için 

vazgeçilemez bir unsurdur. İnsanlar, suya olan gereksinimlerini yerüstü ve  

yeraltı sularından sağlamaktadırlar. Ancak, günümüzde su kaynaklarını tehdit 

eden iklim değişikliği, aşırı kentleşme, insan kaynaklı faktörler gibi nedenlerle 

ihtiyacımızı karşılayacak nitelikteki su azalmakta ve kirlenmektedir. Nehirler 

ve havzaları bu bağlamda ana su kaynakları olup havza ölçeğinde güvence 

altına alınmaları, nitelikli suya erişimi sürdürülebilir kılacaktır. Özellikle son 

yıllarda iklim değişikliğinin Ege Nehir Havzalarında bulunan yerüstü ve yeraltı 

sularına ciddi anlamda negatif etkisi olmaktadır. Ayrıca, hızlı nüfus artışına 

bağlı olarak artan su ihtiyacına karşın, uygun kaynak varlığının azlığı ve gün 

geçtikçe gelişen sanayi ve tarımsal faaliyetler sonucu çıkan aşırı kullanım, 

özelliklede havzalardaki yeraltı suyu kaynaklarında düşüşler ve kirlilik 

oluşumu nedenleriyle yaşanan sorunlar, havzalardaki su kaynaklarının 

korunmasına ve geliştirilmesine ilişkin planların acil yapılmasını zorunlu 

kılmaktadır. 

Yüzyıllar boyu Anadolu topraklarında pek çok medeniyetin yerleşip 

gelişmesine olanak sağlamış, Batı Anadolu’dan doğup Ege Denizi’ne dökülen 

nehir havzaları, günümüzde de verimli kaynakları sayesinde tarım ve sanayi 

açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Başta Gediz Havzası olmak üzere, 

diğer Ege Nehir Havzaları kaynaklarının sorunları ve güncel bilimsel 

çalışmalar Uluslararası Gediz ve Ege Nehir Havzaları Sempozyumu - 

GEDİZSEM2022 kapsamında ele alınmıştır.   

Sempozyum İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), İzmir Büyükşehir 

Belediyesi (İBB), Gediz Havzası Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma, Çevre 

ve Kalkınma Vakfı (GEMA) ve Ege Belediyeler Birliği (EBB) işbirliği ile 28-

30 Kasım 2022 tarihileri arasında İzmir Ahmet Adnan Saygun Sanat 

Merkezinde düzenlenmiştir. Sempozyumu İYTE den Uluslararası Su 

Kaynakları Bölümü, Tasarım Mimarlık ve Kent Araştırmaları Merkezi 

(TAMİKAM) ve İBB den İZSU desteklemiştir. Sempozyum kapsamında ilk 

iki gün (28 -29 Kasım) davetli konuşmacılar ve katılımcıların bildiri sunumları 

yapılmış, ardından bir panel ile paylaşılan bilgiler tartışılmıştır. 30 Kasım günü 

yapılan teknik gezi ile Gediz Nehri havzasını yerinde incelenmiştir.  

Sempozyumda; başta Gediz Havzası olmak üzere Ege Denizi’ne dökülen 

havzalarımızın sürdürülebilirliğine yönelik izlenecek stratejiler, su havzası 

yönetiminde eşgüdüm ve katılımcılığın güçlendirilmesine yönelik kurumsal ve 

yasal düzenlemeler, farklı kurum ve kuruluşlarca su havzalarında yürütülen 

havza yönetim planlaması ve uygulamalarına yönelik çalışmalar, havza bilgi 

tabanının, izleme ve değerlendirme kapasitelerinin güçlendirilmesi ve havza 

yönetimi için ortak bir izleme ve değerlendirme sisteminin oluşturulmasına 

yönelik stratejiler ele alınmıştır. Ayrıca, havza kaynaklarının korunması, 

geliştirilmesi ve sürdürülebilirliği, havzalarda alternatif projeler ve 
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uygulamaların ekolojik, ekonomik ve sosyal maliyetlerinin, içsel ve dışsal 

etkilerin değerlendirilmesi panel kapsamında tartışılmıştır. 

GEDİZSEM2022’de gerçekleştirilen sözlü bildiri ve davetli konuşmacı 

sunumlarının genişletilmiş özetlerinin derlendiği bu kitapta, Türkiye, 

Azerbaycan, Ürdün, ABD, Almanya, Hollanda, İtalya ve İspanya’dan 26 adet 

bildiri ve 6 adet konuşma özeti bulunmaktadır. Bildirilerin kabulü ve basımı 

süreci, Sempozyumun amaç ve konularına uygunluk açısından özetlerin 

değerlendirilmesi, kabul edilen genişletilmiş özetlerin Bilim Kurulu üyelerince 

değerlendirilmeleri ve son aşamada Editörlükçe kontrolü aşamalarından 

oluşmuştur.  

Sempozyum’a bildiri göndererek araştırma ve bilgilerini paylaşan tüm 

yazarlara, bildirileri kıymetli zamanlarını ayırarak değerlendiren Bilim Kurulu 

üyelerine, Bildiri Kitabı’nın basımında yardımlarını esirgemeyen Ege 

Belediyeler Birliği’ne, Çağrılı Konuşmacı olarak Sempozyum’a katkıda 

bulunan Prof. Dr. Hafzüllah Aksoy, Prof. Dr. Mehmet Ekmekçi, Dr. Eban Z. 

Bean, Prof. Dr. İhsan Bülent Okur, Prof. Dr. Orhan Gündüz, Dr. Esen Momol 

ve Dr. Mark Clark’a, sözlü bildiri sunan tüm katılımcılara, Sempozyum’a 

destek veren kamu kurum ve kuruluşlarla meslek örgütlerine ile meslek 

derneklerine, Sempozyum’a ev sahipliği yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi 

yöneticilerine ve Sempozyum’da görev alan İBB personeli, İYTE öğrencileri 

ve GEMA vakfı üyelerine şükranlarımızı sunarız.  

 

 

Sempozyum Düzenleme Kurulu Adına                                                                        

Prof. Dr. Alper BABA ve Prof. Dr. Hülya YÜCEER 
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PREFACE 

Water is a natural resource that forms the basis of life and is a vital element for 

all living things on earth. Humans meet their water needs from surface and 

groundwater. However, due to reasons such as climate change, excessive 

urbanization, and human-induced factors that threaten water resources, the 

amount of good quality water is decreasing and getting polluted. In this 

context, rivers and their basins are considered as the main water resources and 

securing them at the basin scale will sustain access to quality water. Especially 

in recent years, climate change has a serious negative impact on the surface 

and groundwater resources of the Aegean River Basins. In addition, challenges 

such as the scarcity of available resources and the excessive use resulting from 

industrial and agricultural activities to meet the increasing water demand due 

to rapid population growth, the decrease in groundwater resources in the 

basins, and the problems experienced due to pollution formation, call for 

urgent planning actions for the protection and development of water resources 

in the basins.  

Flowing into the Aegean Sea from Western Anatolia, river basins, which have 

enabled many civilizations to settle and develop in Anatolian lands for 

centuries, still have significant potential in terms of agriculture and industry 

thanks to their productive resources. In this context, International Gediz and 

Aegean River Basins Symposium. GEDIZSYMP2022 aims to form a platform 

to discuss the problems and scientific studies on the Aegean River Basins, 

especially the Gediz River Basin.   

The symposium was held between 28-30 November 2022 in İzmir Ahmet 

Adnan Saygun Art Center, with the collaboration of İzmir Institute of 

Technology (İZTECH), İzmir Metropolitan Municipality (İBB), Gediz Basin 

Anti-Erosion, Afforestation, Environment and Development Foundation 

(GEMA) and Aegean Municipalities Union (EBB). It was also supported by 

the International Department of Water Resources from IZTECH, the Center 

for Design, Architecture and Urban Studies (TAMIKAM) and IZSU from İBB. 

In the first two days of the symposium (28 -29 November), the invited speakers 

and participants presented papers, which was followed by a panel where the 

information shared was discussed. Finally, the technical trip on November 30 

provided an opportunity to on-site examination of the Gediz River Basin. 

In the symposium; strategies to be followed for the sustainability of Aegean 

River Basins, especially the Gediz Basin, institutional and legal measures to 

strengthen coordination and participation in water basin management, studies 

on basin management planning and practices carried out by different 

institutions and organizations in water basins, monitoring, and evaluation of 

the basin knowledge-base and strategies for strengthening their capacity and 

establishing a common monitoring and evaluation system for watershed 

management were discussed. In addition, the protection, development, and 

sustainability of watershed resources, the evaluation of ecological, economic 
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and social costs of alternative projects and practices in the basins, and internal 

and external effects were discussed within the scope of the panel. 

This book compiles the extended abstracts of oral and invited speaker 

presentations at GEDIZSYMP2022. There are 26 papers and 6 speech 

summaries from Turkey, Azerbaijan, Jordan, USA, Germany, Netherlands, 

Italy, and Spain. The process of acceptance and publication of the papers 

consisted of the evaluation of the abstracts in terms of compliance with the 

aims and topics of the Symposium, the evaluation of the accepted extended 

abstracts by the members of the Scientific Committee, and the final stage of 

the editorial review. 

We are grateful to all the authors who shared their research and knowledge 

with their presentations, to the members of the Scientific Committee who 

spared their precious time to evaluate the papers, to the Union of Aegean 

Municipalities for their assistance in the publication of the Proceedings Book, 

and to Prof. Dr. Hafzullah Aksoy, Prof. Dr. Mehmet Ekmekci, Dr. Eban Z. 

Bean, Prof. Dr. İhsan Bulent Okur, Prof. Dr. Orhan Gunduz, Dr. Esen Momol 

and Dr. Mark Clark who delivered significant speeches, to public institutions 

and organizations, professional organizations and professional associations 

that supported the Symposium, Izmir Metropolitan Municipality 

administrators and staff who hosted the Symposium, and IZTECH students and 

GEMA foundation members who took part in the Symposium. 

 

 

On Behalf of The Symposium Regulatory Board 

Prof.Dr. Alper BABA and Prof.Dr. Hülya YÜCEER 
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ABSTRACT 

An overview of Gediz and Kucuk Menderes River basins in the Aegean region 

of Turkey is presented in the context of drought. Our analysis showed that both 

river basins have experienced a common 10-year dry period being strongest in 

1992. Our further analysis taught that drought risk management is a complex 

and challenging problem which is exacerbated with the human effect. We 

understand that water demanded by the society under drought conditions can 

be better supplied through a collaborative work of stakeholders such as the 

research, the practice and the governance. 

Keywords: Drought, drought management, Gediz River Basin, Kucuk 

Menderes River Basin 

 

1. INTRODUCTION 

Drought is a worldwide problem and Turkey has no exemption for this issue. 

Its importance increased due to climate change, and the relevance of human 

has made it a socio-hydrological problem (Cavus et al., 2022; Aksoy, 2022). 

An interest focused on drought is observed among the scientific community in 

Turkey. At the same time, public organizations have prepared management 

plans seeking near- and far-future solutions for drought mitigation at river 

basin scale (GDWM, 2019). 

Here, we present results of a set of case studies we performed for Gediz and 

Kucuk Menderes River basins. Results are meaningful enough to express the 

importance of drought and to demonstrate its complex and challenging 

structure. Droughts observed in the past provided us with an understanding to 

foresee future droughts. 
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2. MATERIAL AND METHOD  

Gediz and Kucuk Menderes River basins are located in the Aegean region of 

Turkey with Mediterranean climatic characteristics. Irrigated agriculture is 

primarily practiced, and there exist substantial industrial activities in the river 

basins. Izmir metropolitan area is substantially supplied by groundwater 

resources from the Gediz River Basins. Monthly precipitation data of 35 and 5 

meteorological stations were used for Gediz and Kucuk Menderes river basins, 

respectively. The Dimensionless Precipitation Anomaly Index (DPAI) of Eris 

et al. (2020) was calculated to identify dry periods together with the 

Standardized Precipitation Index (SPI) of McKee et al. (1993) for drought 

analysis.  

3. RESULTS 

Monthly precipitation data were aggregated into annual data for the DPAI 

analysis. We found that Gediz and Kucuk Menderes River basins experienced 

a common dry period of 10 years (from 1985 to 1994) with the most severe 

drought observed in 1992 (Figure 1). The common dry period can be extended 

back to 1982 when two slightly wet years in Kucuk Menderes River basin are 

ignored.  

SPI-based analysis indicated the same dry periods and showed that milder 

droughts were observed with higher probability than stronger droughts. Once 

observed, drought affects the entire river basin with changing severity over the 

river basin. Future projections under climate change scenarios performed for 

the Kucuk Menderes River basin showed higher frequency for stronger 

droughts towards the end of the 21st century. This reflects the more frequent 

flash droughts, which would not be surprising for the Gediz River basin where 

the human triggers the drought by discharging groundwater in an unsustainable 

way (Yildirim and Aksoy, 2022).  

 
Figure 1. Dry periods identified by the DPAI for Gediz and Kucuk Menderes 

River basins 
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4. CONCLUSIONS 

We conclude that: (i) The probability of stronger droughts are expected to 

increase under climate change scenarios towards the year 2100, (ii) Drought 

intensity increases at short time scales indicating the more frequent flash 

droughts, (iii) Water allocation and drought management plans of river basins 

should be prepared through collaboration of stakeholders.  
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ÖZET 

Türkiye’nin Ege Bölgesi'nde yer alan Gediz ve Küçük Menderes havzalarına 

kuraklık bağlamında genel bir bakış sunulmaktadır. Yaptığımız inceleme, her 

iki havzada 1992'de en güçlü olmak üzere 10 yıllık ortak bir kurak dönem 

yaşandığını göstermiştir. Diğer incelemelerimiz de kuraklık risk yönetiminin 

insan etkisiyle şiddetlenen karmaşık ve zorlu bir sorun olduğunu öğretmiştir. 

Toplumun kuraklık koşulları altındaki su talebinin araştırma, uygulama ve 

yönetim gibi paydaşların işbirliği içinde çalışması ile daha iyi temin 

edilebileceğini anlaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Kuraklık, kuraklık yönetimi, Gediz Havzası, Kucuk 

Menderes Havzası 
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ABSTRACT   

Achievement of most of the Sustainable Development Goals defined by the 

United Nations by 2030 requires creating a water-secure society and 

environment. Water security is possible by ensuring sustainable management 

of water resources that are directly and adversely affected by climate change. 

Sustainable management of interacting systems such as surface water and 

groundwater resources are threatened by two main pressures: population 

growth and climate change.  The non-linear effects of these factors on water 

resources at the basin scale are reflected even at a greater rate in the cities 

where water management is more problematic. To cope with or mitigate these 

adverse effects requires a review of the current approaches in water resources 

management. In the presented paper, the necessity of a sustainable water 

resources management plant at all levels of administrative units and in 

connection with each other is discussed. 

Keywords: Climate change, urban water management plan, water resources, 

sustainable management, SDG 6 
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ÖZET  

Birleşmiş Milletler tarafından Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri olarak 

tanımlanan ve 2030 yılına kadar gerçekleştirilmesi hedeflenen amaçların 

büyük bir bölümü su açısından güvenli bir toplum ve çevre oluşturmayı 

gerektirmektedir. Su güvenliği, iklim değişikliklerinden doğrudan etkilenen su 

kaynaklarının sürdürülebilir yönetiminin sağlanmasıyla mümkündür. Su 

kaynakları havzalarında, birbirleriyle etkileşim halinde olan yüzey suyu ve 

yeraltı suyu kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi, etkileri doğrusal olmayan 

bir şekilde ivmelenen nüfus artışı ve iklim değişiklikleri gibi iki ana baskı 

unsuru tarafından tehdit altındadır. Su kaynakları havzaları ölçeğinde beklenen 

olumsuzluklar kentlerde daha etkili bir şekilde yansıyacaktır. Bu 

olumsuzluklarla bahsedilebilmesi veya etkilerinin azaltılması su kaynakları 

yönetiminde halen uygulanan yaklaşımların gözden geçirilmesini 

gerektirmektedir. Sunulan bildiride, sürdürülebilir su kaynakları yönetiminin 

farklı ölçeklerdeki yönetsel birimler düzeyinde ve birbirleriyle bağlantılı bir 

şekilde planlanmasının gereği tartışılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: İklim değişikliği, kentsel su yönetim planı, su kaynakları, 

sürdürülebilir yönetim, SKH 6 

1. GİRİŞ 

Türkiye’de 2012 yılında Büyükşehir Yasası olarak bilinen bir değişiklikle 

nüfusun 16220 köy ve 53 belde mahalleye dönüştürülmüş, Türkiye nüfusunun 

% 93’ü il ve ilçe merkezlerinde yaşayan nüfus olarak kaydedilmiştir. Bu 

değişiklik, diğer hizmetlerin yanı sıra kentlerdeki su ihtiyacının 

karşılanmasından sorumlu olan belediyeleri önemli bir sorunla karşı karşıya 

getirmiş, belediyeler kentsel su güvenliğinin sağlamakta güçlük çekmeye 

başlamıştır. Birleşmiş Milletlerin 2015 yılında yapılan Genel Kurulunda 2030 

yılına kadar gerçekleşmesi hedeflenen 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 

(SKH) tanımlanmıştır. Tanımlanan hedeflerin arasında Sürdürülebilir Temiz 

su ve Sıhhi Yaşam (SKH 6), Şehir ve Yaşam (SKH 11) ve Sudaki Yaşam (SKH 

14) başta olmak üzere tüm hedefler doğrudan veya dolaylı olarak su 

kaynaklarının sürdürülebilir yönetiminin gerçekleşmesi ile mümkündür. Buna 

karşın, iklim değişikliklerinin etkileri ile ilgili çalışmaların gösterdiği genel 

etkilerin havza, alt havza ile yeraltı suyu sistemleri ölçeğinde kestirilmesi etkin 

su yönetim planlarının hazırlanması açısından büyük bir önem taşımaktadır. 

Bu doğrultuda karşılaşılan en büyük sorun “değişkenler ve bu değişkenlerin 
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değişim desenleri” ile ilgili belirsizlikler olduğu gözlenmektedir.  

Sunulan bildiride, Türkiye’de su kaynakları havzalarının tanımı başta olmak 

üzere sürdürülebilir su kaynakları yönetimi, sürdürülebilir verim ve emniyetli 

verim gibi sorunlu olan kavram ve yaklaşımlar genelde su kaynakları yönetimi, 

kentsel su yönetimi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri açısından 

irdelenmekte, bu doğrultuda öneriler tartışılmaktadır. 

2. MATERYAL VE METOD 

Su kaynakları yönetimi konusundaki literatürde sık kullanılan çeşitli kavramlar 

mevcuttur. En yaygın kullanılanlar, “etkin yönetim”, “bütüncül yönetim”, 

“emniyetli verim”, “faydalı ihtiyaç”, “sürdürülebilir yönetim” vb. Buna karşın 

bu kavramların tanımladıkları yönetim şeklinin gerektirdiği teknik çalışmalar 

genellikle açık bir şekilde tanımlanmamakta, bu konudaki belirsizlik nedeniyle 

bu konuda hazırlanan farklı kapsamlarda olabilmektedirler. Bu bildiride, 

sürdürülebilirlik ile ilgili terim ve kavramların hedeflerin gerçekleşmesi için 

gerektirdikleri yaklaşım ve çalışmalar üzerinde durulmaktadır.  

3. BULGULAR 

3.1. Su Kaynakları Yönetiminde Ölçek ve Sürdürülebilirlik   

Sürdürülebilir su kaynakları yönetimi, yüzey ve yeraltı suyu kaynaklarının 

etkileşen ve “tek kaynak” oldukları, aynı zamanda su kaynakları ile suya 

bağımlı ekosistemlerin iyi durumlarının birbiri ile ilişkili oldukları gerçeğine 

dayanan yaklaşım gerektirir. Bununla birlikte, su kaynakları açısından 

“sürdürülebilirlik” kavramı, bir yandan, tanımlanan hedefe bağlı olarak 

hidrolojik/hidrojeolojik sistemlerin sürekli kullanılabilirliğini ifade ederken 

diğer yandan su kaynaklarının etkileştikleri ekosistemlerin baskılara karşı 

tepkilerinin ve toparlanabilme kapasitelerinin dikkate alındığı “yönetim” 

yaklaşımını tanımlamaktadır.  

Gerek “sürdürülebilir kullanım/verim” gerekse “sürdürülebilir yönetim” yüzey 

suyu ve yeraltı suyu kaynaklarının oluşturdukları sistemlerin iç dinamikleri ile 

birbirleriyle etkileşimlerinin sayısal ve uzamsal-zamansal ilişki içinde ortaya 

konması zorunludur. Öte yandan, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı 

ve/veya yönetimi, suyun kullanıldığı yönetsel birimler ölçeğinin de dikkate 

alınmasını gerektirmektedir. Havzadan, alt havzaya, bölgesel yeraltı suyu 

sisteminden alt bileşenlere ve yerleşim birimine kadar her ölçekte yönetsel 

birimin belirli aralıklarla güncellenen bir “su yönetim planı” hazırlanmasına 

ve uygulanmasına bağlıdır. Su Yönetim Planlarının en küçük ölçekten 

(belediye) en büyüğüne (havza) “teleskopik” bir şekilde birbirleriyle bağlantılı 

olmaları büyük bir önem taşımaktadır. Aksi halde su kaynakları yönetiminde 

başarılı olma koşulu sağlanamayacaktır.   

3.2. Ekohidrolojik Yaklaşım     

Su kaynakları sistemleri ile etkileşim içinde olan ekosistemlerin “iyi durum 

”unun sağlanması çift yönlü yarar sağlamaktadır. Ekohidrolojik yaklaşım 

olarak tanımlanan ve hidrolojik varlıklar ile biyolojik varlıkların birbirlerini 

karşılıklı etkiledikleri kabulüne dayanan yaklaşım, su kaynaklarının miktar ve 
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kalite açısından “iyi durumu”nun etkileştikleri diğer sistemlerin ”iyi 

durumuna’’ bağlı olduğunu varsaymaktadır. Her iki sistemin iyi durumunun 

sağlanması, bu sistemlerin baskılara karşı verecekleri tepkinin zamanı, süresi 

ve şiddetinin bilgisini gerektirmektedir. Şekil 1’de gösterilen şematik grafikte, 

baskılara karşı tepkilerin “esneklik ve toparlanabilme gücü, duyarlılık, 

dayanım ve yıkım” şeklinde kavramsallaştırılmıştır.  

 

Şekil 1. Hidrolojik ve Ekolojik Sistemlerin Baskılara Karşı Tepki Düzeyleri 

(Ekmekçi, 2010) 

3.3. Kentsel Su Yönetim Planı 

Su kaynakları havzalarında “sürdürülebilir yönetim” yerine “kullanımın 

sürekliliğini” ifade eden “sürdürülebilir kullanım” kavramının tartışılması 

beklenebilir. Su kaynakları havzalarında “sürdürülebilir verim” miktarları 

belirlenmemiş, dolayısıyla havza ölçeğinde sürdürülebilir su kaynakları 

yönetim planları oluşturulamamış iken kentlerde yaşayan nüfusun su 

ihtiyaçlarının sağlıklı bir şekilde karşılanması söz konusu olamayacaktır. 

Kentleşme, kentlere göç, nüfus artışı ve iklim değişikliklerinin olumsuz 

etkileri kentlerde su ihtiyacının karşılanabilmesini daha da güçleştirmektedir. 

Bu açıdan ele alındığında, baskı unsurlarının zamanın bir fonksiyonu olması 

nedeniyle, kentsel su yönetiminin sürdürülebilirliği söz konusu olmayacaktır. 

Bu nedenle, kentsel su yönetimi ile havza ölçeğinde su kaynakları yönetiminin 

“tek bir sistem” içinde değerlendirilmesi, bununla birlikte, kentsel su yönetim 

planlarının “sıfır deşarj” olarak tanımlanabilecek “every drop matter/her damla 

önemlidir” ilkesini hedefleyecek şekilde hazırlanarak uygulamaya konulması 

büyük önem taşımaktadır. Bu hedefin gerçekleşmesi etkin bir kentsel su 

yönetim planının hazırlanması ve SCADA sistemleriyle uygulanmasına bağlı 

olacaktır. Şekil 2, karmaşık olmayan, az bileşenli bir kentsel su yönetim planı 

şeması görülmektedir. Bu şemanın her kutusunda su miktarına ilişkin sayısal 

değerler yer almalıdır. 
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Şekil 2. Kentsel Su Yönetim Planı Örnek Şeması 

4. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Yakın gelecekte beklenen su sıkıntılarının krize dönüşmeden aşılabilmesi, en 

genel anlamda su kaynakları yönetimi ile ilgili olarak halen uygulanmakta olan 

yaklaşımlarda bir paradigma değişikliğini gerektirmektedir. Bu kapsamda, 

yeraltısuyu kaynakları yönetiminde temel alınan “emniyetli verim” 

kavramının sürdürülebilirlik “verim/kullanım” ve “yönetim” açısından 

irdelenmesi gerekmektedir. İklim değişikliğinin neden olduğu meteorolojik 

parameterlerdeki değişkenlik deseni ile ilgili belirsizlik, sürdürülebilir bir su 

kaynakları yönetiminin mümkün olduğu tezini sorgulanabilir hale 

getirmektedir. Bununla birlikte, “her damla değerlidir” ilkesiyle su kaynakları 

yönetiminin havza ölçeğinden, kent ve hatta hane düzeyinde hazırlanacak su 

yönetim planlarının uygulamaya konmasıyla olumsuz etkilerin “su krizi”ne 

dönüşmeden azaltılabileceği öngörülebilir. Bunun için zaman kaybetmeden, 

bilimsel bilgi, teknik olanaklar ve kurumsal yapı bu doğrultuda harekete 

geçirilerek gerekli finans kaynaklarının oluşturulması gerekmektedir.  
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ABSTRACT 

A growing population in Florida is expected to increase freshwater demand by 

3.8 billion liters per day (15%) between 2020 and 2040. More than half of the 

water supplied to residential communities is used for turfgrass irrigation in 

some regions of Florida. Previous studies have shown that amending soil with 

compost before turfgrass establishment can improve soil and turfgrass 

qualities. It is hypothesized that irrigation may be reduced given the improved 

conditions. However, the rate at which compost should be incorporated and the 

extent to which irrigation may be reduced has not been widely studied. We 

established a 120-plot study in Citra, Florida, to test the effect of various 

amendment types, amendment rates, and irrigation rates on St. Augustine 

turfgrass quality and soil properties. Turfgrass quality was evaluated every 1-

2 weeks, and soil samples were collected four times over the course of two 

growing seasons (March-November). Soil properties were significantly 

improved at amendment incorporation rates at or above 164 m3 ha-1 compared 

to unamended plots. Results also suggest that irrigation may be reduced by up 

to 50% when soil is amended at a rate of 329 m3 ha-1 while maintaining 

improved turf quality compared to unamended plots. 

Keywords: Irrigation, hater supply, soil amendments, turfgrass, urban  

1. INTRODUCTION 

Florida, the southernmost state on the east coast of the United States, is 

expected to see their populations grow by 23% (4.8 million people) between 

2020 and 2040 from 21 million to 26 million. This population growth is 

projected to increase water demand, driven largely by the growing public 

sector demand, which is expected to grow 22% (2.2 billion liters per day; bld) 

between 2020 and 2040 (FDEP, 2019). The increase in demand on Florida’s 

water resources poses a challenge to water supply planning efforts that seek to 

ensure adequate water supply while also maintaining the health of freshwater-

dependent ecosystems. It is estimated that landscape irrigation currently 

accounts for 3.6 bld of water deliveries in Florida based on total residential 

water deliveries of 5.7 bld in 2015 (Marella, 2019) and the finding that 

landscape irrigation in Central Florida accounts for 64% of residential water 

use (Haley et al., 2007).  

Sandy soils that are commonly found throughout Florida typically have an 



International Gediz and Aegean River Basins Symposium (GEDIZSYMP2022) 
Uluslararası Gediz ve Ege Nehir Havzaları Sempozyumu (GEDIZSEM2022) 

28-29 November 2022 / 28-29 Kasım 2022 

 

 

33 
 

available water capacity (AWC) of less than 7%, which is relatively low 

compared to finer soil textures that have an AWC ranging from 8 to 21%. 

During the construction of new homes, existing topsoil is usually replaced by 

low-quality fill dirt, lacking organic matter, which is used to regrade the lot. 

Soils in new lots tend to be more compacted compared to pre-urban 

development due to cyclical wetting and drying combined with excessive 

traffic from vehicles and heavy machinery (Gregory et al., 2006; Jim, 1998). 

Compaction and the low organic matter content in urban soils reduces plant-

available water storage and infiltration, while increasing surface runoff, 

compared to soils which are undisturbed (Gregory et al., 2006; Jim, 1998). 

Furthermore, commonly grown warm-season turfgrass species like St. 

Augustinegrass (Stenotaphrum secundatum [Walt.] Kuntze) have a relatively 

shallow rooting depths of only 20-45 cm. Due to soil texture, climate 

conditions, degraded urban soil quality, and inadequate timing and amounts of 

rainfall, turfgrass in much of Florida relies on supplemental irrigation. 

 

Figure 1.  Soil bulk density versus lot age for samples collected from Florida 

lawns and landscaping beds at depths of 0-15 and 15-30 cm. 

While soil characteristics below urban turfgrass systems tends to improve over 

time as bulk density decreases (Figure 1) and soil organic matter increases 

(Pouyat et al., 2006), this process can take years, if not decades. However, soil 

amendments, like compost, have been extensively used to improve soil quality 

in urban and agricultural settings. The incorporation of soil amendments can 

decrease bulk density, increase infiltration rates, increase water holding 

capacity, reduce runoff volume, and improve turfgrass growth compared to 

unamended soils (Bean & Dukes, 2014; Cogger, 2005). As a result, amending 
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urban soils with compost may allow for reduced turfgrass irrigation without 

sacrificing turf quality. 

2. MATERIALS AND METHODS  

This study was conducted at the UF-IFAS Plant Science Research and 

Education Unit (PSREU) located in Citra, FL, USA, which receives an average 

of 1290 mm of rainfall per year. Soils at the study site are deep, excessively 

drained, and rapidly permeable with a sandy texture to a depth of 

approximately 2.5 m (Soil Survey Staff, 2021). 

Two intersecting experiments were allocated a total of 120, 2.4 m by 2.4 m 

plots. One experiment was assigned treatments based on a randomized 

complete block design including four blocks with six amendment treatments 

(unamended control and five commercially available soil amendments referred 

to as A, B, C, D, and E), three amendment application rates (82, 164, 329 m3 

ha-1), and a single irrigation rate (50% ET replacement; 700 mm yr-1); the 

purpose of this experiment was to determine the effect of amendment type and 

rate on turfgrass quality and soil properties. The other experiment was assigned 

treatments based on a completely randomized design with four amendment 

types (unamended control and three amendments referred to as A, B, and C), 

at one amendment rate (329 m3 ha-1) and three irrigation rates (0%, 25%, and 

75% ET replacement; 0, 330, 700, and 990 mm y-1); the purpose of this study 

was to determine the effect of amendment type and irrigation rate on turfgrass 

quality and soil properties.  

The study area was kept bare of vegetative cover for at least four years using 

non-selective herbicides prior to amendment applications, incorporation, and 

sod installation. Compost materials were tilled into the top 15 cm of their 

respective plots using a tractor-mounted rototiller in August 2019. St. 

Augustinegrass (Stenotaphrum secundatum (Walt.) Kuntze ‘Floratam’) sod 

was then laid followed by uniform establishment irrigation, which consisted of 

daily irrigation events (6.4 mm target application depth) three times per day 

from August to October 2019, two times per week from October to November 

2019, one time per week between November 2019 and March 2020, and three 

times per week between March and April 2020.  

Monthly irrigation run times were determined by assuming irrigation 

application rate of 51 mm h-1, effective rainfall, and irrigations equivalent to 0, 

25, 50, and 75% of ET replacement. Due to COVID-19 pandemic restrictions, 

the irrigation treatments were not implemented until on June 4th, 2020. Plots 

were maintained with deficit levels of irrigation through December 2021. Plots 

that fell to a turfgrass quality of 3 or below during the first year of the study 

were placed on recovery irrigation consisting of 15 min irrigation events twice 

per day until a TQ of 5 was achieved, to prevent turfgrass death. In addition, 

the turfgrass manager oversaw the application of fungicides, insecticides, when 

deemed necessary to maintain turf health. 

Turfgrass quality was rated every one-to-two weeks starting in April 2020, 
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based on the guidelines provided by the National Turfgrass Evaluation 

Program (NTEP; Morris & Shearman, 2008), which considered color, density, 

uniformity, texture, disease, and environmental stress in the overall rating on 

a scale from one to nine, with one being the poorest quality and nine the best 

or highest rating. A turfgrass quality rating of 6 or above is considered 

acceptable (NTEP 2008), but a quality rating of 5 can be minimally acceptable 

for homeowner lawns (McCready et al., 2009). 

Turf quality was analyzed separately for each year of the study; TQ ratings 

between June 9th and October 27th for 2020, and between May 5th and 

October 26th for 2021. The 2020 data did not include TQ from May 2020 since 

irrigation treatments were not started until June 4th, 2020. Turf quality ratings 

were averaged across each year and analyzed separately for the two 

intersecting experiments. The first analysis was conducted to determine the 

effect of amendment type and amendment rate, and the other to determine the 

effect of amendment type and irrigation rate. Linear mixed effect models were 

developed with TQ as the response variable, amendment type-rate or 

amendment type-irrigation rate as the predictor variable, and a blocking factor 

when appropriate. Analysis of variance was followed up by post hoc analysis 

using Tukey’s test (α<0.5). Main treatment effects were not evaluated due to 

interactions between predictor variables.  

3. RESULTS AND DISCUSSION 

All compost amendment properties were within the acceptable ranges provided 

by the US Composting Council, except for amendment B, which had organic 

matter content over the highest acceptable level of 65%, and amendment D, 

which had a moisture content below 35%. C:N for all amendments ranged 

between 15 and 29.  

Overall turfgrass quality (TQ) was higher during 2020 compared to the 2021 

growing season (Fig. 2). TQ declined rapidly during 2021 from July to August 

and September, and the variability in TQ for all treatments increased with this 

decline (Fig 2). This contrasts the 2020 growing season, during which turf 

quality was maintained at or above an acceptable level for all irrigated plots 

through November. Patterns of damage to the turf that appeared during August 

2021 are consistent with an infestation of southern chinch bugs (Blissus 

insularis Barber), which tend to thrive in sunny locations during hot, dry 

weather and are the most problematic insect pest of St. Augustinegrass. 

Additionally, the decline in TQ during the 2021 growing season may be due in 

part to the relatively sporadic patterns of rainfall during late July and into 

September, compared to the 2020 growing season, and several malfunctions in 

the irrigation system that occurred in May, June, and July 2021.  
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Figure 1. Select aerial photos of turfgrass plots during 2020 and 2021 

showing the temporal and treatment variability in turf quality. 

During 2020, all amendment treatments receiving the 50% irrigation rate, 

including the unamended control, maintained a TQ above 5, which was 

considered minimally acceptable for a residential lawn (Fig. 3). Significantly 

higher TQ was observed for all amendment types at the high amendment rate 

(329 m3 ha-1), and for amendments C, D, and E at the medium amendment rate 

(164 m3 ha-1). This contrasts with the 2021 growing season in which acceptable 

TQ was only maintained at the high amendment rate. Only amendment types 

A and E at the 50% irrigation rate maintained a significantly higher TQ than 

the unamended control during 2021. TQ was more variable during 2021, which 

can be observed in the wider error bars in Figure 3. At the 50% irrigation rate 

in 2021, turfgrass either did well or poorly, with few plots at median TQ levels. 

Amendment type B and D displayed the lowest TQ during 2021.  

In the 2020 growing season, at least one of four replicates of all unirrigated 

treatments required daily recovery irrigation to prevent total plot failure (Fig. 

2). However, all unirrigated plots failed during 2021 (Fig 3) and required 

recovery irrigation starting at the end of May. Therefore, the unirrigated 

treatment was considered inadequate to maintain turfgrass health and was 

omitted from the dataset analyzed for both 2020 and 2021.  

Significant differences were not observed between amended and unamended 

plots at the 25% or 75% irrigation rates during the 2020 growing season, but 

significantly higher (p < 0.05) TQ was observed at the 50% rate in plots with 

amendment type C (high rate) compared to the unamended control. However, 

mean TQs of the unamended control and amendment C at 50% irrigation were 

5.8 and 7.3, respectively, and the difference may not be noticeable to 

homeowners. During 2021, all but one plot receiving the 25% irrigation rate 

failed and needed recovery irrigation. The 25% irrigation rate was therefore 

removed from the 2021 TQ analysis. A significantly (p < 0.05) higher TQ was 

observed at the 50% irrigation rate for amendments A and C compared to the 

unamended control, but not for amendment type B. All amended plots at this 

irrigation rate maintained a TQ at or above 5 during 2021, whereas the mean 

TQ of the unamended control was 3.8. No significant differences in TQ were 

observed during 2021 at the 75% irrigation rate, but one amended plot, two 

plots with type B, and one plot with type C amendments (high rate) required 

recovery irrigation due to a TQ of 3. Plots put on recovery irrigation were 

removed from the dataset before conducting statistical analyses. Recovery 
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irrigation was not implemented for any plots at the 50% irrigation rate because 

of an inability to control irrigation schedules for individual plots; the 72 plots 

receiving the 50% irrigation rate were distributed between six total irrigation 

stations, each of which delivered water to 12 plots. 

 

Figure 2. Mean Turf Quality (TQ) in 2020 from June to Oct., and in 2021 

from May to Oct. for amendments at a rate of 329 m3 ha-1, and varying 

irrigation rates. Unirrigated treatments in 2020 and both unirrigated and 25% 

replacement treatments in 2021 were ended due to poor TQ (≤ 3). The dashed 

line is the minimally acceptable turf quality. Means within the same year 

with the same letter are not significantly different based on Tukey’s test (α = 

0.05). 

4. CONCLUSION  

Incorporation of a soil amendment at rates of 164 and 329 m3 ha-1 significantly 

improved soil quality by increasing SOM and decreasing bulk density 

compared to unamended control plots, regardless of amendment type. 

Significant improvements to turfgrass quality (TQ) were observed at the 164 

and 329 m3 ha-1 amendment rates compared to unamended controls during year 

one, but differences were only observed at the high rate during year two.  

It was also found that unirrigated plots struggled to maintain acceptable TQ 

during 2020, and altogether failed during 2021, indicating that compost 

amendment incorporation up to a rate of 329 m3 ha-1 was not sufficient to 

forego irrigation of St. Augustinegrass in North Central Florida. Plots amended 

at the high rate maintained higher TQ compared to unamended controls, and 

above minimally acceptable quality during years one and two, while receiving 

a 50% less irrigation than is recommended. However, not all amendment types 

at this amendment rate and irrigation rate maintained significantly higher TQ 

compared to the unamended controls during year one or two. No significant 

differences in TQ were observed at the 25% or 75% irrigation rates between 
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amended and unamended plots. All but one plot at the 25% irrigation rate failed 

during year two, indicating that both amended and unamended plots required 

supplemental irrigation in addition to rainfall to survive. 
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ABSTRACT  

Industrial development, intensive agriculture and rapid increase in the 

population cause heavy pollution in the surface and groundwater resources in 

the Gediz basin. Approximately 95% of the agricultural lands in the Gediz 

basin are salt-free, 3.5% slightly salty, 0.5% light and 0.1% very salty soils. 

The water returning from the irrigation of the Menemen plain, one of the 

basin's largest irrigation areas, is collected by drainage channels. Although the 

collected drainage water is prevented from reaching the main branch of the 

Gediz river, it is given to the gulf from the delta. However, irrigation water 

returns from some regions of the Uşak, Manisa and Turgutlu plains, and the 

waters coming from these irrigation areas, including the Menemen Plain, with 

surface washing that can reach the river, as well as irrigation excess and 

drainage leakage waters cause pollution in the Gediz River. In order to protect 

human and environmental health and ensure the sustainability of economic 

activities in the Gediz River basin, it is imperative to control point and diffuse 

pollution to prevent pollution and improve water quality in the basin. It is 

crucial to take measures to decrease the water quality of the Gediz River from 

Class IV to Class III and Class II. In order to control the pollution in the basin, 

wastewater treatment plants and solid waste disposal facilities must be 

completed and activated. 

Keywords: Gediz river, water pollution, salinity, alkalinity 
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ÖZET  

Gediz havzasında endüstriyel gelişme, yoğun tarım ve havza nüfusunun hızla 

artması, havzadaki yüzeysel ve yeraltı suyu kaynaklarına yoğun kirlilik yükü 

getirmekte, bu kaynakların su kalitesinin bozulmasına yol açmaktadır. Gediz 

havzasındaki tarım topraklarının yaklaşık % 95’i tuz sorunu olmayan, % 3,5’u 

hafif tuzlu,% 0,5’i hafif ve % 0,1’i çok tuzlu topraklar konumundadır. 

Havzanın en büyük sulama alanlarından biri olan Menemen ovası 

sulamasından dönen sular drenaj kanalları ile toplanmaktadır. Toplanan drenaj 

sularının doğrudan Gediz nehri ana koluna ulaşması engellense de deltadan 

körfeze verilmektedir. Ancak Uşak, Manisa ve Turgutlu ovalarının bir 

bölümünden gelen sulama suyu geri dönüşlerinin ve Menemen Ovası da dâhil 

olmak üzere bu sulama alanlarından akarsuya ulaşabilecek yüzeysel 

yıkanmayla gelen sular ile sulama fazlası ve drenaj kaçağı sular Gediz nehrinde 

kirliliğe yol açmaktadır. Gediz Nehri havzasında insan ve çevre sağlığının 

korunması, ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla 

havzada kirliliğin önlenmesi ve su kalitesinin iyileştirilmesi için noktasal ve 

yayılı kaynaklı kirliliğin kontrol altına alınması zorunludur.  Gediz Nehri su 

kalitesinin IV. Sınıftan, III. ve II. Sınıflara indirilmesine yönelik tedbirlerin 

alınması çok önemlidir. Havzadaki kirliliğin kontrol altına alınması için 

mutlaka atık su arıtma tesisleri ve katı atık bertaraf tesislerinin tamamlanarak 

faal hale geçirilmesi gerekmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Gediz havzası, su kirliliği, tuzluluk, alkalilik 

 

1. GİRİŞ  

Toprak, inorganik ya da organik kökenli, katı, sıvı ve gaz fazlarından oluşan, 

bu fazlara ait oranların koşullara bağlı olarak değiştiği, dinamik bir denge 

yapısına sahip, canlı ve üç boyutlu, bitki, hayvan ve mikroorganizmaların 

yaşam olanağı bulduğu doğal bir ortamdır. Toprağı kullanırken amaç; sadece 

birim alandan en üst düzeyde verim elde etmek olmamalıdır. Doğa ile uyumlu 

bunun yanında nitelik ve yeteneğine uygun toprak kullanımı ile sürdürülebilir 

tarıma devamlılık sağlamak olmalıdır. Eğer toprağı iyi bir şekilde 

kullanamazsak toprağın doğal dengesi, bitki besin maddeleri dengesi 

bozulabilir, yapısı değişebilir. Toprağın iyi olan fiziksel, kimyasal ve biyolojik 

özellikleri kaybolabilir. Erozyon, çoraklık vb. problemleri ortaya çıkabilir. 

Tarım topraklarının alanını daraltan etmenler arasında amaç dışı toprak 

kullanım, çoraklaşma, erozyon ve kirlenme sayılabilir.   
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2. GEDİZ HAVZASININ ÖZELLİKLERİ 

Bölgemizdeki akarsu yüzeylerine baktığımızda toplam 861 ha alan 

kaplamaktadırlar. Bunlar arasında Bakırçay nehri 200 ha, Küçük Menderes 

nehri 240 ha ve Gediz nehri 421 ha alan işgal etmektedir. Gediz Havzası diye 

tanımlanan alanın sadece aşağı çığırları İzmir il sınırları içerisindedir. 

Özellikle Gediz havzasında endüstriyel gelişme, yoğun tarım ve havza 

nüfusunun hızla artması, havzadaki yüzeysel ve yer altı suyu kaynaklarına 

yoğun kirlilik yükü getirmekte, bu kaynakların su kalitesinin bozulmasına yol 

açmaktadır. Gediz Nehrine halen boşalmakta olan kullanılmış sular; evsel atık 

sular, endüstriyel atık sular ve sulamadan dönen sulardır. Gediz nehri, taşıdığı 

alüvyonlar nedeniyle İzmir limanını tıkama tehlikesi yarattığından ağzı 1886 

yılında daha batıya çevrilmiştir. Gediz havzasındaki tarım topraklarının 

yaklaşık %95’i tuz sorunu olmayan, %3,5’u hafif tuzlu, %0,5’i hafif ve %0,1‘i 

çok tuzlu topraklar konumundadır. Tarım topraklarının yaklaşık %90’ı az 

kireçli ile orta kireçli topraklar sınıfında, organik madde içerikleri bakımından 

ise genellikle %1-2 gibi çok fakir veya fakir düzeylerde organik madde 

içermektedirler. Yağışlar ve erozyon yanında sürdürülebilir bir organik madde 

yönetiminin olmayışı tarım alanlarındaki organik madde azlığının asıl 

nedenidir. Bu yönüyle tarım alanlarındaki organik madde içeriğinin mutlaka 

arttırılması gerekmektedir. Havzadaki tarım arazilerinin sorunları arasında 

Erozyon, oldukça ciddi bir sorundur. Özellikle su erozyonu çoğu yerde kendini 

göstermektedir. Yaşlık, çoraklık gibi sorunlar yanında havza topraklarında 

taşlılık ve kayalık sorunu da mevcut olup bu sorunlar bitki gelişmesini ve 

yetişmesini önemli derecede engelleyen sorunlardır. Toprak sığlığı daha çok 

orman funda kullanımı altındaki arazilerde ortaya çıkmaktadır. Gediz Havzası 

alan olarak yaklaşık 1 721 895 ha olup ülke alanına oranı %2,2’ si kadardır. 

Havzaya adını veren Gediz nehri yanında nehrin kolları olarak Nif çayı, Murat 

Çayı, Medar çayı, Kum çayı, Selendi çayı, Kurşunlu çayı, Alaşehir çayı, 

Gördes çayı vb. yan dere ve çaylar bulunmaktadır. Havzada ayrıca 

Demirköprü, Buldan ve Afşar barajları ile Ahmetli regülatörü yer almaktadır. 

Gediz nehri havzaya can veren en önemli sulama suyu ve yer altı su 

kaynaklarını besleyen önemli bir nehirdir. Yaklaşık 350 km uzunluğunda olan 

bu nehir Kütahya Murat dağından doğmakta ve Ege denizine Foça Bağarası 

mevkiinden dökülmektedir. Gediz nehrinin suları ilk doğduğu yöre hariç 

genelde C2 ve C4S1 sınıfındadır. Suyun pH’ı bazen kir yüküne bağlı olarak da 

7,80-8,50 arasında değişebilmektedir. Havzada Marmara Gölü, Kara Göl, 

Gölcük Gölü, Sazlı Göl yer alır ayrıca kaplıca ve maden suları da oldukça 

fazladır. İzmir ili sınırları içerisinde Ege Denizine dökülen Gediz, Küçük 

Menderes ve Bakırçay Nehirlerinin sulama bakımından kullanımındaki önemli 

sorunlardan birisi akarsu akımlarının düzensiz oluşu, kış ve yaz mevsimleri 

arasındaki debi farklılıklarıdır. Bu durum nehirlerin kullanımını olumsuz 

etkilemektedir.  

3. GEDİZ HAVZASINDA KİRLİLİK SORUNU 

Endüstriyel gelişme, yoğun tarım ve havza nüfuslarının hızla artması 

havzalardaki su kaynaklarına yoğun kirlilik yükleri getirmekte ve su kalitesinin 
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bozulmasına neden olmaktadır. Bölgemiz genelinde iklim ve toprak 

koşullarının tarımsal üretime çok uygun olması, sanayinin yanı sıra tarıma da 

önem verilmesine etkili olmuştur. Ne yazık ki hem tarımsal üretim ve hem de 

endüstriyel bakımdan gelişen Ege Bölgesinde doğal kaynakların korunmasına 

aynı özen gösterilmemiştir. Havzanın en büyük sulama alanlarından biri olan 

Menemen ovası sulamasından dönen sular drenaj kanalları ile toplanmaktadır. 

Toplanan drenaj sularının doğrudan Gediz nehri ana koluna ulaşması 

engellense de deltadan körfeze verilmektedir. Ancak Uşak, Manisa ve Turgutlu 

ovalarının bir bölümünden gelen sulama suyu geri dönüşlerinin ve Menemen 

Ovası da dâhil olmak üzere bu sulama alanlarından akarsuya ulaşabilecek 

yüzeysel yıkanmayla gelen sular ile sulama fazlası ve drenaj kaçağı sular Gediz 

nehrinde kirliliğe yol açmaktadır. Çiftçilerin bilinçsiz ve kontrolsüz 

kullandıkları gübreler ve tarım ilaçları, sulama ve yağışlarla hem yüzey akışa 

geçerek nehre ulaşmakta, hem de yeraltı sularının kalitesinin bozulmasına 

neden olmaktadır. Sulama suyu kalitesinin kötü olması sadece sulama suyunu 

ilgilendiren bir konu olmakla kalmamaktadır. Kirlenen sulama suları yeraltı 

sularını kirlettiği gibi toprakları ve bitkisel ürünleri de kirletmekte ve bu kir 

yükü kalıcı olabilmektedir. Bütün bunların ucu ise insan ve hayvanlara 

olumsuz bir şekilde dokunmaktadır. Sulama suyu kalitesi terimi, sulamada 

kullanılan suların fiziksel, kimyasal ve biyolojik karakter özelliklerini ifade 

etmekle birlikte, suların bitkisel üretimde kullanıma uygunluğunu da ifade 

eder. İşte kalitesiz sulama suları, topraklarda tuzluluk, infiltrasyon sorunları, 

toksisite sorunları, bu kalitesiz sulama sularının bitkisel üretimde kısıtlamalara 

ve verim azalmalarına ve kalite üzerine olumsuz etkileri dolayısı ile ekonomik 

kayıplara yol açtığı bilinen gerçeklerdir.  Suların; tuzluluğu, pH’ı, klor, bor, 

sodyum, sülfat, azot ve diğer iyon miktarları ile iz element ve ağır metal 

içerikleri kalitelerini belirlemektedir. Suyun toplam katı madde 

konsantrasyonu, sıcaklığı ve rengi de birer kalite kriteri olarak kullanılır. Bütün 

bu parametreler sulama suyunun kalitesini ortaya koyarken, en değerli 

tükenebilir kaynak olan topraklarımızda ve bitkisel üretimde de sorunlara 

neden olduğu aradan geçen 30-40 yılsonunda ortaya çıkmaya başlamıştır. 

Gediz Nehri doğduğu kaynaktan döküldüğü son noktaya kadar birçok tehdidin 

etkisi altındadır. Yukarı Gediz bölümünde başlayan yer yer noktasal yer yer de 

yaygın olarak evsel ve endüstriyel atık sular, katı atık sızıntıları, deri fabrikaları 

atıkları, tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan gübre ilaç vb. bulaşmalar, yeraltı 

su kullanımı nedeniyle aşırı su çekimleri, hayvansal faaliyetlerin Gediz'e 

verdiği zararlar ile Gördes ve Gürdük Çaylarında bunlara ilave olarak 

zeytinyağı üretim atıkları, Alaşehir çayında bunlara ek olarak jeotermal 

kaynaklı Bor element sorunu ve Aşağı Gediz bölümünde ise bütün bunlara ek 

olarak kum ve çakıl ocakları işletmeciliği ile hava kirliliğini sayabiliriz. Bütün 

bu olumsuz faaliyetler sonucu Gediz nehri ve yan kollarının su kalitesi genelde 

IV. Sınıf kalitesiz sular sınıfına dahil olmaktadır Yine yapılan birçok çalışma 

Gediz nehrinde Bor element kirliliğin de önemli olduğunu ortaya koymuştur. 
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Özellikle bölgedeki jeotermal tesislerinden çıkan sıcak suların ve bu sondajlar 

yapılırken etrafa yayılan toprakların içeriğinde bulunan B ve benzeri iyonların 

nehir veya yan kollarına ulaşması ciddi kirlilik sorunları yaratmaktadır. Bor 

elementi belirli bir değerin üzerine çıktığı zaman sulama sularında ve 

topraklarda önemli sorunlar yaratmaktadır. Çok düşük konsantrasyonlarda bile 

sulama sularının sulama suyu olarak kullanımının engellenmesine neden olan 

B elementi topraklarda birikecek olursa topraktan uzaklaştırılması da çok zor 

işlemler gerektirmektedir. Yine bor elementinin çok düşük değerleri bile çoğu 

bitki için zehir etkisi yapmakta ve bitkisel üretime engel olmaktadır. Nehir 

genelinde Bor(B), Demir (Fe), Çinko (Zn), Mangan (Mn), Bakır (Cu), 

Kadmiyum (Cd), Kobalt (Co), Krom (Cr), Nikel (Ni), Kurşun (Pb) ve Antimon 

(Sb) elementleri azalan sıra ile analiz edilmiştir. Bu verilere paralel olarak 

havza topraklarının neredeyse %90’ında Bor element fazlalığı belirlenmiştir. 

Yine %50-60 oranında çinko kirliliği ve %30 düzeylerinde bakır kirliliği 

saptanmıştır.  Topraklar heterojen yapılı doğal ortamlar oldukları için her türlü 

olumsuzluğa karşı bir yere kadar tamponlayıcı yani karşı koyabilme direnci 

gösterebilmektedirler. Bu nedenle kirlenmiş toprakların üzerine yetiştirilen 

ürünlerin bu kirleticiler ile hemen kirlenmesi beklenemez. Havzada yapılan 

toprak bitki ve sulama suları kirliliğine yönelik çalışmalarda bu topraklar 

üzerinde üretilen bitki ve meyve örneklerinde özellikle ağır metal ve iz 

elementler bakımından eşik değerlerinin geçilmediğini söylemek olasıdır. 

Gediz havzasında 15 adet Organize Sanayi Bölgesi ve 1200 civarında irili 

ufaklı firma bulunmaktadır. Bu bağlamda Gediz havzasında üretilen bütün 

bitkisel üretim desenleri tehdit altındadır. Yer altı ve yer üstü sulama 

kaynaklarının kirlenmiş olması bu sularla sulanan tarlaların ve üretilen 

gıdaların sofralarımıza gelmesi sonucu beraberinde birçok olumsuzluğu da 

sofralarımıza ve insan, hayvan bünyelerine taşımaktadır. Bu durumda hepimiz 

yavaş yavaş zehirlenmekteyiz. Herkesin organik ürünler ile beslenmesi 

mümkün değildir. Zaten organik üretimdeki verim değerlerinin de 

insanoğlunun gıda gereksinmesini karşılaması olanaksızdır.  Bu olumsuz etki 

sadece insanları değil hayvanları da etkilemektedir. Gediz nehri ve yan 

kollarındaki suyun %70 den fazlası sulama amaçlı kullanılmaktadır.  Yine 

%22’si endüstriyel, %18 civarı ise içme suyu olarak değerlendirilmektedir. 

Havzada arıtma tesisleri bulunduğu halde bunları enerji tasarrufu nedeniyle 

çalıştırmayan endüstri kuruluşları yanında evsel atıklarını gizli yollarla nehir 

ve derelere deşarj eden yerel yönetimlerin mutlaka bu bakış açılarını 

değiştirmeleri gereklidir. Bu toprakların yok olması demek yöredeki canlılığın 

da yok olması demektir.  Herkes, her kişi ve kurum yasa ve yönetmenliklerin 

gereğini yapmak zorundadır. Bireysel olarak üreticiler gübreleme ve ilaçlama 

kurallarına uyarak ve ilaç kutularını vb. materyallerini çevreye, dere ve 

çaylara, toprağa gömme, yakma gibi olumsuzluklardan kaçınarak doğaya katkı 

koyabilirler.  Fabrikalar çok kazanç elde edecek diye üreticilerin ve devamında 

da insanların ve hayvanların zarar görmesi mutlaka engellenmelidir. Yine 
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Gediz Nehrinin su kalitesi normalde IV. Sınıf olmakla beraber, besin maddeler 

içeriği, oksijen içeriği, iz element içeriği ve bakteriyolojik olarak da II-IV. sınıf 

değerler arasında değişmektedir.  Gediz Havzası son yıllarda çok hızlı bir 

nüfus artışı ile karşı karşıyadır. Bu durumun olumsuz yansımaları da Gediz 

nehrini ve yan kollarını doğrudan etkilemektedir. Evsel ve endüstriyel kirlilik 

lokal ve geniş alanlarda kendini göstermektedir. Gediz Nehri ve yan 

kollarından yer altı ve yer üstü olarak temin edilen suyun sulama suyu olarak 

kullanılması sonucu yetiştirilen ürünlerin kalitesinin ve veriminin ve de kısa 

bir gelecekte toprak kalitesinin bozulması nedeniyle sekteye uğrayacağını 

söylemek çok olasıdır. 

  

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Gediz Nehri havzasında insan ve çevre sağlığının korunması, ekonomik 

faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla havzada kirliliğin 

önlenmesi ve su kalitesinin iyileştirilmesi için noktasal ve yayılı kaynaklı 

kirliliğin kontrol altına alınması zorunludur.  İlgili Bakanlığın da öngördüğü 

gibi Gediz Nehri su kalitesinin IV. Sınıftan III.-II. Sınıflara indirilmesine 

yönelik tedbirlerin alınması çok önemlidir. Havzadaki kirliliğin kontrol altına 

alınması için mutlaka atık su arıtma tesisleri ve katı atık bertaraf tesislerinin 

tamamlanarak faal hale geçirilmesi zorunludur. Havzada atık su arıtma tesisi 

olmayan yerleşim birimi kalmamalıdır.  Yine bu yerlere ait katı atık bertaraf 

tesislerinin devreye girmesi ve rastgele vahşi depolamadan kaçınılması acildir. 

Havzadaki bütün yerleşimler mutlaka kanalizasyon sistemine bağlanmalı ve 

acilen Manisa Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi çalıştırılmalıdır.  Yine 

İzmir’deki gibi atık su arıtma tesislerinde oluşan arıtma çamurlarının bertaraf 

işlemi çözümlenmelidir. Havzada yer alan organize sanayi bölgelerinde atık 

arıtma birimlerinin verimli çalışmaları kurulacak ekipler tarafından sıkı bir 

şekilde takip edilmek zorundadır. Atık sulardaki KOİ (Kimyasal Oksijen 

Gereksinmesi) ve AKM (Askıda Katı Maddeler) değerleri de önemli 

parametreler olup mutlaka uygun standartlara inmesi sağlanmalıdır. Havzada 

tarımsal faaliyetler sonucu oluşan her türlü kirlilik yaratan gübre ve pestisit 

kullanımının kısıtlanması ve su tasarrufu için etkin sulama yöntemlerinin 

benimsenmesi de çok önemlidir.  Belki de uzun vadeye kalmadan havza, özel 

koruma alanı ilan edilerek nehir ve yan derelere yakın yerlerde organik tarıma 

geçişin sağlanması ve hayvansal atık yönetimi zorunlu kılınmalıdır. Havzada 

madencilik faaliyetlerinden kaynaklanan kirlilik de söz konusudur. Faaliyette 

olan maden ocaklarının denetimlerinin düzenli bir şekilde yapılması ve maden 

atıklarının yönetiminin titizlikle yapılması önem arz etmektedir. Havza 

genelinde, faaliyetini tamamlamış olan taşocakları ve maden sahalarında ise 

etütler yapılarak uygun olan sahalarda ağaçlandırma ve erozyon kontrolü 

çalışmaları yapılmalıdır. Gediz Nehri ve yan kollarında özellikle sulama 

amaçlı hidro morfolojik baskılar da söz konusudur. Bu durum hem akarsu 

ekosistemlerini hem de su kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu 

nedenle, havza genelinde akarsu yataklarında yapılacak olan iyileştirme 

çalışmalarında ve sulama kanalları yapılırken gerçekleştirilen fizibilite 
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çalışmalarında su kalitesinin ve ekolojik unsurların korunmasına özen 

gösterilmelidir. Bir diğer alınması gereken önlem ise havzadaki erozyonun 

kontrolüdür. Özellikle yağışlı dönemlerde hem tarım alanlarından Gediz nehri 

ve yan kollarına oldukça yüklü toprak materyali taşınmaktadır. Erozyon adı 

verilen bu taşınma toprak materyali olduğu gibi toprak ile çeşitli gübre, ilaç 

vb. atıklarda bu su kaynaklarına ulaşmakta ve oraları kirletmektedirler. 
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ABSTRACT 

Turkey's water resources are under great stress due to changing 

hydrometeorological conditions associated with climate change and water 

scarcity due to rapidly increasing population and water uses. The arid 

hydrometeorological conditions experienced in Western Anatolia in recent 

years and the increasing agricultural water demand have intensified the water 

use in the region and caused the water stress in Lake Marmara to reach serious 

levels. Within the scope of this study, changes in hydrometeorological 

conditions and land use of the region where the lake is located were examined. 

As a result of the regional drought analysis, it was determined that the area 

where Marmara Lake is located is under mild and moderate drought. The 

effects of hydrometeorological conditions and anthropogenic impacts on 

terrestrial water storage were also evaluated and it was determined that storage 

values have been on a downward trend in recent years. Finally, with the help 

of real-time land use data of the region in which Lake Marmara is located, land 

use changes in and around the lake in the last six years were analyzed. 

According to the findings, the shrinkage in the lake area manifests itself as an 

increase in agricultural areas and the lake periodically dries up completely, 

especially during dry periods. As a result of the evaluation of all the results 

together, measures such as preventing the drilling of new wells in the region 

and starting feasibility studies to feed the lake from nearby water resources, 

implementing effective water use measures in agricultural irrigation, 

encouraging the cultivation of crops that need less water, and reducing 

groundwater consumption through the agriculture use of treated wastewater 

should be implemented without delay before the lake dries up permanently. 

Keywords: Hydrometeorological analysis, Drought analysis, GRACE, Water 

Storage Variations, Land-use/Landcover (LULC). 
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ÖZET 

Türkiye’nin su kaynakları, iklim değişikliği ile ilişkili farklılaşan 

hidrometeorolojik koşullar ve hızla artan nüfus ve su kullanımlarına bağlı 

olarak yaşanan su kıtlığı sebebiyle büyük stres altındadır. Son yıllarda Batı 

Anadolu’da yaşanan kurak hidrometeorolojik koşullar ve tarımsal su 

ihtiyacının giderek büyümesi, bölgedeki su kullanımını arttırarak Marmara 

Gölü’nde yaşanan su stresinin ciddi seviyelere ulaşmasına neden olmuştur. Bu 

çalışma kapsamında gölün bulunduğu bölgenin etkisi altında olduğu 

hidrometeorolojik koşullardaki ve arazi kullanımındaki değişimler 

incelenmiştir. Yapılan bölgesel kuraklık analizi sonucunda Marmara Gölü’nün 

bulunduğu alanın hafif ve orta derece kuraklık altında olduğu tespit edilmiştir. 

Hidrometeorolojik koşulların ve antropojenik etkilerin karasal su depolaması 

üzerindeki etkileri de değerlendirilmiş ve depolama değerlerinin son yıllarda 

düşüş eğiliminde olduğu belirlenmiştir. Son olarak Marmara Gölü’nün içinde 

yer aldığı bölgenin son altı yıllık dönemde ortaya çıkan gerçek zamanlı arazi 

kullanım verileri yardımıyla da göl ve civarındaki alan kullanımı değişimleri 

analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, göl alanındaki daralma tarım 

alanlarındaki artış olarak kendini göstermekte ve göl özellikle kurak 

dönemlerde periyodik olarak tamamen kurumaktadır. Tüm sonuçların bir 

arada değerlendirilmesi sonucunda, gölün kalıcı olarak tamamen kuruması 

beklenmeden, bölgede yeni kuyu açılmasının önüne geçilmesi ve civardaki su 

kaynaklarından gölü beslemeye dönük çalışmalara başlanması, tarımsal 

sulamada etkili su kullanım tedbirlerinin uygulanması, suya az ihtiyaç duyan 

ürünlerin ekiminin teşvik edilmesi ve tarımda arıtılmış suyun kullanımı 

sayesinde yeraltı suyu tüketimlerinin azaltılması gibi tedbirlerin gecikmeden 

hayata geçirilmesi gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Hidrometeorolojik Analiz, Kuraklık Analizi, GRACE, 

Su Depolama Değişimleri, Arazi kullanımı/arazi örtüsü (LULC). 

1. GİRİŞ  

Türkiye’nin su kaynakları, iklim değişikliği ile ilişkili farklılaşan 

hidrometeorolojik koşullar ve hızla artan nüfus ve su kullanımlarına bağlı 

olarak yaşanan su kıtlığı sebebiyle büyük stres altındadır. Su kaynaklarının 

zamansal ve mekânsal dağılımındaki heterojenlik sebebiyle özellikle batı 

bölgelerdeki havzalarda su kullanımları o havzalardaki erişilebilir su 
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potansiyellerinin üstüne çıkmıştır (Harmancioglu ve Altinbilek, 2020). 

Yerüstü suları, özellikle kurak dönemlerde, başta sulama faaliyetleri olmak 

üzere çeşitli insani kullanımlardan kaynaklanan tüketimleri karşılamada 

yetersiz kalmaktadır. Bu bağlamda Batı Anadolu’da yeraltı suyu kullanımı 

evsel, tarımsal ve endüstriyel ihtiyaçların karşılanmasında giderek daha fazla 

kullanılan bir kaynak olarak ön plana çıkmaktadır. Bölge, yaşam koşullarının 

elverişliliği, lojistik imkânları nedeniyle endüstriyel yatırımların yoğunlaşması 

ve tarıma uygun toprak kaynakları sebebiyle, ülkenin diğer kesimlerinden 

ciddi bir nüfus girişine maruz kalmaktadır. Bu sebeplere bağlı olarak artan su 

talepleri ve iklim değişikliğinin etkilerinin yerüstü su kaynaklarında çok daha 

kısa vadede görülmesi, bölgedeki yeraltı suları üzerindeki miktar ve kalite 

açısından ciddi baskılara neden olmaktadır. Yeraltı suyuna olan aşırı talebin 

doğal bir sonucu olarak, içlerinde Gediz Nehri Havzası’nın da bulunduğu tüm 

Batı Anadolu’da yeraltı suyu seviyelerinde önemli düşüşler gözlenmektedir. 

Yeraltı suyu seviyelerindeki söz konusu azalmalar, ilişkili oldukları yerüstü 

suyu sistemlerinin (nehirler, göller, sulak alanlar) sürdürülebilirliğini de 

olumsuz yönde etkilemekte ve yeraltı suyuna bağımlı doğal ekosistemlerinin 

yok olmasına neden olmaktadır (de Graaf vd. 2019). 

2. ÇALIŞMA ALANI 

Gediz Havzası’nın ve Ege Bölgesi’nin en önemli doğal göllerinden biri olan 

ve Şekil 1’de gösterilen Marmara Gölü doğal bir sığ göldür (Şekil 1). 

Yüzyıllardır doğal özellikleri ile önemli bir sulak alan olan Marmara Gölü 

temel olarak Manisa-Akpınar Kaynağı’ndan ve göle doğrudan boşalan çeşitli 

derelerden beslenmektedir. Göl daha sonraları, Devlet Su İşleri tarafından 

planlanan Gediz Ovaları Sulaması projesi kapsamında, Demirköprü Barajı’na 

ek bir ara depolama yapısı olarak düzenlenmiştir. Bu kapsamda gölün güney 

sınırına bir sedde inşa edilmiş ve bu sayede gölün maksimum su kotu 

artırılarak depolama hacmi 320 milyon m3 seviyesine yükseltilmiştir. Bu ilave 

depolama kapasitesinin kullanılabilmesi için de, Kum Çayı üzerinde Çömlekçi 

Regülatörü’nden ve Gediz Nehri üzerindeki Adala Regülatörü sağ sahil sulama 

kanalından birer bağlantı yapılarak göle ekstra su girişi sağlanmıştır. Gölde 

depolanan suyun kontrollü olarak kullanılabilmesi için de gölün güneybatı 

sahilinde Marmara Gölü Regülatörü inşa edilmiştir. Halihazırda gölün 

güneyindeki Salihli ve Ahmetli ovalarının bir kısmının sulaması bu 

regülatörden verilen su ile sağlanmaktadır (Körbalta, 2019). 

Marmara Gölü’nün paleocoğrafyasının tanımlandığı çalışmasında Vardar 

(2018) göl ve civarının Tunç Çağı’ndan günümüze jeoarkeolojik analizlerini 

gerçekleştirmiştir. Bulgular gölün tarih boyunca bölge için önemli bir su 

kaynağı olduğuna işaret etmektedir. Gölün doğal çevresindeki değişimler 

değerlendirildiğinde göl alanının Lidya yerleşimlerinden etkilendiğini ortaya 

koymaktadır Yürütülen çalışmalarda özellikle kurak iklim dönemlerinde gölün 

kısmen kuruduğu ve göl alanının ciddi bir şekilde daraldığı tespit edilmiştir 

(Vardar, 2018). Son yıllarda Batı Anadolu’da yaşanan kurak hidrometeorolojik 

koşullar ve tarımsal su ihtiyacının giderek büyümesi, bölgedeki su kullanımını 

arttırarak Marmara Gölü’nde yaşanan su stresinin ciddi seviyelere ulaşmasına 
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neden olmuştur. 

 

Şekil 1. Marmara Gölü ve yakın çevresini içeren çalışma alanı 

3. KURAKLIK ANALİZİ 

Bu çalışma kapsamında gölün bulunduğu bölgenin etkisi altında olduğu 

hidrometeorolojik koşullardaki değişim incelenmiştir. Bu amaçla göle en 

yakın ve en sağlıklı verisi bulunan istasyonlardan 17792 numaralı Salihli 

Meteoroloji İstasyonu’nda toplanan uzun yıllar yağış verisi incelenerek bir 

kuraklık analizi gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 1940 – 2022 arası toplam 

83 yıllık yağış verisi bulunan istasyonda ölçülen aylık toplam yağış verileri 

yardımıyla kuraklık analizinde yaygın olarak kullanılan Standart Yağış İndeksi 

(SPI) (McKee, vd, 1993) değerleri hesaplanmıştır. Bölgedeki 

hidrometeorolojik koşulların analizi için SPI metoduna ek olarak yağışın yanı 

sıra sıcaklık gibi diğer parametrelerin de değerlendirilerek buharlaşma-terleme 

kayıplarının da hesaplandığı ve küresel olarak 0.5° çözünürlükte üretilmiş olan 

Standart Yağış-Evapotranspirasyon İndeksi (SPEI) (Serrano, vd, 2010) ve 

Kendinden Kalibre Palmer Kuraklık Şiddeti İndeksi (scPDSI) (Schrier vd. 

2013) değerleri de bu çalışmada kullanılmıştır. Kuraklık analizinin sürekliliği 

için grid bazlı bu kuraklık indislerinde Marmara Gölü ve Salihli istasyonuna 

en yakın hücre seçilmiş ve 1940-2020 yılları arası SPEI ve scPDSI verileri 

alınmıştır. Tüm indekslere ait değerlendirmeler Tablo 1 ve 2’de verilen 

sınıflara göre yapılmıştır. Kuraklık indislerinin zamansal değişimi Şekil 2’de 

verilmiştir. 
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Tablo 1. SPI ve SPEI kuraklık indislerine göre kuraklık sınıfları (Guttman 

1999) 

SPI ve SPEI Değeri Sınıf 

≥ 2 Aşırı Yağışlı 

1,5 - 1,99 Yağışlı 

1,00 - 1,49 Orta Yağışlı 

0 - 0,99 Hafif Yağışlı 

-0,99 ─ 0 Hafif Kurak 

-1,00 ─ -1,49 Orta Kurak 

-1,50 ─ -1,99 Kurak 

≤ -2 Aşırı Kurak 

Tablo 2. scPDSI kuraklık indisine göre kuraklık sınıfları (Schrier vd. 2013) 

scPDSI Değeri Sınıf 

≥ 4 Çok Aşırı Yağışlı 

3 - 4 Aşırı Yağışlı 

2 - 3 Orta Yağışlı 

1 - 2 Yağışlı 

0,5 - 1 Hafif Yağışlı 

-0,5 ─ 0,5 Normal 

-0,5 ─ -1 Hafif kurak 

-1 ─ -2 Kurak 

-2 ─ -3 Orta Kurak 

-3 ─ -4 Aşırı Kurak 

≤ -4 Çok Aşırı Kurak 

 

Buna göre 2016-2022 periyodu için SPI indeksi değerleri alanın hafif ve orta 

derece kuraklık altında olduğunu göstermektedir. scPDSI indeksi değerleri 

incelendiğinde de SPI’ye benzer şekilde bölgenin kurak olduğu görülmektedir. 

Buna karşın SPEI indeksi diğer iki indeksin aksine bölgenin herhangi bir 



International Gediz and Aegean River Basins Symposium (GEDIZSYMP2022) 
Uluslararası Gediz ve Ege Nehir Havzaları Sempozyumu (GEDIZSEM2022) 

28-29 November 2022 / 28-29 Kasım 2022 

 

 

53 
 

kuraklık altında olmadığına işaret etmektedir. Ancak gerek SPEI gerekse 

scPDSI indeksleri küresel veri setlerinden hazırlanmış olduğundan ve bölgede 

yerinde ölçülmüş hidrometeorolojik parametre sonuçlarını içermediğinden, 

bölgesel koşulları tam olarak temsil etmekte yeterli olamayabilecekleri 

değerlendirilmektedir. 

 

Şekil 2. SPI, SPEI ve scPDSI kuraklık indekslerinin zamansal değişimi 

4. KARASAL SU DEPOLAMASI 

Hidrometeorolojik koşulların ve antropojenik etkilerin karasal su depolaması 

(TWS) üzerindeki etkilerini görmek için de Yerçekimi Geri Kazanımı ve İklim 

Deneyi (GRACE) misyonu sonuçlarından yararlanılmaktadır (Khorrami ve 

Gündüz 2021). GRACE, dünyanın yerçekimi sinyallerini toplamak için iki eş 

yörüngeli uydudan oluşan öncü bir uzaktan algılama projesidir. Proje, ilk uydu 

setinin Mart 2002'de fırlatılmasıyla başlatılmış ve GRACE-1 uydusu, 16 yıl 

boyunca çekim alanını kaydetmiştir. İlk uydunun Haziran 2017'de görevinin 

sonlanmasından itibaren, 11 aylık bir gecikmenin ardından ikinci görev, Mayıs 

2018'de GRACE-FO adıyla dünyanın yörüngesinde küresel su depolama 

değişimlerini incelemek üzere göreve başlamıştır. GRACE ve GRACE-FO 

gravimetrik verileri, küresel karasal su depolamasındaki değişkenliği 

gözlemleme yeteneği bakımından önemli katkılar sağlamakta olup iklim 

değişikliğinin ve insan faaliyetinin küresel tatlı su mevcudiyeti ve karasal 

buzul gelişimi üzerindeki etkilerini ölçmek için sıklıkla kullanılmaktadır. 

Bununla birlikte, aylık zamansal aralıklarla raporlanan sonuçlar ve yaklaşık 

300-500 km'lik kaba mekânsal çözünürlük değeri, göreceli küçük drenaj 

havzalarında kütle değişimlerini ölçmek için GRACE verilerinin doğrudan 

kullanımını engellemektedir. Ancak Loomis vd. (2021) tarafından 

gerçekleştirilen çalışmada küresel su depolama değişimlerinin mekânsal 

çözünürlükleri 0.5° olacak şekilde arttırılmıştır. Bu bilgiler ışığında, Marmara 
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Gölü ve yakın çevresini içeren çalışma alanı için GRACE’den elde edilen TWS 

değişimleri Şekil 3’te gösterilmiştir. 2016-2021 yılları arasında Marmara 

Gölü’nü içeren bölge yaklaşık 290 cm’e varan karasal su kaybı tespit 

edilmiştir. Kayıplar her yılın Mart ve Nisan aylarında başlamakta ve Ekim 

ayında en yüksek değerine ulaşmaktadır. Khorrami ve Gündüz (2021) 

tarafından yapılan çalışmalar TWS’den ortaya çıkan kayıpların Türkiye 

genelinde ağırlıklı olarak yeraltı suyu depolamasından gerçekleştiğine işaret 

etmektedir. 

 

Şekil 3. Karasal su depolamasının zamansal değişimi 

5. ARAZİ KULLANIMINDAKİ DEĞİŞİMLER 

Arazi kullanımı/arazi örtüsü (LULC) değişikliklerinin izlenmesi, kentsel ve 

bölgesel planlama, çevresel etki değerlendirmesi, doğal afetler ve tehlikelerin 

takibi, toprak erozyonunun tahmini ve tuzluluk vb. değişiklerinin incelenmesi 

gibi birçok alanda kullanılmaktadır (Talukdar vd. 2020). LULC haritaları uydu 

görüntülerinin aksine genellikle yıllık olarak, belli zamansal gecikmelerle 

üretilmektedir. Uydu görüntülerinin işlenmesiyle verilerin paylaşılması 

arasındaki bu zamansal fark yukarıda bahsedilen yönetim problemlerinin 

çözümlenmesinde zorluklara sebep olmaktadır. Bu sorunun ortadan 

kaldırılması için Brown ve arkadaşları (2022), 10 m mekânsal çözünürlüğe 

sahip uydu görüntülerinin yapay sinir ağları yöntemleriyle sınıflandırıldığı ve 

LULC haritalarının gerçek zamanlı, dinamik ve otomatik olarak oluşturulduğu 

bir yöntem önermiştir. Gerçek zamanlı LULC haritaları küresel ve gerçek 

zamanlı olarak son kullanıcılarla paylaşılmaktadır. Dinamik Dünya (DW) 

olarak adlandırılan bu veriler kullanılarak bu çalışma kapsamında Marmara 

Gölü’nün de içinde bulunduğu 38,5731° - 38,6788° kuzey enlemleriyle 

27,9314° - 28,1062° doğu boylamları arasında kalan bir araştırma sahası 

tanımlanmış ve bu bölge için Ocak 2016 – Eylül 2022 yılları arasında gerçek 

LULC verileri yardımıyla göl ve civarındaki alan kullanımı değişimleri analiz 

y = -0,0067x + 285,43
R² = 0,2278
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edilmiştir. Marmara Gölü’nün içinde yer aldığı bu bölgede alan kullanımının 

son yıllardaki değişimi, gölün alansal boyutunun değişimi ile beraber 

irdelenmiş ve daralan göl alanının tarımsal alanlar üzerindeki etkileri gerçek 

zamanlı olarak aylık periyotlarla incelenmiştir. Çalışma alanındaki yıllık 

ortalama tarım arazisi değişimi Şekil 4’te verilmiştir. 2016 yılında ortalama 

81,2 km2 olan tarımsal kullanım, 2022 senesinde 166% artışla 135,93 km2’ye 

yükselmiştir. Tarımsal kullanım alanındaki bu değişim temel olarak son 

yıllarda Marmara Göl alanında gözlenen daralma ile ilişkilidir. Aynı veri seti 

kullanılarak hesaplanan göl alanındaki aylık değişim ise Şekil 5’te verilmiştir. 

Ocak 2016’da 50 km2’den fazla olan göl alanı, 2021 yılı Eylül ayında gölün 

hemen hemen kurumasıyla sıfıra düşmüştür (Şekil 6). Su yılının başlamasıyla 

birlikte 2022 yılı mart ayında göl alanı yeniden 13,4 km2’ye kadar yükselmiş 

olsa da yaz aylarındaki artan buharlaşma ve su tüketimleri sebebiyle gölün 

tekrar kuruduğu gözlenmiştir. Bu bağlamda son yıllarda gölün yaz aylarında 

tamamen kuruması ve takip eden bahar aylarında kısmen oluşması, göl 

ekosisteminin tamamen ortadan kalkmasına ve gölde geçmiş yıllarda yürütülen 

balıkçılık faaliyetlerinin sona ermesine neden olmuştur. 

 

Şekil 4. Çalışma alanında tarımsal alan kullanımındaki değişim 

Göl alanında gözlenen sürekli azalma eğilimi göl etrafındaki arazilerin tarım 

alanına dönüştürülmesi sonucunu ortaya koymuştur. Şekil 5 ve 6’dan açıkça 

görülebildiği üzere, Marmara Gölü göl alanı hızla tarımsal kullanıma 

dönüşmektedir. Bu durum bölgedeki çiftçiler arasında da çatışmalara neden 

olmakta ve daralan göl alanından ortaya çıkan arazilerin kullanım hakkı 

üzerinden çeşitli sorunlar ortaya çıkmaktadır. Mülkiyet hakkı olmadan 

arazinin kullanımı çeşitli sosyal sorunlara neden olmakta, göl ve kıyı 

ekosisteminin (ör. sazlık alan) de tamamen tahrip olmasına sebebiyet 

vermektedir. İlerleyen yıllarda hidrometeorolojik koşulların değişmesi sonucu 

gölün tekrar orijinal boyuna gelecek şekilde genişlemesi durumunda da 

çiftçilerin bu arazileri kullanamamalarına bağlı olarak DSİ gibi kamu 

y = 8,1027x - 16255
R² = 0,9196
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kurumlarından çeşitli taleplerinin ortaya çıkması da söz konusu olabilecektir. 

6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Yapılan analizler ve gerçekleştirilen değerlendirmeler Marmara Gölü’nde 

ortaya çıkan sorunun kısmen hidrometeorolojik nedenlerle kısmen de 

antropojenik sebeplerle oluştuğuna işaret etmektedir. Gölün bulunduğu alanın 

son yıllarda kurak meteorolojik koşullar altında olması gölü besleyen su 

kaynaklarının azalmasına ve yer yer kurumasına neden olmuştur. Gölü 

besleyen kaynak ve derelerden akış olmaması ve gölün geniş ve sığ karakterde 

bir yapısının bulunmasına bağlı yüksek buharlaşma kayıpları, göl su bütçesini 

negatif şekilde bozmuştur. Buna ek olarak göle su aktarılması amacıyla 

kullanılan Adala ve Çömlekçi regülatörlerinden de su transferi yapılamaması, 

gölün yapay olarak da beslenememesi sonucunu doğurmuştur. Son olarak göl 

civarındaki yerleşim ve tarım alanlarının su ihtiyacının karşılanması amacıyla 

tamamen yeraltı suyunun kullanılması da, bölgedeki yeraltı su seviyelerinde 

önemli düşüşlere neden olarak gölün yüzeysel akiferden beslenebilmesinin de 

önüne geçmiştir. Gölün kuruması ve daralmasına bağlı olarak alan kaybetmesi, 

dinamik arazi kullanım verilerine tarım alanındaki artış olarak yansımış ve bu 

durum da tarımsal üretim için yeraltından daha fazla su çekimi anlamına 

gelmiştir. Böylelikle göl ve yakın civarının su bütçesinde ortaya çıkan bozulma 

zincirleme bir şekilde devam etmektedir. 

 

Şekil 5. Marmara Gölü alanının aylık değişimi 

Bu çalışmada elde edilen sonuçlara göre, göl ve civarının dinamik arazi 

kullanımının Ocak 2016 – Eylül 2022 dönemindeki değişimi, yok olan göl 

alanının tarım arazisi olarak geri kazanıldığına işaret etmektedir. Söz konusu 

dönemde tarımsal alan kullanımının 166% oranında arttığı tespit edilmiştir. Su 

yıllarının sulak döneminde kısmen de olsa yeniden oluşan göl kuraklık ve kötü 

su kullanım uygulamalarına bağlı olarak yaz aylarında yeniden tamamen 

kurumaktadır. Üç farklı kuraklık indisi (SPI, SPEI ve scPDSI) kullanılarak 

y = -0,0209x + 945,43
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gerçekleştirilen uzun süreli kuraklık analizleri sözü edilen dönem için bölgenin 

çoğunlukla hafif ve orta kuraklık etkisi altında olduğuna işaret etmektedir. 

Aynı dönemde GRACE uydusundan elde edilen su depolama değişimlerine 

göre de bölgenin karasal su depolaması değişimlerinin de negatif yönde 

seyrettiği ve söz konusu dönemde ağırlıklı olarak ortalama 5 cm/ay karasal su 

kaybı yaşandığı gözlenmiştir. Bu kayıp kısmen yerüstü suyu depolaması ve 

toprak nemi depolamasından büyük oranda ise yeraltı suyu depolamasından 

gerçekleşmektedir. Bölgedeki kuyularda gözlenen seviye düşümleri de bu 

bulguları destekler niteliktedir. 

 

Şekil 6. Eylül 2021 ayı için kuruyan Marmara Gölünün uydu görüntüsü 

Halihazırda kuraklık etkisi altında olduğu görülebilen Marmara Gölü’nde, 

iklim değişikliği kaynaklı artan ekstrem koşullar ve sürekli artan su ihtiyaçları 

göz önüne alındığında, mevcut durumun iyiye gitmeyeceği açıktır. Gölün ıslak 

dönemlerde dahi kuru kalacağı tarihler gelmeden, bölgede yeni kuyu 

açılmasının önüne geçilmesi ve civar su kaynaklarından gölü beslemeye dönük 

çalışmalara başlanması, tarımsal sulamada etkili su kullanım tedbirlerinin 

uygulanması, suya az ihtiyaç duyan ürünlerin ekiminin teşvik edilmesi ve 

tarımda arıtılmış suyun kullanımı sayesinde yeraltı suyu tüketimlerinin 

azaltılması gibi tedbirlerin gecikmeden hayata geçirilmesi gerekmektedir. 
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ABSTRACT 

Florida faces significant challenges in water resource sustainability. Nutrients, 

including those directly linked to residential fertilizer use, help drive 

widespread riverine and estuarine algal blooms that are increasing in both 

frequency and duration. To address these challenges, the state of Florida has 

enacted a statewide water quality protection and water savings program called 

Florida-Friendly Landscaping™ (FFL). FFL provides educational outreach 

and tools for using Best Management Practices (BMPs) for use by both 

residential homeowners and landscape professionals to create and maintain 

quality landscapes through appropriate landscape design while reducing 

nonpoint source pollution through reduced water, fertilizer, and pesticide use. 

A recent study compared traditional Florida landscapes against FFL-designed 

landscapes and found that the FFL landscapes provided water savings of 84% 

over the water use in the traditional landscapes. In the case of nitrogen, a 

common component in lawn and landscape fertilizers, FFL implementation 

within a drainage basin is credited with removing up to 3 percent of the 

nitrogen loading within that basin. For those drainage basins for which 

nitrogen loading was quantified during 2021, FFL was credited with removing 

119,564 pounds of nitrogen per year from the nonpoint source pollution load. 

Keywords: Landscaping, water conservation, public education  

1. INTROLDUCTION 

Florida’s sunny, subtropical climate, with mild winters, helps make it an 

attractive place to live within the United States. Florida’s abundant rainfall 

(1372 mm statewide annual average) supplies water to myriad lakes, rivers, 

and groundwater aquifers. With thousands of kilometers of coastline and 14.5 

million of its 21-million-person population living in densely urbanized coastal 

counties, Florida faces significant current and future challenges in watershed 

and coastal resource sustainability. Nutrients, including those directly linked 

to residential fertilizer use, help drive widespread riverine and estuarine algal 

blooms that are increasing in both frequency and duration. 

To address these challenges the state of Florida has enacted a statewide water 

quality protection and water savings program called Florida-Friendly 

Landscaping™ (FFL). FFL is administered by the University of Florida, 

Institute of Food and Agricultural Sciences (UF/IFAS) with state and federal 

funding provided through the Florida Department of Environmental Protection 
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(FDEP) and the US Environmental Protection Agency. FFL provides 

educational outreach and tools for using Best Management Practices (BMPs) 

for use by both residential homeowners and landscape professionals to create 

and maintain quality landscapes through appropriate landscape design while 

reducing nonpoint source pollution through reduced water, fertilizer, and 

pesticide use. The FFL program is implemented through a statewide network 

of Extension agents affiliated with the University of Florida. 

Ideally, the success of the FFL program becomes more evident over time as 

increasing numbers of Florida residents are educated through the FFL program 

and begin to utilize those practices in their own landscapes. However, the 

challenge for FFL public outreach continues to grow along with Florida’s 

population. FDEP has formally funded the FFL program since 1993, when 

Florida’s population was approximately 14 million. However, the state’s 

current population of just over 21 million residents (Rayer and Wang 2020), 

living within 8.4 million households (Rayer et al 2018), already greatly taxes 

available water resources and drives contaminant loading to both surface and 

ground waters. These challenges will become even more acute as Florida’s 

population grows to 25 to 30 million by 2045 (Rayer and Wang 2020) and 

perhaps nearly 34 million by 2070 (Carr and Zwick 2016).  

These dramatic increases in Florida’s population concurrently drive dramatic 

changes in land use. Using 2005 as a benchmark year, when Florida’s 

population was 17.9 million and developed land covered approximately 6 

million acres, a University of Florida study (Carr and Zwick 2016) projects 

development on an additional 7 million acres statewide (Figure 1) by 2060, 

much of which will be converted to residential landscaping. It will be a great 

challenge for UF/IFAS public outreach to educate millions of new Florida 

residents in landscaping best management practices. 

 

Figure 1. Projected land use changes in Florida for the years 2005 (labeled as 

Current Land Use) through 2060.Source: Florida Fish and Wildlife 

Conservation Commission Wildlife 2060 Report 

(http://myfwc.com/conservation/special-initiatives/wildlife-2060/) 
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2. MATERIALS AND METHODS 

The statewide FFL program conserves water and reduces nonpoint source 

pollution through education on the nine FFL principles 

(https://ffl.ifas.ufl.edu/). The FFL program consists of three programs with 

separate target audiences: 1) the Florida Yards and Neighborhoods (FYN) 

program focuses on educating homeowners, homeowners associations, 4-H 

extension and other youth outreach, master gardeners, retail gardening stores, 

and managers of parks and recreation areas; 2) the Florida-Friendly 

Communities (FFC) program focuses on educating stakeholders involved in 

development and redevelopment, including but not limited to builders, 

developers, planners, municipal staff and elected officials, special districts, 

landscape architects, real estate agents, and professional association members; 

and 3) the Green Industries Best Management Practices (GI-BMP) program 

focuses on educating landscape and lawn care professionals. 

The FYN program is the primary FFL contact point for residential homeowners 

and, in some cases, renters who are responsible for maintaining a residential 

landscape. FYN public outreach occurs mainly through the county-based 

Extension programs, and Florida residents are encouraged to use their local 

UF/IFAS Extension agents as resources for their landscape questions and 

concerns. County Extension offices also routinely offer in-person or online 

classes on common landscape issues. 

Community-level development and redevelopment significantly impact the 

availability and quality of Florida’s water resources, and the FFC program is 

the primary FFL contact point for those who make such community-level 

decisions, particularly builders, developers, property managers, and local 

governments. FFC promotes the adoption of FFL principles and the 

implementation of green stormwater infrastructure (GSI). FFC also offers 

several professional certifications for landscape professionals such as 

landscape architects and local government code-enforcement staff.   

FFC outreach and education is centered around the fundamental idea that FFL 

(including GSI techniques) is beneficial to a community aesthetically, 

economically, and environmentally. To convey this information, FFC relies on 

partnerships with professional organizations, presentations at workshops and 

conferences, web resources, and live and virtual continuing education units 

(CEUs). FFC also provides model code development documents, including 

those geared towards community associations, architectural review boards, 

local governments, and homeowners’ associations.   

The GI-BMP program targets landscape professionals. Urban landscaping 

practices, including irrigation, fertilizer, and pesticide use, contribute to 

nonpoint source pollutant loading to surface and ground waters. Landscaping 

and lawn care are major businesses in Florida, employing tens of thousands of 

green industry professionals. To help minimize the potential nonpoint source 

loading from inappropriate landscaping practices, FFL, in partnership with 

FDEP, trains thousands of landscaping professionals statewide through the GI-
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BMP program. State of Florida statutes require this training for all landscaping 

professionals who apply fertilizers. The training program has four main 

program goals: 1) reducing off-site transport of sediment, nutrients, and 

pesticides to surface water or groundwater; 2) promoting appropriate site 

design and plant selection; 3) using appropriate rates and methods for irrigation 

and fertilizer application; and 4) promoting integrated pest management (IPM) 

practices. The GI-BMP training includes six learning modules covering 

efficient use of water and fertilizer, integrated pest management, fertilizer 

application, and water pollution-minimizing lawn and landscape cultural 

practices.  

GI-BMP course delivery is available through several formats, including in-

person classes, distance Zoom trainings or self-paced options available online 

or through a DVD. Courses are available in English and Spanish, with Haitian 

Creole available through in-person classes coming soon. Those persons 

successfully completing the training and a written exam receive a formal GI-

BMP certification, complete with certificate. Since the program’s start in 2006, 

over 75,000 persons received training, with over 60,000 of these trainees 

receiving their GI-BMP certification. 

3. RESULTS 

Surveys are conducted 6 months after each GI-BMP training class to assess the 

extent to which trainees have changed their landscaping Surveys are conducted 

6 months after each GI-BMP training class to assess the extent to which 

trainees have changed their landscaping behaviors and practices to conserve 

water and reduce pollutants. For 2021, these surveys found that, post-training, 

92-98% of the attendees used the GI-BMPs on a regular basis, with substantial 

improvements shown in those who always use the following practices: apply 

no more than 0.5-0.75 inches (1.27-1.91 cm) water per irrigation event (for 

water savings of 25-50%); reset irrigation controls/timers seasonally; reduce 

fertilizer application; and use integrated pest management. Further, the post-

training surveys documented adoption of new technologies, specifically an 

increase of 22% in those who use soil tests to determine fertilizer needs and an 

increase of 33% in those who use integrative pest management practices prior 

to use of pesticides. 

Home irrigation water savings provides an important metric with which to 

gauge FFL effectiveness. Each year county-based Extension agents provide 

numerous workshops throughout the state that promote home irrigation 

UF/IFAS FFL water conservation recommendations (Boyer and Dukes 2015). 

These recommendations provide multiple ways to ensure that home irrigation 

systems are operating efficiently and delivering no more water than is required. 

Boyer and Dukes (2015) recommendations include installing expanding disk 

interrupt rain sensors to ensure that sprinklers are not operating while it is 

raining, calibrating the sprinkler system to deliver ½” or ¾” water instead of 

1”, calibrating the sprinkler system to replace 60% ET instead of 100%, 

installing a soil moisture sensor to stop the sprinkler system if the soil is 
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sufficiently moist, converting turfgrass area to landscaped beds equipped with 

micro irrigation, converting spray head nozzles to multi-stream, multi-

trajectory (MSMT) nozzles, installing pressure compensating heads, reducing 

irrigation frequency, reducing irrigation frequency during the winter (i.e., skip 

a week), and reducing irrigation frequency during the summer. 

Using the Boyer and Dukes (2015) recommendations, a recent study (Clem et 

al 2021) compared traditional Florida landscapes (75 percent turf, 25 percent 

landscaped beds, single zone irrigation) against FFL designed landscapes (25 

percent turf, 75 percent landscaped beds, and multizone irrigation with smart 

controllers). In this comparison Clem et al (2021) found the FFL landscapes 

had water savings of 84 percent over that of the traditional landscape water 

use. 

Statewide, county-based Extension agents conducting home irrigation 

workshops and yard assessments that promote the Boyer and Dukes (2015) 

recommendations report water savings totaling 359,449,792 gallons, which is 

enough to supply 4,085 houses for one year.  

Another important metric in assessing FFL performance is offered through 

nitrogen load reductions in nonpoint source pollution runoff to surface waters. 

The FDEP Total Maximum Daily Load (TMDL) Program is tasked with 

reducing pollutant loading, including excess nitrogen, into Florida waters. This 

program uses an ongoing statewide water quality monitoring program to 

identify water bodies with impaired water quality. The water quality 

monitoring data allows both identification of the specific pollutants causing 

the impairment and calculation of what maximum loading the water body can 

tolerate of these pollutants without impairing water quality. 

Once the TMDL program identifies the impairing pollutant, the drainage basin 

directing pollutants to the impaired water body is studied to determine the 

sources of the pollutants. A plan, called a Basin Management Action Plan 

(BMAP), is then developed that identifies multiple projects that will reduce 

loading of the pollutant within the basin. A BMAP for a basin will include 

numerous projects, such as those with structural components, like WWTP 

upgrades, septic tank removal, regional stormwater ponds and nutrient 

removing baffle boxes, as well as operational considerations such as a street 

sweeping program, or educational elements such as an active FFL program. 

In the case of nitrogen, a common component in lawn and landscaping 

fertilizers, implementation of FFL within the impaired drainage basin is 

credited with removing up to 3 percent of the nitrogen loading within that 

basin. FDEP annually issues a water quality assessment report, the Statewide 

Annual Report on Total Maximum Daily Loads, Basin Management Action 

Plans, Minimum Flows or Minimum Water Levels, and Recovery or Prevention 

Strategies, which is more conveniently referred to as the STAR report (FDEP 

2021), that lists all these projects and their individual contribution to reducing 

the pollutant. For the applicable basins, the 2021 STAR report documents that 
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the FFL components of these BMAP projects are credited with removing 

119,564 pounds of nitrogen per year from the nonpoint source pollution load 

going into their respective receiving waters. 

4. CONCLUSIONS AND DISCUSSIONS 

FFL is Florida's premier UF/IFAS Extension program for providing public 

outreach education and training to promote ecologically sustainable, science-

based landscape practices that conserve water and protect water quality. FFL 

landscape design and irrigation protocols were demonstrated to offer water 

savings. Such FFL landscape designs feature less turf and more area planted in 

ornamental beds of drought tolerant plants. FFL irrigation system design 

provides for managed hydrozones that differentiate between turf and 

ornamental beds. Hydrozones for ornamental beds were equipped with micro 

irrigation while those for turf featured higher volume Multi-Stream, Multi-

Trajectory (MSMT) rotating nozzles operated in accordance with FFL 

recommendations. FFL landscape design and irrigation recommendations 

provided water savings of 84% over non-FFL landscapes, therefore, the value 

of installing hydro-zoned micro irrigation in ornamental beds to increase 

irrigation alternatives between turf and shrubbery was confirmed. In addition, 

water quality monitoring and modeling confirmed that FFL landscape practices 

within drainage basins reduced nitrogen loading to receiving waters by 3%. 

These water savings and pollutant reduction results can be used in promotion 

and outreach efforts by similar landscape programs with the same goals. FFL 

principles demonstrate that home landscapes can conserve water and reduce 

nonpoint source pollution. 
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ÖZET 

Florida, su kaynaklarının sürdürülebilirliği konusunda önemli zorluklarla karşı 

karşıyadır. Evsel gübre kullanımıyla doğrudan bağlantılı olanlar da dahil 

olmak üzere besinler hem sıklık hem de süre bakımından artan nehir kollarında 

ve deltasında alg patlamalarının yaygınlaşmasına yardımcı olur. Bu zorlukların 

üstesinden gelmek için Florida eyaleti, Florida-Friendly Landscaping™ (FFL) 

adı verilen eyalet çapında bir su kalitesi koruma ve su tasarrufu programını 

yürürlüğe koymuştur. FFL, azaltılmış su, gübre ve böcek ilacı kullanımı 

yoluyla kaynağı belirlenmeyen kirliliğini azaltırken, uygun peyzaj tasarımı 

yoluyla kaliteli peyzajlar oluşturmak ve sürdürmek için hem konut sahipleri 

hem de peyzaj uzmanları tarafından kullanılmak üzere En İyi Yönetim 

Uygulamalarını (BMP'ler) kullanmak için eğitimsel erişim ve araçlar sağlar. 

Yakın tarihli bir araştırma, geleneksel Florida ev bahçesi FFL tarafından 

tasarlanmış ev bahçesi ile karşılaştırdı ve FFL prensiplerine göre düzenlenmiş 

olan peyzaj geleneksel peyzajlarla karşılaştırıldığında FFL programının %84 

oranında su tasarrufu sağladığını ortaya koydu. Çim ve peyzaj gübrelerinde 

yaygın bir bileşen olan azot için bir drenaj havzasındaki FFL uygulaması, o 

havzadaki azot yükünün yüzde 3'üne kadar azaltılmasını sağlayabilir. 2021'de 

azot fazlalığı olan bu drenaj havzaları için FFL, kaynağı belirlenmeyen su 

kirliliğinden yılda 119,564 pound azotu azaltarak su kalitesini artırabilir. 

Anahtar Kelimeler: Peyzaj, su tasarrufu, halk eğitimi 
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THE IMPORTANCE OF GEDIZ BASIN FOR IZMIR 
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ABSTRACT 

Water is one of the most valuable and limited resources in the world. The 

sustainability of water resources is the most critical key to development and 

natural life. Sustainability and management of water resources ensuring water 

security of the city of Izmir for all our citizens and all central and local 

administrations. It is an essential issue that concerns all sectors, especially 

agriculture, food, energy and drinking water. The Gediz Basin is under a 

significant pollution load in terms of ecosystem, surface, and groundwater 

resources due to factors such as agriculture, industry, mining, and population. 

Izmir city drinking water basins, wetlands, Gediz delta and marine ecosystem, 

are significantly affected by these pollution sources. The Gediz basin is the 

most crucial basin providing safe drinking water for the city of Izmir. Nearly 

half of the drinking water need of the city of Izmir is met by approximately 

180 million m3 of water from the Gediz basin. The water resources that provide 

drinking water to Izmir are Gördes Dam, Göksu and Sarıkız springs and 

Menemen plain. Gediz Basin is also one of the most critical agricultural basins 

of Turkey. Alaşehir, Salihli, Turgutlu, Kemalpaşa, Menemen, Akhisar, and 

Sarıgöl plains provide 10% of the total agricultural production in Turkey. The 

Memenen plain, which forms the important plain and delta of the basin, is 

irrigated by the waters of the river basin and plays a strategic role in the 

agricultural food production of the city of Izmir. Domestic and industrial 

wastewater discharged into Gediz river waters without treatment, septic tank 

waters from rural areas, leakages from irregular solid waste storage areas to 

water resources, fertilizers and pesticides used in agricultural activities, 

pollutants originating from livestock activities, mining put the ecosystem 

under tremendous environmental pressure and influence. The safe future of the 

quantity and quality of all surface and groundwater of Gediz depends on the 

protection of the basin. Pollution and failure to protect the waters of the Gediz 

river throughout the basin cause more water of Izmir to be used and more water 

to be purified. All these cause more social and economic costs for the city of 

Izmir. The polluted river waters in the upper basins of Gediz directly affect not 

only the natural environments and biological diversity in those basins but also 

the healthy drinking water, food security and gulf ecosystem of Izmir, which 

hosts the largest population of the basin. For all these reasons, essential 

responsibilities fall on the local administrations of the city of Izmir, farmers, 

agricultural organizations, industrialists, and environmental organizations, 

together with the central administrations, in preventing the pollution sources 

of the Gediz River and taking the necessary measures.  

Keywords: Gediz River, Izmir, water resources, pollution 



International Gediz and Aegean River Basins Symposium (GEDIZSYMP2022) 
Uluslararası Gediz ve Ege Nehir Havzaları Sempozyumu (GEDIZSEM2022) 

28-29 November 2022 / 28-29 Kasım 2022 

 

 

71 
 

GEDİZ HAVZASI’NIN İZMİR İÇİN ÖNEMİ 
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ÖZET 

Su, dünyadaki en değerli ve sınırlı kaynaklardan birisidir. Suların miktar ve 

kalitesinin sürdürülebilir olması, kalkınmanın ve doğal yaşamın da en önemli 

anahtarıdır. İzmir kentinin su varlığının, su kaynakları yönetiminin 

sürdürülebilir olması ve su güvenliğinin sağlanması, tüm vatandaşlarımızın, 

merkezi ve yerel tüm idarelerin; başta tarım, gıda, enerji ve içme suyu olmak 

üzere tüm sektörleri ilgilendiren en önemli konulardan birisidir. Gediz Havzası 

tarım, endüstri, madencilik, yerleşim gibi faktörlerden kaynaklı olarak 

ekosistem, yerüstü ve yeraltı su kaynakları açısından önemli bir kirlilik yükü 

altındadır. Bu kirlilik kaynaklarından, İzmir kenti içme suyu havzaları, sulak 

alanlar, Gediz deltası ve deniz ekosistemi önemli oranda etkilenmektedir. 

Gediz havzası İzmir kenti için güvenli içme suyu sağlayan en önemli havzadır. 

İzmir kentinin İçme suyu ihtiyacının yarıya yakını yaklaşık 180 milyon m3 su 

Gediz havzasından karşılanmaktadır. İzmir’e içme suyu sağlayan su 

kaynakları Gördes Barajı, Göksu ve Sarıkız kaynakları ve Menemen ovasıdır. 

Gediz Havzası aynı zamanda Türkiye’nin en önemli tarım havzalarından 

birisidir. Alaşehir, Salihli, Turgutlu, Kemalpaşa, Menemen, Akhisar, Sarıgöl 

ovalarıyla Türkiye’deki toplam tarımsal üretimin %10’u karşılanmaktadır. 

Havzanın önemli ovası ve deltasının oluşturan Memenen ovası nehir 

havzasının sularıyla sulamakta ve İzmir kentinin tarımsal gıda üretiminde 

stratejik bir rol oynamaktadır. Gediz nehir sularına arıtılmadan deşarj edilen 

evsel ve endüstriyel atık sular, kırsal alanlardan gelen septik tank suları, 

düzensiz katı atık depolama sahalarından su kaynaklarına gelen sızıntılar, 

tarımsal faaliyetlerde kullanılan gübre ve pestisitler, hayvancılık 

faaliyetlerinden kaynaklanan kirleticiler, madencilik ve hidromorfolojik 

değişiklikler İzmir kentinin tarımsal gıda güvenliğini, içme sularını, deniz 

ekosistemini ve körfezini büyük bir çevresel baskı ve etki altında tutmaktadır. 

Gediz’in tüm yerüstü ve yeraltı sularının miktar ve kalitesinin güvenli geleceği 

havzanın ve ekosistemlerinin korunmasına bağlıdır. Gediz nehir sularının tüm 

havza boyutunda kirlenmesi ve korunamaması İzmir’in daha fazla suyunun 

kullanılamamasına, daha fazla suyun arıtılmasına, bütün bunlar da İzmir kenti 

için daha fazla sosyal ve ekonomik maliyetlere neden olmaktadır. Gediz’in üst 

havzalarında kirlenen nehir suları yalnız o havzalardaki doğal ortamları, 

biyolojik çeşitliliği değil aynı zamanda havzanın en büyük nüfusunu barındıran 

İzmir’in sağlıklı içme suyunu, gıda güvenliğini ve körfez ekosistemini 

doğrudan etkilemektedir. Tüm bu nedenlerle Gediz Nehri’nin kirlilik 

kaynaklarının önlenmesinde ve gerekli tedbirlerin alınmasında merkezi 

idarelerle birlikte İzmir kentinin yerel yönetimlerine, çiftçilere, tarım 

örgütlerine, sanayici ve çevre örgütlerine önemli sorumluluklar düşmektedir.  

Anahtar kelimeler: Gediz Nehri, İzmir, su kaynakları, kirlilik 
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ABSTRACT 

A quantitative definition of the severity and duration of droughts in river basins 

is essential in terms of the sustainable management of water resources. In this 

sense, using the Standardized Precipitation Index (SPI), a widely used method, 

it was determined that the meteorological drought in the basin was especially 

effective in the winter season between 1960 and 2017, and recently there was 

an increase in the severity and duration. Although Marmara Lake is a natural 

barrier lake, it gained a dam lake identity through artificial canals and sets 

initiated in 1932. Levees and canals maintain a rise in lake level throughout 

the winter and provide irrigation for agricultural areas during the hot, dry 

summer. Thus, seasonal release, one of the essential features that give the 

wetland its ecological functions, has been significantly reduced. Although 

Marmara Lake's drainage area in the Gediz Basin is vast, it is primarily 

influenced by arid climatic conditions. With the water carried by the feeding 

canals, attempts have been made to address the lack of significant water 

resources in the lake and its environs. In 2008, Marmara Lake, a wetland of 

international importance, was designated as a "Wetland Protection Area." The 

lake shrank by 6% between 1975 and 2011 and has transitioned from eutrophic 

to hypertrophic in the last 20 years due to agricultural fertilizers and pesticides 

accumulating in the reservoir. The lake's transformation into a reservoir due to 

DSI operations between 1932 and 1953 had irreversible consequences, and the 

lake's biological, physical, and chemical structure changed. The lake ecology, 

composed of shallow regions, has been deeply wounded by the methods 

employed to gain agricultural areas, etc., cutting, burning, and rooting aquatic 

plants around the lake and reeds in particular. As a result, supra-institutional 

collaboration is necessary to ensure the sustainability of unique ecosystems 

like Marmara Lake and the balance between preservation and usage. The lake 

should be rehabilitated in parallel with interdisciplinary studies addressing the 

whole of Gediz Basin. In this context, Water intake from the lake should be 

stopped as soon as possible, the canals carrying pollutants to the lake should 

be closed, and the lake should be declared a Natural Heritage Site with its 

immediate surroundings and protected. Wetlands of such importance should 

be examined at the basin scale, and the sustainability of these areas should be 

ensured with technological means. Remote sensing technology should be used 

to monitor the anthropogenic pressure on wetlands and the negative changes 

caused by it, and solution proposals should be developed within the framework 

of the results obtained. 

Keywords: Drought, pollution, Gölmarmara, Gediz Basin 
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ÖZET 

Su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi açısından akarsu havzalarında 

yaşanan kuraklıkların şiddet ve sürelerinin nicel olarak tanımı oldukça önem 

arz etmektedir. Bu anlamda yaygın olarak kullanılan yöntem olan 

Standartlaştırılmış Yağış İndisi (SYİ) kullanılarak havzadaki meteorolojik 

kuraklığın 1960-2017 yılları arasında özellikle kış mevsiminde etkili olduğu 

ve son dönemde görülen kuraklıkların şiddet ve sürelerinde artış olduğu 

belirlenmiştir. Marmara Gölü doğal bir set göl olmasına rağmen 1932 yılında 

yapay kanallar ve setler aracılığıyla başlatılan çalışmalarla baraj gölü kimliği 

kazandırılmıştır. Kanal ve setler kış aylarında göl seviyesinin yükselmesini; 

sıcak-kurak yaz aylarında ise tarım alanlarının sulanmasını sağlamaktadır. 

Böylece sulak alana ekolojik işlevlerini kazandıran en önemli özelliklerinden 

biri olan mevsimsel salınım önemli ölçüde azaltılmıştır. Gediz Havzası 

içerisinde yer alan Marmara Gölü drenaj alanı geniş olmasına rağmen büyük 

ölçüde kurak iklim şartlarının etkisi altındadır. Göl ve çevresinde önemli su 

kaynaklarının eksikliği, besleme kanallarıyla taşınan suyla giderilmeye 

çalışılmıştır. Uluslararası öneme sahip sulak alan konumundaki Marmara 

Gölü, 2008 yılında “Sulak Alan Koruma Bölgesi” ilan edilmiştir. 1975-2011 

yılları arasında %6 oranında küçülen göl, tarımsal gübre ve pestisitlerin göl 

haznesinde birikmesiyle son 20 yıl içerisinde ötrofik göl konumundan 

hipertrofik göl konumuna geçmiştir. Gölün 1932-1953 yılları arasında DSİ 

tarafından yapılan çalışmalar sonucunda bir rezervuara dönüştürülmesi, 

onarılamaz sonuçlara yol açmış ve gölün biyolojik, fiziksel, kimyasal yapısı 

değişime uğramıştır. Göl etrafındaki sucul bitkilerin tarım alanları elde etmek 

vb. amaçlarla özellikle sazların kesilmesi, yakılması ve köklenmesi büyük 

ölçüde sığ alanlardan oluşan göl ekosisteminde derin yaralar açmıştır. Sonuç 

olarak; Marmara Gölü gibi nadir ekosistemlerin sürdürülebilirliği ve koruma 

ile kullanma dengesi kurumlar üstü iş birliğini gerektirmektedir. Göl, Gediz 

Havzası’nın bütününü ele alan interdisipliner çalışmalara paralel olarak 

rehabilite edilmelidir. Bu çerçevede; bir an önce gölden su alımı durdurulmalı, 

göle kirletici unsurlar taşıyan kanallar kapatılmalı ve göl yakın çevresiyle 

birlikte Doğal Miras Alan ilan edilerek koruma altına alınmalıdır. Böylesine 

önem taşıyan sulak alanlar, havza ölçeğinde incelenmeli ve teknolojik 

imkânlarla bu alanların sürdürülebilirliği sağlanmalıdır. Sulak alanlar 

üzerindeki antropojen baskının ve bunun neden olduğu olumsuz değişimlerin 

izlenmesi için uzaktan algılama teknolojisi kullanılmalı ve elde edilen sonuçlar 

çerçevesinde çözüm önerileri geliştirilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Kuraklık, kirlilik, Gölmarmara, Gediz Havzası 
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ABSTRACT  

The phenomenon of climate change has become an inevitable situation all over 

the world, and each country has started to struggle with the adverse effects that 

arise due to its geographical, climate, and population characteristics. Due to 

climate change, problems such as drought decreased agricultural productivity, 

increased pressure on water resources, increased meteorological disasters such 

as floods and landslides, the shift in seasonal data, and the inability to monitor 

current seasonal changes occurring in the Aegean Region. Wetlands are also 

one of the ecosystems most affected by climate change. With the decrease in 

precipitation, wetlands become dry, or flood risks arise due to precipitation 

above the seasonal norms. The study area covers the Gediz sub-basin, one of 

the most important wetlands, and the neighborhoods within these borders. 

There are lagoons (Homa, Çilazmak, Kırdeniz) and salt marshes, which are 

essential wetlands. The study's primary purpose is to calculate the impact area 

of the flood risk from the Gediz sub-basin scale to the neighborhood scale and 

to develop adaptation strategies to reduce it. The other goal of the study was 

determined as coping with the effects and consequences of climate change in 

urban and rural areas on the basis of flooding and integrating urban adaptation 

systems into the city completely. Within the scope of the study, analyzes were 

made within the scope of "Hazard, vulnerability and exposure", which 

constitutes the flood risk index. In this context, the map of flood types for 

different reasons for the "Hazard" index was created with the analytical 

hierarchy method, which is a multiple decision-making method, through the 

ArcGIS program. Also, social, ecological, and spatial resilience rate was 

measured with SPSS 22.0 program. Çiğli, Menemen, Foça, Bayraklı, Bornova, 

Kemalpaşa, Manisa Center, Manisa Saruhanlı, Manisa Akhisar, Manisa 

Turgutlu, Manisa Ahmetli, places with the highest flood risk, Karşıyaka, 

Bostanlı, part of Kemalpaşa, part of Bornova, Bayraklı Some parts of the city 

were found to be high-grade, while the high parts of Manisa and Kemalpaşa 

were found to be low-risk areas. It has been determined as a result of the survey 

that the rate of spatial, social, economic, and ecological sensitivity will 

increase in case of a flood. 

Keywords; Gediz Delta, flood risk, adaptation to climate change 
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ÖZET  

İklim değişikliği olgusu tüm dünyada kaçınılmaz bir durum olmuş ve her bir 

ülke, kendi coğrafik, iklim ve nüfus özelliklerine bağlı ortaya çıkan olumsuz 

etkiler ile mücadele etmeye başlamıştır. Ege Bölgesi’nde iklim değişikliğinden 

dolayı kuraklık, tarımsal verimlilikte azalma, su kaynakları üzerinde baskının 

artması, sel, heyelan gibi meteorolojik afetlerde artış, mevsimsel verilerde 

kayma, mevcut mevsimsel değişimlerin izlenememesi gibi sorunlar meydana 

gelmektedir. Sulak alanlar da iklim değişikliğinden en fazla etkilenen 

ekosistemlerden biridir. Yağışların azalmasıyla birlikte sulak alanlar kuruyor 

ya da mevsim normallerinin üzerinde yağışlar nedeniyle taşkın riskleri ortaya 

çıkmış oluyor.  Çalışma alanı, en önemli sulak alanlardan biri olan Gediz alt 

havzası ve bu sınırlar içerisindeki mahalleleri kapsamaktadır. Bu alan 

üzerinde, önemli sulak alanları olan lagünler (Homa, Çilazmak, Kırdeniz), 

tuzlu bataklıklar yer almaktadır. Çalışmanın temel amacı, Gediz alt havza 

ölçeğinden mahalle ölçeğine kadar taşkın riskinin etki alanını hesaplamak ve 

azaltmaya yönelik adaptasyon stratejileri geliştirmektir. Ayrıca, çalışmanın 

diğer hedefi, taşkın temelinde kentsel ve kırsal alanda iklim değişikliği etkileri 

ve sonuçları ile başa çıkmak ve kentsel adaptasyon sistemlerini tümüyle kente 

entegre etmek olarak belirlenmiştir. Çalışma kapsamında, taşkın riski indeksini 

oluşturan “Hasar (Risk), hassaslık (Vulnerability) ve maruziyet (Exposure)” 

kapsamında analizler yapılmıştır. Bu kapsamda, “Risk” indeksi için farklı 

nedenlerle oluşan sel tiplerinin haritası ArcGIS programı aracılığıyla çoklu 

karar verme yöntemi olan analitik hiyerarşi yöntemiyle oluşturuldu, 

“Hassaslık” indeksi için mikro havza ölçeği sınırları içerisinde bulunan 

ilçelerde anket çalışması yapılarak SPSS 22.0 programında değerlendirilerek 

bölge halkı genelinde ekonomik, sosyal, ekolojik, mekânsal dirençlilik oranı 

ölçülmüştür. Çiğli, Menemen, Foça, Bayraklı, Bornova, Kemalpaşa, Manisa 

Merkez, Manisa Saruhanlı, Manisa Akhisar, Manisa Turgutlu, Manisa Ahmetli 

taşkın riskinin en yüksek olduğu yerler, Karşıyaka, Bostanlı, Kemalpaşa’nın 

bir kısmı, Bornova’nın bir kısmı, Bayraklı’nın bir kısmı yüksek dereceli, 

Manisa’nın yüksek kesimleri ve Kemalpaşa’nın etekleri ise düşük riskli yerler 

olarak çıkmıştır. Taşkın durumunda, mekânsal, sosyal, ekonomik ve ekolojik 

hassaslık oranının da artacağı anket sonucunda belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Gediz Deltası, taşkın riski, iklim değişikliğine 

adaptasyon 
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ABSTRACT 

Gediz Basin, the second largest basin of the Aegean Region, has a total area of 

17146 km2 in the west of Turkey. The Aegean Sea surrounds the basin in the 

west, the North Aegean Basin in the north and northwest, the Susurluk Basin 

in the north and northeast, the Sakarya Basin in the east, the Büyük Menderes 

Basin in the south and southeast, and the Küçük Menderes Basin in the south 

and southwest. It is bordered by Bozdağlar in the south, Murat Mountain in the 

east, and Yunt Mountain in the west. Many E-W and NE-SW trending 

depressions have developed within the drainage basin boundaries. The 

Menderes Metamorphites that contain schist and marble, which form the 

basement of the basin, are cut by granitoid and gabbroic rocks intruded at 

different stages. Thrust faults and İzmir-Ankara Zone rock units overlie the 

Menderes Metamorphics. The “İzmir-Ankara Zone” is in the form of a narrow 

and long tectonic belt consisting of ophiolite and flysch. Neogene sedimentary, 

volcanic and magmatic units belonging to terrestrial and lacustrine sequences 

overlie the İzmir-Ankara Zone units unconformably within the borders of the 

Gediz Basin. Neogene sedimentary units are represented by terrestrial-

lacustrine successions within the borders of the Gediz Basin. These 

successions are controlled by large-scale normal faults and strike-slip faults 

developed under the influence of N-S pulling forces developed in the Miocene 

period in Western Anatolia. The metamorphic rocks that makeup 

approximately 25% of the Gediz Basin are generally unsuitable for 

groundwater. However, groundwater can be obtained from fractures, faults, 

and cracked sections on a local scale in these rocks. Groundwater is supplied 

from the wells drilled in this unit, especially in mountainous areas and regions 

where marble intercalated calcschists dominate. Mesozoic-aged limestone 

rocks located over the metamorphic rocks in the basin present karstic 

characteristics. In addition, wells with depths ranging from 20 m to 350 m were 

drilled in the Neogene clastic units exposed at the margins of the depression 

area of the Gediz basin. The Gediz graben, formed by expansion tectonics, 

developed in approximately E-W direction. The clastic, granular units 

mailto:celalettin@deu.edu.tr
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cropping out in this graben constitute an important part of the groundwater 

potential of the basin. Most of the wells were drilled in these units. Considering 

the wells drilled by DSI and the Special Administration, the transmissibility 

values of the drilled wells ranged between 1.48 and 16200 m2/day, while the 

average transmissibility value was calculated as 1273.4 m2/day. It is estimated 

that there are over 60 thousand wells in the basin. Most of these wells are 

unlicensed. In the Gediz basin, surface and subsurface waters are under serious 

risk in terms of both level and quality. The total groundwater recharge of the 

Gediz Basin is 998 hm3, whereas the groundwater withdrawal in the basin is 

estimated to be 1080 hm3. More than the reserve is drawn from the basin at an 

annual rate of 80 hm3. These withdrawals are mostly for agricultural irrigation 

and are predominantly made from Alaşehir and Manisa-Saruhanlı plains. 

According to the groundwater flow model established for the basin, it was 

determined that the water released for irrigation purposes from Demirköprü 

Dam and the alluvial aquifer was fed by surface drainage along its boundaries. 

As a result of climate change and excessive water use in the basin, the amount 

of groundwater resources is seriously decreasing. According to the results of 

long-term monitoring, especially in the monitoring wells, a decrease of 10 to 

152 cm/year is observed. These decreases occur mostly in Alaşehir, Turgutlu, 

and Akhisar plains groundwater. At the same time, the basin is seriously 

affected by both natural (such as arsenic or boron) and anthropogenic (such as 

agriculture, industry, mining, and untreated water discharge) pollutants. 

Arsenic values increase depending on the geological structures in various basin 

regions. For example, arsenic concentrations are above 100 μg/L in the north 

of the basin, in the vicinity of Demirci, in the east near Güre, in the east of 

Manisa city center, in the vicinity of Borlu and Salihli, and the subsurface 

waters in and around Menemen. In addition, due to agricultural activities in the 

basin, diffuse pollutants have increased, and high concentrations of nitrate and 

nitrite have been measured in both surface and subsurface waters. It is 

beneficial for all public and private units to work together with a holistic 

approach to the efficient use and sustainability of water resources in the basin. 

In addition, to carry out studies for effective water management, it has now 

become mandatory to open the groundwater level, flow, and meteorology 

observation datasets to everyone's free access and use. In addition, it is 

essential to minimize the pollutants in the area, to plan the sector's water uses, 

to apply new agricultural irrigation technologies, and to implement projects 

related to the development of aquifers in the area. 

Keywords: Groundwater, natural and anthropogenic pollutants, arsenic, Gediz 

graben 

 

 

 

 



International Gediz and Aegean River Basins Symposium (GEDIZSYMP2022) 
Uluslararası Gediz ve Ege Nehir Havzaları Sempozyumu (GEDIZSEM2022) 

28-29 November 2022 / 28-29 Kasım 2022 

 

 

78 
 

GEDİZ HAVZASI YERALTI SUYU KAYNAKLARININ 

MİKTAR VE KALİTE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Alper Baba1, Celalettin Şimşek2, Orhan Gündüz3, Alper Elçi4 ve Alim 

Murathan5 

 

1 Izmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Uluslararası Su Kaynakları Bölümü, İzmir, 

Türkiye, alperbaba@iyte.edu.tr 
2 Dokuz Eylül Üniversitesi, Torbalı MYO, İzmir, Türkiye, celalettin@deu.edu.tr 
3 Izmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Bölümü, İzmir, Türkiye, 

orhangunduz@iyte.edu.tr 
4 Dokuz Eylül Üniveristesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, İzmir, Türkiye, 

alper.elci@deu.edu.tr 
5 İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Türkiye, alim.murathan66@gmail.com 

 

ÖZET 

Ege Bölgesinin ikinci büyük havzası olan Gediz Havzası, Türkiye’nin 

batısında toplam olarak 17146 km2’lik bir alana sahiptir. Havzanın batısında 

Ege Denizi, kuzey ve kuzeybatısında Kuzey Ege Havzası, kuzey ve 

kuzeydoğusunda Susurluk Havzası, doğusunda Sakarya Havzası, güney ve 

güneydoğusunda Büyük Menderes Havzası, güney ve güneybatısında ise 

Küçük Menderes Havzası yer almaktadır. Gediz havzasının güneyinde 

Bozdağlar, doğuda Murat Dağı ve batıda ise Yuntdağı yükseltileriyle 

sınırlandırılmıştır. Drenaj havzası sınırları içinde D-B ve KD-GB uzanımlı çok 

sayıda çöküntü gelişmiştir. Havzanın temelini oluşturan şişt ve mermer içerikli 

Menderes Metamorfitleri farklı evrelerde sokulmuş, granitoid ve gabroik 

bileşimli kayalar tarafından kesilmektedir. Menderes Metamorfitleri üzerine 

bindirme fayları ile İzmir-Ankara Zonu kaya birimleri gelmektedir. “İzmir-

Ankara Zonu” ofiyolit ve flişten oluşan dar ve uzun bir tektonik kuşak 

şeklindedir. İzmir Ankara Zonu birimleri üzerine uyumsuz olarak Gediz 

Havzası sınırları içerisinde karasal ve gölsel istiflere ait Neojen sedimanter, 

volkanik ve magmatik birimler gelmektedir. Neojen sedimanter birimler, 

Gediz Havzası sınırları içinde karasal-gölsel istifler ile simgelenir. Bu istifler 

Batı Anadolu’da Miyosen döneminde gelişen K-G çekme kuvvetleri etkisinde 

gelişen büyük ölçekli normal faylar ve doğrultu atımlı faylarla denetlen Gediz 

Havzanın yaklaşık % 25’ini oluşturan metamorfik kayalar genel olarak yeraltı 

suyu açısından elverişsizdir. Ancak; yerel ölçekte kırık, fay ve çatlaklı 

kesimlerinden kısıtlı da olsa yeraltı suyu sağlanabilmektedir. Özellikle, dağlık 

kesimlerde ve mermer ara katkılı kalsitlerin egemen olduğu bölgelerde bu 

birimde açılan kuyulardan yeraltı suyu sağlanmaktadır. Havzada metamorfik 

kayalar üzerinde yer alan Mesozoyik yaşlı kireçtaşları karstik kaya özelliğini 

sunmaktadır. Ayrıca, Gediz havzasının çöküntü alanının kenar kesimlerinde, 

yüzlek veren Neojen kırıntılı birimler içinde 20 m ile 350 m arasında değişen 

derinliklerde kuyular açılmıştır. Genleşme tektoniği ile oluşan Gediz grabeni 

yaklaşık D-B yönlü gelişmiştir. Bu grabende yüzlek veren kırıntılı taneli 

birimler havza yeraltı suyu potansiyelinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. 

Sondajların büyük bir çoğunluğu bu birimlerde açılmıştır. DSİ ve Özel İdare 
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tarafından açılan kuyu verileri dikkate alındığında açılan kuyuların 

transmissibilite değerleri 1,48 ile 16200 m2/gün arasında değişirken, ortalama 

transmissibilite değeri ise 1273,4 m2 /gün olarak hesaplanmıştır. Havzada 60 

binin üzerinde kuyu bulunduğu tahmin edilmektedir. Bu kuyuların büyük 

çoğunluğu ruhsatsızdır. Gediz havzasında hem yerüstü hem de yeraltı sularının 

gerek seviye gerekse kalite olarak ciddi anlamda risk altındadır. Gediz 

Havzasının toplam yeraltı suyu beslenimi 998 hm3 olup, buna karşılık havzada 

yeraltı suyu çekimi 1080 hm3 olduğu tahmin edilmektedir. Havzadan yıllık 80 

hm3 oranında rezervden fazla çekim yapılmaktadır. Bu çekimler en fazla 

tarımsal sulama amaçlı olup en fazla Alaşehir ve Manisa-Saruhanlı 

ovalarından yapılmaktadır. Havza için kurulan yeraltı suyu akım modeline 

göre, özellikle Demirköprü Barajından sulama suyu amaçlı salınan sulardan ve 

alüvyonel akiferin kıyı şeridi boyunca yüzeysel akaçlamalardan beslendiği 

belirlenmiştir. Havzada iklim değişikliğinin ve aşırı su kullanımın sonucu 

olarak yeraltısuyu kaynaklarının miktarı ciddi anlamda azalmaktadır. Özellikle 

izleme kuyularında yapılan uzun dönem izleme sonuçlarına göre 10 ile 152 

cm/yıl’lık bir düşüm izlenmektedir. Bu düşümler en fazla Alaşehir, Turgutlu, 

Akhisar ovalarındaki yeraltı suyunda gerçekleşmektedir. Aynı zamanda havza 

hem doğal (arsenik veya bor gibi) hem de insan kaynaklı (tarım, sanayi, maden, 

arıtılmamış suların deşarjı gibi.) kirleticiler tarafından ciddi anlamda 

etkilenmektedir. Arsenik değerleri havzanın çeşitli bölgelerindeki jeolojik 

yapılara bağlı olarak artış göstermektedir. Örneğin havzanın kuzeyinde 

Demirci civarında, doğusunda Güre yakınlarında, Manisa il merkezinin 

doğusunda, Borlu ve Salihli çevrelerinde ve Menemen ve çevresindeki yeraltı 

sularında arsenik derişimleri 100 μg/L‘nin üstündedir. Ayrıca, havzada 

tarımsal aktiviteler nedeni ile yayılı kirleticiler artmış, hem yer üstü hem de 

yeraltı sularında yüksek konsantrasyonlara sahip Nitrat ve Nitrit değerleri 

ölçülmüştür. Havzada su kaynakların etkin kullanımına ve sürdürülebilirliğine 

ilişkin bütüncül bir yaklaşımla tüm kamu ve özel birimlerin birlikte 

çalışmasında yarar vardır. Ayrıca suyun etkin yönetimine yönelik çalışmaların 

yapılabilmesi için yeraltı suyu seviye, akım ve meteoroloji gözlem verilerin 

herkesin serbest erişimine ve kullanımına açılması artık zorunlu hale gelmiştir. 

Ayrıca, alandaki kirleticilerin minimize edilmesi, sektör su kullanımlarının 

planlanması, yeni tarımsal sulama teknolojilerinin uygulanması ve alandaki 

akiferlerin geliştirilmesine ilişkin projelerin hayatta geçirilmesi son derece 

önemlidir. 

Anahtar kelimeler: Yeraltı suyu, doğal ve insan kaynaklı kirleticiler, arsenik, 

Gediz grabeni 
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ABSTRACT 

This study includes evaluations of the current status and environmental effects 

of geothermal energy activities concentrated in the Manisa Province section of 

the Gediz Graben, especially in the years after the Geothermal Resources and 

Natural Mineral Waters Law No. 5686 came into force. The Gediz Graben is 

a geography rich in “indirect use” opportunities, which creates electricity 

production, defined as the direct use of geothermal energy and other areas of 

use such as housing, greenhouse heating, and thermal tourism. Although 

geothermal resources in the region go back to prehistory, as seen in the ancient 

city of Sardes, the effective use of these resources has accelerated in recent 

years. After the exploration and drilling works of public institutions such as 

MTA and TPAO and the explorations in the region, rapid development was 

realized in geothermal activities in the area with the publication of the Law. 

The geothermal fluid in the Gediz Graben consists of tectonic zones of the 

Quaternary low-angle Gediz Separation Fault (GDF) and reservoir rocks 

formed by Holocene high-angle normal faults. Approximately 400 MWe of 

geothermal power plants with an installed capacity of 1668 MWe across 

Turkey are located in the Salihli and Alaşehir Districts, which are part of the 

Gediz Basin within the borders of Manisa province. In addition to electricity 

generation, the heating of approximately 8000 houses and approximately 400 

decares of greenhouses in Salihli and approximately 200 decares of 

greenhouses in Turgutlu is provided by using geothermal energy. The Gediz 

Basin has examples of geothermal use, heating and electricity production, 

thermal tourism, and mineral water. 

Keywords: Geothermal, environment, Gediz graben, drilling 

1. INTRODUCTION 

The Gediz Basin is located in the west of Turkey and covers 2.2% of Turkey’s 

total area, with a total area of 17.146 km2. The drainage area of the Gediz River, 

which is quite wide, is bordered by Bozdağlar in the south and Yuntdağı 

elevations in the west. Many E-W and NE-SW trending local depression basins 

have developed within the drainage basin borders. E-W trending depressions 

mainly consist of Alaşehir (Gediz) graben and its westward branches. 

Geological, hydrogeological, hydrogeochemical, geophysical, and drilling 

studies of the Gediz Basin have been going on for many years.  
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2. PROPERTIES OF GEOTHERMAL SYSTEM 

Gediz Basin consists of seven sub-basins (Upper Basin, Sarıgöl-Alaşehir-

Salihli Lower Basin, Turgutlu-Ahmetli Lower Basin, Gördes-Gölmarmara 

Lower Basin, Manisa-Saruhanlı Lower Basin, Kemalpaşa and Menemen 

Lower Basin) according to their superficial hydrological features. Granular 

units are located in the plain parts of the Gediz Basin, where the Gediz river is 

the most important groundwater body. However, Palaeozoic, Mesozoic and 

Neogene limestones in Manisa and Gördes Sub-Basin form karstic aquifers in 

the region. Various studies have been carried out on the geothermal and 

hydrogeology of the geothermal fields in Graben (Baba, 2015; DSI, 2014; Iztan 

and Yazman, 1990; Rabet et al., 2017; Serpen et al., 2022). 

The basement of the basin is formed by metamorphic rocks belonging to the 

Menderes Massif. Granitoid and gabbroic rocks cut the Menderes 

Matamorphites intruded in different phases. Thrust faults and İzmir-Ankara 

Zone rock units overlie the Menderes Metamorphics. The “İzmir-Ankara 

Zone” is a narrow and long tectonic belt consisting of ophiolite and flysch. 

Neogene sedimentary, volcanic, and magmatic units belonging to terrestrial 

and lacustrine sequences overlie the İzmir-Ankara Zone units unconformably 

within the borders of the Gediz Basin. Neogene sedimentary units are 

represented by terrestrial-lacustrine successions within the borders of the 

Gediz Basin. These successions were deposited in basins controlled by large-

scale normal faults and strike-slip faults developed under the influence of the 

N-S extensional tectonic regime developed in the Miocene period in Western 

Anatolia. The region is extremely rich in geothermal resources due to its 

tectonic features (Figure 1). 

 

Figure 1. Location map of the study area with geothermal wells and power 

plants. 
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3. RESULTS AND DISCUSSION 

Electricity generation is defined as the indirect use of geothermal energy, 

housing, greenhouse heating, thermal tourism, etc. It is geography rich in terms 

of “direct use” possibilities, forming other areas of use such as Although the 

use of geothermal resources in the region goes back to prehistory, as seen in 

the ancient city of Sardes, the effective use of these resources has accelerated 

in recent years. After the exploration and drilling works of public institutions 

such as MTA and TPAO and the explorations in the region (Çiftçi and Bozkurt, 

2009), rapid development was realized in geothermal activities in the area with 

the publication of the Law. The geothermal fluid in the Gediz Graben consists 

of tectonic zones of the Quaternary low-angle Gediz Separation Fault (GDF) 

and reservoir rocks formed by Holocene high-angle normal faults. 

Approximately 400 MWe of geothermal power plants with an installed 

capacity of 1668 MWe across Turkey are located in the Salihli and Alaşehir 

Districts, which are part of the Gediz Basin within the borders of Manisa 

province. The depth of the production wells varies between 63 meters and 3634 

meters. Reinjection wells have a depth between 42.5 m and 4200 m (Stantec, 

2020). An essential part of the wells was drilled close to the southern margin 

fault of the Gediz graben. However, there are wells drilled along the axis of 

the basin and close to the northern margin faults. In addition to electricity 

generation, the heating of approximately 8000 houses and approximately 400 

decares of greenhouses in Salihli and approximately 200 decares of 

greenhouses in Turgutlu is provided by using geothermal energy.  

The Gediz Basin has examples of geothermal use, heating and electricity 

production, thermal tourism, and mineral water. However, due to the 

geothermal wells drilled for electricity generation, excessive geothermal fluid 

extraction causes a decrease in the groundwater level in the long term, a 

decrease in the water volume of the reservoir, and a decrease in the flow rate 

in the wells. Since the reservoir is fed very slowly, excessive and continuous 

drafting may cause the reservoir to run out of production. For this reason, it is 

necessary to carefully plan the plans related to the drafts both in drinking-

irrigation-usage water wells and in geothermal production wells. Currently, 

there are 229 wells drilled to obtain geothermal fluids in the Gediz basin. While 

there are 98 production and 40 reinjection wells in the Gediz basin, it has been 

observed that some parts of the basin are very close, and many wells have been 

drilled. In the current situation, some geothermal power plants have started to 

experience losses in production and efficiency, and problems have begun to be 

experienced in terms of fluid supply from the reservoir in power plants close 

to each other. This situation worsened in the first years of production as vital 

importance was not given to reinjection. Along with other factors such as 

regulatory problems, miscommunication between institutions, licensing 

situations, the uncertainty of reservoir boundaries, and granting licenses to 

more than one investor in the same reservoir, basin-based problems have begun 

to increase. 
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4. CONCLUSIONS 

The environmental effects of geothermal use can continue from the drilling 

stage to the operation stage. Thermal and chemical pollution may occur with 

the interaction of the geothermal reservoir and freshwater aquifers during the 

drilling phase. Some risks will cause pollution, such as mixing bentonite and 

other chemicals used in drilling into freshwater aquifers, disposal of drilling 

mud, and improper cementing of geothermal drillings. The practice of 

discharging geothermal water to streams and the receiving environment in the 

early periods when geothermal activities started in the Gediz Graben has 

decreased significantly in recent years. The reason for this was both the 

reaction of non-governmental organizations and increased inspections by 

public institutions. It is possible to say that the geothermal industry has raised 

its standards by learning from negative experiences. However, the international 

standards of the geothermal industry should be included in the national 

legislation and constantly audited by local authorities. Reducing the 

environmental risk will also pave the way for the widespread use of geothermal 

energy. 
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ÖZET 

Bu çalışma, özellikle 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli 

Sular Kanunu yürürlüğe girdikten sonraki yıllarında Gediz Grabenin Manisa 

İli bölümünde yoğunlaşan jeotermal enerji faaliyetlerinin güncel durumu ve 

çevresel etkileri üzerine değerlendirmeler içermektedir. Gediz Grabeni, 

jeotermal enerjinin dolaylı kullanım olarak tanımlanan elektrik üretimi ile 

konut, sera ısıtma, termal turizm gibi diğer kullanım alanlarını oluşturan, 

“doğrudan kullanım” olanakları açısından zengin bir coğrafyadır. Bölgede 

jeotermal kaynakların kullanımı Sardes antik kentinde de görüldüğü gibi tarih 

öncesine uzansa da etkin kullanımı son yıllarda hızlanmıştır. MTA, TPAO gibi 

kamu kurumlarının etüt ve sondaj çalışmaları ile bölgede keşifler 

gerçekleştirildikten sonra Kanunun yayınlanması ile bölgede jeotermal 

faaliyetlerde hızlı bir gelişme gerçekleşmiştir. Gediz Grabeni'ndeki jeotermal 

akışkan Kuvaterner yaşlı düşük açılı Gediz Ayrılma Fayı'nın (GDF) tektonik 

zonlarından ve Holosen yaşlı yüksek açılı normal fayların oluşturduğu 

rezervuar kayaçlardan meydana gelmektedir. Türkiye genelinde 1668 MWe 

kurulu gücündeki jeotermal enerji santrallerinin yaklaşık 400 MWe’ı Gediz 

Havzası’nın Manisa ili sınırları içerisindeki kısmı olan Salihli ve Alaşehir 

İlçelerinde bulunmaktadır. Elektrik üretiminin yanı sıra Salihli’de yaklaşık 

8000 konutun ve yaklaşık 400 dekar seranın, Turgutlu’da da yaklaşık 200 

dekar seranın ısıtılması jeotermal enerji kullanımı ile sağlanmaktadır. Gediz 

Havzasında jeotermal kullanım ısıtma ve elektrik üretiminin yanı sıra termal 

turizm ve maden suyu gibi kullanım örnekleri mevcuttur.  

Anahtar Kelimeler: Jeotermal, çevre, Gediz grabeni, sondaj 
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ABSTRACT 

Groundwater recharge estimation is essential for sustainable water 

management and hydrological modelling applications. Since the recharge 

parameter cannot be measured directly, it can be obtained by various 

techniques. In this study, the water balance method was used together with 

earth observation data. Instead of obtaining the parameters used in the water 

balance method by calculation, satellite remote sensing data were used for 

some input parameters. Precipitation data were obtained from meteorological 

station records. Runoff was estimated using the SCS Curve Number Method. 

Evapotranspiration was retrieved from the MODIS Global Evapotranspiration 

product (MOD16A2). Soil Water Content was retrieved from the ERA-5 Land 

reanalysis dataset. The approach was demonstrated on the alluvial aquifer in 

the Alaşehir-Sarıgöl area of the Gediz River Basin. Monthly time series of 

recharge data layers were obtained through an automated GIS script from 2013 

to 2020. It was estimated that based on spatial average precipitation ranging 

from 28.4 – 37.8 mm and recharge 2.9 to 46 mm/month in monthly periods, on 

an average basis, 53% of precipitation recharges the aquifer. 

Keywords: Gediz River Basin, earth-observation, soil water, 

evapotranspiration, water balance 

1. INTRODUCTION 

As a vital component of the hydrological cycle, groundwater recharge is a 

critical parameter in the mathematical modeling of groundwater flow. Since 

recharge cannot be measured directly, it can be estimated by various methods 

such as the chloride method, overlay and index methods using a GIS, or the 

water balance method (Scanlon and Cook 2002; Sajil Kumar et al., 2022). This 

study aims to present an earth observation (EO)-data-supported water balance 

method that uses remotely sensed evapotranspiration and soil water content to 

obtain groundwater recharge’s spatial and temporal distribution. The results 
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will be used to set up a groundwater flow model that is currently a work in 

progress within the scope of the RESERVOIR project (Meisina et al., 2022). 

The method’s applicability is demonstrated for the Alaşehir – Sarıgöl sub-

basin alluvial aquifer situated in the Gediz River Basin (GRB). Groundwater 

recharge for the entire sub-basin was previously estimated using a 1-D vadose 

zone modeling approach (Tonkul et al., 2019) and groundwater quality data 

(Tonkul et al., 2021). The present study estimates groundwater recharge only 

for the alluvial aquifer of the basin using a low-cost and non-intrusive method. 

2. STUDY AREA DESCRIPTION 

The Alaşehir-Sarıgöl sub-basin alluvial aquifer is located in the southeast of 

the GRB. The aquifer is bounded by Sulu and Alkan brooks in the northwest 

and outcrops of consolidated units in the east and south (Figure 1). The alluvial 

plain is developed in a horst-graben systemfilled with Plio-Quaternary alluvial 

material underlain by thick Miocene alluvials and lacustrine sedimentary rocks 

(Sözbilir, 2002). From a land use perspective, this area is agriculture-dominant, 

especially because vineyards are widespread.  

 

Figure 1. Location of the selected pilot site with meteorological stations of 

the GRB alluvial aquifer 

3. GROUNDWATER RECHARGE ESTIMATION 

Groundwater recharge was estimated using a water balance approach 

supported by EO data. The water balance can be written on a control volume 

representing the unsaturated zone as shown in Figure 2, where groundwater 

fluxes act on the control volume. These fluxes are precipitation (𝑃), change in 
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soil water content (Δ𝑆𝑊), actual evapotranspiration (𝐸𝑇𝑎), surface runoff (𝑅), 

and recharge (Equation 1). 

𝑅𝑒𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒(𝑥,𝑦,𝑡) = 𝑃(𝑥,𝑦,𝑡) + ∆𝑆𝑊(𝑥,𝑦,𝑡) − 𝐸𝑇𝑎(𝑥,𝑦,𝑡) − 𝑅(𝑥,𝑦,𝑡) (1) 

 

Figure 2. Water mass balance components acting on a control volume 

representing the unsaturated zone 

Precipitation data was obtained from the General Directorate of Meteorology 

(MGM) as daily dataset for Alaşehir (17797) and Sarıgöl (18452) meteorology 

stations (Figure 1). Monthly totals were calculated from daily data. Point 

observations from meteorology stations were spatially averaged with the 

Thiessen Method.  

Runoff time series were estimated using the SCS Curve Number Method 

(McCuen, 1998). Soil characteristics were determined from a geological unit 

map. Surface runoff was computed according to Curve Numbers based on soil 

characteristics, soil moisture conditions, and CORINE 2018-derived land use 

data using the Spatial Analyst extension in ArcMap. Consequently, surface 

runoff layers representing the entire study area were created for each month in 

the study period. 

Actual evapotranspiration and soil water content raster data sets for each month 

between the years 2013 – 2020 were retrieved as time series using Google 

Earth Engine (GEE) codes (Gorelick et al., 2017). The actual and potential 

evapotranspiration time series distributions, consisting of 500-m resolution 

data layers, were retrieved from the Terra Net Evapotranspiration dataset. The 

MODIS evapotranspiration product uses the Penman-Monteith equation, 

which includes inputs of daily meteorological reanalysis data along with 

remotely sensed data such as vegetation property dynamics, albedo and land 

cover (Running et al., 2017). An example output of actual evapotranspiration 
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raster datasets is shown in Figure 3a. Areas with zero values overlap with areas 

that are categorized as Artificial Surfaces according to the Corine 2018 land 

use data. 

Soil water content time series were retrieved from ERA 5 Land, a reanalysis 

dataset providing a consistent view of the evolution of land variables over 

several decades at an enhanced resolution (Muñoz Sabater, 2019). There are 

four bands with a 10-km resolution for the volumetric soil water layer. These 

four bands represent the top four layers from the ground surface to a depth of 

2.89 m. A code was written in ArcMap to automate the calculation of the 

temporal change in soil water content from these data layers. An example 

output of the soil water content raster dataset of July 2017 is seen in Figure 3b.  

Figure 3. Google Earth Engine (GEE) retrieved maps for July 2017: (a) 

evapotranspiration and (b) soil water content 

4. RESULTS AND DISCUSSIONS 

The monthly precipitation calculated from meteorological data varies between 

0 and 118.4 mm as a spatial average for 2013-2020. Runoff time series that 

were calculated according to the SCS Curve Number Method are given in 

Figure 4. The maximum values for all years except 2018 were computed in the 

range of approximately 55-77 mm/month in January. In 2018, the maximum 

values were between April and July where the maximum precipitation 

occurred within the same period. The annual average runoff values were 

calculated as 5.7 mm/year. Minimum values are not distinguishable in Figure 

4 since all of them are zero. 

Evapotranspiration Soil Water Content 
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Figure 4. Monthly runoff rates estimated by the SCS Curve Number method 

Actual evapotranspiration time series are given in Figure 5. Spatial averages 

of actual evapotranspiration range between 6.4 – 49.6 mm/month. The highest 

evapotranspiration values are observed in April-October in every year of the 

study period.  

 

Figure 5. Monthly actual evapotranspiration rates obtained from the the 

MODIS product 

Soil water content time series are shown in Figure 6. Spatial average soil water 

content ranges between 0.65 – 0.85 m3/m2. Seasonal fluctuation is seen in 

Figure 6, which are close to each other.  
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Figure 6. Monthly soil water content equivalent heights retrieved from the 

ERA-5 database 

Recharge rasters were aggregated to spatial averages for each month of the 

study period. The average annual recharge obtained for the study area is 215 

mm/yr. Two monthly recharge maps representing the dry and wet periods are 

shown as examples in Figure 7. The spatial average rates for July 2017 and 

October 2017 are 18 mm/month and 43.9 mm/month, respectively. When 

temporal distributions of average recharge rates are examined, it can be 

confirmed that the recharge values are higher during the wet period of the 

years. 

 

 
 

Figure 7. Groundwater recharge distribution in (a) July 2017 and (b) October 

2017 

The Monthly recharge time series are shown in Figure 8. Monthly recharge 

between October 2013 and September 2020 varies between 2.9 and 46 

mm/month. Maximum recharge rates were computed as 96.7 mm/month for 

May 2018. On average for the entire study period, 53% of precipitation 

recharges the aquifer. 

Dry Wet 
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Figure 8. Time series of monthly groundwater recharge that were estimated 

using the EO-data-supported water balance method 

5. CONCLUSIONS 

This study estimated groundwater recharge for the Alaşehir–Sarıgöl region of 

the GRB. Runoff time series were obtained using the SCS Curve Number 

Method, and precipitation data observed at meteorological stations were used. 

The other parameters, such as actual evapotranspiration and soil moisture were 

estimated using EO data. Actual evapotranspiration time series were retrieved 

from the MODIS remote sensing database. Soil moisture time series were 

retrieved from the ERA-5 remote sensing database. Based on the results, 

monthly recharge fluctuates between a spatial average minimum of 0 mm and 

a spatial average maximum of 96.7 mm/month. Compared to the monthly 

precipitation averages ranging from 0 to 118.4 mm/month, on an average 

temporal basis, 53% of precipitation recharges the aquifer. In conclusion, the 

results of this study can potentially be used as reference information for water 

management decision makers. 
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ÖZET 

Sürdürülebilir su yönetimi ve hidrolojik modelleme uygulamaları için yeraltı 

suyu beslenimi önemlidir. Doğrudan ölçülememesinden dolayı, yeraltı suyu 

beslenimi parametresi elde edilmesi amacıyla çeşitli teknikler 

kullanılmaktadır. Bu çalışmada, yeraltı suyu beslenimi parametresini elde 

etmek için yeryüzü gözlem verileri desteğiyle su bütçesi yöntemi 

kullanılmıştır. Su bütçesi yönteminde kullanılan bazı parametrelerin hesap 

yöntemi ile elde edilmesi yerine uydu uzaktan algılama verilerinden 

yararlanılmıştır. Su bütçesi yaklaşımında kullanılan parametrelerden yağış 

verileri meteoroloji istasyonu kayıtlarından elde edilmiştir. Yüzeysel akış, SCS 

Eğri Numarası Yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Evapotranspirasyon, 

MODIS Küresel Evapotranspirasyon ürününden (MOD16A2) alınmıştır. 

Toprak su içeriği, ERA-5 Land Modeli yeniden analiz veri setinden alınmıştır. 

Geliştirilen yaklaşım, Gediz Nehri Havzası'nın Alaşehir-Sarıgöl bölgesindeki 

alüvyon akifer üzerinde gösterilmiştir. Yeraltı suyu beslenim veri katmanlarına 

ait aylık zaman serileri, 2013-2020 dönemi için çalışmaya özgü otomatik bir 

CBS komut dosyası aracılığıyla elde edilmiştir. Aylık ortalama yağış 28,4 – 

37,8 mm/ay aralığına karşılık yeraltı suyu beslenimi 2,9 ila 46 mm/ay olarak 

tahmin edilmiştir, böylece ortalama olarak yağışın %53’ünün akiferi beslediği 

bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Gediz Nehir Havzası, yeryüzü gözlemi, toprak nemi, 

evapotranspirasyon, su bütçesi 
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ABSTRACT 

The importance of the sustainability of water resources is being increased. It is 

a fact that our water resources are exposed to pressures such as global climate 

change and excessive water use. Therefore, managing water resources is of 

great importance in terms of the continuity of agricultural production. This 

study focused on determining groundwater recharge heights of the Alaşehir 

Basin, one of the sub-basins of Gediz Basin, one of Turkey’s 30 basins. Alaşehir 

Basin is knowns as one of the critical agricultural sites of Turkey. The basin 

covers an area of 2710 km². Since the main livelihood of the resident of the 

region is agriculture, the groundwater potential of the basin emerges as an issue 

that needs to be addressed. Therefore, Curve Number and SMA models were 

applied respectively to the entire basin and the graben of the basin to determine 

groundwater percolation. In order to process spatial data, ArcGIS has been 

used. As a simulation environment for CN and SMA models, Hec-HMS have 

been used. Topographical and land use data were obtained from a 30 m 

resolution ASTER digital elevation model and OSM (Open Street Map). The 

studies have determined that the SMA model predicts 165 mm/year and the 

Curve Number model 159 mm/year groundwater recharge per unit area under a 

precipitation load of 486 mm/year. Contrary to the similarity in the percolation 

predictions of the models, significant differences were detected in hydrological 

elements such as evapotranspiration and infiltration. 

Keywords: Hec-HMS, Alaşehir, Gediz 

 

 

 

 

 

 

 

 



International Gediz and Aegean River Basins Symposium (GEDIZSYMP2022) 
Uluslararası Gediz ve Ege Nehir Havzaları Sempozyumu (GEDIZSEM2022) 

28-29 November 2022 / 28-29 Kasım 2022 

 

 

97 
 

HAVZA PERKOLASYON MİKTARLARI TESPİTİ ÜZERİNE 

SMA VE CN MODEL UYGULAMALARI: ALAŞEHİR 

HAVZASI ÖRNEĞİ 

Özgün Akdeğirmen1, Celalettin Şimşek2, Alper Baba 3 

 
1 Antalya Bilim Üniversitesi, Antalya, Türkiye, ozgun.akdegirmen@antalya.edu.tr 

2 Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye, celalattin@deu.edu.tr 
3 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir, Türkiye, alperbaba@iyte.edu.tr 

 

ÖZET 

Su kaynaklarının sürdürülebilirliği günden güne önemi artan konulardan 

biridir. Su kaynaklarımız küresel iklim değişiklikleri ve aşırı su kullanımı gibi 

baskılara maruz kaldığı bir gerçektir. Bu sebeple su kaynaklarının yönetimi 

tarımsal üretimin devamlılığı açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çalışma 

Türkiye’nin 30 havzasından biri olan Gediz Havzası’nın alt havzalarından olan 

Alaşehir Havzası’nın yeraltı suyu beslenim yüksekliklerinin tespiti üzerine 

odaklanmıştır. Alaşehir Havzası Türkiye’nin önemli tarımsal alanlarından 

birisidir. Havza 2710 km²’lik bir alanı kapsamaktadır. Bölgede yaşayan yerel 

halkın ana geçim kaynağının tarım olması sebebiyle, havzanın yeraltı suyu 

potansiyeli, üzerine eğilinmesi gereken bir konu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu 

sebeple havzanın akiferini besleyen yüzeysel girdilerin tespiti için havzanın 

genelini ve graben bölümünü kapsayan Eğri Numarası ve SMA modelleri 

uygulanmıştır. Bölgesel verilerin işlenmesinde ArcGIS yazılımından; 

modelleme ortamı olarak Hec-HMS yazılımından faydalanılmıştır. Topografik 

veriler 30 m çözünürlükteki ASTER dijital yükseklik modelinden; alan 

kullanım verileri ise OSM (Open Street Map) veri tabanından elde edilmiştir. 

Yapılan çalışmalarda 486 mm/yıl mertebesindeki yağış yükü altında birim alan 

başına SMA modelinin 165 mm/yıl, Eğri Numarası modelinin ise 159 mm/yıl 

yeraltı suyu beslenimi öngördüğü tespit edilmiştir. Modellerin perkolasyon 

öngörülerindeki benzerliğin aksine evapotranspirasyon ve sızma gibi 

hidrolojik öğelerde belirgin farklar tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Hec-HMS, Alaşehir, Gediz 

1. GİRİŞ 

Sürdürülebilirlik tüm mühendislik uygulamalarında önem arz eden bir konu 

olmakla birlikte havza hidrolojisi ve su kaynaklarının sürdürülebilirliği bundan 

bağımsız değildir. Dünya genelinde yapılan uzaktan algılama çalışmalarında 

havza akifer doluluk oranlarında düşüş kaydedilmiştir (Voss et al., 2015). 

Bununla birlikte literatürde Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu Akdeniz 

Ülkelerinde ortalama sıcaklık yükselişlerine bağlı olarak toplam yağış düşüşü 

öngören iklim model tahminleri bulunmaktadır (Krinner et al., 2013). Tüm bu 

riskler altında havza yönetimi ve buna bağlı mevcut durumun tespitine yönelik 

çalışmalar önem arz etmektedir. Bu çalışmada 2019 yılında tamamlanan 

Alaşehir Havzası konsept hidrolojik model çalışmaları özetlenmiştir. 
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2. MATERYAL VE METOD 

Çalışma kapsamında konumsal verilerin işlenmesinde ArcGIS CBS programı 

kullanılmış olup hidrolojik modelleme ortamı olarak Hec-HMS ‘den 

yararlanılmıştır. Topografik veriler NASA‘nın 30 m çözünürlüklü ASTER 

dijital yükseklik modelinden alınmış olup havza içerisinde yer alan geçirimsiz 

alanlar OSM (Open Street Map) verilerinden derlenmiştir. Havza içi toprak 

sınıfları birleşik toprak sınıflamasına göre sondaj numunelerinin analizi ile 

elde edilmiş ve Dricklet Teselation yöntemi ile alansal olarak dağıtılmıştır. 

Toprak su parametreleri toprak sınıfının temsili değerleri ve SWC (Soil Water 

Characteristics) yazılımından faydalanılarak elde edilmiştir. Havzanın toplamı 

olan 2710 km²’lik alana SCS Eğeri Numarasını modeli, 504 km²’lik havza 

merkezinde yer alan alüvyon bölgesine ise SMA (Soil Mositure Accounting) 

modeli uygulanmıştır. Modellere girdi olarak kullanılan yağış verileri ise 

havza içerisinde bulunan meteoroloji istasyonlarından saatlik çözünürlükte 

derlenmiştir. Modeller 3 yıllık süre ile çalıştırılmış ve son yılın verileri 

değerlendirmeye alınmıştır. 

3. BULGULAR 

Yapılan simülasyon çalışmaları sonucunda Eğri Numarası metodunun daha 

yüksek akış potansiyeli gösterdiği görülmektedir. Yeraltı suyu beslenim 

miktarlarında ise havzanın grabenine yerleşmiş alüvyon bölgede çalıştırılan 

SMA modeli daha yüksek yeraltısuyu beslenim miktarlarına işaret etmektedir 

(Şekil 1). 

 

Şekil 1. CN modeli (Solda) ve SMA modeli (Sağda) için yıllık yeraltısuyu 

beslenim miktarları 

SMA modelinde perkolasyon miktarları doğrudan model çıktısı olarak 

alınmasına karşın CN modelinde sızma miktarları perkolasyon olarak kabul 

edilmiştir. Evapotraspirasyon miktarlarında SMA modeli yıllık 293 mm lik bir 

EP gösterirken CN modeli 138 mm EP tahmininde bulunmuştur. Öte yandan 

SMA modelinin sızma tahminlerinin CN modeline görece çok daha yüksek 

olmasına karşın beslenim miktarı olarak kullanılan perkolasyon değerleri 

neredeyse CN modeliyle aynı sonuçları vermiştir. 

4. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Elde edilen sonuçlara göre, Eğri Numarası modeli SMA modeline kıyasla daha 
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yüksek akış potansiyeli göstermesi Eğri numarası modelinin uygulama 

alanındaki yüksek topografik değişimlerin bir sonucu olduğu kanısına 

varılmıştır. Benzer şekilde düzlük alanlardaki yüzeysel su birikiminin dağlık 

alanlara görece daha fazla olması sebebiyle SMA modelinde daha yüksek EP 

ve sızma değerleri ile karşılaşılmıştır.  
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ABSTRACT 

Increasing urban population, industrialization, agricultural activities and 

climate change are increasing the pressure on water resources. Pollution caused 

by industrialization and urbanization has rendered many of our water resources 

unusable. Urbanization, increase in industry, and wild irrigation in agricultural 

activities are rapidly reducing the amount of our existing water resources. 

Today, the distribution of precipitation is uneven, and the amount of 

evaporation in the surface reservoirs (dam, lake, etc.) is remarkably high. To 

ensure our national water security in the face of changing climate scenarios 

and to meet the increasing water needs sustainably, there is a need for an 

“ecological, rational and effective integrated water management” within the 

framework of nature-based solutions to diversify future supply and storage 

resources. This study is based on examples of using “Managed Aquifer 

Recharge” (MAR) to support sustainable urban water management in dry 

times. By capturing and diverting excess rainwater and snow water in heavy 

and sudden rains that occur due to climate change but cannot be stored and 

storing them in appropriate quality standards and methods suitable for aquifer 

systems will facilitate meeting the need for drinking, utility and irrigation 

water. The number, variety and scale of MAR projects are more less dam sites, 

high evaporation losses in surface tanks and lower cost compared to 

alternatives considering water treatment considerations. 

Keywords: Managed Aquifer Recharge; water recycling; rainwater 
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ÖZET 

Artan şehir nüfusu, sanayileşme, tarım faaliyetleri ve iklim değişikliği su 

kaynakları üzerine olan baskıyı giderek artırmaktadır. Başta sanayileşme ve 

kentleşmenin yol açtığı kirlenmeler birçok su kaynağımızı kullanılamaz hale 

getirmiştir. Kentleşme, sanayinin artması ve tarım faaliyetlerinde yapılan vahşi 

sulamalar mevcut su kaynaklarımızın miktarını da hızla düşürmektedir. 

Günümüzde yağışın dağılımı düzensiz olup, yüzey depolarında (baraj göl vb) 

buharlaşma miktarı da çok yüksektir. Değişen iklim senaryoları karşısında 

ulusal su güvenliğimizi sağlamak ve artan su gereksinimlerini sürdürülebilir 

bir şekilde karşılamak amacıyla, gelecekteki tedarik ve depolama kaynaklarını 

çeşitlendirmeye yönelik, doğa temelli çözümler çerçevesinde “ekolojik, 

sürdürülebilir, rasyonel ve etkin bir entegre su yönetimi” ne ihtiyaç vardır. Bu 

çalışma, kurak zamanlarda sürdürülebilir kentsel su yönetimini desteklemek 

için “Yönetilebilen Akifer Şarjı” (YAŞ) kullanımının örneklerini temel 

almaktadır. İklim değişikliği nedeniyle meydana gelen ancak depolanamayan 

şiddetli ve ani yağışlardaki fazla yağmur suları ile kar sularını yakalayarak ve 

yönlendirerek, akifer sistemlere uygun yöntem ve uygun kalite standartlarında 

depolanması içme, kullanma ve sulama suyu ihtiyacının karşılanmasında 

kolaylık sağlayacaktır. YAŞ projeleri sayısı, çeşitliliği ve ölçeği, daha az baraj 

sahası, yüzey depolarında yüksek buharlaşma kayıpları ve su arıtma hususları 

göz önüne alındığında alternatiflere kıyasla daha düşük maliyetlidir.  

Anahtar Kelimeler: Yönetilen Akifer Şarjı; su geri dönüşümü, yağmur suyu 
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VITAL DECISIONS FOR GEDIZ BASIN 

Şener Kilimcigöldelioğlu1, Ayşegül İnceoğlu1, Suat Aydın1, Ersin 

Akbaylar1 

 
1 GEMA VAKFI, Izmir, Turkey, senerkilimci2013@gmail.com 

 

ABSTRACT 

The GEMA foundation develops vital decisions for the Gediz basin and 

recommendations for the protection of the Gediz basin and all river basins in 

Turkey. Industrial and domestic wastewaters affect the water quality of the 

river and complicate the sustainable management of water resources. For this 

reason, wastewater discharged into the river basin should be treated at a level 

that meets the necessary regulations and inspections should be increased. 

Incentives and credit facilities are of great importance in order to increase the 

treatment efficiency of existing wastewater treatment plants and to establish 

new wastewater treatment plants. In the agricultural sector, which is the 

primary consumer of water resources, wild irrigation methods should be 

abandoned, and the effective use of water should be provided with new 

technologies. Irrigation channels made in the open should be closed instead of 

closed-pipe system water channels and/or drip system should be used. The 

amount and content of agricultural pesticides, which are one of the main 

pollutants of water and soil resources, should be controlled. For the sustainable 

management of the Gediz Basin, soil, plant and water analyzes should be 

carried out regularly throughout the basin. Agricultural production planning 

should be done according to the amount of water in the land. Necessary 

measures should be taken against water erosion, which is effective in the entire 

basin and causes great destruction, and farmers should be informed about this 

issue. In the Gediz Basin, which is under the threat of drought and under the 

influence of global warming, the legal and administrative organizations led by 

the GEMA Foundation, which it has made great efforts to achieve, should be 

implemented as soon as possible. 

Keywords: Gediz River, pollution, solution suggestions 
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GEDİZ HAVZASI İÇİN YAŞAMSAL KARARLAR  

Şener Kilimcigöldelioğlu1, Ayşegül İnceoğlu1, Suat Aydın1, Ersin 

Akbaylar1 

 
1 GEMA VAKFI, İzmir, Türkiye, senerkilimci2013@gmail.com 

 

ÖZET 

GEMA vakfı, Gediz havzası için yaşamsal kararlar ile Gediz havzasına ve 

Türkiye’deki tüm nehir havzalarının korunmasına ilişkin öneriler 

geliştirmektedir. Endüstriyel ve evsel atıksular nehrin su kalitesini etkileyerek 

su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimini zorlaştırmaktadır. Bu sebeple, nehir 

havzasına deşarj edilen atıksuların gerekli yönetmelikleri karşılayacak 

seviyede arıtılmaları ve denetimlerin sıklaştırılması gerekmektedir. Mevcut 

atıksu arıtım tesislerinin arıtım verimlerinin artırılması ve yeni atıksu arıtım 

tesisleri kurulabilmesi için teşvik ve kredilendirme olanakları büyük önem 

taşımaktadır. Su kaynaklarının birincil tüketicisi olan tarım sektöründe, vahşi 

sulama yöntemlerinden vazgeçilerek suyun etkin kullanımı yeni teknolojilerle 

sağlanmalıdır. Açıkta yapılan sulama kanalları kapatılmalı yerine kapalı-boru 

sistem su kanalları yapılmalı ve/veya damlama sistemine geçilmelidir. Su ve 

toprak kaynaklarının başlıca kirleticilerinden birisi olan tarımsal ilaçların 

kullanım miktarları ve içerikleri denetlenmelidir. Gediz Havzası’nın 

sürdürülebilir yönetimi için havza genelinde toprak, bitki ve su tahlilleri 

düzenli olarak gerçekleştirilmelidir. Arazideki su miktarına göre tarımsal 

üretim planlaması yapılmalıdır. Havzanın tümünde etkili olan ve büyük 

tahribatlara yol açan su erozyonuna karşı gerekli önlemler alınmalı ve bu 

konuda çiftçiler bilgilendirilmelidir. Küresel ısınmanın etkisinde, kuraklık 

tehdidi altında bulunan Gediz Havzası’nda GEMA Vakfı’nın önderlik ettiği ve 

başarmak için büyük çaba sarf ettiği yasal ve yönetsel organizasyonlarının bir 

an önce yaşama geçirilmesi gerekmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Gediz Nehri, kirlilik, çözüm önerileri  

 

1. GEDİZ HAVZASI’NIN YAŞATILMASI İÇİN ALINMASI 

GEREKEN ÖNLEMLER 

Batı Anadolu’nun en önemli nehirlerinden bir tanesi olan Gediz Nehri’nin 

korunmasına ve geliştirilmesine ilişkin aşağıda vurgulanan çalışmaların 

yapılması son derece önemlidir.  

▪ Gediz Nehir yatağı ıslah edilmeli, ağaçlandırılmalıdır. Gediz nehrine 

paralel atık su kanalı yapılmalı, Menemen İlçesi Maltepe Beldesi’nde 

arıtma tesisi kurulmalıdır. Evsel ve sanayi atıkları Gediz Nehri’ne 

dökülmemelidir.  

▪ Kula tabakhaneleri, Turgutlu Organize Sanayi, Bağyurdu Organize 

Sanayi, Muradiye Organize Sanayi, Akhisar Zeytin İhtisas Organize 

Sanayi Bölgesi’nden çıkan atıklar ve atıksular Gediz Nehri’ni 
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kirletmektedir.  Manisa’da 150’nin üzerinde zeytinyağı fabrikası ve 

arıtması olamayan birçok fabrika Gediz’i kirletmektedir. Bunların acilen 

önlenmesi gerekmektedir.  

▪ Gediz Havzası üzerindeki tüm illerde (Kütahya, Uşak, Manisa ve 

İzmir) birinci ve ikinci sınıf arazilerde tarım topraklarında konut ve 

sanayi yerleri yapılmaktadır. Havzada düzensiz kentleşme ve 

sanayileşme minimize edilmelidir. 

▪ Gediz, Büyük Menderes, Küçük Menderes ve Bakırçay nehir yatağı 

kıyılarında resmi olarak izin verilen ve kaçak olan kum ve toprak 

ocaklarının faaliyetlerine son verilmesi gerekmektedir. Ege havzalarında 

resmi kum ve toprak ocaklarında kum ve toprak alımlarından sonra 

arazilerde toprak ıslahı çalışmalarının gerçekleşmesi sağlanmalı ve 

yaptırımlar getirilmelidir. Bu bölgeler teraslandırılıp ağaçlandırılmalıdır. 

Toprak ıslahı yapılırken Valiliklerin kuracağı komisyonlarda ve 

denetimlerde E.Ü. Ziraat Fakültesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 

Ziraat Mühendisleri Odası, Ziraat Odası ve GEMA Vakfı yetkililerinden 

birer temsilci bulundurulması önerilmektedir. 

▪ Gördes Barajından Gölmarmara Gölü’ne İzmir Büyükşehir Belediye 

Başkanlığından su verilmesi için çalışma gerçekleştirilmiştir. Ancak, 

çaydaki kum ocaklarının tahribatından dolayı su çaya su 

verilememektedir. Kum çayında 3 adet kum ocağı, 4 adet kuvars taş ocağı 

aktiftir. Kuvars ocakları ile ilgili, birimlere kapatılması hususunda 

başvuru yapılmasına rağmen henüz somut bir reaksiyon alınmamıştır. Bu 

hususun dikkate alınmasında yarar vardır. 

▪ Tüm il ve ilçelerde, belediyelerde, organize sanayi bölgelerinde ve 

fabrikalarda arıtma tesislerinin kurulması son derece önemlidir. Bu 

konuda bakanlıklar teşvik ve kredi olanakları sunmalıdır. 

▪ Kuraklığa karşı tahıl ve bitkisel ürünlerin ekimi sağlanmalıdır. Teşvik 

ve krediler verilmelidir. Hibrit tohum yerine ata tohumu destek 

verilmelidir. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın aslında devlet vermiş gibi 

sunulsa da hibrit tohumun ağırlığı hala ezici bir çoğunlukta olduğu da 

gözden kaçmamalıdır. 

▪ Havzada su kaynakları kısıtlı olduğundan özellikle kırsal alanlarda 

DSİ tarafından sondaj kuyuları açılmalı, izinsiz açılan kuyuların control 

altına alınması, köylerde su kaynaklarının bütüncül kullanılması için 

köylerde sulama kooperatifleri kurulmalıdır.  

▪ Tarımda açık sulama kanalları ve vahşi sulama yöntemleri yerine 

kapalı ve damlama sulama yöntemlerinin uygulanması sağlanmalıdır. Bu 

konuda kredi ve teşvikler verilmelidir. 

▪ Gediz Nehri’ni kirleten unsurlardan biri olan tarım ilaçlarında 

denetlemenin yapılması sağlanmalıdır. Vatandaşlar halk sağlığı açısından 

bilgilendirilmelidir. 

▪ Gediz Havzası’nda bütün arazilerde toprak, bitki ve su tahlilleri 

düzenli yapılmalıdır. Tuzlu, kireçli ve borlu arazilerde meyve ve sebze 

ekimi yapılmamalıdır. Arazideki su miktarına göre üretim planlaması 

yapılmalıdır. 
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▪ Gediz Havzası yönetimine bağlı bir gözlem evi kurulmalıdır. Bu 

birim havzaya ilişkin verileri toplayacak, derleyecek, işleyecek, 

sınıflandıracak, veri bankası ve envanter şekline dönüştürecektir. Bu 

amaçla ölçme ve izleme sistemleri kurularak elde edilen sonuçlar 

isteyenlerin kullanımına açık olacaktır.  

▪ Havzada mera ıslağı düzgün olarak planlanmamaktadır. 

Gübrelemenin yapılmadığı araziler verimsiz kalmaktadır. Orman 

varlığının ve havzaların korunması kadar meraların korunması 

konusunda da ciddi çalışmaların yapılması önemlidir. Orman ve mera 

ıslahlarında açık cezaevleriyle iş birliği ile çalışmalar yapılabilir. 

▪ Yeni Maden Yasası’na göre Gediz Nehri yatağı kıyılarında maden 

ruhsatı alınabilmektedir.  Nehir yatağı kıyılarında kum ocağı çalışmaları 

yapılmaktadır ve bu çalışmalar nehir yatağına büyük tahribatlar 

vermektedir. Özellikle Kütahya ve Uşak’ta nehir yatak kıyısında çok 

büyük tahribatlar meydana gelmiştir. Kum ocaklarından kaynaklanan 

tahribatlar ile ilgili rehabilitasyon çalışmaları yapılmalıdır. Kum 

ocaklarının tahribatından en çok etkilenen Kütahya ve Uşak başta olmak 

üzere Manisa ve İzmir’de düzenlemeler yapılması gerekmektedir. 

Türkiye’de 85 bin adet kum ve taş ocağı bulunmaktadır (Yılmaz, 2015). 

Taş ocakları sulamada sorun oluşturmaktadır. Gediz kenarında, tarımsal 

arazilerde, orman arazilerinde taş ocakları ruhsatı verilmemelidir. 

Verimsiz arazilerde ve dağlarda taş ocağı ruhsatı verilmelidir.  

▪ Havzalarda tüm belediyelerde düzenli katı atık depolama tesisleri 

kurulmalıdır. Yer seçimleri yapılırken su kaynaklarına etkilerin minimize 

edilerek planlanması gerekmektedir. Ayrıca, bu konulara ilişkin teşvik ve 

kredilendirmelerin arttırılması gerekmektedir. 

▪ Havzanın tümünde etkili olan ve büyük tahribatlara yol açan su 

erozyonuna karşı gerekli önlemler alınmalı ve bu konuda çiftçilerimizin 

bilgilendirilmesi için başta İl Tarım Müdürlükleri olmak üzere diğer 

kuruluşlarının acilen devreye girmesi gerekmektedir. 

▪ Havzada alternatif enerji kaynakları araştırılmalı, jeotermal, güneş, 

rüzgar ve biyolojik atıklardan yararlanılarak elektrik enerjisi ve ısınma 

ihtiyaçları karşılanmalıdır. Çevre Bakanlığı, Valilik ve Belediyeler bu 

konuda çalışmalar ve projeler yürütmelidir. 

▪ Çeşitli taşkınlarda Gediz Nehri’nin yatak değiştirmesinden dolayı 

çevre arazilerde oluşan tecavüz ve terklerden dolayı kadastro istimlak 

çalışmaları DSİ 2.Bölge Müdürlüğü ve Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü 

tarafından tamamlanmalıdır. 

▪ DSİ 2. Bölge Müdürlüğü tarafından Gediz Havzası ıslah projesinin 

Menemen’den Manisa’ya kadar ıslah çalışması bitirilmiştir. Ancak 

Manisa, Turgutlu, Ahmetli, Salihli, Demirköprü Barajı’na kadar Gediz 

ıslah projesinin en kısa sürede bitirilmesi önerilmektedir.  

▪ Çevre ile ilgili verilen cezaların yaptırımı mülkü amirlere aittir. 

Ancak kirlilik nedeniyle kesilen cezalar çevre sektörüne dönmemektedir 

bu nedenle, bu cezalar Gediz Havzası yönetim heyetine ödenmelidir. 

▪ Küresel ısınmanın etkisinde ve ağır bir erozyonla çölleşme tehdidi 
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altında bulunan Gediz Havzası’nda acilen toprak ve su kaynaklarını 

koruma önlemleri alınmalıdır. GEMA Vakfı’nın önderlik ettiği ve 

başarmak için büyük çaba sarf ettiği yasal ve yönetsel 

organizasyonlarının bir an önce yaşam geçirilmesi zorunludur. 

▪ Gölmarmara Gölü, yanlış planlama nedeniyle su sıkıntısı 

yaşamaktadır. Gölmarmara Gölü’nün ıslah çalışmalarının hız kazanması 

önerilmektedir. 

▪ Gediz Nehri boyunca denetimlerin sıklaştırılması gerekmektedir. 

▪ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman 

Bakanlığı’nın hazırlayacağı su yasası gereğince arıtma tesislerinin 

çalışmalarını denetlemek maksadıyla yeminli mühendislik denetim 

şirketleri kurulmalıdır. Bu denetim şirketleri Çevre Bakanlığı’na bağlı 

olarak belediyeler, organize sanayi ve sanayi kuruluşlarının denetlenmesi 

görevini üstlenmelidir. Denetim şirketleri doğayı ve su kaynaklarını 

korumak için düzenli olarak çalışmalıdır. 

▪ Yeni Maden Yönetmeliği’ne her türlü akarsuda maden işletme ruhsatı 

alabilme imkanı tanınmıştır (ETKB, 2017). Akarsu havzalarının 

korunması için Yeni Maden Yönetmeliği’nin gözden geçirilmesi 

gerekmektedir.  

▪ Havzada Alaşehir ve Salihli’de jeotermal tesisler kurulmuştur.   

Tesisler kurulurken 1. ve 2. sınıf tarım arazileri korunmamış, jeotermal 

tesislere dönüştürülmüştür. Önümüzdeki yıllarda tarım arazilerinin 

korunması konusunda hassas olunup planlamanın buna göre yapılması 

önemlidir. Tesisler kurulurken jeotermalden çıkan suların re-enjeksiyon 

kuyuları ile geri verilmesi gerekmektedir.  

▪ Murat Dağı Barajı yapımıyla 31 bin 450 dekar arazi sulanabilir. 

Havzada Alaşehir’de fay hatları üzerinde bulunan yerleşim yerlerinin 

olduğu alanlarda suların aşırı kullanımıyla derin çatlaklar oluşmuştur. 

Yakın gelecekte Gediz havzası üzerinde çökme kaynaklı problemler 

görülebilir. Bu sebeple, obruk oluşumlarının önlenmesi için çalışmalar 

yapılmalıdır. 

2. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Gediz Nehri yatağı ıslahı acilen bitirilmeli ve ağaçlandırılmalıdır. Kütahya, 

Uşak, Manisa, İzmir illerinin ülkemizdeki su ve tarımsal potansiyeli dikkate 

alınarak; tarım arazilerinin tarım dışına çıkarılması adına yapılan işlemlerde 

alınan kamu yararı kararları tarımsal potansiyele göre düşünülmeli ve verimli 

tarım alanları yok edilmemelidir. Toprak ve su kirliliğine neden olan sanayi, 

maden, tarım sektörleri bilinçlendirilmeli, 1. ve 2. sınıf tarım arazileri koruma 

altına alınmalıdır. Mümkün oldukça sanayi alanları tarımsal araziler üzerine 

yapılmamalı ve hali hazırda bulunan tüm tesisler denetlenmelidir. 

Murat Dağı 2309 metre yüksekliği ve 500 km’ye yayılan alanı ile Ege 

Bölgesi’nin ekoloji ve yağış rejimini düzenleyen öneme sahip bir dağdır. 

Volkanik olması nedeniyle zengin toprak ve bitki örtüsü barındırır. Gerek 

yüksekliği gerek bitki örtüsü zenginliği sayesinde yeraltı kaynakları çok 

bereketlidir. Nitekim Gediz Nehri ile Porsuk, Banaz ve Susurluk çayları bu 

dağdan doğar. Ayrıca Sakarya ve Menderes nehirleri bu dağdan beslenir ve 
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Murat Dağı Anadolu coğrafyasının yeraltı su kaynaklarının birçoğuna ev 

sahipliği yapar. Bu nedenle ülkemizin ve bölgenin su ihtiyaçları ve verimli 

tarım arazileri dikkate alındığında, bu dağda maden faaliyetlerine izin 

verilmemelidir. 

Havzada jeotermal santrallerin önemli bir bölümü 1. sınıf tarım arazileri 

üzerine yapılmıştır. Havzada alternatif enerji kaynakları araştırılmalı, güneş, 

rüzgâr ve biyolojik atıklardan yararlanarak elektrik enerjisi sağlanmalıdır. 

Gediz havzasında yüzlerce jeotermal sondaj kuyusuna izin verilmiştir. Ancak 

kuyuların izlenmesi ve denetimlerin sıklaştırılması gerekir. Havzadaki sıcak 

sularda bor yüksektir. Bu nedenle bu akışkanın sulama ve içme sularına 

karışmaması önemlidir. Alandaki sebze ve meyve üretimi bordan 

etkilenmektedir. 
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ABSTRACT 

Observation of public and institutions, academic-research environments and 

civil institutions and systems in different scales and contents (basin, Gediz 

Delta, Marmara Lake pond) in the Gediz Basin, and this symposium is held in 

various ways. Increasing the problems of benefiting and sustaining all of the 

general sections and watershed development sections related to these practices 

and practices, which are more and more unstable than each other. It can benefit 

from this culture, which is about to be completed in its content, and is one of 

the most important ways in which it can be useful and economically beneficial; 

It is directed from these places to be reviewed and in the shadow of the 

“investments/activities that the protection and maintenance of the swimming 

pools see as the interests of the country or the region”. In this way, protection 

is carried out for the purposes of “public travel”, investment, within the scope 

of use practices and in the use of the properties/assets of a place. 

At the same time, events and times around the world are the imminent approach 

of the Anthropocene. This period of intensification of uncertainty disrupts his 

strategic perception based on a long-term and stable world view, and causes 

certainty in the results of the roadmap and action plans. The International 

Development Program (UNDP) "Human Development Report (2022)" 

proposes a way out for our going future, consisting of "Sigmén Our Future, 

Investment and Innovation". Choosing a socio-additional biological and this 

constituency planning rather than planning crises prefers the option. 

Today, besides the fact that basin planning and management are operated 

independently of each other, planning studies at basin, city, rural or local scales 

are carried out independently from each other and serve different purposes. 

Planning decisions should construct the socio-cultural, economic and political 

life of the basin as a whole, through the preservation and preservation of its 

natural and cultural values. Because vital sustainability, which consists of the 

water-food-energy bond, will establish commonalities in the direction of 

'balance' and 'harmony'. However, on the other hand, the investment-oriented 

approach and the planning document that it has made into a tool make the 

problems more complex and intractable, instead of solving the chronic 

problems from the past or reducing their effects. In the face of these multiple 

crises and uncertainties, it is still far from revealing the unity that can combat 

the problems brought by this age by integrating scientific studies as well as 

legal, administrative and technical infrastructure. However, the existence of 
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the problems and their increasing effects necessitate the coexistence of these 

environments and the handling of the basins with a new paradigm that this 

unity will bring, and the development of an intermediary planning pattern. 

The protection and survival of the Gediz Basin cannot be purged of socio-

ecological and political dimensions. In short, it does not seem possible to keep 

the basins alive with political, legal, administrative and scientific approaches 

that are accustomed to path dependence and that determine the present from 

the past. Instead of directing the political landscape of the scientific 

environment, making scientific data negotiable, by being largely in the position 

of "supplier" before political authorities, does not make many scientific or 

academic studies effective enough. The approach of public institutions and 

organizations to the basin in a fragmented structure, similarly, the fact that 

scientific and research studies complement each other in the way of protecting 

and sustaining the basins, allowing the formation of a new paradigm and 

working independently of each other, instead of developing working methods, 

deepens the fragmented structure. Depending on the above-mentioned 

framework determination, unless a new paradigm is sought, legal, 

administrative, institutional arrangements and scientific studies will not be 

effective enough, and it will not be possible to transition to a new paradigm 

that will ensure integrity. 

Based on the paradigm, a multi-scale and multi-layered approach to the basin 

will be made through the concept of 'Political landscape'. The production-

monitoring balance will be discussed with examples of basin-based studies on 

the democratization of data. By developing more active methods instead of 

scientific activities and prioritizing paradigm change, a proposal/paradigm will 

be presented that refers to the problems of the era of uncertainty in which both 

the political, legal-administrative framework and the politics-law-science-

practice relations are redefined. 

Keywords: Basin planning, paradigm, Gediz Basin 
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ÖZET 

Gediz Havzasında farklı ölçek ve içeriklerde (havza, Gediz Deltası, Marmara 

Gölü vb.) kamu kurum ve kuruluşlarının, akademik-araştırma ortamlarının ve 

sivil inisiyatiflerin gerçekleştirdiği ve bu sempozyumun içeriğini oluşturan 

çeşitli çalışmalar yapılagelmektedir. Birbirinden büyük ölçüde bağlantısız 

olarak işletilen bütün bu çalışmalar ve uygulamalar karşısında, havzanın ve 

havzayı oluşturan çeşitli bölümlerin korunması ve yaşatılması sorunu varlığını 

arttırarak sürdürmektedir. İçeriğinde oldukça karmaşık ilişkileri barındıran bu 

sorunların merkezinde ve havzanın potansiyelinde olan ekolojik, fiziksel, 

sosyo-kültürel ve ekonomik yararların etkinleşememesinde en önemli çıkmaz; 

havzaların korunması ve yaşatılmasının “ülke ya da bölge menfaatleri olarak 

görülen yatırımların/faaliyetlerin” gölgesinde kalması ve yapılan çalışmaların 

etkinliğini bu faaliyetlerin yönlendirmesidir. Bu suretle, koruma uygulamaları 

bir yerin sahip olduğu değerlerin/varlıkların korunması yerine kültürel 

faaliyetlere ve “kamu yararı” adı altında, yatırım odaklı olarak 

yürütülmektedir.  

Aynı zamanda, Dünyada yaşanan çoklu krizler ve huzursuzluklar antroposen 

çağının yıkıcı etkilerini artırmaktadır. Belirsizliğin yoğunlaştığı bu dönem 

uzun vadeli ve stabil bir dünya görüşüne dayanan stratejik planlama algısını 

bozuma uğratmakta, yol haritası ve eylem planlarının sonuçsuz kalmasına 

neden olmaktadır. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) “İnsani 

Gelişme Raporu (2022)” dönüşen dünyada geleceğimizi şekillendirmek için 

‘Sigorta, Yatırım ve Yenilik’ten oluşan bir çıkış yolu önermektedir. Sosyo-

ekolojik bir yaklaşımı ve bu yaklaşımın öngördüğü planlama örüntüsünü 

benimsemek krizler karşısında seçenek olabilecektir.  

Günümüzde, havza planlama ve yönetiminin birbirinden bağımsız işletilmesi 

yanında, havza, kent, kır veya yerel ölçeklerde planlama çalışmaları 

birbirinden bağımsız ve farklı amaçlara hizmet eder şekilde yürütülmektedir. 

Planlama kararlarının havzanın bütün olarak, doğal ve kültürel değerlerini 

koruma ve yaşatma üzerinden sosyo-kültürel, ekonomik ve politik yaşamı 

kurgulaması gerekir. Zira su-gıda-enerji bağından oluşan yaşamsal 

sürdürülebilirlik ‘denge’ ve ‘uyum’ yönünde müşterekleri kuracaktır.  Ancak, 

bunun karşısında olarak, yatırım odaklı ele alış ve bunun araç haline getirdiği 

planlama dokümanı geçmişten gelen kronik sorunları çözmek ya da etkilerini 

azaltmak yerine, sorunları daha karmaşık, içinden çıkılmaz hale getirmektedir. 

Ortaya çıkan bu çoklu kriz ve belirsizlikler karşısında, yasal, yönetsel ve teknik 
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altyapı yanında bilimsel çalışmalar birbirleriyle bütünleştirilerek bu çağın 

getirdiği sorunlarla mücadele edebilecek birlikteliği ortaya koymaktan henüz 

uzaktır. Ancak, sorunların varlığı ve giderek artan etkileri bu ortamların 

birlikteliğini ve bu birlikteliğin getireceği yeni bir paradigmayla havzaların ele 

alınışını ve aracı konumdaki planlama örüntüsünü geliştirmeyi zorunlu hale 

getirmektedir. 

Gediz Havzasının korunması ve yaşatılması sosyo-ekolojik ve politik boyuttan 

arındırılamaz. Kısaca, patika bağımlılığına alışık, geçmişten gelerek 

günümüzü belirleyen politik, yasal, yönetsel, bilimsel yaklaşımlarla havzaların 

yaşatılması mümkün görünmemektedir. Bilimsel ortamın politik peyzajı 

yönlendirmek yerine, büyük ölçüde politik mercilerin karşısında ‘arz edici’ 

konumda olarak bilimsel verilerin müzakere edilir hale getirilmesi yapılan 

birçok bilimsel veya akademik çalışmayı da yeterince etkin hale 

getirememektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarının parçalı yapı içinde havzaya 

yaklaşımı, benzer şekilde bilimsel ve araştırma çalışmalarının havzaların 

korunması ve yaşatılması yolunda birbirini tamamlayarak yeni bir paradigma 

oluşumuna olanak sağlaması ve çalışma yöntemleri geliştirilmesi yerine 

birbirinden bağımsız olarak işleyişi parçalı yapıyı derinleştirmektedir. 

Yukarıda belirtilen çatı tespitine bağlı olarak, yeni bir paradigma arayışında 

bulunulmadığı sürece yapılan yasal, yönetsel, kurumsal düzenlemeler, bilimsel 

çalışmalar yeterince etkin olamayacak, bütünlüğü sağlayacak yeni bir 

paradigmaya geçiş mümkün olamayacaktır.  

Paradigma kaynaklı olarak, ‘Politik peyzaj’ kavramı üzerinden havzanın çok 

ölçekli ve çok katmanlı ele alışı yapılacaktır. Verinin demokratikleştirilmesi 

üzerine havza-esaslı çalışma örnekleri ile üretme-izleme dengesi tartışılacaktır. 

Paradigma değişimini önceleyen ve yapılagelen çalışmalar, bilimsel etkinlikler 

yerine daha aktif yöntemler geliştirerek, hem politik, yasal-yönetsel çerçevenin 

hem de politika-hukuk-bilim-uygulama ilişkilerinin yeniden tanımlandığı 

belirsizlik çağının sorunlarına gönderme yapan bir öneri / paradigma 

sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Havza planlaması, paradigma, Gediz Havzası 
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ABSTRACT 

The reasons such as an increase in world population, global warming, and 

unconscious use of water bring along the water problem and scarcity expected 

to be experienced in the future, especially in underdeveloped and developing 

countries and partially in developed countries. When the subject is evaluated 

for Turkey, it is in the category of countries with water shortage worldwide, 

with an annual usable water amount of 1,336 m3 per capita. As in the world, a 

significant part of the annual usable water reserve is used in the agricultural 

sector. In Turkey, this rate is 77%, and it requires the development of policies 

for the conscious use of water in agriculture. With the stated interest, this study 

investigated agricultural producers' water use and water crisis awareness level. 

In this context, microdata obtained by face-to-face survey method at the 

producer level were evaluated. Simple descriptive statistics and Chi-Square 

affinity analysis were used to analyze and explain producer data. In the study, 

the demographic characteristics of the producers and the attitudes and 

behaviors toward water use and water crisis awareness were associated. 

Keywords: Agriculture, producer, water use, water awareness, water crisis 
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ÖZET 

Dünya nüfusundaki artış, küresel ısınma, bilinçsiz su kullanımları gibi 

nedenler, özelikle az gelişmiş, gelişmekte olan ve kısmen de gelişmiş ülkelerde 

gelecekte yaşanılması beklenen su sorunu ve kıtlığını beraberinde 

getirmektedir. Türkiye açısından değerlendirme yapıldığında ülkemiz, yıllık 

kişi başına düşen kullanılabilir 1.336 m3’lük su miktarı ile dünyada su sıkıntısı 

çeken ülkeler kategorisinde yer almaktadır. Dünyada olduğu gibi yıllık 

kullanılabilir su rezervinin önemli bir bölümü tarım sektöründe 

kullanılmaktadır. Türkiye'de bu oran %77 seviyesinde olup, bu oran suyun 

tarımda bilinçli kullanımına yönelik politikaların geliştirilmesini 

gerektirmektedir. Belirtilen ilgide bu çalışmada tarımda üreticilerin su 

kullanım bilinci ve su krizi farkındalık düzeyi araştırılmıştır. Bu kapsamda 

üretici düzeyinde yüz yüze anket yöntemiyle elde edilen mikro veriler 

değerlendirilmiştir. Üretici verilerinin analiz ve açıklanmasında basit 

tanımlayıcı istatistikler ile Khi-Kare ilgi analizi kullanılmıştır. Ayrıca 

üreticilerin demografik özellikleri ile su kullanımı ve su krizi farkındalığına 

yönelik tutum ve davranışlar da ilişkilendirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Tarım, üretici, su kullanımı, su bilinci, su krizi 
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ABSTRACT 

Water is vital for agriculture, and its practical use has become imperative. The 

world's largest share of freshwater use is in the agricultural sector, with a rate 

of approximately 70%. Therefore, the evaluation of irrigation schemes is of 

great importance. In Turkey, irrigation schemes are managed and distributed 

by organizations such as water user associations, municipalities, and irrigation 

cooperatives. In Turkey, irrigation schemes with a service area of 500 ha or 

more are managed by water user associations. Ahmetli, Salihli and Menemen 

water user associations’ irrigation schemes, where the Gediz River is used as 

a water source, were chosen as materials in this study. The selected irrigation 

schemes service area constitutes 60% of the total service area in the region 

(DSI (General Directorate of State Hydraulic Works) 2nd Region (Aegean 

region)). The service area of the Ahmetli irrigation scheme is 50,532 ha, 

22,797 ha in Salihli and 22,865 ha in Menemen. The main crop pattern of the 

irrigation area is vineyards, corn, and cotton. These irrigation schemes were 

evaluated using performance indicators such as water supply, irrigation rate, 

and amount of irrigation water used per unit area. The raw data sets obtained 

from DSI cover the years 2007 and 2021. As a result, when looking at the 

average performance, relative water supply, irrigation rate and amount of 

irrigation water used per unit area were found to be 0.70, 57.99 and 7682.45 

m3 ha-1, respectively. Although 70% of the irrigation water need can be met 

with the water diversion to the system, the irrigation ratio was approximately 

58% indicating the problems in transferring water to the system, and the 

irrigation techniques used by farmers on the field are not modern. In addition, 

the main reasons for the unirrigated areas are social and economic (137 ha in 

the Menemen WUA) and the lack of water supply in the Salihli and Ahmetli 

WUAs, respectively, 2319 ha and 11320 ha cannot be irrigated. Modernization 

seems inevitable for more effective use of our water resources. The most 

effective techniques in this modernization are land consolidation, renewal of 

irrigation channels, extension, and consultancy services to farmers, and 

making water fees according to volume can be counted. 

Keywords: Gediz river, performance assessment, water user associations 
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ÖZET 

Su tarım için hayati öneme sahiptir ve etkili bir şekilde kullanılması zorunlu 

hale gelmiştir. Dünyada tatlı su kullanımının en büyük payı yaklaşık %70’le 

tarım sektöründedir. Bu nedenle, sulama şebekelerinin değerlendirilmesi 

büyük önem taşımaktadır. Türkiye’de sulama şebekeleri, sulama birlikleri, 

belediyeler, sulama kooperatifleri gibi organizasyonlar ile yönetilmekte ve 

suyun dağıtılması sağlanmaktadır. Ülkemizde 500 da ve üzeri sulama alanına 

sahip şebekeler sulama birlikleri tarafından yönetilmektedir. Bu çalışmada, 

Gediz Nehri’nin su kaynağı olarak kullanıldığı Ahmetli, Salihli ve Menemen 

sulama şebekeleri materyal olarak seçilmiştir. Seçilen sulama birlikleri hizmet 

alanı bölgedeki (DSI (Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü) 2. Bölge) toplam 

hizmet alanın %60’ını oluşturmaktadır. Ahmetli sulama şebekesin hizmet alanı 

50,532 ha, Salihli sulama şebekesinde 22,797 ha, Menemen sulama 

şebekesinde ise 22,865 ha’dır. Sulama alanı başlıca ürün desenini üzüm 

bağları, mısır ve pamuk oluşturmaktadır. Bu sulama şebekeleri su temini, 

sulama oranı, birim alanda kullanılan sulama suyu miktarı gibi performans 

göstergeleri kullanılarak değerlendirilmiştir. DSİ’den temin edilen ham veri 

setleri 2007 ve 2021 yıllarını kapsamaktadır. Sonuç olarak, ortalama 

performansa bakıldığında, su temini, sulama oranı ve birim alanda kullanılan 

sulama suyu miktarları sırasıyla 0.70, 57.99 ve 7682.45 m3 ha-1 olarak 

bulunmuştur. Sisteme giren su ile sulama suyu ihtiyacının %70’i 

karşılanabildiği halde, sulanan alanın yaklaşık %58’inin sulanması iletim 

sisteminde bulunan sorunları, kullanılan sulama tekniklerinin modern 

olmadığına işaret etmektedir. Ayrıca sulanmayan alanların ana nedenleri, son 

yıllarda Menemen sulama şebekesinde sosyal ve ekonomik nedenler (137 ha), 

Salihli ve Ahmetli sulama şebekelerinde su kaynağı yetersizliği nedeniyle, 

sırasıyla, 2319 ha, 11320 ha sulanamamaktadır. Su kaynaklarımızın daha etkili 

kullanılması için modernizasyon kaçınılmaz görünmektedir. Bu 

modernizasyonda en etkili teknikler, arazi toplulaştırma ile yol ve sulama 

kanallarının yenilenmesi, çiftçilere verilecek yayım ve danışmanlık hizmetleri 

ve su ücretlerinin hacme göre yapılması sayılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Gediz Nehri, performans değerlendirmesi, sulama 

birlikleri 
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ABSTRACT 

The agricultural sector is the world's leading water consuming sector among 

all sectors. In this study, in order to provide a solution to water use in 

agricultural processes, which has become a serious problem globally, the water 

use status of two of the most important facilities among nearly 15 raisin 

processing and packaging facilities in the Gediz Basin was examined and 

alternative solutions were presented to reduce the water used. In cases where 

natural water resources cannot meet the demand, it is necessary to switch from 

traditional water resources to non-traditional water resources. In this context, 

reuse of treated water draws attention as an environmentally friendly solution. 

In both plants examined in the context of this study, seedless raisins received 

from farmers are processed, washed and cleaned, then packaged and made 

ready for final use. During the raisin washing process, approximately 7 

tons/day of water is used for 1 ton of raisins in both facilities and approximately 

the same amount of waste washing water is produced. In both plants where the 

study was carried out, there are cascade type washing units, and the grapes 

entering the process are first washed in the first washing, and the washed 

product coming out of this washing is packaged after a secondary washing and 

transformed into commercial products. In the grape washing plants, a total of 

280 m3 of wastewater is generated at 35 m3/hour if the washing cascades 

operate 8 hours a day. Groundwater is used in both plants along the processing 

line. Within the scope of the study, water samples were taken from raw 

groundwater, first washing cascade outlet, second washing cascade outlet 

(wastewater treatment plant inlet) and wastewater treatment plant outlet. With 

these samples, the pollution levels of the water at different points of the process 

were investigated and it was aimed to determine the measures that can be taken 

in order to effectively reduce the water used in the grape washing process in 

the enterprises. When the analysis results are analyzed, it is seen that there is a 

significant level of pesticide contamination (2 µg/kg) in the water at the outlet 

of the first and second washing cascade. The main reason for this is the 

pesticides used during grape production to protect the agricultural product 

from diseases, pests and weeds and to ensure high-quality production. Another 

problem to be solved in washing waters is biological pollution parameters. The 

amounts of E. coli in the first and second washing waters were measured as 
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80000 and 120000 colonies/100mL, respectively. When the results obtained in 

general are evaluated, it is predicted that the grape washing water can be reused 

in the grape washing process by taking into account the pesticide and 

biological pollution parameters. Studies have shown that the most logical and 

effective method to reduce the amount of groundwater used in grape 

processing plants is to send the water separated from different stages of the 

process to advanced treatment while it still has low pollution load and to reuse 

the treated water in the process. For this purpose, disinfection of the first and 

second wash waters with ultraviolet light and ozone, followed by 

ultrafiltration, activated carbon filtration and final disinfection and reuse as 

wash water is presented as an environmentally friendly solution to reduce 

water consumption in the plants.  

Keywords: Agricultural water; raisin processing; sustainability; Gediz River 

Basin 
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ÖZET 

Tarım sektörü, bütün sektörler arasında en çok su tüketen sektör olarak dünya 

çapında lider konumdadır. Bu çalışmada, küresel olarak ciddi bir problem hale 

haline gelen tarımsal proseslerde su kullanımına bir çözüm sunmak amacı ile 

Gediz Havzası’nda bulunan 15’e yakın kuru üzüm işleme ve paketleme 

tesislerinden en önemli iki tane tesisin su kullanım durumları incelenerek, 

kullanılan suyun azaltılması amacı ile alternatif çözümler sunulmuştur. Doğal 

su kaynaklarının talebi karşılayamadığı durumlarda geleneksel su 

kaynaklarından geleneksel olmayan su kaynaklarına geçiş gerekmektedir. Bu 

bağlamda, arıtılmış suların yeniden kullanımı çevre dostu bir çözüm olarak 

dikkat çekmektedir. Bu çalışma bağlamında incelenen her iki tesiste de, 

çiftçiden alınan çekirdeksiz kuru üzüm işlenmekte ve yıkanıp temizlendikten 

sonra paketlenerek son kullanıma hazır hale getirilmektedir. Kuru üzüm 

yıkama işlemi esnasında her iki tesiste de 1 ton kuru üzüm için yaklaşık 7 

ton/gün su kullanılmakta ve yaklaşık olarak aynı miktarda atık yıkama suyu 

üretilmektedir. Çalışmanın yürütüldüğü iki tesiste de kaskat tipi yıkama 

üniteleri bulunmakta olup, prosese giren üzüm öncelikle ilk yıkamaya 

alınmakta, buradan çıkan yıkanmış ürün ikincil bir yıkama sonrasında 

paketlenerek ticari ürün haline dönüştürülmektedir. Üzüm yıkama tesislerinde, 

yıkama kaskatlarının günde 8 saat çalışması halinde 35 m3/saat’den toplam 

280 m3 atık su oluşmaktadır. İşleme hattı boyunca her iki tesiste de yeraltı 

suyu kullanılmaktadır. Çalışma kapsamında, tesislerden ham yeraltı suyundan, 

birinci yıkama kaskatı çıkışından, ikinci yıkama kaskatı çıkışından (atıksu 

arıtma tesisi girişinden) ve atıksu arıtma tesis çıkışından olmak üzere farklı 

noktalardan su numuneleri alınmıştır. Alınan bu örnekler ile prosesin farklı 

noktalarında suyun kirlilik seviyeleri araştırılmış ve işletmelerde üzüm yıkama 

işleminde kullanılan suyun etkin bir şekilde azaltılması amacı ile alınabilecek 

önlemlerin belirlenmesi hedeflenmiştir. Analiz sonuçları incelendiğinde, 

birinci ve ikinci yıkama kaskatı çıkışındaki sularda önemli seviyede bir pestisit 

kirliliği (2 µg/kg) olduğu görülmektedir. Bunun temel nedeni üzüm üretimi 

sırasında tarımsal ürünü hastalıklardan ve zararlı ve yabani otlardan 

koruyabilmek ve kaliteli üretimi güvence altına alabilmek amacı ile kullanılan 

mailto:yagmurgoren@iyte.edu.tr
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zirai ilaçlardır. Yıkama sularında diğer bir çözülmesi gereken problem ise 

biyolojik kirlilik parametreleridir. Birinci ve ikinci yıkama sularında E. coli 

miktarları sırası ile 80000 ve 120000 koloni/100mL olarak ölçülmüştür. Genel 

olarak elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde, üzüm yıkama suyunun 

özellikle pestisit ve biyolojik kirlik parametreleri dikkate alınarak arıtılarak 

yeniden üzüm yıkama prosesinde kullanılabileceği öngörülmektedir. Yapılan 

çalışmalar, üzüm işletme tesislerinde kullanılan yeraltı suyu miktarının 

azaltılması için en mantıklı ve etkin yöntemin prosesin farklı aşamalarından 

ayrılan suların henüz düşük kirlilik yüküne sahip iken ileri arıtıma 

gönderilmesi ve burada arıtılmış suyun proses de yeniden kullanılması 

olduğunu ortaya koymuştur. Bu amaç doğrultusunda, birinci ve ikinci yıkama 

sularının öncelikle ultraviole ve ozon ile dezenfeksiyonun yapılması, bunu 

takiben ultrafiltrasyondan geçirilmesi, aktif karbon filtrasyonu uygulanması ve 

sonrasında uygulanacak bir son dezenfeksiyonu takiben yeniden yıkama suyu 

olarak kullanılması tesislerdeki su tüketimini azaltacak çevre dostu bir çözüm 

olarak sunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Tarımsal su; kuru üzüm işlemesi; sürdürülebilirlik; Gediz 

Nehir Havzası 
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ABSTRACT 

Water availability, which tends to decrease due to changing climatic 

conditions, is under great pressure due to excessive use and pollution. The fact 

that the geomorphological structures of the Aegean Region basins connecting 

to the sea strengthens the effect of the point pollution sources in it as a diffuse 

pollution source, further increasing this pressure for the Aegean basins. Gediz 

basin, the second largest basin of the Aegean Region, causes the pollution 

caused by the cities, industry, and agricultural use in its geography to 

contaminate the water resources in the basin by collecting and spreading it for 

275 km. The pollution, which has gained momentum in the last 30 years in the 

Gediz river, was measured primarily as heavy metals. In the following years, 

nitrate pollution due to pesticides, which is a source of agricultural pollution, 

and the excessive use of organic and inorganic fertilizers were added to these. 

Gediz basin, the second largest basin of the Aegean Region, collects the 

polluted waters arising from the cities in its geography, industry, and 

agricultural use. The pollution, which has gained momentum in the last 30 

years in the Gediz river, was measured primarily as heavy metals. In the 

following years, nitrate pollution caused by the use of pesticides, which is a 

source of agricultural pollution, and the use of organic and inorganic fertilizers 

were added to these. Although it changes every year, approximately 119-198 

thousand tons of inorganic fertilizer and 100-120 tons/year of pesticides 

(110822 kg/year in 2016) are used in the Gediz basin (TUBITAK MAM,2021). 

After animal husbandry, mostly done in villages and the form of small 

enterprises in the basin, reached industrial dimensions, many agricultural 

enterprises with a capacity of over 100 cattle are produced in the basin in a 

scattered manner.  Agricultural production, which is closely related to the 

country's economy, is being pressured to increase productivity due to 

increasing population and food demand. For various reasons, production is 

encouraged to get more efficiency from the lands whose area is gradually 

decreasing. In addition to plant production, the promotion of animal 

husbandry, which is a source of protein such as meat, milk, eggs, etc., has 

created excessive use pressure on the basin's water resources. The crop pattern 

of the basin has changed, mainly forage crops to meet the feed needs of 

livestock this time. Forage crops, especially corn, are among the agricultural 

crop varieties with high water and nitrogen fertilizer demand. In addition to the 

industrial pollution load, the increasing agricultural load contaminates the 

surface and ground waters of the Gediz basin in different regions, and the 

measurements show that nitrate pollution has started. Soil property is a 

significant parameter for nitrate pollution to occur in waters. Topographic 

structure in surface waters, the permeability of the ground, and aquifer type 
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gain importance in groundwater. In a study initiated by the Ministry of 

Agriculture and Forestry in 2018 to determine the basin's sensitive areas in 

terms of nitrate load and soil, “Nitrate Vulnerable Zones” were determined. In 

determining nitrate-vulnerable zones, a three-stage method was applied, which 

considers the natural structure and N loads. In the first step of the method, 

specific pollution sensitivity maps of the hydro geologically groundwater and 

hydrologically surface waters, and in the second step, index maps based on the 

plant production-related N load of the basin, the N load from the livestock 

activities and the total agricultural N load were created separately and 

combined, and in the third step, the first and the second step. The basin NHB 

status was determined by overlaying both maps created in the steps. . As a 

result of the study, it was seen that the alluvial soils of the basin, which have 

permeable soil characteristics, overlap with the regions where intensive 

irrigated agriculture is made. Crop cultivation is carried out in 892,912ha 

(52%) of the Gediz basin lands. A significant part of these lands, where 

intensive nitrogen fertilizer is used, is located on free aquifers. The large flood 

plains on the right and left shores of the Gediz river also constitute the richest 

regions in terms of groundwater. This situation has also attracted livestock 

facilities, which need intense water, and many cattle enterprises have been 

established in the flood plains. Similarly, the flood plains of the side streams 

connecting to the Gediz basin have also become attractive for livestock. As a 

result, nitrate load originating from both livestock and plant production has 

exceeded the capacity of the Gediz basin along with other pollution sources, 

and nitrate pollution has begun to be seen in groundwater. According to the 

evaluation made by TUBITAK MAM (2021), it has been determined that 

approximately 40% of the total nitrogen pressure is from livestock and 23% of 

it is from plant production. Within the scope of the Nitrate Information System 

(NIBIS) of the Ministry of Agriculture and Forestry, nitrate measurements are 

made in surface and ground waters at 135 different points in the Gediz Basin. 

Undoubtedly, increasing production to meet the food demand is the right 

decision. However, at this stage, planning to increase production without 

damaging the natural structure of the basin is one of the first things to be done. 

Keywords: Nitrate, pollution, animal husbandry, fertilizer, water  
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ÖZET  

Değişen iklim koşullarının etkisiyle azalma eğilimi gösteren su varlığımız, 

aşırı kullanım ve bunun yanında kirlilik nedeniyle büyük baskı altındadır. Ege 

Bölgesi havzalarının denize açılan jeomorfolojik yapılarının, içerisinde 

bulunan noktasal kirlilik kaynaklarının yayılı kirlilik kaynağı olarak etkisini 

güçlendirmesi, Ege havzaları için bu baskıyı daha da artırmaktadır. Ege 

Bölgesinin ikinci büyük havzası olan Gediz havzası da bulunduğu coğrafya 

içlerindeki kentlerden, sanayiden ve tarımsal kullanımdan kaynaklanan 

kirliliği bünyesine almaktadır.  Gediz ırmağında son 30 yıldır artış ivmesi 

kazanan kirlilik, önceleri ağır metal ağırlıklı olarak ölçümlenmiştir. Daha 

sonraki yıllarda ise bunlara tarımsal kaynaklı kirlilik kaynağı olan pestisit, 

organik ve inorganik gübre kullanımından kaynaklı nitrat kirliliği de 

eklenmiştir. Örneğin, Gediz havzası düzeyinde her yıl değişmekle birlikte 

yaklaşık 119-198 bin ton arasında inorganik gübre ile 100-120 ton/yıl arasında 

pestisit (2016 yılında 110822 kg/yıl) kullanılmaktadır (TÜBİTAK 

MAM2021). Havza içerisinde daha çok köy içlerinde ve küçük işletmeler 

şeklinde yapılan hayvancılığının, endüstriyel boyutlara ulaşması sonrasında 

100 büyükbaş hayvanın üzerinde kapasiteye ulaşan çok sayıda tarımsal işletme 

dağınık bir şekilde havza içerisinde üretim yapmaktadır. Ülke ekonomisi ile 

yakından ilişkili olan tarımsal üretim, artan nüfus ve gıda talebi nedeniyle 

verim artışı yönünde baskılanmaktadır. Yüzölçümü farklı nedenlerle giderek 

azalan tarımsal topraklardan daha fazla verim alınması için üretim teşvik 

edilmektedir. Bitkisel üretim yanında, temel gıda maddeleri olan et, süt, 

yumurta vb protein kaynağı olan hayvancılık üretiminin de teşvik edilmesi, 

havza su kaynakları üzerinde aşırı kullanım baskısını oluşturmuştur. Havzanın 

bitkisel ürün deseni bu kez hayvancılık yem ihtiyacını karşılayabilmek için 

yem bitkileri ağırlıklı olarak değişmiştir. Başta mısır olmak üzere yem bitkileri 

de yüksek su ve azotlu gübre talebi olan tarımsal ürün çeşitlerindendir. Sanayi 

kaynaklı kirlilik yükü yanında artan tarımsal kaynaklı yük Gediz havzası 

yerüstü ve yer altı sularına farklı bölgelerde bulaşım sağlamakta ve yapılan 

ölçümler de nitrat kirliliğinin başladığını göstermektedir. Sularda nitrat 

kirliliğinin oluşabilmesi için zemin özelliği çok önemli bir parametredir. 

Yüzey sularında topografik yapı, yer altı sularında ise zeminin geçirgenliği ve 

akifer çeşidi önem kazanmaktadır. Havzanın nitrat yükü ve zemin açısından 

hassas bölgelerin belirlenebilmesi için 2018 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı 

tarafından başlatılan bir çalışmada “nitrata hassas bölgeler” belirlenmiştir. 

Nitrata hassas bölgelerin belirlenmesinde doğal yapıyı ve N yüklerini dikkate 

alan üç aşamalı yöntem uygulanmıştır. Yöntemin birinci adımında 

hidrojeolojik açıdan yeraltı sularının ve hidrolojik açıdan yerüstü sularının 

kirlenme hassasiyet haritaları, ikinci adımda ise havzanın bitkisel üretim 
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kaynaklı N yükü, hayvancılık faaliyetleri kaynaklı N yükü ve toplam tarımsal 

N yüküne dayalı indeks haritaları ayrı ayrı oluşturularak birleştirilmiş ve 

üçüncü adımda ise birinci ve ikinci adımlarda oluşturulan her iki harita 

çakıştırılarak havza NHB durumu belirlenmiştir. Yapılan çalışma sonucunda, 

havzanın geçirgen toprak özelliklerine sahip olan alüvyal topraklarının yoğun 

sulu tarım yapılan bölgeler ile örtüştüğü görülmüştür. Gediz havzası 

arazilerinin 892.912ha (%52) bölümünde bitkisel üretim yapılmaktadır. Yoğun 

azotlu gübre kullanılan bu arazilerin önemli bir bölümü serbest akiferler 

üzerinde yer almaktadır. Gediz ırmağı sağ ve sol sahillerinde yer alan büyük 

taşkın düzlükleri yer altı suyu bakımından en zengin bölgeleri de 

oluşturmaktadır. Bu durum yoğun su ihtiyacı olan hayvancılık tesislerini de 

cezbetmiş ve taşkın ovaları içerisinde çok sayıda büyükbaş hayvan işletmeleri 

kurulmuştur. Benzer şekilde Gediz havzasına bağlanan yan dereleri taşkın 

düzlükleri de hayvancılık için cazip hale gelmiştir. Sonuçta hem hayvancılık 

hem de bitkisel üretimden kaynaklı nitrat yükü diğer kirlilik kaynakları ile 

birlikte Gediz havzası kapasitesini aşmış ve yer altı sularında nitrat kirliliği 

görülmeye başlanmıştır. Tarım ve Orman Bakanlığı Nitrat Bilgi Sistemi 

(NİBİS) kapsamında Gediz Havzasında 135 ayrı noktada yüzey ve yeraltı 

sularında nitrat ölçümleri yapılmaktadır. TÜBİTAK MAM (2021) yaptığı 

değerlendirmeye göre yayılı toplam azot yünün yaklaşık %40 hayvancılık, 

%23 lük bölümünün ise bitkisel üretim kaynaklı olduğu belirlenmiştir. 

Şüphesiz olarak gıda talebinin karşılanabilmesi için üretimin artırılması en 

doğru karardır.  Ancak bu aşamada havza doğal yapısına zarar vermeden 

üretimin artırılmasının planlanması da ilk yapılacak işlerden birisidir. 

Anahtar Kelimeler: Nitrat, kirlilik, hayvancılık, gübre, su  
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ABSTRACT 

The domestic and industrial wastes that come with rapid population growth 

and rapid industrialization, agricultural wastes from pesticides and chemical 

fertilizers used in intensive agricultural activities, and wastes resulting from all 

other human activities in the Aegean Region are transported to the Aegean Sea 

by the Gediz, Büyük Menderes and Küçük Menderes Rivers, which are very 

important for the Aegean Basin. These wastes from various sources negatively 

affect the ecosystems of rivers, thus agricultural yield, environment and human 

health. It is seen that the quality of the rivers is gradually deteriorating, and 

their use for use and irrigation is limited. For this reason, water quality and 

pollution studies have been carried out to determine the presence of pollution 

in these rivers, their formation sources and the number of various pollutants. 

The results of the studies were evaluated by comparing them with the Water 

Pollution Control Regulation Quality Criteria According to the Classes of 

Inland Water Resources. The solutions were suggested by interpreting the 

results. Continually carrying out pollution detection studies at specific periods 

in all rivers; increasing the number, capacity and efficiency of domestic and 

industrial wastewater treatment plants and taking the necessary measures for 

this by local governments; keeping under control chemical fertilizers and 

pesticides used in agriculture by authorized institutions, training of farmers on 

this issue; development of environmental awareness; if measures are taken 

such as fulfilling our responsibilities to provide healthy life and clean 

environment to future generations, pollution will reduce.  

Keywords: Gediz River, Büyük Menderes River, Kucuk Menderes River, 

pollution 
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ÖZET 

Ege Havzası için çok önemli olan Gediz, Büyük Menderes ve Küçük Menderes 

Nehirleri, Ege Bölgesi’ndeki, hızlı nüfus artışı ve hızlı endüstrileşme ile 

birlikte gelen evsel ve endüstriyel atıkları, yoğun tarım faaliyetlerinde 

kullanılan pestisitlerden ve kimyasal gübrelerden kaynaklanan tarımsal atıkları 

ve diğer her türlü insan faaliyeti sonucu oluşan atıkları, Ege Denizi’ne 

taşımaktadır. Çeşitli kaynaklardan gelen bu atıklar nehirlerin ekosistemlerini 

dolayısıyla tarımsal verimi, çevre ve insan sağlığını olumsuz yönde 

etkilemektedir. Nehirlerin kalitesinin giderek bozulduğu, kullanma ve sulama 

amacıyla kullanımının sınırlandığı görülmektedir. Bu nedenle, bu nehirlerdeki 

kirliliğin varlığını, oluşum kaynaklarını ve çeşitli kirleticilerin miktarını 

belirlemek amacıyla su kalitesi ve kirlilik çalışmaları yapılmıştır. Çalışmalar 

sonucu elde edilen değerler, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Kıta İçi Su 

Kaynaklarının Sınıflarına Göre Kalite Kriterleri ile karşılaştırılarak 

değerlendirilmiştir ve sonuçlar yorumlanarak çözümler önerilmiştir. Kirlilik 

tespiti çalışmalarının tüm nehirlerde, belirli periyotlarda, sürekli yapılması, 

evsel ve endüstriyel atık su arıtım tesislerinin sayılarının, kapasitelerinin ve 

verimlerinin arttırılması, bunun için gerekli önlemlerin yerel yönetimlerce ele 

alınması; tarımda kullanılan kimyasal gübrelerin ve tarım ilaçlarının yetkili 

kurumlarca kontrol altında tutulması, çiftçilerin bu konuda eğitilmesi; çevreyi 

koruma bilincinin gelişmesi; gelecek kuşaklara sağlıklı bir yaşam ve temiz bir 

çevre sunabilmek için üzerimize düşen görevlerin yerine getirilmesi gibi 

önlemler alındığı taktirde, kirliliğin azalabileceği sonucuna varılabilir.  

Anahtar Kelimeler: Gediz Nehri, Büyük Menderes Nehri, Küçük Menderes 

Nehri, kirlilik 
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ABSTRACT 

Although the positive effects of rain, one of the essential elements of the 

hydrological cycle, are quite high in human life and the environment, there are 

also adverse effects that can be controlled. One of the most important of these 

is the toxic substance released into the environment. If these substances are 

transported in a controlled manner, it is also important to direct them to the 

desired areas and collect them. With today's developing industrial 

environment, technological products, transportation, and urbanization, the 

amount of heavy metals in the atmosphere and on the surface has increased. 

As a result, heavy metals are transported with rain, increasing the amount of 

heavy metals in domestic water and soil. As a result, it directly affects human 

health by combining with components such as enzymes and proteins. In this 

study, the storage mechanism of the first siphon precipitation in the rain was 

designed on the main campus of İzmir Katip Çelebi University. After the dry 

period, the first 1 mm to 5 mm parts can be divided separately in terms of heavy 

metals such as aluminum, arsenic, chromium, copper, cadmium, iron, 

manganese, lead, mercury, selenium, zinc, silver, nickel. pH range of water, 

water hardness, factors causing corrosion, water turbidity (NTU) and its 

required value will also be examined. As a result of the laboratory studies of 

the samples taken after each rain, it is planned to propose the first amount of 

siphon separator that should be applied in the building stocks for Izmir/Cigli 

region. In addition, it is aimed to reveal the microbiological and 

physicochemical effects of stored water on human health, the effect of fuel oil 

and fossil fuels on rainwater as a result of air pollution, the reasons for the 

differences in rainwater quality between regions, the effect of the material used 

in the rainwater collection area on the water quality. 

Keywords: Heavy metals, rainwater, environment, precipitation 
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ÖZET 

Hidrolojik döngünün en önemli elemanlarından olan yağmurun insan hayatına 

ve çevreye kattığı olumlu etkilerin sayıca oldukça fazla olmasına rağmen 

kontrol altına alınabilecek olumsuz etkileri de söz konusudur. Bunların en 

önemlilerinden birisi olan çevreye salınan toksik maddedir. Bu maddelerin 

kontrollü bir şekilde taşınması halinde ise istenilen bölgelere yönlendirilip, 

toplanması ayrıca önem arz etmektedir. Günümüzdeki gelişen sanayi ortamı, 

teknolojik ürünler, ulaşım ve kentleşmenin gelişmesiyle birlikte atmosferde ve 

yüzeyde bulunan ağır metal miktarının artmasına neden olmuştur. Bunun 

sonucu olarak ağır metaller yağmur ile birlikte taşınmakta ve kullanım 

sularındaki ve topraktaki ağır metal miktarını arttırmaktadır. Bunun sonucuna 

ek olarak da bu ağır metaller insan sağlığına enzim ve protein gibi bileşenlerle 

birleşerek direk etki etmektedir. Bu çalışmada; suyun dünya üzerindeki önemi 

göz önünde bulundurularak kullanılabilir su miktarının dünya genelinde yeterli 

olmadığı, var olan su kaynaklarının yeteri kadar içmeye elverişli olmadığı 

bundan dolayı ilerleyen yıllarda su kıtlıkları ile karşı karşıya kalınabileceği 

düşünülerek İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ana yerleşkesinde dizayn edilmiş, 

yağmurdaki ilk sifon yağışının depolama düzeneği ile kuru dönem sonrası 

gelecek yağışlarda ilk 1mm’den 5 mm’ye kadar olan kısımlar ayrı ayrı 

alüminyum, arsenik, krom, bakır, kadminyum, demir, manganez, kurşun, cıva, 

selenyum, çinko, gümüş, nikel gibi ağır metaller bakımından ayrıca içilebilir 

suyun pH aralığı, su sertliği, korozyona neden olan etkenler, suyun bulanıklığı 

(NTU) ve olması gereken değeri de incelenecektir. Her yağmur sonrası alınan 

numunelerin laboratuvar ortamında yapılan çalışmalar sonucunda ise 

İzmir/Çiğli bölgesi için bina stoklarında uygulanması gereken ilk sifon ayıracı 

miktarı önerilmesi planlanmaktadır. Ayrıca depolanan suyun insan sağlığına 

mikrobiyolojik ve fizikokimyasal etkileri, akaryakıtların ve fosil yakıtların 

hava kirliliği oluşturması sonucu yağmur sularına etkisi, yağmur suyu 

kalitesinin bölgeler arası farklılık gösterme nedenleri, yağmur suyu toplama 

alanında kullanılan malzemenin su kalitesine etkisinin ortaya çıkarılması 

hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ağır metaller, yağmur suyu, çevre, yağış 

 

 



International Gediz and Aegean River Basins Symposium (GEDIZSYMP2022) 
Uluslararası Gediz ve Ege Nehir Havzaları Sempozyumu (GEDIZSEM2022) 

28-29 November 2022 / 28-29 Kasım 2022 

 

 

128 
 

MANAGEMENT OF INDUSTRIAL TREATED 

WASTEWATER REUSE IN TWO MEDITERRANEAN 

COUNTRIES (TURKIYE TUNISIA) AS MITIGATION 

MEASURES TO WATER SCARCITY IN A CLIMATE 

CHANGE CONTEXT: THE TRUST PROJECT (TORBALI-

FETREK SUB-BASIN, İZMİR) 

Melis Somay-Altaş1, Alper Elçi 2, Anıl Küçüksümbül1, Fatmanur Çakır3, 

Çiğdem Eryilmaz-Saylan3 

 
1 Dokuz Eylül University, Geological Engineering Department, Izmir, Turkey, 

melis.somay@deu.edu.tr 
2 Dokuz Eylül University, Environmental Engineering Department, Izmir, Turkey,  
3 Dokuz Eylül University, The Graduate School of Natural and Applied Sciences, 

Izmir, Turkey 

 

ABSTRACT 

Water scarcity is not just an ecological phenomenon for the world. It is also 

directly related to the economy, energy, industrial investments, and social life. 

Reusing wastewater after treatment is one of the most sustainable alternatives 

to dealing with water scarcity. The TRUST project, which integrates and 

evaluates climate change adaptation and the sustainable treatment and safe 

water reuse for the Torbali-Fetrek Sub-basin in Turkey, is an EU project jointly 

carried out by six Mediterranean countries. During this project, the economic 

feasibility of actions will also be considered, including energy efficiency and 

reuse of wastewater, as regulatory and safety risks, in a process involving local 

and regional stakeholders. Within the context of climate change, concrete 

scenarios will be presented, emphasizing the impact of water reuse and, thus, 

water resource savings with this project. Hydrological, hydrogeological, and 

water allocation models (3 per pilot project: SWAT, MODFLOW, WEAP) will 

be established, and guidelines will be prepared for regional water management 

agencies to reuse treated wastewater. Also, three basic elements of Integrated 

Water Resources Management (IWRM) are considered in this project. These 

are; (i) environmental and economic assessment of treatment processes, (ii) 

sustainable reuse of treated water on a local and regional scale, and (iii) 

modeling the impact of treated water reuse in the context of climate change to 

reduce the risk of scarcity. 

Keywords: Climate change, hydrogeology, wastewater reuse, Kucuk 

Menderes Basin, İzmir. 
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ÖZET 

Su kıtlığı dünya için sadece ekolojik bir olay değildir. Aynı zamanda ekonomi, 

enerji, endüstriyel yatırımlar ve sosyal yaşamla da doğrudan ilgilidir. Atık 

suyun arıtıldıktan sonra yeniden kullanımı, su kıtlığı ile başa çıkmak için en 

sürdürülebilir alternatiflerden biridir. Suyun sürdürülebilir arıtımı ve güvenli 

yeniden kullanımı konusunda, Türkiye’de İzmir Torbalı-Fetrek Alt 

Havzası’nda iklim değişikliğine uyum çerçevesinde bütünleştirilerek 

değerlendirilecek olan TRUST projesi, altı Akdeniz ülkesinin ortaklaşa 

yürüttüğü bir AB projesidir. Bu proje süresi boyunca yerel ve bölgesel 

paydaşları içeren bir süreçte enerji verimliliği ve kirletilen atık suyun yeniden 

kullanımı, düzenleyici ve güvenlik riskleri dâhil olmak üzere eylemlerin 

ekonomik fizibilitesi de dikkate alınacaktır. İklim değişikliği ışığında suyun 

yeniden kullanımının ve dolayısıyla su kaynağı tasarrufunun etkisini 

vurgulayan somut senaryolar sunulacaktır. Hidrolojik, hidrojeolojik ve su 

tahsis modelleri (pilot proje başına 3: SWAT, MODFLOW, WEAP) kurulacak 

ve arıtılmış atıksu ile ilgili bölgesel su yönetim organları için kılavuzlar da 

hazırlanacaktır. Ayrıca projede, Entegre Su Kaynakları Yönetimi’nin 3 temel 

unsuru da dikkate alınmıştır. Bunlar; (i) arıtma süreçlerinin çevresel ve 

ekonomik değerlendirilmesi, (ii) arıtılmış suyun yerel ve bölgesel ölçekte 

sürdürülebilir yeniden kullanımı, (iii) kıtlık riskini azaltmak için arıtılmış 

suyun yeniden kullanımının iklim değişikliği bağlamındaki etkisinin 

modellenmesidir. 

Anahtar Kelimeler: İklim değişikliği, hidrojeoloji, atıksuyun yeniden 
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ABSTRACT 

Turkey is international importance with its wetlands, and thanks to its 

geographical location, it is the country with the diversity’s wetlands in Europe 

and the Middle East, after Russia. Thanks to its location, the Gediz Delta Key 

Biodiversity Area (KBA), which has many national and international 

protection statuses, creates a living environment for birds and other biological 

diversity members. Although the bird-watching studies in the delta date back 

to the middle of the 19th century, there are studies by many researchers that 

date back to the present day. However, it has been thought that the information 

about the current bird situation in the delta, facing many threats, should be 

updated in recent years. Within the scope of the research conducted in 2021, 

field studies were carried out in different periods in the Gediz Delta. In the 

delta, Midwinter bird counts, Dalmatian pelican breeding colony count, 

determination of roost areas, regular bird monitoring, breeding bird atlas, 

greater flamingo nest counting, and autumn bird migration monitoring were 

carried out. In the mid-winter bird count of 2021 in the delta, 60.123 

individuals from 54 waterbird species were counted. It has been determined 

that 150 pairs breed on the Dalmatian pelican breeding islands. In the study to 

determine the roost areas, it was observed that black-headed gull, yellow-

legged gull, great cormorant, pygmy cormorant and Dalmatian pelican species 

roost in communities in Homa, Kırdeniz and Çilazmak Dalyans and on the 

islands in Degaj Region. In regular bird monitoring, 76 waterbird species were 

recorded. Among these species, the greater flamingo, Dalmatian pelican, 

pygmy cormorant, common shelduck, northern shoveler, pied avocet and 

yellow-legged gull species met the criteria for the Important Bird Area (IBA). 

In the autumn migration monitoring study, 65 waterbird species were recorded.  

As a result of the bird monitoring studies, the activities of 186 bird species in 

the delta were recorded for one year. It has been determined that 113 of these 

birds breed. This number corresponds to more than one-third of the bird species 

breeding in Turkey. As a result of the nest counts of greater flamingos, where 

ten per cent of the world's population resides in the delta, 13.750 nests were 

counted, and it was observed that there was a decrease in the number of nests 

compared to previous years. At the same time, threats in the delta were 

detected. In the studies, it has been determined that the pressure of 

urbanization, wrong water and agricultural policies, hunting, human pressure 

and the regression of the coastline are the threats to the delta.  As a result, with 

the bird monitoring studies carried out in 2021, the use of the birds in the Gediz 

Delta was revealed, and the threats were determined. This study was the first 
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comprehensive and one-year bird research study in similar wetlands in Turkey. 

It is thought that the data obtained from this study will constitute an important 

base for the Gediz Delta to be included in the UNESCO World Natural 

Heritage Candidate list. 

Keywords: Gediz, delta, biodiversity, reproduction, research 
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ÖZET  

Türkiye sahip olduğu sulak alanlar ile uluslararası düzeyde önem taşımakta ve 

coğrafi konumu sayesinde Rusya’dan sonra, Avrupa ve Orta Doğu’nun en 

zengin sulak alanlarına sahip ülkesi konumunda bulunmaktadır. Ulusal ve 

uluslararası birçok koruma statüsüne sahip Gediz Deltası Önemli Doğa Alanı 

(ÖDA) da bulunduğu konum sayesinde kuşlar ve diğer biyolojik çeşitlilik 

üyeleri için yaşama ortamı oluşturmaktadır. Deltada yapılan kuş izleme 

çalışmaları 19. yüzyılın ortalarına kadar dayanmakla birlikte birçok 

araştırmacı tarafından günümüze kadar uzanan çalışmalar bulunmaktadır. 

Ancak son yıllara bakıldığında birçok tehditle karşı karşıya olan deltadaki 

mevcut kuş durumu hakkındaki bilgilerin güncellenmesi gerektiği 

düşünülmüştür. 2021 yılı içerisinde hazırlanan araştırma planı kapsamında 

Gediz Deltası’nda farklı dönemler içerisinde saha çalışmaları 

gerçekleştirilmiştir. Deltada; kış ortası su kuşu sayımları, tepeli pelikan koloni 

sayımı, geceleme alanlarının belirlenmesi, rutin kuş izleme, üreyen kuş atlası, 

flamingo yuva sayımı ve sonbahar kuş göçü izleme saha çalışmaları 

gerçekleştirilmiştir. Deltada yapılan 2021 yılı kış ortası su kuşu sayımında 54 

su kuşu türünden 60.123 birey sayılmıştır. Tepeli pelikan üreme adalarında 150 

çift ürediği tespit edilmiştir. Geceleme alanlarının belirlenmesi çalışmasında 

Homa, Kırdeniz ve Çilazmak Dalyanları ile Degaj Mevkii’ndeki adalarda 

karabaş martı, gümüş martı, karabatak, küçük karabatak ve tepeli pelikan 

türlerinin topluluklar halinde gecelediği gözlenmiştir. Rutin kuş izleme 

çalışmasında 76 su kuşu türü kaydedilmiştir. Bu türlerden flamingo, tepeli 

pelikan, küçük karabatak, suna, kaşıkgaga, kılıçgaga ve gümüş martı türleri 

Önemli Kuş Alanı (ÖKA) kritelerini sağlamıştır. Sonbahar göç izleme 

çalışmasında 65 su kuşu türü kaydedilmiştir. Yapılan kuş izleme çalışmaları 

sonucunda bir yıl boyunca deltada 186 kuş türünün aktivitesi kayıt altına 

alınmıştır. Bu kuşlardan 113’ünün ürediği tespit edilmiştir. Bu sayı Türkiye’de 

üreyen kuş türlerinin üçte birinden fazlasına denk gelmektedir. Dünya 

nüfusunun yüzde onunun deltada bulunduğu flamingoların yuva sayımları 

sonucunda 13.750 yuva sayılmış olup geçmiş yıllara göre yuva sayısında düşüş 

olduğu görülmüştür. Aynı zamanda deltadaki tehditler tespit edilmiştir. 

Yapılan çalışmalarda, şehirleşme baskısı, yanlış su ve tarım politikaları, 

avcılık, insan baskısı ve kıyı çizgisinin gerilemesi delta üzerindeki tehditler 

olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak 2021 yılı içerisinde yapılan kuş izleme 

çalışmalarıyla birlikte Gediz Deltası’ndaki kuşların alan kullanımı ortaya 

çıkarılmış olup, tehditler belirlenmiştir. Bu çalışma Türkiye’deki benzer sulak 

alanlar içerisindeki kapsamlı ve bir yıl boyunca gerçekleştirilmiş ilk kuş 
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araştırma çalışması olmuştur. Bu çalışmadan elde edilen verilerin Gediz 

Deltası’nın UNESCO Dünya Doğa Mirası Adayı listesine girmesinde önemli 

altlık oluşturacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Gediz, delta, biyoçeşitlilik, üreme, araştırma 
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ABSTRACT 

This study aims to analyze the relationship between land subsidence due to 

groundwater over-exploitation with the decline of groundwater levels. The 

study area is the Alaşehir-Sarıgöl alluvial aquifer in the Gediz River Basin. To 

this aim, the time series of five observation wells were examined, and the spatial 

distribution of its annual level changes was analyzed by interpolation. The 

spatial distribution of the aquifer storage coefficient was determined using 

pumping test results obtained from the State Hydraulic Works (DSI). The 

equation associated with the spatial distributions of these two parameters 

obtained settlement values for the study area. In addition, the land subsidence 

in the January 2019 - August 2021 time interval determined using the 

Differential Interferometric Synthetic Aperture Radar (DInSAR) technique, 

which allows the detection of displacements on the Earth's surface, were 

compared with the subsidence values obtained by the method as mentioned 

above. The results revealed that the land subsidence in the range of 0-3 cm/year, 

0-6 cm/year, and 10-12 cm/year relatively overlapped with the InSAR data. 

Keywords: InSAR, land subsidence, piezometric level, storage coefficient, 

Gediz River Basin 

1. INTRODUCTION 

Groundwater management has become important due to the effects of global 

warming, which has been exposed in the last two decades. Since the efficient 
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use of groundwater resources plays an important role, the determination of 

hydrogeological data will affect the accuracy of the regulations to be 

constituted. Industrial and agricultural groundwater consumption has 

noticeably increased. Groundwater levels can decline significantly due to 

excessive groundwater withdrawal, and consequently, settlements occur with 

the increase of effective stresses in the aquifer, especially in compressible soils 

(Ahmed et al., 2020; Caló et al., 2017; Galloway et al., 2008). Land subsidence 

can be detected and monitored in an effective manner by taking advantage of 

the proliferating availability of satellite remote sensing data. Earth observation 

technology contributes to the discipline of geotechnical engineering by making 

it possible to determine settlement rates over large regions. 

This study investigates the relationship between the storage coefficient and 

groundwater level changes with land subsidence. The study results reveal the 

relationship between estimated subsidence considering the storage coefficient 

and the groundwater level change and the InSAR-derived settlement calibrated 

with the ground observation stations. 

2. MATERIALS AND METHODS 

In this paper, SAR images were obtained by the Sentinel-1 satellite as part of 

the RESERVOIR project funded by the European Union. By means of the 

Coherent Pixel Technique (CPT) process (Blanco-Sànchez et al., 2008), the 

time series of the land subsidence was acquired, and its rate, i.e., the annual 

spatial displacement value, was acquired. The details of this technique were 

summarized in Meisina et al. (2022). Within the scope of the paper, this spatial 

displacement distribution was compared with the map of the computed spatial 

settlement. 

The settlement expression depends on stress variability, deformable soil 

thickness, and specific storage, as seen in Equation 1 (Navarro-Hernández et 

al., 2020; Tomas et al., 2010). If these parameters can be determined, spatial 

displacement is calculated for the area of interest. 

𝛿 = 𝐷 ∙ ∆ℎ ∙ 𝑆𝑠𝑘 = ∆ℎ ∙ 𝑆𝑘    (1) 

Where 𝛿 is the displacement (m) of the D meters of deformable soil layer 

thickness, ∆ℎ is the change in piezometric level, 𝑆𝑠𝑘 is the specific storage 

coefficient that expresses deformability of soil (m-1), and 𝑆𝑘 is storage 

coefficient of deformable soil (dimensionless) (Tomas et al., 2011). 

The decrease in the groundwater level is responsible for increasing the effective 

stresses in the soil. For this purpose, three observation wells were used in the 

area of interest, and two partially covered the time interval of InSAR images. 

For prediction purposes, a linear regression equation was derived from the time 

series of the piezometric levels, and a drawdown map was made by spatial 

interpolation using the average annual groundwater level changes. 

The S parameter in the equation, namely the aquitard's storage coefficient, is 
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the soil's ability to deform. In the Tonkul et al. (2019) study, the spatial storage 

coefficient distribution map created using the well test data for the alluvial 

region was digitized to be used. 

The spatial settlement distribution values calculated by the Geographical 

Information System (GIS) were determined using these two parameters’ 

equations mentioned above. The settlement values of the map at the end of the 

process were compared with the settlement values derived from InSAR for the 

area of interest. 

3. RESULTS 

The land subsidence values for the study area were obtained by analyzing the 

SAR images with the CPT algorithm. As can be seen in Figure 1, the subsidence 

in the area, which is located triangle formed by the cities of Alaşehir-Sarıgöl-

Yeşilyurt, is more than the other parts of the study area. Based on the InSAR 

analysis results, the maximum subsidence was 18.9 cm/year, and an uplift rate 

of up to 3.9 cm/year was detected. 

 

Figure 1. Annual rates of land subsidence obtained from DInSAR data 

analysis for the Alaşehir-Sarıgöl alluvial aquifer 

The interpolation of the groundwater level changes of five observation wells 

was created by examining its time series in the timespan 2013-2020. The spatial 

distribution of these wells and the output map of the interpolation are in the 

range of 1.5 - 3.5 m per year in the northwest and southeast parts of the study 

area, as represented in Figure 2a. At the same time, relatively lower drawdown 

values are noticed in the middle part of the study area. 

Storage coefficient values were obtained by digitizing as described previously 
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under the Materials and Methods section. As seen in Figure 2b, the range of the 

spatial distribution is between 0.01 and 0.18 throughout the area of interest. 

Figure 2. (a) Average annual groundwater piezometric level decline and (b) 

storage coefficient distribution obtained by interpolation of pumping test 

results in the Alaşehir- Sarıgöl alluvial aquifer 

Spatial analysis was performed using Equation 1 using the spatial distributions 

of the drawdown derived from piezometer level change and the storage 

coefficient derived from the well tests. As a result of this analysis, the 

distribution map of the settlement was calculated for the area of interest. The 

variation of subsidence rates was calculated as 0 - 0.12 m per year (Figure 3). 

When InSAR and calculated settlement values by equation are examined, it is 

roughly seen that the calculated settlement values in the ranges of 0-3 cm/year, 

3-6 cm/year, and 10-12 cm/year correlate well with the InSAR-derived 

displacement values, however, in the range as 6-10 cm/year settlements do not 

coincide with InSAR displacement values (Figure 4). Therefore, the overall 

regression coefficient value was found to be 0.483. Since the southwest part of 

the study area, the region where the range of 3 - 6 cm/year coincides with the 

calculated settlement map, was extrapolated in the GIS analysis, no reasonable 

assumption could be made, so it has a low correlation value of 0.483. Another 

reason for this inconsistency is that the observation wells are not sufficiently 

distributed in the study area, and their time series do not contain enough data 

(Béjar-Pizarro et al., 2017; Bonì et al., 2015). 
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Figure 3. Spatial distribution of calculated annual displacement in the Gediz 

River Basin alluvial aquifer 

Figure 4. Comparison of calculated and DInSAR-derived subsidence rates 

4. CONCLUSIONS 

Consequently, the spatial settlements determined using the Earth observation 

technique due to groundwater exploitation were compared with the settlement 

distribution calculated by the above equation in the Gediz River Basin study 

area. By analyzing the time series of the observation wells, the spatial 

distribution of the variable of the groundwater level was established. Besides, 

the spatial distribution of the storage coefficient, which is the parameter related 

to the deformation of the soil, was obtained using the well tests. The results 

prove that the decrease in groundwater causes settlements to be triggered 

directly by the increase of stresses in the skeleton of the soil. Moreover, the 



International Gediz and Aegean River Basins Symposium (GEDIZSYMP2022) 
Uluslararası Gediz ve Ege Nehir Havzaları Sempozyumu (GEDIZSEM2022) 

28-29 November 2022 / 28-29 Kasım 2022 

 

 

139 
 

storage coefficient expresses the amount of land subsidence depending on the 

lithology of the soil. It has been confirmed that a decrease in groundwater level 

and the deformability of the soil play a vital role in the magnitude of land 

subsidence. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı kapsamında, yeraltı sularının aşırı kullanımından 

kaynaklanan zemin çökmesinin yeraltı suyu seviyelerindeki düşüşle ilişkisini 

analiz edilmiştir. Çalışma alanı Gediz Nehri Havzası’nda yer alan Alaşehir-

Sarıgöl alüvyon akiferidir. Bu amaçla, beş gözlem kuyusunun zaman serisi 

incelenmiş ve yıllık seviye değişimlerinin mekansal dağılımı enterpolasyon ile 

analiz edilmiştir. Akifer depolama katsayısının mekansal dağılımı Devlet Su 

İşleri'nden (DSİ) elde edilen pompaj test sonuçları kullanılarak belirlenmiştir. 

Bu iki parametrenin mekansal dağılımları ile ilişkilendirilen denklem ile 

çalışma alanı için yerleşim değerleri elde edilmiştir. Ayrıca, Dünya 

yüzeyindeki deplasmanların tespit edilmesini sağlayan Diferansiyel 

İnterferometrik Sentetik Açıklıklı Radar (DInSAR) tekniği kullanılarak 

belirlenen Ocak 2019 - Ağustos 2021 zaman aralığındaki zemin çökmesi, söz 

konusu yöntemle elde edilen oturma değerleri ile karşılaştırılmıştır. Sonuçlar 

0-3 cm/yıl, 0-6 cm/yıl ve 10-12 cm/yıl aralığındaki zemin çökmesinin InSAR 

verileriyle göreceli olarak örtüştüğünü ortaya koymuştur. 

Anahtar Kelimeler: InSAR, zemin çökmesi, piyezometrik seviye, depolama 

katsayısı, Gediz Nehir Havzası 
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ABSTRACT 

The increasing water use due to climate change in recent years and excessive 

population growth increased groundwater use and threatened water resources. 

Dams and artificial lakes are being constructed to ensure the sustainability of 

water resources, but there is much evaporation on large surface areas of these 

structures. Therefore, artificial groundwater recharge by direct rainfall, where 

evaporation losses are not experienced, becomes essential. Artificial recharge 

protects the water without too much evaporation in the basins, increases the 

potential of water resources, and ensures sustainability. This study aimed to 

determine alluvial aquifer recharge in Alaşehir (Manisa) basin using numerical 

methods. The Gediz Basin, located in the west of Turkey, constitutes 2% of 

the country and has a critical groundwater potential in the area where it is used. 

The Alasehir sub-basin, located southeast of the Gediz Basin and having 

extensive pumpage for irrigation, constitutes the study area. The alluvial 

aquifer is the main groundwater-bearing lithological unit in the plain. In the 

scope of the study, research wells ranging from 5 m to 50 m in depth at 25 

points were opened for the calculation of the recharge of the aquifer. Soil 

characterization was done on the core samples, the aquifer characterization was 

performed, and the alluvial aquifer recharge was calculated. As a result, the 

recharge value of annual precipitation applied to the wells opened to the 

alluvial aquifer is between 21.78 mm and 68.52 mm. The recharge value from 

the average precipitation is 43.09 mm. According to the numerical model, this 

recharge amount corresponds to 10% of annual rainfall. This estimated 

recharge ratio directly represents recharge from precipitation into the aquifer. 

Keywords: Aquifer characterization, Alaşehir, precipitation recharge, 

numerical modelling 
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ÖZET 

Son yıllarda iklim değişikliğine bağlı su kullanımının artması ve buna ek 

olarak aşırı nüfus artışı, yeraltı suyu kullanımını arttırmakta ve su kaynaklarını 

tehdit etmektedir. Su kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması için 

barajlar ve yapay göller inşa edilmekte, ancak bu yapıların geniş yüzey 

alanlarında çok fazla buharlaşma görülmektedir. Dolayısı ile yeraltı suyunun, 

buharlaşma kayıplarının yaşanmadığı direkt yağış ile beslenen yapay 

beslenmesi önem kazanmaktadır. Yapay beslenme, havzalardaki suyu fazla 

buharlaşmadan korur ve su kaynaklarının potansiyelini artırıp, 

sürdürülebilirliğini sağlar. Bu çalışma kapsamında nümerik metotlar 

kullanılarak, Alaşehir (Manisa) havzasında alüvyon akiferin beslenmesinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Türkiye’nin batısında yer alan ve ülkenin %2’sini 

oluşturan Gediz Havzası, önemli bir yeraltı suyu potansiyelinin olduğu ve 

kullanıldığı alan konumundadır. Gediz havzasının güneydoğusunda bulunan 

ve önemli sulama suyu çekiminin yapıldığı Alaşehir alt havzası çalışma alanını 

oluşturur. Çalışma alanında yer alan alüvyon akifer ise en önemli yeraltı suyu 

akiferidir. İçme ve sulama suyunun tamamına yakını bu akiferden karşılanır. 

Çalışma kapsamında akifer beslenmesinin hesaplanması için 25 noktada 

derinliği 5 m ile 50 m arasında değişen araştırma kuyuları açılmıştır. Karot 

örnekleri üzerinden zemin tanımlamaları yapılarak akifer karakterizasyonu 

yapılmış ve alüvyon akiferin beslenmesi hesaplanmıştır. Sonuç olarak, çalışma 

alanında alüvyon akifere açılan kuyulara uygulanan yıllık yağıştan beslenme 

değeri 21,78 mm ile 68,52 mm arasında değişmekte olup, ortalama yağıştan 

beslenme değeri 43,09 mm olarak elde edilmiştir. Nümerik modele göre elde 

edilen bu beslenme miktarı yağış miktarının %10’una karşılık gelmektedir. Bu 

beslenme doğrudan yağıştan süzülme değeri olarak ele alınmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Akifer karakterizasyonu, Alaşehir, yağıştan süzülme, 

nümerik modelleme 

1. GİRİŞ 

Dünya üzerinde buzullarda yer alan su kütleleri dahil olmak üzere tatlı su 

rezervi %2,5’tir. Bu suyun %35’i ise tatlı yeraltı suyu kaynaklarını oluşturur 

(Margat and Van der Gun, 2013). Ülkemizin coğrafik ve topografik özellikleri 
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düşünüldüğünde 26 su havzası olmasına rağmen, bu su havzaları nüfusun ve 

sanayinin yoğun olduğu Ege ve Marmara bölgesinde yoğunlaşmıştır. Özellikle 

Ege bölgesinde yer alan Gediz Havzası önemli yeraltı suyu potansiyelinin 

bulunduğu ve sulamanın yapıldığı havza konumundadır. Bu bölgede sulama, 

sanayi ve içme suyu tüketimi büyük oranda yeraltı suyuna bağlıdır. Aşırı su 

çekimleri kurak dönemlerde yeraltı suyu seviyelerinde düşüme sebep olmakta 

ve yeraltı sularını tehdit etmektedir (Gündüz and Şimsek, 2011). Sulama 

teknolojilerinin yeni olmaması da önemli oranda su tüketimini arttırmaktadır. 

Yeraltı su kaynakları aşırı çekim baskısı nedeniyle akiferde yeterince 

depolanamamakta ve depolama rezervi iklim değişikliğinin etkisiyle de sürekli 

olarak azalmaktadır. Gelecekte artan nüfus ve dünyanın üzerinde önemli bir 

baskı unsurunu oluşturan küresel iklim değişikliği dikkate alındığında, su 

ihtiyacımızın karşılanması için yeraltı suyunun daha efektif kullanılmasına 

yönelik çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Yeraltı suyunun araştırılması ve 

yönetim planlarının oluşturulması, ancak bölgenin hidrolojik özelliklerinin 

gerçekçi bir şekilde ortaya konulması, yeraltı suyunun bulunduğu akifer 

sistemin karakteristiğinin belirlenmesi, beslenme mekanizmasının anlaşılması 

ile mümkündür. Bütün bu araştırmaların içerisinden belirlenmesi en güç 

parametreleri beslenme miktarının saptanması oluşturmaktadır. Yeraltı 

suyunun beslenme miktarının belirlenmesine yönelik somut yöntemlerin 

geliştirilmemesi nedeniyle yeraltı suyu beslenim miktarının hesaplanması en 

güç parametrelerden birisini oluşturur (Healy, 2010). Literatürde çok farklı 

yöntemlerle beslenme değerinin belirlenmesine yönelik çalışma mevcuttur.  

Doymamış ve doygun bölgede beslenme miktarının belirlenmesine yönelik 

farklı yöntemler kullanılmaktadır (Healy, 2010; Leaney et al., 2011; Scanlon, 

Healy, and Cook, 2002; Weight, 2008). Genel olarak kullanılan yöntemler; 

bütçe modeli, fiziksel ölçüm yöntemleri, izleyici ve kimyasal izleme teknikleri 

(duraylı izotoplar ve çevresel izleyiciler), nümerik modelleme çalışmaları ve 

yeraltı suyu seviye değişim yöntemleridir. Tarım ve sanayi bölgesi olan 

Alaşehir alt havzasında tarım ve hayvancılık nüfusun geçimini sağlamaktadır. 

Bölgede son zamanlarda yağışların azalması ve yüksek buharlaşma oranları, 

tarımsal sulama için yeraltı suyu ihtiyacını artırmıştır. Bu çalışma kapsamında 

Alaşehir alt havzasında alüvyon akiferin sürdürülebilirliği için yeraltı suyu 

beslenmesi tahmini yapılmıştır. Yeraltı suyunun besleniminin tahmin 

edilmesinde nümerik yöntemler kullanılmıştır. 

2. METOD 

2.1. Araştırma Kuyuları 

Alaşehir Ovası'ndaki yeraltı suyu tahmin çalışması iki aşamalı bir süreç olarak 

yürütülmüştür: (1) saha çalışmaları ve (2) HYDRUS 1D modelleme. İlk 

aşamada sondaj uygulama araştırması yapılmıştır. Çalışma alanının alüvyon 

akifer litolojisini tanımlamak için 25 noktada (SK-1'den SK-25'e) toplam 1080 

m derinliğinde araştırma kuyusu açılmıştır (Şekil 1). Bu kuyular çalışma 

alanındaki gözlem kuyularını temsil etmektedir. Açılan bu kuyular, akiferin 

vadoz bölgesinin hidrolik özelliklerini belirlemek için kullanılmıştır. 

Araştırma kuyularının derinliği 20 m ile 50 m arasında değişmektedir. Kuyu 

lokasyonları kirletici etkilerden uzak olacak ve çalışma alanındaki alüvyon 
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akiferin özelliklerini doğru bir şekilde yansıtacak şekilde seçilmiştir. Vadoz 

bölge hidrolik iletkenlik değerini belirlemek için kuyu açılması sırasında düşen 

geçirgenlik testi uygulanmıştır. Bu çalışmada, sahada yapılan sondaj testleri 

ile elde edilen hidrolik iletkenlik değerleri HYDRUS 1D model programında 

kullanılmıştır. Ayrıca yağış ve hava sıcaklığı gibi saatlik meteorolojik verileri 

ölçmek için (MT-1), (MT-2) ve (MT-3) noktalarına 3 adet meteoroloji 

istasyonu kurulmuştur. 16 Temmuz 2016-31 Temmuz 2017 tarihleri arasında 

bu hava istasyonlarından 1 yıl boyunca düzenli olarak meteorolojik veriler 

toplanmıştır. Çalışma alanındaki akış, gerçek ve potansiyel 

evapotranspirasyon değerlerini elde etmek için Thornthwaite Metodu 

(Thornthwaite, 1948) kullanılmıştır. 

 

Şekil 1. Çalışma alanındaki araştırma kuyuları 

3. BULGULAR 

3.1. HYDRUS 1D Model Sonuçları 

HYDRUS-1D model kalibrasyonu yapılmadan önce laboratuvar ve arazi 

çalışmalarından elde edilen hidrolik parametreler ve meteoroloji istasyonu 

verileri programa atanmış, uygun başlangıç ve sınır koşulları seçilerek model 

her bir araştırma kuyusu için ayrı ayrı oluşturulmuştur. Vadoz bölge için bazı 

kabuller yapılarak çalışma sahası için yeraltı suyu beslenme değerleri tahmin 

edilmiştir. HYDRUS 1D yeraltı suyu akım denklemlerini nümerik olarak 

çözebilen Windows tabanlı bir yazılım programıdır. Yeraltı suyu akım 

denklemlerinin çözülebilmesi her şeyden önce uygun başlangıç ve sınır 

koşullarının oluşturulmasına bağlıdır. Model ile ilgili uygulanan sınır koşulları 

Şekil 2’de verilmiştir. 
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Şekil 2. HYDRUS-1D model sınır koşulları 

Alt ve üst sınırları belirlenen model ile ilgili; 

1. Terleme olmadığı 

2. Sadece düşey yönde süzülmenin gerçekleştiği, yanal sınırlardan 

herhangi bir akışın olmadığı kabulleri yapılmıştır. 

Son olarak numerik olarak yaklaşım hatası verebilecek (hidrolik yükün ani 

olarak arttığı veya permeabilitenin düşük olduğu) bölgelerde hücre genişlikleri 

azaltılmış, iterasyon sayısı arttırılmış ve/veya zaman adımları düşürülmüş ve 

matematiksel model elde edilmiştir. Çalışma sahasında açılan 19 adet sondaja 

uygulanan yıllık yağıştan beslenme değeri 21.78 mm ile 68.52 mm arasında 

değişmekte olup ortalama yağıştan beslenme değeri 43,09 mm olarak elde 

edilmiştir.  Bu değer HYDRUS 1D programında ele alınan yağış oranının 

%10’unu oluşturmaktadır. Ayrıca bu değer çalışma sahası için besleme 

katsayısını temsil etmektedir. Yapılan model çalışmasında beslenim 

miktarlarının havza içerisinde nasıl dağılım gösterdiğini yorumlayabilmek için 

noktasal beslenme değerinin alansal dağılım haritası yapılmıştır (Şekil 3). 
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Şekil 3. HYDURS 1D noktasal beslenme değerinin alansal dağılım haritası 

(Tonkul vd., 2019) 

 

4. TARTIŞMA VE SONUÇ 

HYDRUS 1D numerik model sonucuna göre, Alaşehir alt havzası için 2017 

yılına ait bir yıllık periyottaki beslenim değeri elde edilmiştir. Buna göre, 

çalışma sahasında açılan 19 adet sondaja uygulanan yıllık yağıştan beslenme 

değeri 21.78 mm ile 68.52 mm arasında değişmekte olup ortalama yağıştan 

beslenme değeri 43.09 mm olarak elde edilmiştir. Bu değer HYDRUS 1D 

programında ele alınan yağış oranının %10’unu oluşturmaktadır. Ayrıca bu 

değer çalışma sahası için besleme katsayısını temsil etmektedir. Besleme 

değerlerine göre Alaşehir alt havzasında yüksek buharlaşma değerlerinin ve 

aşırı su çekilmesinin bugün ve gelecekte yeraltı su kaynaklarını tehdit etmeye 

devam edeceği sonucuna varılmıştır. Ayrıca yağışlardaki azalma yeraltı suyu 

seviyelerini de tehdit etmeye devam edecektir. Alaşehir havzasında ele alınan 

sorunlara çözüm bulunamazsa, önümüzdeki dönemlerde yeraltı sularının 

azalmasıyla ilgili çok daha önemli sorunlar yaşanacaktır. 
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ABSTRACT 

This research investigates groundwater resources in the Azraq Basin in 

Jordan using GIS tools. Groundwater in the study area is overpumped by 

domestic and agricultural uses, negatively impacting the ecosystem in the 

area. Groundwater recharge estimation was applied to assess the status of 

groundwater recharge within the targeted basin. The water budget method 

was applied in this study as it depends on actual measured data; the 

estimated average annual recharge rate for the period 2013-2020 based on 

the water budget approach was estimated as 87.225 MCM per year. 

Applying an aquifer recharge approach for the basin will support restoring 

the groundwater levels as the basin has high recharge potential regarding 

the hydrogeological settings; however, low rainfall amounts limit the water 

resources as the area receives low groundwater recharge. 

Keywords: Groundwater recharge, Water budget, GIS, Potentiality of 

groundwater. 

1. INTRODUCTION 

Groundwater in Jordan is the major water source for the country; it is also 

drastically overexploited for various purposes; domestic, industrial, and 

agricultural uses. Azraq is one of the most vulnerable basins in Jordan as a 

result of the development of groundwater-dependent agriculture over the last 

few decades. This expansion added high pressure on the basin, which was 

followed by destructive effects on the water system. Additionally, concerns 

regarding the preservation of the internationally recognized Azraq Wetland 

Reserve increased. 

The Azraq Basin is located in the Northeastern parts of Jordan; it covers an 

area of around 12,500 km2. The largest part of the catchment (94%) is in 

Jordan with smaller parts in Syria (5%) and Saudi Arabia (1%), the basin is 

located in a desertic area characterized by hot and dry summers and fairly wet 

and cold winters (AlKhatib, 2017). The average annual rainfall within the basin 

ranges from less than 50 mm/year in the Azraq Oasis area to about 500 

mm/year in the most significant areas in Syria. The basin consists of three 

aquifer systems hydraulically connected in some parts; upper, middle, and 



International Gediz and Aegean River Basins Symposium (GEDIZSYMP2022) 
Uluslararası Gediz ve Ege Nehir Havzaları Sempozyumu (GEDIZSEM2022) 

28-29 November 2022 / 28-29 Kasım 2022 

 

 

151 
 

deeper aquifer systems (MWI, 2020). The upper aquifer is exposed to the entire 

basin and consists of four major water-bearing formations: B4, B5, the Basalt 

(Ba), and the Quaternary formation. The basalt extends from the center of the 

basin to the north and ends up in the highlands of Syria, the middle aquifer 

system is evaluated as a confined aquifer throughout the basin, and it is 

recharged mainly from the Jabal Al Arab area in the Syrian parts of the basin, 

the deeper aquifer system has a formation between B2/A7 and Kurnub 

Sandstone aquifer, this saline aquifer has low yield and poor water quality. 

Both surface and groundwater flow from south Syria towards Jordan from high 

to lower elevations (1200 m above sea level to 500 m) towards the Azraq Qa’a. 

Topographically, the basin is indented with the Azraq Oasis as an extensive 

mudflat in the central lowest part of the basin, (AlKharabsheh, 1991, 1995), 

(Figure 1). Groundwater depths in the upper aquifer range from a few meters 

in the center of the Azraq Oasis and reaching to around 400 m due to the 

topography in the northern parts (Ayed, 1996). Many factors affect the 

occurrence and movement of groundwater in a region, such as topography, 

lithology, geological structure, depth of weathering, extent of fractures, 

primary porosity, secondary porosity, slope, drainage patterns, landform, land 

use/land cover, and climate (AlKharabsheh, 1991, 1995). 

 
Figure 1. Location map for Azraq basin and hydrogeological units. 
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2. MATERIALS AND METHODS 

Environmental and hydrological elements for Azraq Basin were assessed and 

evaluated to determine the groundwater recharge in the basin. However, seven 

years of annual rainfall over the basin, relative humidity records, temperature 

records, wind speed and direction, and evapotranspiration in the Azraq basin 

were evaluated, followed by the estimation of the groundwater recharge for the 

aquifer units in the basin. In addition, this study considers natural features such 

as lithology, surface lineaments, drainage system patterns, land use/cover 

analysis, and slope as the five significant factors affecting the potentiality of 

groundwater recharge. GIS tools were used to digitize both hydrologic and 

spatial distributions of each factor, and a hydrological and geological database 

was set up to produce the final potentiality map. 

2.1. Estimating Water Budget 

The methodology used in this part is collecting hydrological and 

hydrogeological information from different data sources, conducting statistical 

analyses of hydrological data for the different periods, analyzing hydrological 

data including meteorological data, calculating the runoff volumes affecting 

the recharge of groundwater, determining modified water budget of Azraq 

basin. Groundwater recharge directs water access from the unsaturated zone 

into the water table; it occurs usually when water flows beyond the 

groundwater level and penetrates the saturated zone. It is an essential 

component of the water cycle in nature. In this case, the water budget equation 

is used to perform the monthly water balance for each month in the rainy 

season, extending from September to March. In Azraq Basin, the rainfall is the 

actual measured parameter; while the monthly runoff was estimated using 

runoff coefficients within the basin after GTZ 1977, and potential 

evapotranspiration was computed using Penman’s Equation. Consequently, 

the water budget was estimated for the water years of the period 2013-2020. 

R = PPt – (E+ FF) 

Where, R: Recharge in mm; PPt: Precipitation in mm; E: Evapotranspiration 

in mm; and FF: Flood flow in mm. The kriging interpolation method was 

applied in GIS to produce final maps for each water budget component, 

followed by the overlay process to obtain the recharge map. 

2.2. Potentiality of Groundwater Recharge 

In this part of the study, the potentiality of groundwater recharge was evaluated 

based on the hydrological and hydrogeological characteristics of the targeted 

area. Lithology, land use/cover mapping, lineaments, drainage patterns, and 

surface topography were mapped as input for the potentiality determination. 

Suitable weights were developed for different factors (Shaban, 2006, Yeh et 

al. 2009). Figure 2 shows a scheme for the mapping process of different factors 

for the potentiality map, Table 1 shows the recharge potential factors weights 

for the mapping process. 
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Figure 2. Overlay analysis approach in GIS used for spatial integration and analysis to 

demarcate basin potential groundwater recharge zone (Yeh et al. 2016). 

Table 1. Recharge potential factor weights for the potentiality process, 

(Yeh et al. 2016). 

Factor Weight Factor rate Assigned weight 

Lineament 

density 

10  

 

2 

20 

8 16 

6.5 13 

5 10 

3 3 

Drainage 

density 

6.5  

 

1.5 

9.75 

5 7.5 

3.5 5.25 

2 3 

Lithology 

10  

 

3 

30 

8 24 

5 15 

2 6 

1 3 

Slope gradient 

10  

1.5 

15 

8 12 

6.5 9.75 

5 7.5 

Land use/cover 

6.5  

 

2.5 

16.25 

5 12.5 

3.5 8.75 

2 5 

1 2.5 
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3. RESULTS 

3.1. Groundwater Recharge 

Applying the previously mentioned tool, applying the water budget method 

resulted in an annual average recharge rate of 87.225 MCM per year for the 

period 2013-2020. Lower recharge rates by more than 30% for the last 3 years 

of the study period were evident. Figure 3 shows the average recharge rate 

distribution over the Azraq basin, it is clear that the higher rainfall areas in the 

upper northern parts of Syria dominated the higher recharge amounts with 170 

mm/yr, more than 50% of the total area of the basin receives less than 100 

mm/yr recharge. It is worth mentioning that the basin has a moderate 

potentiality of being recharged regarding the hydrogeological settings, 

however, the water resources in the area are limited due to poor rainfall 

amounts. Figure 4 is a map showing the high potential areas for recharge within 

the basin; it is clear that the areas with land surface slopes less than 5 degrees 

are very suitable for recharge, and the soil with high permeability saves water 

and enhances percolation and infiltration. 

4. DISCUSSION AND CONCLUSION 

This study uses an integrated approach for estimating groundwater recharge 

using GIS techniques for the Azraq Basin to produce a groundwater potential 

recharge map. This type of research is essential for the sustainability of the 

groundwater resource to enhance the proper management of the basin. 

Moreover, a water budget tool was applied to estimate the groundwater 

recharge for the basin, Table 2 shows basin-averaged recharge rates for the 

different rainy years for the period 2013-2020 with the average recharge 

amounts over the basin. The highlighted cells for the years 2017, 2019, and 

2020 indicate that the recharge amounts are lower than the average which has 

a negative effect on the basin. 
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Figure 3. Annual average groundwater recharge rate distribution over the 

Azraq Basin for the years 2013-2020. 

 

 

Figure 4. Groundwater Potentiality map for Azraq Basin. 

Table 2. Yearly groundwater recharge rates in the studied period 

Year Basin-averaged recharge rate (MCM/year) 

2013 93 

2014 108 

2015 138.6 

2016 112 

2017 54 

2018 88.7 

2019 45.7 

2020 57.8 

Average 87.225 MCM/year 

 

Results of the potentiality mapping indicated that applying GIS techniques is 

helpful for groundwater exploration and risk mapping and is a very effective 

tool for decision-makers for better and sustainable management. 
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ABSTRACT 

The concept of quality of life has been handled with different approaches by 

many disciplines from past to present. It has started to be used frequently in 

the international agenda to meet the needs of the increasing world population 

and find solutions to problems such as climate change. Due to the 

multidimensional and complex nature of the concept, there is no consensus on 

the definition and measurement method. Quality of life definitions and 

indicators varies in the context of scale (individual, community, rural, 

neighbourhood, urban, and national), approach (individual well-being and 

satisfaction, health-related quality of life, place-based quality of life), and 

method (subjective, objective, or both). The study concentrates on the 

perceived quality of life of people close to geothermal power plants in the case 

of Alasehir. First, the indicators used in the neighbourhood, rural and 

environmental quality of life studies were examined and grouped under the 

parameters of the built environment, accessibility, vulnerability, degradation, 

health, contamination, and resilience. The participation parameter was added 

to the research as the last parameter. In line with socio-spatial analysis, the 

areas under the influence of geothermal power plants were determined, and 

semi-structured interviews were conducted with the parameters determined 

due to the literature review in these areas. As a result of the analyses and 

interviews, it has been determined that the impact of geothermal energy on the 

quality of life in Alasehir district is perceived through agricultural production, 

contamination, vulnerability, and participation parameters come to the fore, 

and various problems occur due to some misapplications originating from 

geothermal power plants. 

Keywords: Quality of life, geothermal power plants, socio-spatial analysis, 

GIS 
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ÖZET  

Yaşam kalitesi kavramı, geçmişten günümüze birçok disiplin tarafından farklı 

yaklaşımlarla ele alınmış olup günümüzde artan dünya nüfusunun 

ihtiyaçlarının karşılanması ve iklim değişikliği gibi problemlere çözüm 

üretebilmek amacıyla uluslararası gündemde sıklıkla kullanılmaya 

başlanmıştır. Kavramın çok boyutlu ve karmaşık yapısı sebebiyle fikir birliği 

sağlanmış bir tanımı ve ölçüm yöntemi bulunmamaktadır. Yaşam kalitesi 

tanımları ve indikatörleri ölçek (birey, toplum, kır, mahalle, kent, ülke), 

yaklaşım (bireysel refah and memnuniyet, sağlıkla ilişkili ve yer odaklı yaşam 

kalitesi), ve yöntem (subjektif, objektif ya da hem subjektif hem objektif) 

bağlamında değişiklik göstermektedir. Çalışma, Alaşehir örneğinde jeotermal 

santrallere yakın yaşayan insanların algılanan yaşam kalitesine 

odaklanmaktadır. Çalışmada ilk olarak mahalle, kır ve çevresel yaşam kalitesi 

araştırmalarında kullanılan indikatörler incelenerek yapılı çevre, erişilebilirlik, 

kırılganlık, degradasyon, sağlık, kontaminasyon, ve dirençlilik parametreleri 

altında gruplandırılmıştır. Katılım parametresi son parameter olarak çalışmaya 

eklenmiştir. Sosyo-mekansal analizler doğrultusunda jeotermal enerji 

santrallerin etki alanları tespit edilmiş ve bu alanlarda literatür araştırması 

sonucu belirlenen parametreleri içeren yarı yapılandırılmış görüşmeler 

gerçekleştirilmiştir. Analizler ve görüşmeler neticesinde Alaşehir ilçesinde 

jeotermal enerjinin yaşam kalitesi üzerindeki etkisinin tarımsal üretim 

üzerinden algılandığı, kontaminasyon, kırılganlık ve katılım parametrelerinin 

ön plana çıktığı, ve jeotermal enerji santralleri kaynaklı bazı yanlış 

uygulamalar nedeni ile çeşitli problemler meydana geldiği tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Yaşam kalitesi, jeotermal enerji santralleri, sosyo-

mekansal analiz, CBS 

1. GİRİŞ  

Yaşam kalitesi insan yaşamının her yönü ile ilgili olduğu için geçmişten 

günümüze felsefe, psikoloji, sosyoloji, ekonomi, siyaset bilimleri ve planlama 

gibi birçok disiplin tarafından ele alınmıştır. Kavram her daim felsefe biliminin 

konusu olmuş (Veenhoven, 2007) ve bireysel memnuniyet odaklı 

yaklaşımlarla ele alınmaya başlanmıştır (Sarı ve Kindap, 2018).  

Yaşam kalitesinin salt ekonomik göstergelerle ölçülmesine tepki olarak 1960'lı 

yıllarda sosyal göstergeler hareketinin ortaya çıkmasıyla birlikte yaşam kalitesi 
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kavramı sosyal bilimlerin ilgi alanına girmeye başlamıştır. 1974 yılında 

yayımlanmaya başlanan “Social Indicators Research” adlı bilimsel dergi ile 

kavram akademik bir disiplin haline gelmiştir (Maclean ve Salama, 2019). 

Kavramın çok boyutlu ve karmaşık doğası, tüm disiplinler tarafından kabul 

edilen bir tanım ve kavramsal çerçevenin olmamasına neden olmaktadır. 1995 

yılında Uluslararası Yaşam Kalitesi Araştırmaları Derneği'nin kurulması ile 

kavram kurumsallaşmış ve daha sistemli bir şekilde ele alınmaya başlanmıştır 

(Veenhoven, 2007). 

Yaşam kalitesi boyutları ve göstergeleri, ulusal, bölgesel, kentsel, kırsal ve 

mahalle gibi ölçeklere bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Mahalle 

ölçeğinde yapılmış yaşam kalitesi çalışmaları, mahallelerin çevresel ve sosyal 

özelliklerine, insanların bu özelliklere ilişkin algılarına ve memnuniyetlerine 

ve kamu hizmetlerine ve olanaklarına erişilebilirlik göstergelerini kullanır. 

Kırsal yaşam kalitesi çalışmaları genellikle tarım ve sağlıkla ilgili göstergeler 

kullanılarak ölçülmektedir.  

Artan dünya nüfusunun ihtiyaçlarını karşılamak ve iklim değişikliği gibi 

sorunlara çözüm bulmak için sürdürülebilirlik, yaşam kalitesi ve çevre kalitesi 

gibi terimler uluslararası gündemde giderek daha fazla kullanılmaktadır. 

Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi, 2015 yılında Birleşmiş Milletler 

üye ülkeleri tarafından kabul edilmiş ve 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 

belirlenmiştir. Bu bağlamda son yıllarda çevresel yaşam kalitesi ile ilgili 

çalışmalar artmıştır. 

Van Kamp (2003), çevresel kalite, sürdürülebilirlik, yaşam kalitesi, yer 

kalitesi, konut algısı gibi kavramların birbirinin yerine kullanılabilen 

kavramlar olduğunu belirtmiş ve farklı teorilerin çevre ile farklı ilişkilere sahip 

olması nedeniyle çevresel yaşam kalitesi kavramını “konteyner konsept” 

olarak adlandırmıştır. Marans (2015), artan dünya nüfusunun getirdiği 

olumsuzluklarla mücadele etmek için sürdürülebilirlik kültürü konusunun 

yaşam kalitesi çalışmalarının bir parçası olarak ele alınması gerektiğini 

belirterek, yaşam kalitesi ölçümlerinde kullanılabilecek objektif çevresel 

göstergeler ve sürdürülebilirlik kültürel göstergeleri tanımlamıştır. 

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) (2021), iklim değişikliği sorununun öncelikle 

bir enerji sorunu olduğunu ve politika yapıcıların iklim değişikliğiyle ilişkili 

riskleri azaltmak için yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneldiğini 

belirtmektedir. IEA'nın Küresel Enerji İncelemesi ’ne göre, yenilenebilir 

enerjiye talep 2021 yılında küresel ölçekte %3 artış göstermiştir. Bu bağlamda, 

sürdürülebilir kalkınmanın önemli koşullarından biri olan yenilenebilir enerji 

kullanımının yaygınlaşması için yenilenebilir enerji kullanımının yaşam 

kalitesi üzerindeki etkilerinin sistematik bir yaklaşımla ele alınması önemlidir.  

Yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan jeotermal enerji ile ilgili 

çalışmalar, yaşam döngüsü değerlendirmeleri, verimlilik ve çevresel etki gibi 

konulara odaklanmaktadır. Son yıllarda jeotermal enerjinin toplumsal kabulü 
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ile ilgili çalışmalar da artmıştır.  

Dowd (2011) jeotermal enerjinin toplumsal kabulünü incelediği çalışmasında, 

bilgi toplamak için anket yöntemini kullanmış ve katılımcıların genel olarak 

jeotermal enerjiyi desteklediğini ve jeotermal enerji hakkında bilgi 

düzeylerinin arttığını ancak kullanılan su miktarı ile sondaj faaliyetlerinin 

depremselliğe etkisi konusunda bazı endişelerin olduğunu belirtmektedir.  

Pellizone (2019), çalışmasında insanların jeotermal enerji hakkındaki 

bilgilerini ve karar vericilere olan güvenini incelemiştir. Araştırma sonuçlarına 

göre, çalışma alanında yaşayanların karar vericilerin kamu yararı için hareket 

etmediğini düşündükleri, fakat araştırmacıların ve bilim adamlarının güvenilir 

ve tarafsız olduğuna inandıkları ortaya çıkmıştır. Pellizone (2019),  jeotermal 

enerji konusunda bilgilendirici çalışmalara ihtiyaç duyulmasının araştırmacılar 

tarafından ciddiye alınması gereken bir konu olduğunu belirtmektedir. 

Literatür araştırması da ortaya koymaktadır ki jeotermal enerjinin 

yaygınlaşması ve gelişmesi için jeotermal enerji kullanımının yaşam kalitesi 

üzerindeki etkisinin bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerekmektedir. 

Bu çalışmada, jeotermal enerji kullanımının yaşam kalitesi üzerindeki 

etkilerini ortaya çıkarabilecek objektif ve algılanan yaşam kalitesinin boyutları 

ve değerlendirme araçları incelenmiştir. Jeotermal enerjinin algılanan yaşam 

kalitesi üzerindeki olası etkileri, birçok jeotermal santralin bulunduğu Alaşehir 

örneği üzerinden değerlendirilmektedir. 

2. MATERYAL VE METOD 

Jeotermal enerji santrallerinin algılanan yaşam kalitesi üzerindeki etkilerini 

incelemek için, ilk olarak; nüfus değişimi, yaşlı nüfus oranı, tarım ve orman 

arazileri, hidroloji ve koruma alanları, yapılı çevre, ekili alan değişimi ve 

dirençlilik haritaları oluşturulmuş ve sosyo-mekansal duyarlılık alanları tespit 

edilmiştir.  

Sosyal duyarlılık, TÜİK'ten alınan 2016 ve 2020 yıllarına ait nüfus verileri ile 

mahalle bazlı nüfus değişimi ve yaşlı nüfus oranları haritaları ile analiz 

edilmiştir.  

Mekansal duyarlılık analizi için tarım ve orman arazileri, hidroloji ve koruma 

alanları, yapılı çevre, ekili alan değişimi ve dayanıklılık haritaları 

oluşturulmuştur. Tarım ve orman arazileri haritası için CORINE proje verileri, 

hidroloji ve koruma alanları için ise Türkiye Jeotermal Kaynaklarının 

Kümülatif Etki Değerlendirmesi Raporu (2020) verileri kullanılmıştır. Yapılı 

çevre analizi için İzmir-Manisa 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında yer 

alan arkeolojik sit alanları, askeri bölge, kentsel ve kırsal yerleşimler ve 

ağaçlandırılacak alan verileri kullanılırken, ekili alan değişimi, Alaşehir İlçe 

Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden alınan mahalleler bazında 2016 ve 2021 yılı 

ekili arazi miktarı verileri kullanılarak hesaplanmıştır (AİTOM, 2021). 

Sosyo-mekansal duyarlılığı yüksek olan mahalleleri belirlemek için Türkiye'de 
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Jeotermal Kaynakların Kümülatif Etki Değerlendirmesi (2020) çalışmasına 

katılan akademisyen ve uzmanların önerdiği veri indeks değerlerine göre 

ağırlıklı çakıştırma (weighted overlay) analizi uygulanmıştır. Erişilebilirlik 

analizinde, Türkiye'deki Jeotermal Kaynakların Kümülatif Etki 

Değerlendirmesi Raporu'ndan (2020) mevcut ve planlanan jeotermal santral 

verileri kullanılmıştır. Mevcut ve planlanan jeotermal santrallerin yoğunluğu, 

ARCGIS üzerinde Kernel yoğunluk aracı kullanılarak hesaplanmıştır. Kirlilik 

boyutunda jeotermal kuyu patlama alanları verileri analiz edilirken sismisite, 

taşkın yatakları ve erozyon verileri dirençlilik analizi için kullanılmıştır. 

Sosyo-mekansal duyarlılık analizi sonucunda algılanan yaşam kalitesi 

araştırmasının yapılacağı mahalleler tespit edilmiş ve jeotermal enerji 

kullanımının algılanan yaşam kalitesi üzerindeki etkisi kartopu örnekleme ve 

yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılarak toplanan verilerle analiz 

edilmiştir. 

Yarı yapılandırılmış mülakatlar için toplamda 16 kişi belirlenmiş ancak bir 

kişinin görüşme talebini kabul etmemesi nedeniyle 1-5 Kasım 2021 tarihleri 

arasında 15 kişiyle görüşülmüştür. Görüşmeler yüz yüze ve telefon yoluyla 

gerçekleştirilmiş ve ortalama 30 dakika sürmüştür. Görüşülen kişiler Alhan, 

Piyadeler, Gürsu, Yeniköy, Çağlayan, Kemaliye ve Akkeçili mahallelerinde 

ikamet etmektedir. Görüşme yapılan kişiler yedi mahalle muhtarı, bir ziraat 

mühendisi, bir inşaat mühendisi, bir sulama kooperatifi yöneticisi ve dört 

çiftçiden oluşmaktadır. Muhtar, mühendis ve kooperatif başkanı olan tüm 

katılımcılar aynı zamanda çiftçilikle de uğraşmaktadır.  

Katılımcılara jeotermal enerji kullanımının neden olduğu çevre ve sağlıkla 

ilgili zorluklar, mahallelerdeki ekonomik kalkınma üzerindeki etkisi, önlemler 

ve katılım süreçleri hakkında toplam altı soru sorulmuştur. 

3. BULGULAR  

Saha çalışması sonuçlarına göre Alaşehir ilçesinde jeotermal santrallerin 

yaşam kalitesi üzerinde algılanan en önemli etkisi tarımsal verimlilikteki 

azalmadır. Katılımcılar geçim kaynakları üzerinden jeotermal enerjinin 

yaşamları üzerindeki etkilerini değerlendirmektedir. Farklı yaşam kalitesi 

boyutlarındaki göstergeler, katılımcılar tarafından tarımsal üretime etkisi olup 

olmadığına göre değerlendirilmiştir. 

Katılımcılar jeotermal akışkan taşıma borularının patlama ve sızıntı nedeniyle 

tarım arazilerine zarar vermesinden endişe duyduklarını belirtirken, boruların 

görsel etkisinin ihmal edilebilir düzeyde olduğunu düşünmektedir. Benzer 

şekilde santralin inşaat ve işletme aşamasındaki yoğun araç trafiğinin neden 

olduğu toz ve sulama kanallarında meydana gelen tahribatın tarımsal ürün 

verimliliği azalttığı ve bunun da yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilediği 

belirtilmektedir. 

Jeotermal enerjinin ekonomik kalkınma ve gelir üzerindeki etkisi 

sorulduğunda katılımcılar bireysel fayda dışında ekonomik bir fayda 
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olmadığını düşündüklerini dile getirmişlerdir. Katılımcılara göre, enerji 

şirketlerinin arazileri yüksek fiyatlara alması, uzun vadede tarım arazilerinde 

ciddi bir azalmaya neden olacaktır.  

Görüşmeler sonucunda, santraller ilk kurulduğunda sera ve ev ısıtması için 

akışkan temin edileceğine dair bir beklenti olduğu, ancak bu beklentinin 

karşılanmaması sonucunda yerel halkın enerji şirketleri hakkındaki 

görüşlerinin olumsuz olmasına neden olduğu tespit edilmiştir.  

Santrale yakın yaşayanlar koku ve gürültü sorununun çözülmesinin kısa 

vadede günlük yaşam kalitelerini artıracağını belirtirken, tüm katılımcılar 

önlem alınmadığı takdirde, su ve hava kirliliğinin uzun vadede yaşam kaliteleri 

olumsuz yönde etkileyeceğini belirtmektedir. 

Özetle Alaşehir ilçesinde jeotermal enerjinin yaşam kalitesi üzerindeki 

etkisinin tarımsal üretim üzerinden algılandığı, kirlilik, kırılganlık ve katılım 

parametrelerinin ön plana çıktığı ve jeotermal kaynaklı bazı yanlış 

uygulamalar nedeniyle çeşitli sorunların ortaya çıktığı tespit edilmiştir.  

4. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Çalışma jeotermal enerjinin algılanan yaşam kalitesi üzerindeki etkisini 

incelemektedir ve sonuçların en hassas bölgelerde yaşayan insanların subjektif 

değerlendirmelerine odaklandığı dikkate alınmalıdır. Bu çalışmada Alaşehir 

ekonomisinin ağırlıklı olarak tarımsal üretime dayalı olması ve bu tek sektörlü 

yapının ekonomik dayanıklılığın kırılganlık yaşamasına neden olduğu için 

jeotermal enerji kullanımının bu tür alanlarda yaşam kalitesini olumsuz 

etkilediğine dair bir algının oluştuğu tespit edilmiştir. 

Bu sonuç doğrultusunda jeotermal santraller gibi önemli sosyo-ekonomik ve 

çevresel etkileri olan kullanımların planlanması sürecinde sosyo-ekonomik 

özelliklerin, çevresel kaygıların ve kırılganlık faktörlerinin analizi dikkate 

alınmalıdır. Yenilenebilir bir enerji kaynağı olan jeotermal enerjinin 

kullanımının yaygınlaştırılması için santrallerin yer seçimi aşamasında sahaya 

özel göstergelerin ve analiz yöntemlerinin geliştirilmesi, yaşam kalitesi 

üzerinde algılanan olumsuz etkilerin azaltılmasına katkı sağlayacaktır. 

Jeotermal enerji santrallerinin saha seçim sürecinde sahaya özel analizlerin 

karar vericiler tarafından benimsenmesi gerekmektedir. Yer seçimi aşamasına 

ek olarak, planlama süreci, farklı çıkar gruplarının beklenti ve endişelerini 

ortaya çıkaracak analizleri içermelidir. Santrallerin kurulum ve işletme 

aşamasında oluşabilecek olası sorunların ve ihmallerin önüne geçebilmek için 

bu çıkar gruplarının katılımını sağlayacak yasal düzenlemelerin yapılması 

gerekmektedir. 
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ABSTRACT 

Cities, both the cause and the solution to climate change, play an essential role 

in the fight against it. Urban heat island formation is one of the cities' most 

significant consequences of climate change. It is caused by an increase in 

impermeable areas in built environments, a decrease in vegetation, an increase 

in the number of vehicles and people, an increase in energy consumption, 

mistakes in urban planning, the use of inappropriate building materials, and 

road pavements. Global warming aggravates the effects of urban warming. In 

the summer, cities require more energy to keep cool, contributing to further 

warming. As a result of this warming, thermal comfort in our cities decreases, 

and the number of heat-related diseases and deaths rises. All disciplines agree 

that steps must be taken to break the cycle, and research in various fields is 

being conducted in this direction. Many scientific studies have focused on 

green spaces, the most effective method of reducing the heat island effect. 

Water surfaces, characterized as blue infrastructure and receiving less 

attention, are critical in reducing the urban heat island effect. These areas, such 

as green areas, should be considered and evaluated as heat sinks. In this study, 

the effect of blue infrastructure areas as heat sinks in cities was investigated by 

comparing the heat island effect formed around the blue substructure areas 

such as lakes, rivers, and the sea within the borders of İzmir province with the 

heat island effect formed around the built environment. The effects of heat 

island formation around the built environment and blue infrastructure areas of 

İzmir province were compared with satellite images, surface temperature maps 

obtained by remote sensing and geographic information systems methods, and 

the potential of blue infrastructure areas to be heat sinks was revealed in the 

study. 

Keywords: Urban Heat Island, blue infrastructure, surface temperature, heat 

sinks 
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ÖZET 

İklim değişikliği ile mücadelede; iklim sorunlarında hem sebep hem çözüm 

olan kentlerin büyük rolü vardır. Kentlerde iklim değişikliğinin ortaya 

çıkardığı en önemli sonuçlardan biri; yapılı çevrelerde geçirimsiz alanların 

artması, bitki örtüsünün azalması, araç ve insan nüfusun artması, enerji 

tüketiminin artması, şehirlerin planlanmasındaki hatalar, yanlış yapı 

malzemeleri kullanılması ile ortaya çıkan kentsel ısı adası oluşumudur. 

Küresel ısınma da kentsel ısınmanın etkilerini daha da güçlü hale 

getirmektedir. Kent sakinleri, yaz aylarında serinlemek için daha fazla enerjiye 

ihtiyaç duymakta ve bu da atmosferde ve geçirimsiz yüzeylerde daha fazla 

ısınmaya neden olmaktadır. Bu ısınma sonucunda kentlerimizde termal konfor 

azalmakta ve ısı kaynaklı hastalıkların, ölümlerin sayısında artış 

gözlenmektedir. Bu döngünün sona erdirilmesi için önlemlerin alınması 

gerektiği artık tüm disiplinler için açıktır ve bu doğrultuda çeşitli alanlarda 

çalışmalar yürütülmektedir. Isı adası etkisinin azaltılmasında en etkin yöntem 

olarak görülen yeşil alanlar, yapılan bilimsel çalışmaların birçoğunun odak 

noktası haline gelmiştir. Ancak daha az dikkat çekmekte olan mavi altyapı 

olarak nitelendirilen su yüzeyleri de kentsel ısı adası etkisinin azaltılmasında 

büyük önem taşımaktadır ve yeşil alanlar gibi ısı yutakları olarak düşünülmesi 

ve değerlendirilmesi gereken alanlardır. Bu çalışmada İzmir ili sınırları içinde 

göl, akarsu ve deniz gibi mavi altı yapı alanlarının etrafında oluşan ısı adası 

etkisi ile yapılı çevre etrafında oluşan ısı adası etkisi kıyaslanarak, mavi alt 

yapı alanlarının kentlerde ısı yutakları olarak etkisi araştırılmıştır. Çalışmada, 

İzmir ili yapılı çevre ve mavi altyapı alanlarının etrafında ısı adası oluşum 

etkileri Landsat uydu görüntüleri üzerinden, uzaktan algılama ve coğrafi bilgi 

sistemleri yöntemleri ile elde edilen yüzey sıcaklığı haritaları istatistiki 

analizler aracılığı ile karşılaştırılmış, mavi alt yapı alanlarının ısı yutağı olma 

potansiyelleri ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Kentsel ısı adası, mavi altyapı, yüzey sıcaklığı, ısı yutağı 
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ABSTRACT  

The Absheron peninsula is located in eastern Azerbaijan. It is Baku's location, 

and its satellite cities are Sumqayit and Khyrdalan. Petrochemical and refining 

industries on the Absheron peninsula have had environmental impacts on the 

Caspian Sea shore and the lakes.  

There are more than 200 lakes in the Absheron Peninsula, with a total area of 

3325 hectares. The impact of these lakes on the environment is the degradation 

and salinization of soils, the flooding of additional lands because of rising 

levels, the release of hydrocarbons and other harmful substances into the 

atmosphere as a result of evaporation, damage to settlements, businesses, 

roads, and other communication lines. Boyuk Shor, Bulbula, Kirmizigol, Haji 

Hasan, and Chukhurdere are the most polluted lakes. The water's concentration 

of petroleum products, phenols, surfactants, heavy metals, and other toxic 

substances has exceeded the allowable level. An increase in radionuclides is 

observed in the sediments. Due to the lack of sewerage systems in residential 

areas, the discharge of domestic wastewater into the lake and surrounding areas 

escalates the ecological situation in the lake area. It is necessary to improve 

and stabilize the lakes of Absheron ecologically to regulate their level regime. 

For this purpose, it is necessary to conduct regular geo-ecological monitoring 

to study the level regime, chemical composition, balance, and hydrochemical 

properties of the lakes. Complex scientific-research works should be carried 

out to ecologically improve Lake Gala, located in the west of the Gala 

settlement of the Absheron peninsula and its surroundings. It is expedient to 

study the current state of ecological balance in the polluted areas of the 

Absheron Peninsula (Lake Gala and its environs), the regulatory framework 

for the efficient use of natural resources and its impact on the human body, the 

regulation of environmental problems and identify risks and develop 

recommendations. A comprehensive analysis of the information obtained, and 

the preparation of suggestions and recommendations will help clean Lake Gala 

and other lakes and their surroundings, restore soil biofertility and improve the 

environment. The area of Gala Lake is about 90 hectares, and the volume of 

water is more than 2 million m3. The maximum depth is 2.5 m in the north, 7.0 

m in the middle, and 5.5 m in the south. The area around the lake is seriously 

polluted with oil residues and industrial and domestic waste. Residential or 

garden areas have been built near the lake, and the liquidated oil and gas wells 
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have not been conserved following modern requirements. The area has open 

reserves, agricultural facilities, non-functioning oil wells, dirt roads, operating 

and non-operating communication lines, etc. The northern side of the lake is 

fed by more severe pollution due to spills and leaks from sources such as oil 

fields, pipelines, oil wells, etc. The crude oil hydrocarbons spread and absorbed 

into the soil, polymerized to form a bitumen layer in the multi-flow areas. The 

lake's surface is covered with a thin layer of oil, and the bottom is covered with 

a soft layer. According to the chemical analysis of the samples taken there, 

these are clayey residues with a heavy oil mixture. Oil pollution in the areas 

on the lake's northern shore, where oil and gas infrastructure facilities are 

located, reaches a very high level of 30-70%. The depth of oil pollution in the 

north is 80-100 cm. In other areas, oil pollution is relatively low (10-20 cm). 

Based on the research and locals' data, it can be concluded that the primary 

source of the lake's rising water was produced water from oil wells and 

separators belonging to the former OGPD, which do not currently operate in 

the area around its northern shore. Remainders of former oil wells and other 

oil and gas infrastructure facilities remain in the area, causing varying degrees 

of oil contamination of their location and adjacent areas.  

Keywords: Ecological status, lake, water quality, oil pollution, Lake Gala 
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ÖZET  

Abşeron yarımadası Azerbaycan'ın doğusunda yer almaktadır. Yarımada da 

Bakü şehri ile birlikte Sumgayıt ve Khyrdalan şehirleri bulunmaktadır. 

Abşeron yarımadasındaki petrokimya ve rafineri endüstrileri Hazar Denizi 

kıyıları ve göller üzerinde çevresel etkilere neden olmaktadır. Abşeron 

Yarımadası'nda toplam alanı 3325 hektar olan 200'den fazla göl 

bulunmaktadır. Bu göllerin çevreye etkisi, toprakların bozulması ve 

tuzlanması, yükselen su seviyesi sonucu arazilerin sular altında kalması, 

buharlaşma sonucu hidrokarbonların ve diğer tehlikeli maddelerin atmosfere 

salınması, yerleşim yerlerinin, işletmelerin, yolların ve iletişim hatlarının zarar 

görmesidir. En fazla kirlenmiş olan göller Boyuk Shor, Bulbula, Kırmızıgöl, 

Hacı Hasan ve Chukhurdere gölleridir. Sudaki petrol ürünleri, fenoller, yüzey 

aktif maddeler, ağır metaller ve diğer toksik maddelerin konsantrasyonu izin 

verilen sınır değerleri aşmış ve sedimentte radyonüklidlerde artış 

gözlenmektedir. Yerleşim alanlarında kanalizasyon sistemlerinin olmaması 

nedeniyle evsel atıksuların göle ve çevresine deşarj edilmesi göl alanındaki 

ekolojik durumu daha da kötüleştirmektedir. Seviye rejimlerini düzenlemek 

için Abşeron göllerini ekolojik olarak iyileştirmek ve durumlarını stabilize 

etmek gereklidir. Bu amaçla, göllerin seviye rejimi, kimyasal bileşimi, dengesi 

ve hidrokimyasal özelliklerini incelemek için düzenli jeo-ekolojik izleme 

yapılması gerekmektedir. Abşeron yarımadasının Gala yerleşiminin batısında 

yer alan Gala Gölü ve çevresinin ekolojik olarak iyileştirilmesi için kapsamlı 

araştırmalar yürütülmelidir. Abşeron Yarımadası'nın (Gala Gölü ve çevresi) 

kirlenmiş alanlardaki ekolojik durumu, insan sağlığı üzerindeki etkisi, çevre 

sorunları ve riskler belirlenmeli ve öneriler geliştirilmelidir. Kapsamlı 

araştırmalar sonucunda elde edilecek verilerin analizi ile ekolojik durumun 

iyileştirilmesine yönelik önerilerin geliştirilmesi sadece Gala Gölü'nün değil, 

yarımadada yer alan diğer göllerin ve çevrelerinin temizlenmesine, toprak 

biyo-verimliliğinin geri kazanılmasına ve iyileştirilmesini de sağlayacaktır. 

Gala Gölü’nün alanı yaklaşık 90 hektardır, su hacmi 2 milyon m3'ten fazladır. 

Maksimum derinlik kuzeyde 2,5 m iken orta kısımlarda 7,0 m ve güneyde 5,5 

m'dir. Gölün çevresi petrol atıkları, endüstriyel ve evsel atıklarla ciddi şekilde 

kirlenmiştir. Gölün yakınlarına konut veya bahçe alanları yapılmış, tasfiye 

edilen petrol ve gaz kuyuları uygun şekilde korunmamıştır. Alanda açık 

rezervler, tarım tesisleri, çalışmayan petrol kuyuları, toprak yollar, faal ve faal 

olmayan iletişim hatları vb. bulunmaktadır. Gölün kuzey tarafı, petrol sahaları, 
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boru hatları, petrol kuyuları vb. kaynaklardan dökülmeler ve sızıntılar sonucu 

daha şiddetli kirlilikle beslenmektedir. Gölün yüzeyi ince bir yağ tabakasıyla, 

dibi ise yumuşak bir tabaka ile kaplanmıştır. Numunelerin kimyasal 

analizlerine göre bunlar ağır yağ karışımına sahip killi kalıntılardır. Gala 

Gölü’nün kuzey kıyısında, petrol ve gaz altyapı tesislerinin bulunduğu 

alanlarda petrol kirliliği %30-70 gibi çok yüksek bir düzeye ulaşmaktadır. 

Kuzeydeki petrol kirliliğinin derinliği 80-100 cm ulaşmış iken diğer alanlarda 

nispeten düşük olarak 10-20 cm’dir. Araştırma ve yerel halkın verilerine 

dayanarak, gölün yükselen suyunun ana kaynağının, kuzey kıyısı çevresindeki 

alanda şu anda faaliyet göstermeyen eski OGPD'ye ait petrol kuyularından ve 

separatörlerden üretilen su olduğu sonucuna varılabilir. Eski petrol kuyularının 

ve diğer petrol ve gaz altyapı tesislerinin kalıntıları bölgede kalmakta ve bu da 

bulundukları yerde ve bitişik alanlarda petrol kirliliğine neden olmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Ekolojik durum, göl, su kalitesi, petrol kirliliği, Gala 

Gölü  
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ABSTRACT 

This study focuses on a forgotten local water heritage and knowledge of the 

Bodrum Peninsula. These neglected so-called ‘indigenous methods’ of local 

communities, which have sensitivity and compatibility to local conditions such 

as drought, flood risks, or water scarcity, are a crucial part of planning and 

water management. This study aims to understand how these water supply 

methods and systems worked, why these systems are abandoned today, and 

how they can be revitalized by combining them with contemporary nature-

based solutions. As the output of the study, an integrated water management 

guideline for revitalizing these methods and their reintegration into local 

planning was drawn up by combining the forgotten traditional water collection 

methods and innovative nature-based solutions. The guideline was divided into 

four sub-groups: protection and sustainability of local water heritage, 

integration of open spaces with water heritage structures, the transformation of 

streets, and integration of buildings and surroundings. 

Keywords: Integrated water management, nature-based solutions, water 

heritage, Bodrum Peninsula. 

1. INTRODUCTION 

Sustaining a sufficient amount of water, protecting water resources, treating 

wastewater, and avoiding contamination are the major topics of urban water 

management. Ancient cities in the scarce freshwater regions had developed 

various water supply methods, such as Minoan’s water cisterns (Mays et al., 

2013), and Venice’s well-cisterns (Veras) (Ursino & Pozzato, 2019) that are 

well-known examples as coherent with the local conditions. Unlike modern 

conventional systems, these traditional infrastructures followed the natural 

topography. They used the local natural elements to establish an adaptive water 

distribution system and maintain a secure urban water circulation (Ursino & 

Pozzato, 2019). Mays et al. (2013) mention water heritages of civilizations can 

be a directive for the future development of cities. Recently, modern cities have 

been looking for the development of adaptive infrastructure with nature-based 

solutions (NBS) that can decrease the negative effects of dense urban areas on 

its residents and environment in addition to conventional grey infrastructure 

(Bozovic et al., 2017). 

This study aims to provide a new approach to urban water management by 

mailto:comezoyku@gmail.com
mailto:nicelsaygin@iyte.edu.tr
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advising consideration of indigenous experiences of the place, which can 

provide easier acceptance of the NBS in the community and following the path 

of these can provide feasible location choices. In the study, nature-based 

solutions and local water heritage methods are combined within an integrated 

guideline to provide unique solutions to local water stress from its culture and 

nature, thereby easing the human effect on urban ecosystems. 

2. MATERIALS AND METHODS 

Three major steps were followed in this study: identification, analysis, and 

proposal. 

2.1. Case Study: Bodrum Peninsula 

Bodrum Peninsula is located in southwestern Turkey and has dry-hot summers 

and rainy winters. Within the borders of the peninsula, no waterway flows 

during all seasons. A large part of the peninsula has limestone and andesite 

rock types with high permeability, which helps charge the groundwater sources 

(Bakiş & Ari, 2010). 

Firstly, spatial analyses of land cover, soil type, slope, and paths of streams in 

GIS were conducted. Then, a survey was prepared to understand the locals’ 

approach to water heritages of the city and the current water problems, and an 

analytical observation was carried out. The development of water 

infrastructure and urban planning in Bodrum Peninsula was searched and 

summarized in Figure 1 as a timeline. 

 

Figure 1. The timeline of the water infrastructure and city planning 

development in Bodrum. 

3. RESULTS 

3.1. Water Heritage Methods and Structures 

According to the results of the analytical observations in the city and survey 

with locals who experienced inherited water supply methods, at least six 
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different water structures were determined that were affecting daily life and 

planning of the city; çöplen, irme streets, cisterns, wells, fountains as shown in 

Figure 2. Further, two stream pathways in the city center were chosen as pilot 

study areas to prepare the guideline. 

 

Figure 2. The water heritage structures of Bodrum City Center. 

3.2. Guideline For Integrated Strategies 

Based on the analysis of pilot areas, the guideline was divided into four 

different sub-groups: protection and sustainability of local water heritage, such 

as developing water heritage inventory of the entire peninsula, integration of 

open spaces with water heritage structures, such as retrofitting the existing 

cisterns and promoting for the new ones, the transformation of streets such as 

permeable pavements for “irme streets”, and integration of buildings and 

surrounding such as revitalizing traditional water harvesting way of “çöplen” 

and private cisterns. In each settlement of the peninsula, these strategies will 

be adopted and, later, integrated with the entire peninsula. 

4. DISCUSSION AND CONCLUSION 

The lessons and sensitivity that the local water heritage structures can inform 
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city planning are considered a new approach for the city’s future developments. 

Currently, a heritage-based approach for water-inclusive spatial planning is 

being discussed in the literature (Loen, 2021). Therefore, the future study will 

focus on developing new strategies under the guideline of integrating water 

heritage and nature-based solutions that can be applied. 
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ÖZET 

Bu çalışma Bodrum Yarımadası özelinde unutulmuş su mirasları ve bilgileri 

üzerine odaklanmaktadır. Kuraklık, sel riskleri veya su kıtlığı gibi yerel 

koşullara duyarlı ve uyumlu olan, ihmal edilmiş bu toplumların yerele özgü 

yöntemleri, planlama ve su yönetiminin önemli bir parçasıdır. Bu çalışmanın 

amacı, bu su temin yöntem ve sistemlerinin nasıl işlediğini, günümüzde neden 

terk edildiğini ve çağdaş doğa temelli çözümlerle birleştirilerek nasıl yeniden 

canlandırılabileceğini anlamaktır. Çalışmanın çıktısı olarak, unutulmaya yüz 

tutmuş geleneksel su toplama yöntemleri ile yenilikçi doğa temelli çözümler 

birleştirilerek, bu yöntemlerin yeniden canlandırılması ve yerel planlamaya 

yeniden entegre edilmesi için bütünleşik bir su yönetimi rehberi hazırlanmıştır. 

Rehber dört farklı alt gruba ayrılmıştır: yerel su mirasının korunması ve 

sürdürülebilirliği, açık alanların su mirası yapılarıyla entegrasyonu, sokakların 

dönüşümü ve binalar ile çevrelerinin entegrasyonu. 

Anahtar kelimeler: Bütünleşik su yönetimi; doğa-temelli çözümler; su 

mirasları; Bodrum Yarımadası. 
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ABSTRACT 

Land use change, rapid population growth, climate change, mismanagement of 

available resources, and rapid urbanization cause water flow and reservoir 

changes. While the rate of people living in provincial and district centres in 

Turkey reached a serious rate of 93% in 2020, water's importance stands out 

again. According to the data of the General Directorate of State Hydraulic 

Works, it has been determined that the annual amount of usable water per 

capita in Turkey in 2021 is 1,323 m³, considered as the existence of water 

stress. It is estimated that the surface waters of the basins will be lost up to 

35% in 2050 and 50% in 2100. The decrease in surface water will cause 

problems related to water in the drinking water, industrial and agricultural 

sectors. This study focuses on the regions that have water-related problems in 

İzmir province. Mainly, the drinking water needs of the settlements in the 

Karaburun peninsula are specially supplied from groundwater wells. However, 

decreases in groundwater levels indicate a serious water problem in the region. 

Especially in the Çeşme district, groundwater and surface water resources are 

insufficient to meet the water needs. For this reason, water is drawn from Ildır 

springs during summer. There has been a water shortage due to the mass 

tourism in the region during the summer months. The expected results of the 

study are to observe a significant correlation between average temperature, 

maximum temperature, precipitation amount, population size, variables about 

land use/typologies, and water consumption. Cities are areas of concentrated 

water consumption, and land use changes impact water consumption. 

Determining the reasons affecting water consumption is essential in planning 

water demand and water resources in the coming years. Thus, decision-makers 

can ensure that cities are planned considering the sustainability of existing 

resources and the possibility of water scarcity. This study aims to determine 

the factors that affect domestic water consumption and the water need in the 

coming years in the Peninsula experiencing water scarcity and water-related 

problems. Urbanization trends, climate data, and population with the 

relationship between water consumption will be examined. The causality 

between the determined variables and the amount of water consumption will 

be examined by regression and correlation analysis. 

Keywords: Water stress, water consumption, correlation, regression, 

urbanization 
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ÖZET 

Arazi kullanımı değişikliği, hızlı nüfus artışı, iklim değişikliği, mevcut 

kaynakların yanlış yönetilmesi ve hızlı kentleşme, su rezervlerinde 

değişikliklere neden olmaktadır. Türkiye'de il ve ilçe merkezlerinde yaşayan 

nüfus 2020 yılında %93 gibi ciddi bir orana ulaşırken suyun önemi bir kez daha 

ön plana gelmektedir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre 2021 

yılında Türkiye'de kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarının 1.323 m³ 

olduğu tespit edilmiştir ki bu da su stresi varlığı olarak değerlendirilmektedir. 

Havzaların yüzey sularının 2050'de %35'e, 2100'de ise %50'ye varan oranda 

kaybedileceği tahmin edilmektedir. Yüzey sularının azalması içme ve 

kullanma suyu, sanayi ve tarım sektörlerinde su ile ilgili sorunlara yol 

açacaktır. Bu çalışma, İzmir ilinde su ile ilgili sorun yaşayan bölgelere 

odaklanmaktadır. Özellikle Karaburun yarımadasında yer alan yerleşim 

yerlerinin içme suyu ihtiyacı yeraltı su kuyularından karşılanmaktadır. Ancak 

yeraltı suyu seviyelerindeki düşüşler bölgede ciddi bir su sorununa işaret 

etmektedir. Özellikle Çeşme ilçesinde yeraltı ve yerüstü su kaynakları su 

ihtiyacını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle yaz aylarında 

Ildır kaynaklarından yeraltı suyu çekilmektedir. Yaz aylarında bölgede kitle 

turizmi nedeniyle su sıkıntısı yaşanmaktadır. Çalışmanın beklenen sonuçları, 

ortalama sıcaklık, maksimum sıcaklık, yağış miktarı, nüfus büyüklüğü, yapı 

tipolojisi/arazi kullanımı ile ilgili değişkenler ve su tüketimi arasında anlamlı 

bir korelasyonun gözlemlenmesidir. Şehirler su tüketiminin yoğun olduğu 

alanlardır ve arazi kullanım değişiklikleri su tüketimini etkiler. Su tüketimini 

etkileyen nedenlerin belirlenmesi, önümüzdeki yıllarda su talebinin ve su 

kaynaklarının planlanmasında önemli bir yere sahiptir. Böylece karar vericiler, 

şehirlerin mevcut kaynakların sürdürülebilirliği ve su kıtlığı olasılığını göz 

önünde bulundurarak planlayabilir. Bu çalışma, su kıtlığı ve su kaynaklı 

sorunlar yaşayan Yarımada'da evsel su tüketimini etkileyen faktörleri ve 

önümüzdeki yıllardaki olası su ihtiyacını belirlemeyi amaçlamaktadır. 

Kentleşme eğilimleri, iklim verileri ve nüfus ile su tüketimi arasındaki ilişki 

incelenecektir. Belirlenen değişkenler ile su tüketim miktarı arasındaki 

nedensellik regresyon ve korelasyon analizi ile incelenecektir. 

Anahtar kelimeler: Su stresi, su tüketimi, korelasyon, regresyon, kentleşme 
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