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YÖNETİCİ ÖZETİ
ÇALIŞMANIN KAPSAMI VE AMACI
İklim değişikliği ile mücadelede dünya genelinde sera gazı emisyonlarının
azaltılmasına yönelik çabalar sürmektedir. Bu kapsamda küresel ısınmaya
katkısı ve kirlilik faktörü en yüksek fosil yakıt olan kömürden çıkışa yönelik
adımlar özellikle hız kazanmıştır. 2053 yılında net sıfır emisyon hedefini
beyan eden Türkiye buna rağmen kömür rezervlerini elektrik üretiminde
değerlendirmenin yollarını aramaya devam etmektedir. Henüz kullanılmamış bu
rezervlerden birisi Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesindeki Dombayova’dadır.
Dombayova’nın güneyinde yer alan Nitelikli Doğal Koruma Alanı statüsündeki
Karakuyu Sazlıkları ve bunun yaklaşık 50 km kuzeyindeki Işıklı Gölü, Büyük
Menderes’i besleyen ve Ramsar Sözleşmesi kapsamında Tarım ve Orman
Bakanlığı tarafından “ulusal önemde” olarak nitelendirilen iki sulak alandır
[3]. Bu sulak alanlar ile çevrelerinde yer alan tarım arazileri, bölgede planlanan
kömür madeni ve termik santral işletmelerinin neden olacağı bozulma ve kirlilik
risklerine tamamen açıktır. Bu çalışma ile söz konusu alanın doğal varlıkları ve
sunduğu ekosistem hizmetlerinin belirlenmesi ve böylelikle planlanan kömür
işletmelerinin bu varlık ve hizmetleri nasıl etkileyebileceğinin ortaya konulması
amaçlanmıştır. Söz konusu bölgeye yakınlığı, Büyük Menderes Irmağı’nın
başlangıcını oluşturması ve Işıklı Gölü’ne kıyasla dış etkilere daha açık olması
nedenleriyle çalışmanın odağı Karakuyu Sazlıkları olarak belirlenmiştir.

ÖNE ÇIKAN BİYOLOJİK VARLIKLAR VE HİZMETLER
Biyoçeşitlilik araştırması kapsamında alan için geliştirilen yönetim planında
yer verilen Dikkuyruk (Oxyura leucocephala) ve Turna (Grus grus) türlerinin
yanında küresel statüsü NT (tehdide yakın) ve ulusal statüsü EN (tehlikede)
olan Pasbaş Patka (Aythya nyroca) hedef türler olarak belirlenmiştir. Dikkuyruk
ve Turna resmî belgelerde öne çıkarılan iki tür olmakla birlikte yakın dönemde
varlıkları konusunda elde güvenilir veri bulunmamaktadır. Bu iki önemli bayrak
türün alandan çekilmesinin, Karakuyu Sazlıkları’nın su seviyesinin yapay olarak
yükseltilmesiyle ilişkili olduğu değerlendirilmektedir. “Karakuyu Depolaması”
olarak anılan bu müdahalenin, alanın hidrolojik özelliklerinde neden olduğu
değişiklikler de söz konusudur. Bu çerçevede uygulanmasına başlanan “dip
çamuru temizliğinin” bilimsel dayanaklardan yoksun ve hatta ekosistem
açısından zararlı bir işlem olduğu değerlendirilmektedir.
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Bölgenin biyolojik çeşitliliğine katkısı yanı sıra Karakuyu Sazlıkları aynı
zamanda önemli bir su kaynağıdır. Geçmişte yakın çevresi için bir ekolojik
ve ekonomik destek sistemi işlevi sürdüren sazlıkların bu kapasitesinin son
yıllarda – en azından ekonomik anlamda – azaldığı görülmektedir. Hayvancılık,
saz kesimi, balıkçılık gibi geleneksel ilişki biçimleri zayıflamışken sazlıkların
tarımsal ve evsel su, enerji üretimi ve rekreasyon kaynağı bağlamında Dinar
ilçesine etkisi artmıştır.

EKOSİSTEM HİZMETLERİ KIYMETLENDİRMESİ
Çalışma kapsamında, alan için tanımlanabilen 11 farklı ekosistem ürün ve
hizmetinden dördü için kıymetlendirme hesaplaması gerçekleştirilmiştir.
Karakuyu Sazlıkları Sulak Alanı’nın sağladığı
•

Tarımsal su tedariği hizmeti 581.717 Euro/yıl,

•

Evsel su tedariği hizmeti 644.663 Euro/yıl,

•

Rekreasyon ve turizm hizmeti 37.732 Euro/yıl ve

•

Karbon tutma hizmeti 4.436.777 Euro/yıl olarak hesaplanmıştır.

Çalışmanın bu sınırlar çerçevesinde ve muhafazakâr yaklaşımla ortaya
koyduğu toplam kıymet yılda 5.700.889 Euro’dur. Bu kısıtlı kıymetlendirme
hem Karakuyu Sazlıkları’nın yöreye gerçek katkısını ortaya koymakta, hem de
kömür madeni ve termik santral gibi yatırımlarda hesaba katılmayan ekonomik
maliyetleri gündeme getirmektedir. Bu bağlamda, kıymetlendirme çalışmasının
sadece Karakuyu Sazlıklarını’nın sağladığı belirli hizmetleri kapsadığı, ancak
santralin inşa edilmesi durumunda Işıklı Gölü’ne ve Büyük Menderes Nehri’ne
de zarar vereceği vurgulanması gereken bir noktadır.

PLANLANAN KÖMÜR İŞLETMESİ VE TERMİK SANTRAL
Dombayova kömür sahası, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü
tarafından 2008 yılında başlatılan “Batı Anadolu Kömür Aramaları Projesi”
kapsamında yürütülen etüt ve sondajlı arama çalışmaları sonucunda
keşfedilmiştir [21]. Çalışmaların yürütüldüğü Dombayova grabeni yaklaşık
olarak 5 ile 7 km genişliğinde, 20 km uzunluğunda bir çöküntü bölgesidir [22].
MTA, 2013 yılında sahada çıkartılacak kömürün 3500 MW gücünde bir kömürlü
termik santral ile değerlendirileceğini duyurmuşsa da [23] bir sonraki yıl
Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci tamamlanan 650 MWe kapasiteli
Uluköy Termik Santrali [24] (2022 ortası itibariyle) hayata geçirilememiştir.
Rapora konu olan 500 MW gücündeki Dinar Termik Santrali ise [25] 2018
yılında Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından ön fizibilite
istenmesiyle gündeme gelmiş, santral 2020 yılı Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı yatırım listesinde yer almıştır [26].
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OLASI ETKİLER
•

Biyoçeşitlilik ve ekosistem hizmetleri: Kömür madeni işletmelerinde
yaygın görülen -dolayısıyla Donbayova’da da uygulanması beklenen- bir
sorun olarak karşılaşılan asit maden drenajının (AMD) sucul ekosistemlerde
yaşayan bitki ve hayvanların üremesi, büyümesi ve yaşaması üzerinden son
derece olumsuz etkileri vardır. Özellikle içeriğinde bakır bileşikleri olan
sızıntıların suya karışması başta kabuklu (Crustacea) türleri olmak üzere
omurgasız sucul canlılar için ölümcüldür. Bu durumun tüm besin zincirini
etkilenmesi ve hatta bazı türlerin yok olmasına yol açması olası bir sonuçtur.
Yine AMD sonucu oluşan asitli suların yeraltı suyu katmanlarına karışması
ya da yeryüzüne çıkması sonucunda yüzey sularına karışmasının içme suyu,
tarımsal sulama, balık üretimi ve diğer amaçlar için tüketilen su kaynakları
üzerinde ciddi olumsuz etkileri olacaktır. Bu şekilde kirlenen su kaynağı,
sulanan tarım alanlarında bitki sağlığını olumsuz etkileyeceği gibi özellikle
içme suyu gibi insan sağlığını ilgilendiren kullanımlarda kaynağı tümden
kullanılamaz hale getirebilir.
Öte yandan termik santralin faaliyete geçmesiyle suda ve toprakta oluşacak
asidifikasyon, gerek karasal gerek sucul ekosistemin niteliğini değiştirecek
boyutlara ulaşabilir ve bazı türlerin yok olmasına, yeni türlerin gelmesine
yol açabilir.
Uzman görüşleri çerçevesinde oluşturulan aşağıdaki tablo, planlanan
madenin ve termik santralin bölgedeki biyoçeşitlilik ve ekosistem hizmetleri
üzerindeki potansiyel etkilerini özetlemektedir.

•

•

Su tüketimi: Termik santralin kuru soğutma sistemine sahip olması
durumunda Karakuyu Sazlıkları’ndaki mevcut su kullanımının %8’i kadar
bir pay çekmesi öngörülmektedir. Bu pay halihazırda yaklaşık 10.000 kişilik
nüfusun içme suyu ihtiyacına ve Suçıkan mesire yerinin ihtiyacına karşılık
gelmektedir. Termik santralin ıslak kapalı çevrim soğutma sistemi ile hayata
geçmesi durumda ise mevcut su kullanımının %27’sine ihtiyaç duyulacaktır.
İklim değişikliği ve kuraklaşmanın günümüz su kaynakları üzerinde
oluşturduğu ciddi baskı dikkate alındığında hidrolojik sistemin bu ek yükleri
kaldırması olanaksızdır.
Ekonomik yaşam ve insan sağlığı: Maden ve termik santral
işletmelerinin yeni yerel istihdam olanakları yaratabileceği gibi
turizm, tarım ve benzeri iş kollarında kayıplara yol açacağı göz önünde
bulundurulmalıdır. Öte yandan, özellikle yer altında çalışmanın bilinen
fiziksel ve psikolojik zorlukları dikkate alındığında bu olanakların yaygın
olumlu etkileri olacağı kuşkuludur.
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Tablo 1:
Biyoçeşitlilik
ve ekosistem
hizmetler
üzerindeki
potansiyel
etkiler

POTANSİYEL ETKİ

EKOSİSTEM HİZMETİ

Kömür işletmesi

Termik santral

İçme suyu (Belediye)

Olumsuz

Olumsuz

Tarımsal sulama (DSİ)

Olumsuz

Bilinmiyor*

HES için su**

Etki yok

Etki yok

Tıbbi sülük toplanması

Olumsuz

Olumsuz

DÜZENLEYİCİ

Suyun temizlenmesi

Olumsuz

Olumsuz

KÜLTÜREL

Rekreasyon

Bilinmiyor*

Olumsuz

Turba oluşumu

Bilinmiyor*

Olumsuz

Su döngüsü

Bilinmiyor*

Bilinmiyor*

TEDARİK

DESTEKLEYİCİ

* Proje kapsamında yapılan araştırmanın sağladığı bilgilerle bir sonuca varmanın
mümkün olmadığını ifade eder. 			
** Değerlendirmede HES için su bırakılmasının diğer kullanımlara göre öncelikli
sayılacağı ve bir kısıtlama yapılmayacağı varsayılmıştır.			

Santralde gerçekleşecek kömür yakımı neticesinde ortaya çıkması kesin,
insan ve çevre sağlığı açısından tehlike teşkil edecek atıkların geniş
alanlarda depolanması gerekliliği hem görüntü kirliliğine hem de tarım
alanı ve doğal alan örtü kaybına neden olabilecektir. Santral alanının 74
hektar ve kül depolama alanının 80 hektar yer kaplayacağı hesaplanmıştır.
Kömürlü termik santral faaliyetlerinden kaynaklanan hava kirliliğinin
toprağa, bitkilere ve insan sağlığına olumsuz etkileri yaygın olarak
bilinmektedir [28, 29]. Kurulması planlanan santrale ilişkin öngörüler
işletmenin 35 yıl süreyle çalıştığı durumda neden olacağı partikül madde,
cıva, azot oksit ve kükürt dioksit salımı sonucu 1.311 erken ölüme neden
olabileceğini ortaya koymuştur [30]. Modelleme çalışmaları atmosfere
salınan kirliliğin yakın çevreyle kısıtlı kalmayarak olumsuz etkilerin ne
kadar geniş bir çevreye yayılacağını da göstermektedir (Şekil 20).
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DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER

1. GİRİŞ

Olası etkileri göz önünde bulundurulduğunda bölgedeki doğal yapının
korunması için atılması gereken ilk adımın kömür madeni ve termik santrale
yönelik planlamadan vazgeçilmesi olduğu açıktır. Söz konusu yapıların neden
olacağı kirlilik yükü ve su stresi gibi etkiler Karakuyu Sazlıkları için kaldırılamaz
boyuttadır.
Yapılan araştırma Karakuyu Sazlıkları’nın alan yönetimine ilişkin yanlış
uygulamalar nedeniyle de baskı altında olduğunu göstermiştir. Tarımsal
sulama amacıyla yapılan müdahaleler sonucu hidrolojik rejimi değişen sulak
alan, ekolojik özelliklerini bir ölçüde yitirmiştir. Dikkuyruk ve Turna gibi
değerli türlerin yaklaşık 30 yıldır alanda görülmemesi bu değişimin en belirgin
işaretleridir. “Temizlik” gerekçesiyle bilimsel açıdan sorunlu kavramlar
kullanılarak yapılan torf çıkarma işlemi ise sulak alanın yapay bir rezervuar
haline gelmesine yol açmıştır.
Farklı sektörlerin ihtiyaçlarıyla sulak alanın ekolojik sürdürülebilirliğinin
bağdaşacağı, hatta ekolojik restorasyona olanak sağlayacağı yeni bir düzen
oluşturulabilmesi adına 2023 yılında süresi bitecek yönetim planının yenilenme
süreci iyi bir fırsat olacaktır.
Elde edilen yeni bulgular ışığında, alanda çağdaş tekniklerin kullanılarak uzun
dönemli araştırma ve izlemelerin yapılması gerekli görülmektedir. Su seviyesi,
kimyasal parametreleri ve alandaki odak türlerin düzenli olarak izlenmesi alan
için bir çeşit erken uyarı sistemi olarak işleyebileceği gibi restorasyon çabalarının
başarısının ölçülmesini de sağlayacaktır.

DÜNYADA KÖMÜRDEN
ÇIKIŞA YÖNELIK
ADIMLAR HIZ
KAZANMIŞKEN,
TÜRKIYE KÖMÜR
REZERVLERINI
ELEKTRIK
ÜRETIMINDE
DEĞERLENDIRMENIN
YOLLARINI ARAMAYA
DEVAM ETMEKTE.

Dünya nüfusunun ve kaynak tüketiminin hızla arttığı günümüzde
doğal kaynakların akılcı ve sürdürülebilir biçimde kullanılması giderek
daha fazla önem kazanmaktadır. İklim değişikliği olgusunun yanı sıra
birçok canlı türünün yok olmasıyla sonuçlanacak bir biyoçeşitlilik krizi,
insanlığın geleceği için ciddi sorunları haber vermektedir. Örneğin
Uluslararası Enerji Ajansı, dünyada sadece enerji üretimi kaynaklı
su tüketiminin 2012-2035 arasında %85 artacağını hesaplamıştır [1].
Türkiye’de tarımsal sulamaya her yıl 1 milyar metreküp civarında ek talep
geliştiği tahmin edilmektedir [2].
İklim değişikliği ve su kaynakları arasında enerji, tarım, nüfus ve
teknolojiyi kapsayan karmaşık bir ilişki söz konusudur. Akdeniz
havzasında ısınma ve yağışta azalmayla, yani kuraklıkla kendini gösteren
iklim değişikliğinin hidrolojik döngüyü etkilemesi kaçınılmazdır. Ham
maddelerin çıkarılması, termal süreçlerde soğutma ve türbinlerin
çalıştırılmasında suya gerek duyulduğu gibi, tarımsal ve evsel kullanım da
enerji tüketimine, alternatif kullanımlarla rekabete ve hatta kirliliğe yol
açmaktadır.
Dünyada küresel sera gazı emisyonlarının azaltımına yönelik
çabalar sürmekte ve bu kapsamda kömürden çıkışa yönelik adımlar
hız kazanmışken, Türkiye kömür rezervlerini elektrik üretiminde
değerlendirmenin yollarını aramaya devam etmektedir. Henüz
kullanılmamış bu linyit rezervlerinden birisi Afyon’un Dinar ilçesindeki
Dombayova’dadır. Günümüzde ağırlıklı olarak tarımsal amaçlarla
kullanılan ovanın güneyinde yerel ölçekte önemli Karakuyu Sazlıkları
bulunur. Günümüzde Nitelikli Doğal Koruma Alanı (eski terminolojide
1. Derecede Doğal Sit) kabul edilen bu sulak alanın fazla suları çevredeki
tarım ve yerleşimlerde kullanıldıktan sonra 50 km kuzeydeki Işıklı
Gölü’ne dökülür. Büyük Menderes ırmağının kaynaklarını oluşturan ve
bakanlıkça “Ulusal Önemde” [3] olarak değerlendirilen bu iki sulak alan
ve çevrelerindeki tarım alanları, bölgede planlanan bir termik santral
ve/veya kömür işletmesinden kaynaklı bozulma ve kirlilik risklerine
fazlasıyla açıktır.
Bu rapor, sözkonusu alanın doğal değerlerini ortaya koymak, olası riskleri
tespit etmek ve bu riskleri en aza indirecek çözümleri önermek hedefiyle
Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye) tarafından başlatılan
projenin başlıca bulgularını yansıtmaktadır. Proje kapsamında nadir
sukuşu popülasyonları olmak üzere önemli biyoçeşitlilik unsurlarına
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"ULUSAL ÖNEMDE"
TESCILINE SAHIP
IŞIKLI GÖLÜ VE
KARAKUYU SAZLIKLARI
SULAK ALANLARI
VE SAĞLADIKLARI
HIZMETLER, BÖLGEDE
PLANLANAN KÖMÜR
MADENI VE TERMIK
SANTRALI KAYNAKLI
RISKLERE
FAZLASIYLA AÇIK.
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yönelik arazi çalışmaları yapılmış, Karakuyu Sazlıkları’nda ekosistem
işleyişi ve yerel ölçekte bu doğal kaynaklardan yararlanma durumu
ortaya konmuştur. Analizler farklı ölçeklerde yapılan haritalamalar, uydu
görüntülerinin işlenmesi ve yerinde gözlemlerle desteklenmiştir. Ayrıca,
planlanan maden ve termik santral işletmelerinin oluşturmaları olası riskler
hidrojeoloji, sorumlu madencilik ve termik santrallerin çevreye etkileri
konularında üç uzmanın katkılarıyla değerlendirilmiştir.

Sazlıkların suyu tatlıdır. Su kalitesinin göstergesi olan Rotifera ve Cladocera
grubuna ait zooplanktonlar açısından zengindir. Geçmişte yapılmış kimyasal
ölçümler de suyun kirlilikten uzak olduğunu göstermektedir [6].

Çalışma bölgesi İç Ege coğrafyasında, ülkemizin sayılı ırmaklarından Büyük
Menderes havzasının yukarı kesimlerinde yer alır (Şekil 1 ve Şekil 2).

Şekil 2:
Proje
bölgesinin
coğrafi
konumu.
Karakuyu
Sazlıkları
sağ alttadır.
(Harita: Google
Earth)

Şekil 1:
Büyük
Menderes
Havzası’nda
Mevcut Su
Kaynakları
Haritası [4].
Karakuyu
Sazlıkları ve
Işıklı Gölü siyah
çember içine
alınmıştır.

Karakuyu Sazlıkları, Dinar ilçe merkezinin doğusunda yer alan yaklaşık
1.300 hektar genişliğinde bir sulak alandır. Sazlıkları besleyen tek düzenli
su kaynağı olan Kocapınar kaynağı aynı zamanda Büyük Menderes
ırmağının çıkış noktasıdır. Sistemin fazla suları düdenlerle yeraltından
Dinar girişindeki Suçıkan kaynaklarını oluşturur. Sulak alan 1979-90
yılları arasındaki dönemde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından bir seddeyle
çevrelenmiş ve su çıkışı regüle edilmiştir. Tarımsal ve evsel kullanımların
yanı sıra regülatörden bir kanalla küçük bir elektrik santraline su
aktarılmaktadır.
Alan, Akdeniz ikliminin karasal etkilerle biçimlendiği bir coğrafyada yer
alır. Yıllık ortalama sıcaklık 12.6ºC, yıllık yağış çoğu kışın ve ilkbaharda
olmak üzere 452 mm'dir [5]. Su seviyesi yıl içinde 1.003-1.007 m
arasında değişmektedir (hidrolojisine insan müdahalesi öncesinde seviye
günümüzden 3-5 m daha düşüktür).

Karakuyu Sazlığı, 1994 yılında I. Derece Doğal Sit Alanı ilan edilmiştir (gölün
içindeki höyük ise I. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır). Sazlıklar, aynı tarihte
“Yaban Hayatı Koruma Sahası” kapsamına alınarak bölgede her türlü avcılık ve
üretim kontrol altına alınmıştır. 2006 yılında “Yaban Hayatı Geliştirme Sahası”,
2019 yılında Ramsar ölçütlerine göre “Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan” olarak
tescil edilmiştir.
Işıklı Gölü, Çivril ilçe merkezi güneyinde, görece daha ılıman bir coğrafyadadır.
Yıllık ortalama sıcaklık 13.2ºC, yıllık yağış, çoğu kışın ve ilkbaharda olmak
üzere 400 mm civarındadır [7]. Bu göl de DSİ tarafından seddeyle çevrilerek
regüle edilmektedir. Dinar çıkışında Karakuyu Sazlıkları’ndan gelen sular
birleşerek kuzeye önce Gökgöl sulak alanına (Şekil 3), sonra Çivril güneyindeki
Işıklı Gölü’ne (Denizli) dökülür. Işıklı Gölü’nü ayrıca doğusundaki pınarlar ve
kuzeyden Kufi Çayı besler.
Gölün suyu tatlıdır. Maksimum derinliği 7 metreyi bulur. Göl alanının kuzeyi ve
Gökgöl kesimi sazlık olmakla beraber genellikle açık su yüzeyi hakimdir. Toplam
8.000 hektarlık bir alana yayılmış bu sulak alan kompleksi de 1949’da başlayan
ve 1968’de tamamlanan regülatör, kuşaklama kanalları ve seddelerle çevrilmiştir.
Günümüzde su seviyesi yıl içinde 816-821 m arasında oynamaktadır [8].

11

12

DİNAR’IN DOĞAL VARLIĞI VE KÖMÜR TEHDİDİ : BÖLGEDE PLANLANAN KÖMÜR MADENİ VE TERMİK SANTRALİN OLASI ETKİLERİ

DİNAR’IN DOĞAL VARLIĞI VE KÖMÜR TEHDİDİ : BÖLGEDE PLANLANAN KÖMÜR MADENİ VE TERMİK SANTRALİN OLASI ETKİLERİ

2. YAKLAŞIM VE YÖNTEM
2.1 Biyoçeşitlilik araştırması
2.1.1 Hedef türler

Şekil3:
Beydilli Köyü
yakınlarında
Işıklı Gölü

Karakuyu Sazlıkları’nda geçmiş yıllarda yürütülmüş kısıtlı çalışmalar
[9, 10, 11] orta zenginlikte, ancak nadir ve/veya tehlikede türlerin
görülmediği bir kuş faunası ortaya koymuştur. Öte yandan, alan için
geliştirilen yönetim planında en önemli kuş türü olarak 2000’li yıllarda
kaydı olmayan Dikkuyruk (Oxyura leucocephala) ve Turna (Grus grus)
belirtilmiştir. Bu iki türün yanı sıra küresel statüsü NT (tehdide yakın) ve
ulusal statüsü EN (tehlikede) olan Pasbaş Patka (Aythya nyroca) türü de
hedef kuş türleri arasına eklenmiştir.
© Can Bilgin

Kuzeyde Çivril ovasında yer alan Işıklı Gölü çevresinde ise birçok köy yer alır.
Çevre düzlüklerde yoğun olarak tarım ve kavakçılık yapılmaktadır. 70.000
hektar ziraata elverişli arazide tahıl, şeker pancarı, üzüm, elma üretimi,
bunun yanında vişne, kiraz, şeftali gibi ekonomik değeri yüksek meyveler
yetiştirilmektedir [8].
Göl çevresinde dinlenme tesisleri yer alır. Balıkçılık çevre köyler için büyük
önem taşıyan bir etkinliktir. Gölde on köyden 1.000’e yakın balıkçı çalışır
ve yılda 70 tona yakın balık tutulur [8]. Kerevit (Astacus leptodactylus) bir
zamanlar göldeki en yaygın ve en çok gelir getiren su ürünü iken 1980’lerde,
Türkiye’de ilk kez bu gölde ortaya çıkmış olan mantar hastalığı nedeniyle
tümüyle ortadan kalkmıştır.
Alanın tek koruma statüsü Nitelikli Doğal Koruma Alanı (2. Derece Doğal Sit)
olup 2016 yılında Ramsar ölçütlerine göre “Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan”
olarak tescil edilmiştir [3]. Denetimsiz kara avcılığı Işıklı Gölü’nün en önemli
sorunlarından biridir. Gölde kış boyunca çok sayıda avcı yoğun bir av baskısı
oluşturmaktadır.

Alanda balık türleri üzerine ayrıntılı bir çalışma bulunmamaktadır. Yakın
çevreden kaydedilmiş Anatolichthys (=Aphanius) cinsi endemik balık
türlerinden herhangi birinin potansiyel varlığı nedeniyle bu cinse ait
balıklar da hedef tür kabul edilmiştir. Sürüngen, memeli veya bitki gibi
diğer canlı gruplarından hedef tür olmaya uygun taksonlar olmamakla
birlikte bu gruplara ait ilginç kayıtlar toplanmaya çalışılmıştır.
Hedef türler üzerine geniş bir literatür taraması yapılmış, sulak alan
yönetim planları, Önemli Kuş/Doğa Alanı yayınları ve bir lisansüstü
tez incelenmiştir. Yayınlanmamış ancak internet ortamına yüklenmiş
kayıtlar için eBird, Observado, iNaturalist ve Trakuş veritabanları
taranmıştır. Alana gözlem için ziyaretler üreme döneminde yoğunlaşmak
üzere 5 kere (26-28 Mart 2021, 17 ve 26 Haziran 2021, 16 Temmuz 2021,
20-21 Nisan 2022) gerçekleştirilmiştir. Arazide dürbün ve teleskop
yardımıyla doğrudan gözlemlerin yanısıra hedef türler hakkında yerel
halktan bilgi toplanmıştır.

2.1.2 Bitki örtüsü
Bir sulak alanın bitki örtüsü, su kuşları için üreme ve beslenme habitatı
oluşturduğu gibi aynı zamanda o ekosistemin niteliğini ve sağlığını
yansıtır. Karakuyu Sazlıkları son 25 yıl içinde su seviyesindeki değişime
ve yıldan yıla değişen su girdisine bağlı olarak değişen iklimsel ve
hidrolojik etkiler altında kalmıştır. Bu etkilerin bitki örtüsü üzerindeki
etkileri incelenmemiş olmakla birlikte alandaki biyoçeşitliliğin
yıllar içinde değişmesi ve hedef türlerin bazılarının artık alanda
görülmemesiyle ilişkili olabileceği tahmin edilmektedir.
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Bu nedenle, sulak alan yüzeyinin yüksek çözünürlüklü görüntüsü alınarak
saklanmıştır. Bu görüntü sadece bitki örtüsü sınıf ve yayılışlarını ortaya
koymakla kalmayıp ileriki yıllar için bir referans oluşturacaktır. Bu amaçla
5-6 Haziran 2021 tarihlerinde ticari bir drone yardımıyla tüm alan haritalama
amaçlı 3,5 cm, sadece su aynaları 1 cm çözünürlükte fotoğraflanmıştır 1. Alandan
kaydedilen iki görüntüye Ek 3’te yer verilmektedir.

2.2 Hidrolojik döngü
Karakuyu Sazlıkları’nın hidrolojik döngüsü büyük ölçüde Sulak Alan Yönetim
Planı’ndaki mevcut veriler kullanılarak oluşturulmuştur. Bu konuda yapılmış
bilimsel yayınlar incelenerek varsa eksik ve hataları irdelenmiş, gözlemler
ve görüşmeler ile döngü modeli geliştirilmiş ve uzman görüşü ile su bütçesi
güncellenmiştir.

HEDEF TÜRLERIN
BAZILARININ ALANDA
GÖRÜLMEMESININ
KARAKUYU
SAZLIKLARI’NIN 2.3 Doğal kaynak kullanımı ve kıymetlendirme çalışması
MARUZ KALDIĞI Dombayova’da ve Dinar batısındaki düzlüklerde arazi kullanımı QGIS yazılımı
CORINE 2018 sayısal haritası kullanarak belirlenmiştir. Dinar Kaymakamlığı
IKLIMSEL VE ve
tarafından sağlanan tarımsal üretim deseni, yerinde gözlemler ve çiftçilerle
HIDROLOJIK görüşmeler yoluyla doğrulanmıştır.
ETKILERLE ILIŞKILI Dinar Belediyesi, balıkçılık işletmeleri, hidroelektrik santral ve DSİ sulaması
OLABILECEĞI TAHMIN tarafından kullanılan su miktarı ve kullanım şekli açık kaynaklar, yüzyüze
EDILMEKTEDIR. görüşmeler ve Sulak Alan Yönetim Planı bilgileri yoluyla derlenmiş, varsa resmi
7 Aralık 2021 tarihinde DSİ 183. Şube Müdürlüğü ziyaret edilerek güncel
durum ve planlanan projeler hakkında bilgi alınmıştır. Aynı tarihlerde arazide
çıkış ayakları, derivasyon tünelleri ve enerji ve balıkçılık amaçlı su kullanım
miktarları yerinde gözlem ve ziyaretlerle araştırılmıştır.
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salınan her ton karbondioksit gazının küresel ölçekte yol açtığı zararın karşılığı
(ekonomik maliyeti) kullanılmaktadır.

2.4 Kömür işletmesi ve termik santral etkisi
Dombayova’da bulunan kömür rezervinin değerlendirilmesi amacıyla
yapılması planlanan maden işletmeciliği ve bölgede kurulması öngörülmüş
olan termik santralın bu alana muhtemel etkilerini değerlendirmek amacıyla
1 Mart 2022 tarihinde bir uzman paneli düzenlenmiştir. WWF-Türkiye
proje ekibi ve Prof. Dr. Can Bilgin’in moderasyonunda gerçekleşen panel
kapsamında aşağıda sıralanan konularda ilgili uzmanların görüşleri alınmıştır.
Raporun 5. bölümünde ortaya konan değerlendirme bu görüşler esas alınarak
oluşturulmuştur. Panel akışı aşağıda verilmiştir:2
•

Projenin tanıtımı (Tanyeli Sabuncu-WWF Türkiye)

•

Tarihçe ve ön bulgular (Prof.Dr. Can Bilgin, ODTÜ Biyoloji Bölümü)

•

Hidrolojik durum hakkında genel değerlendirme (Doç.Dr. Harun Aydın,
HÜ Hidrojeoloji Müh. Bölümü)

•

Kömür madeni işletmesinin çevresel etkileri (Prof.Dr. Nuray Demirel,
ODTÜ Maden Müh. Bölümü)

•

Termik santralin teknik değerlendirmesi ve olarsı etkileri (Orhan Aytaç,
TMMOB Makine Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu)

•

Genel tartışma

verilerle gerçekleşen tüketim veya kullanım arasındaki farklar tespit edilmiştir.

Ekosistem hizmetleri, doğal ve yarı doğal ekosistemler ve canlı türlerinin insan
topluluklarına sağladığı ürünler ve hizmetlerdir. Bu çalışmada, Karakuyu
Sazlıkları sulak alanının sağladığı belli başlı ekosistem hizmetlerine yönelik
bir ekonomik kıymetlendirme çalışması yapılmıştır. Çalışmanın veri ve zaman
kısıtları doğrultusunda, sulak alanın sağladığı tüm ekosistem hizmetlerinin
toplam ekonomik değerlendirmesinden çok, literatür verilerinin kullanılabildiği
ve öncelikli ekosistem hizmetleri seçilerek değerlendirilmiştir. Seçilen hizmetler,
alanda karbon tutumu ve alanın kurutulup tarım arazisine dönüştürülmesi
durumunda karbondioksit eşleniği salımı cinsinden ele alınmıştır. Bunun
yanı sıra, alanın su kullanımı (tarım ve evsel kullanım amaçlı), rekreasyon ve
turizm kapsamında sunduğu hizmetler de değerlendirilmiştir. Dr. Özge Balkız
tarafından hesaplanan ekonomik kıymetlendirme için Karbonun Sosyal Maliyeti
(Social Cost of Carbon) yaklaşımı kullanılmıştır. Bu yöntemde, atmosfere
1

Fotoğraflara erişim için: http://aperigae.akurameetc.com/dinar

2
Panel video kaydına https://tinyurl.com/Karakuyu-panel adresinden “karakuyu@11” şifresi
ile, panel sunumlarına ise https://tinyurl.com/panel-sunumlar adresinden erişilebilir.
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3. DOĞAL VARLIKLAR
3.1 Biyolojik zenginlikler
3.1.1 Karakuyu Sazlıkları

KARAKUYU
SAZLIKLARI'NIN
BIYOÇEŞITLILIK
AÇISINDAN DEĞERINI
YÜKSELTEN EN
BELIRGIN CANLI
GRUBU KUŞLARDIR.
KAYDEDILEN TOPLAM
138 TÜR ARASINDAN
52’SI SUCUL VE
KIYI SISTEMINE
BAĞIMLIDIR.

Sulak alanın biyoçeşitlilik açısından değerini yükselten en belirgin
canlı grubu kuşlardır. Kuş varlığı hakkında son 20 yılda birkaç
çalışma yapılmış, özellikle son beş yılda gözlem sayısı artmıştır.
Ağustos 2004 - Temmuz 2005 tarihleri arasında gerçekleştirilen arazi
çalışmaları ile 74 kuş türü [9], 2009 yılında ilk sulak alan yönetim
planı (SAY) çalışmaları sonucunda 108 kuş türü [10] saptanmıştır.
2016 sonbaharında SAY’ın revizyonu kapsamında yapılan çalışma
ise sadece 10 kuş türü rapor edilmiştir [11]. Bu üç çalışma da alanda
harcanan süre, ziyaret mevsimi ve hatta teşhislerin güvenilirliği
açısından yetersiz görünmektedir.
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KÜRESEL STATÜSÜ
NT (TEHDIDE YAKIN)
VE ULUSAL STATÜSÜ
EN (TEHLIKEDE)
OLAN PASBAŞ PATKA
(AYTHYA NYROCA)
TÜRÜ ALANIN ÖNE
ÇIKAN BAŞLICA KUŞ
TÜRÜDÜR.

populasyonu sazlıklarda üremektedir. Projemiz kapsamında Nisan ve Mayıs
aylarında kur davranışı kaydedilen 12 çift en güncel ve güçlü üreme kanıtı sunan
kayıtlardır (Şekil 4 ve 5).
Geçmiş yönetim planlarında [7, 13] muhtemelen 2004 ve 2006 yıllarına
ÖKA/ÖDA yayınlarına [12, 13] gönderme yapılarak alanın en önemli kuş
türleri arasında Dikkuyruk (Oxyura leucocephala) ve Turna (Grus grus)
sayılmaktadır. Dikkuyruk küresel ve ulusal tehdit statüsü EN (tehlikede) bir
bayrak türümüzdür. Eldeki tek bilgi 2004 ÖKA kitabında [12] herhangi bir
kanıt sunulmaksızın verilen “2-3 çift” ürediği bilgisidir. Ancak türün en az 15
yıldır alanda herhangi bir kaydı yoktur. Proje kapsamında arazi çalışmaları ve
soruşturmalar 1990’lı yıllarda Dikkuyruk yavrularına rastlandığının bildirilmesi
(M. Yücedağ, kiş.gör.) dışında yeni bir veri sunmamıştır.

Deneyimli kuş gözlemcileri 2017’den başlayarak alanı giderek artan
sıklıkta ziyaret etmişler ve hem tür sayısını, hem belgelendirmelerini
artırmışlardır3. 2020 başında sulak alan ve çevresinde toplam 125 tür
kaydedilmişti. Proje kapsamında yapılan ziyaretlerle kaydedilen tür
sayısını 138’e çıkarmak ve önemli türlerin üreme statüleri hakkındaki
bilgilerimizi daha da geliştirmek mümkün olmuştur (bknz. Ek 1 ve Ek
2). Bunlar arasında 52 tür sucul ve kıyı ekosistemlerine bağımlıdır.
Karakuyu Sazlıkları’nda üreyen sukuşlarını incelediğimizde az sayıda
yaygın türün varlığı dikkate çarpmaktadır. Alanda üreyen 8-12 yuva
Saz Delicesi (Circus aeruginosus) (E. Kızılkaya, kiş.gör.), 30-50 çift
Küçük Balaban (Ixobrychus minutus), 10-30 çift Erguvani Balıkçıl
(Ardea purpurea) ve 20-30 çift Yeşilbaş (Anas platyrhynchos),
30-40 çift Kaşıkgaga (Spatula clypatea) ve yaklaşık 100 çift
Sakarmeke (Fulica atra) bölgesel ölçekte küçük ama önemli üreyen
popülasyonlar oluştururlar.
Günümüzde sazlıklar en az bir kuş türü açısından ulusal ve/veya
küresel düzeyde güncel önem taşımaktadır. Küresel statüsü NT
(Tehdide yakın) ve ulusal statüsü EN (Tehlikede) olan Pasbaş
Patka (Aythya nyroca) türü günümüzde alanın öne çıkan başlıca
kuş türüdür. 1996 yılında 20 çift ürediği tahmin edilen ([12] içinde
kanıtsız bilgi) bu türün günümüzde de küçük ama sağlıklı bir
3

Detaylı bilgi için: http://ebird.org

Şekil 4:
2 erkek ve 1 dişi
Pasbaş Patka
(26 Mayıs 2021)

© S. Oruç

Benzer şekilde eldeki tek Turna verisi aynı kaynakta [12] herhangi bir kanıt
sunulmaksızın verilen alanda “1 çift” ürediği bilgisidir. Bu türün de en az 15
yıldır alanda herhangi bir kaydı yoktur. Yörede yapılan görüşmeler belki 30
yıldır turna görülmediği yönündedir (M. Yücedağ, kiş.gör.). Dolayısıyla resmi
belgelerde ve ÖKA/ÖDA yayınlarında alan için öne çıkarılan bu iki türün yakın
dönemde varlıkları konusunda elde güvenilir veri yoktur.
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KARAKUYU
SAZLIKLARI’NIN
SU SEVIYESININ
YAPAY OLARAK
YÜKSELTILMESI
DIKKUYRUK VE TURNA
TÜRLERININ ALANDAN
ÇEKILMESINE ETKI
ETMIŞ OLABILIR.

Balık türlerine ilişkin kapsamlı veri bulunmamakla birlikte ticari amaçla veya
amatör oltacılık çerçevesinde avlanan dört balık türü bilinmektedir. Bunlardan
Turna (Esox lucius), Sazan (Cyprinus carpio) ve Kadife (Tinca tinca) yerli
türlerimizdendir. Ancak gerek bu türler, gerekse yabancı (egzotik) tür Gökkuşağı
Alasının (Oncorhynchus mykiss) sulak alana insan eliyle getirildiği tahmin
edilmektedir.

Dikkuyruk ve Turna gibi iki önemli bayrak türün alandan çekilmesinin,
Karakuyu Sazlıkları’nın DSİ tarafından bir sedde ile çevrilerek su seviyesinin
yapay olarak yükseltilmesiyle ilişkili olduğu değerlendirilmektedir. Sedde
yapılmadan önce 3-5 metre daha düşük olan su seviyesinin bir sonucu
olarak sığ ıslak alanların günümüzde geçmişe göre çok daha kısıtlı olduğunu
düşündürmektedir. Sedde inşaatı sonrası mevsimsel salınımın doğal ritmini
yitirmesinin de turnaların üreme biyotopu olarak tercih ettiği geniş sulak
9.06.2022 13:02
Earth Pro
çayırların yok olmasına yol açtığı tahmin edilebilir.Google
Benzer
şekilde Dikkuyruk
ördeklerin üreme için tercih ettiği sazlarla çevrili küçük gölcük ve azmaklar
günümüzde yerlerini farklı habitatlara bırakmışlardır.

Yakın coğrafyada dar yayılışlı endemik içsu balık türleri kaydedilmiştir.
Bunlardan biri olan Anatolichtys maeandricus’un Karakuyu Sazlıkları’nda
bulunması muhtemeldir (B. Yoğurtçuoğlu, kiş.gör.). Bu tür sadece Büyük
Menderes ırmağının yukarı kesimlerinde su kaynakları çevresinde yaşar (Şekil
6). Sazlıklara en yakın kayıt Dinar kasabasının doğu sınırında bulunan ve
suyunu muhtemelen sazlıklara bağlı bir düdenden alan kaynaktadır [14]. Bu
kaynak halihazırda bölgede bulunan bir alabalık tesisini beslemektedir. Bir diğer
lokasyon 50 km kuzeydeki Işıklı kaynaklarıdır. Yeryüzünde sadece üç noktada
bilinen bu nadir türün Karakuyu Sazlıkları’nda varlığının kanıtlanması sulak
alanın önemini arttıracaktır.

Şekil 5: Her
bir ikon üreme
davranışı
gösteren bir
çift Pasbaş
Patka gözlemini
yansıtır (Nisan
2022) (Harita:
Google Earth)

Sulak alan aynı zamanda kışlayan veya göç sırasında uğrayan bazı türler için de
önem taşır. Bu gibi türler arasında Bozkır Delicesi (Circus macrourus) kaydı
dikkat çekicidir. Bu yırtıcı türünün küresel statüsü NT (tehdide yakın) ve ulusal
statüsü CR (kritik) düzeydedir, ancak alanı düzenli kullandığına dair bir bilgi
bulunmamaktadır. Karakuyu Sazlıkları birçok sukuşu için göç sırasında bir
mola alanı işlevi görür. Proje arazi çalışmaları sırasında kaydedilen 37 Çeltikçi
(Plegadis falcinellus), 75 Dövüşkenkuş (Calidris pugnax), 105 Akkanatlı Sumru
(Chlidonias leucopterus) ve 300’den fazla Kır Kırlangıcı (Hirundo rustica) bu
işleve iyi birer örnektir.

Şekil 6:
Dar endemik
Anatolichthys
maeandricus
(üstte dişi, altta
erkek) [14]

19

20

DİNAR’IN DOĞAL VARLIĞI VE KÖMÜR TEHDİDİ : BÖLGEDE PLANLANAN KÖMÜR MADENİ VE TERMİK SANTRALİN OLASI ETKİLERİ

DİNAR’IN DOĞAL VARLIĞI VE KÖMÜR TEHDİDİ : BÖLGEDE PLANLANAN KÖMÜR MADENİ VE TERMİK SANTRALİN OLASI ETKİLERİ

bitki örtüsünü dönüştürmesinin yanısıra, Mayıs ayından sonra yükselen su
seviyesinin sazlık içlerindeki veya kıyıdaki yuvaların başarısızlığına yol açması
muhtemeldir.

Diğer canlı gruplarından ülkemizde yaygın görülen birkaç amfibi ve sürüngen
türü alanda kaydedilmiştir. Bu türler arasında önemli bir populasyona sahip
olan Benekli Sukaplumbağası (Emys orbicularis) kayda değerdir. Memeli türleri
de yine tilki, tavşan, yaban domuzu gibi birkaç yaygın türle sınırlıdır.
2009-2010 döneminde gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde alanda 29
endemik bitki taksonu (21 endemik tür) tespit edilmiştir. Endemik bitkilerden
sadece bir takson Düşük Risk LR(nt) kategorisinde olup, diğerleri tehdit
altında değildir [15]. Karakuyu Sazlıkları’nda yayılış gösteren endemik bitki
taksonlarının listesi Ek 2’de verilmiştir.

3.1.2 Işıklı Gölü
Işıklı Gölü, hem geniş açık su yüzeylerine, hem yaygın sazlıklara sahip bir sulak
alandır. Bu özellikleri kış aylarında yüksek sayılarda sukuşuna ev sahipliği
yapmasına yol açmaktadır. Kışlayan en kalabalık türler Sakarmeke (Fulica
atra, maks. 190.000 birey), Elmabaş Patka (Aythya ferina, maks. 18.000) ve
Macar Ördeği’dir (Netta rufina, maks. 1.000). Bu kalabalık sukuşu toplulukları
Işıklı Gölü’ne Ramsar ölçütlerine göre “Uluslararası Önem” statüsü kazandırır.
Alanda üreyen balıkçıl ve sumru türleri de bu statüyü destekler. Işıklı Gölü’nde
beslenen Akkuyruklu Kartal (Haliaeetus albicilla) çifti göl yakınındaki Akdağ’da
üremektedir [8].

Şekil 7:
1980-2016
yılları arasında
su seviyesi
(kırmızı çizgi)
ve hacminde
(mavi bar)
değişim [6].

3.2.2 Bitki örtüsü
Göl alanının neredeyse tamamı Cil (Typha latifolia), Saz (T. angustifolia),
Kamış (Phragmites australis), Semerotu (Schoenoplectus litoralis ve S.
lacustris) ve Delisaz (Eleocharis palustris) ile kaplıdır. Açık su aynalarında
nilüferler (Nymphaea alba) görülür (Şekil 8 ve 9).

Işıklı Gölü, içsu balıkları açısından da önemlidir. Gölde saptanmış en az 14 balık
türünden nesli küresel ölçekte tehlikede olan Türkiye endemiği balıklardan
Anatolichtys maeandricus ve Chondrostoma meandrense ayrı bir önem taşırlar.
Her iki tür de ana göle karışan kaynak ve küçük dere ağızlarında görülürler [8, 14].

3.2 Karakuyu Sazlıkları ekolojisi
3.2.1 Hidrolojik değişiklikler

SAZLIKLARIN
HIDROLOJISININ SON
30 YILDA ÖNEMLI
ÖLÇÜDE DEĞIŞMESI
ALANIN EKOLOJISINI
DE ETKILEMIŞ
OLMALIDIR.

Sulak alan ekolojisinin en önemli belirleyicisi hidrolojik düzendir. Su hacmi ve
derinliğinin yıl içindeki değişimi gerek ne tip bir bitki örtüsünün gelişeceğini,
gerek - başta kuşlar ve balıklar - hangi canlı türleri için uygun olacağını
belirler. Sazlıkların hidrolojisinin son 30 yılda önemli ölçüde değişmesi alanın
ekolojisini de etkilemiş olmalıdır. Her ne kadar elde 1990 öncesindeki ekolojik
koşullar hakkında bilgi olmadığı için bu konuda kesin bir yargıya varmak
mümkün olmasa da, hem seddeler nedeniyle su seviyesinin yaklaşık 2 metre
yükselmesinin, hem Mayıs’ta en yüksek, Ekim’de en düşük seviyesine ulaşması
beklenen doğal salınımın regülatörler nedeniyle ortadan kalkmasının, sulak
alanın ekolojik özelliklerini ciddi ölçüde değiştirmesi kaçınılmazdır (Şekil 7).
Güncel su derinliği 1,0-3,5 metre arasında değişmektedir.
İnşa edilen seddeler sulak alanın kıyılarında yumuşak geçişi ortadan kaldırarak
kıyı kuşları ve Turna gibi ıslak çayır türlerinin biyotoplarını ortadan kaldırmıştır.
Yaz aylarında doğal salınıma göre yüksek su kotu zamanla doğal sucul

Şekil 8:
Nilüfer kaplı
kıyı kesiminden
bir görüntü.
Torf alımı bu
kesimlerde
yapılmaktadır.

© Can Bilgin
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3.3 Su kaynağı olarak Karakuyu Sazlıkları
Karakuyu Sazlıkları, çevresindeki yaklaşık 6.000 hektar tarım alanını
sulamaktadır. DSİ Afyon Şube Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre halihazırda
sulanan alanlar şöyledir:

Şekil 9:
Yoğun saz
örtüsü.
Sazlıkların
bir kısmını
yüzer adalar
oluştururlar.

SULAK ALANDAKI
SU KALITESININ
SÜRDÜRÜLEBILIRLIĞI,
SU GIRDISININ
SÜREKLILIĞINE
VE EKOSISTEMIN
GELECEKTE
KIRLENMEYE MARUZ
KALMAMASINA SIKI
SIKIYA BAĞLIDIR.

© Dr. Can Bilgin

Sulak alanın su kalitesi berrak, oksijen düzeyi yüksek ve besin tuzları açısından
düşük özellikleriyle bu coğrafyada az görülen olumlu özellikler taşımaktadır
[6]. Tarımsal sulamadan sazlığa boşalan azot yükünün yüksek suların sazlık
ekosistemi tarafından hızla dönüştürüldüğü anlaşılmaktadır. Yakın zamana
kadar gölde temiz su indikatörü olarak alabalık yetiştiriciliği yapılıyor olması
bunun bir kanıtıdır. Mevcut su kalitesinin (temiz, berrak ve bol oksijenli
olmasının) devamı, su girdisinin sürekliliğine ve ekosistemin gelecekte
kirlenmeye maruz kalmamasına sıkı sıkıya bağlıdır.
Sazlıkların DSİ tarafından sedde ile çevrilmesi ve çıkışının bir regülatörle
kontrol edilmesi kuşkusuz alanın hidrolojik özelliklerini değiştirmiştir. Öyle ki
DSİ belgelerinde bu sulak alan “Karakuyu Depolaması” olarak anılmaktadır [16].
Öte yandan, bu müdahalenin doğal yapıyı, özellikle kuş topluluklarını mutlaka
olumsuz etkilemesi beklenmezdi. Bu çerçevede Sulak Alan Yönetim Planı’nda
“ekolojik dengenin bozulduğu ve düzeltilmesi gerektiği” düşüncesinden yola
çıkarak önerilen ve uygulanmasına başlanan “dip çamuru temizliğinin” bilimsel
dayanaklardan yoksun ve hatta ekosistem açısından zararlı bir işlem olduğu
değerlendirilmektedir [6]. Batı kıyısı boyunca yürütülen “dip temizliği” (yani torf
çıkarma) işlemleri ve saz kesimine getirilen mutlak kısıtlamalar, çoğu sukuşu
türü için uygun yaban hayatı habitatları oluşturmaktan uzaktır. Dikkuyruk
ördeğin artık alanda ürediğine dair kayıtlar olmaması bu durumla ilişkili olabilir.
Nitekim köylüler 25 yıl öncesiyle karşılaştırınca kuş popülasyon sayılarında
belirgin düşme olduğu kanısındadırlar (M. Yücedağ ve S. Oruç, kiş.gör).

KARAKUYU
SAZLIKLARI,
ÇEVRESINDEKI
YAKLAŞIK
6.000 HEKTAR
TARIM ALANINI
SULAMAKTADIR.

•

Karakuyu Pompaj Sulaması (2.675 net, 3.064 brüt ha): Karakuyu Sazlığı’nın
kuzey ve güneyinde, yer alır. Yakın zamanda kapalı sisteme (borularla
dağıtıma) geçilmiş olup işletmesi Dinar Belediyesi’ne devredilmesi
planlanmaktadır.

•

Saz Arazileri Sulaması (1.962 net, 2.160 brüt ha): Dinar kasabasının hemen
güney ve batısındaki düzlüklerde yer alır. İşletmesini Dinar Belediyesi
yapmaktadır.

•

Kabaklı Sulaması (2.610 net, 3.000 brüt ha): Dinar kasabasının kuzeyinde,
Gökgöl sulak alanının güneyinde yer alır. Kısmen Denizli il sınırını aşan
sulamanın işletmesi Dinar Belediyesi’ne devredilmesi planlanmaktadır.

Türkiye genelinde kurak geçen yıllarda bazı sulamalar yapılamadığından,
sulama suyunun açık kanaletler yerine kapalı borularla tarlalara iletilmesine
(“rehabilitasyon”) geçilmekte veya arıtılmış evsel atıksuyunu tarımsal sulamada
kullanılma olanakları denenmektedir (C. Binici, kiş.gör.).
Sulama ağırlıkla şeker pancarı ve yonca üretimine yöneliktir. Haşhaş ve arpabuğday üretiminde de yer yer yararlanılmaktadır. Sulamanın bir kısmı DSİ
tarafından inşa edilmiş kanalet veya boru sistemiyle yapılır. Bu yolla Karakuyu
Pompaj sulaması için sulak alandan yıllık 10,934 hm3 su alındığı bildirilmiştir
[6]. Saz Arazileri ve Kabaklı Sulamaları da katıldığında yılda toplam 24-25 hm3
düzeyinde bir ihtiyaç ortaya çıkmaktadır. Ayrıca bir kısım sulama çiftçilerin
sazlıktan doğrudan çektikleri pompalarla yapılmaktadır (Şekil 10).
Suyun bir diğer önemli kullanım şekli evsel kullanımdır. Eldere Köyü sınırları
içinde yer alan Kocapınar Kaynağı’nda pompalarla çekilen su Dinar ilçe merkezi
ve bazı çevre köylerin içme suyu ihtiyacını karşılamaktadır (Şekil 11). DSİ
planlamasında Dinar ilçe merkezine 120 l/s, Dinar Köylerine 30 l/s, Keçiborlu
İlçe Merkezine 50 l/s ve Dinar Suçıkan mesire havuzu rekreasyon suyu için 100
l/s olmak üzere 300 l/s yıllık toplam 9,46 hm3/yıl su ayrılmıştır [6]. Dolayısıyla
gelecekte Karakuyu Sazlıkları’ndan 31,13 hm3/yıl suyun çeşitli maksatlarla
tahsisi DSİ tarafından yapılmıştır.
Yukarıda adı geçen Suçıkan mesire yeri antik dönemlerden beri özel bir önem
taşıyan, Dinar merkez girişinde bir alanda kurulu bir tesistir. Dinar Belediyesi
tarafından işletilen tesislerde büyük bir havuzun çevresinde konumlanmış
hediyelik eşya dükkanları ve kafeler bulunur (Şekil 12). Yeraltından kaynayan
(muhtemelen bir düdenin çıkışı) pınarla beslenen havuzlara yaz aylarında bir
kanalet ile getirilen suyun düşürüldüğü yapay bir şelale eşlik etmektedir.
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Şekil 10:
Çiftçiler yer
yer kendi
pompalarıyla
tarlalarını
sulamaktadır.
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Şekil 12:
Suçıkan Mesire
Yeri

© T. Sabuncu

Genel olarak Karakuyu Sazlıkları’nın çevresine sağladığı su kaynaklarının önemi,
kıymeti ve gelecekte de ekolojik, ekonomik ve kültürel işlevlerinin sürmesi için
öneriler raporun ilerleyen bölümlerinde ele alınacaktır.

Şekil 11:
Dinar merkezi
ve yakın bazı
köylerin evsel
su kaynağı
Kocapınar’dır.

© Can Bilgin

Yine ilçe merkezinde yerleşik 3 MW kurulu güce sahip Dinar II Hidroelektrik
Santrali (HES) için yılda 13,89 hm3 su verilmesi taahhüt edilmiştir. Ancak 131 m
yüksekten düşürülen su kurak yıllarda bu miktara erişmemektedir.
Karakuyu Sazlıkları’nın çevresiyle su ilişkileri genel hatlarıyla Şekil 13’de
sunulmuştur. Alanda su bütçesi hesapları geçmişte yapılmış olmakla beraber
hesaplamada hatalı varsayımlar yapıldığı veya yanlış yöntemler kullanıldığı
görülmüştür (bknz. uzman paneli video kaydı). Örneğin SAY raporunda [6]
verilmiş hesaplamalarda buharlaşma ve terleme (evapotranspirasyon) yoluyla ya
da yeraltı suyu olarak (örneğin düdenlerle) kayıplar dikkate alınmamıştır.
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4. KARAKUYU SAZLIKLARI’NIN
SAĞLADIĞI OLANAKLAR VE HİZMETLER
KARAKUYU
SAZLIKLARI’NIN GEÇMIŞTE
YAKIN ÇEVRESI IÇIN BIR
EKOLOJIK VE EKONOMIK
DESTEK SISTEMI IŞLEVINI
SÜRDÜRDÜĞÜ, ANCAK BU
DESTEĞIN – EN AZINDAN
EKONOMIK ANLAMDA –
SON YILLARDA AZALDIĞI
GÖRÜLMEKTEDIR.

Şekil 13:
Karakuyu
Sazlıkları su
ilişkileri. Siyah
oklar tarımdan
dönen suları,
mavi oklar ve
hatlar kanalet
ve derivasyon
tünelleri ile
yapılan su
aktarımlarını
yansıtır.
(Harita:
Google Earth)

Şekil 14:
Yasak dönemde
yakalanmış
Kadife
(Tinca tinca)

4.1 İnsan kullanımı
Karakuyu Sazlıkları’nın geçmişte yakın çevresi için bir ekolojik
ve ekonomik destek sistemi işlevini sürdürdüğü, ancak bu
desteğin – en azından ekonomik anlamda – son yıllarda
azaldığı görülmektedir. Bu azalmada kısmen değişen sosyoekonomik koşullar, kısmen 2017 yılında revize edilen geçerli
Sulak Alan Yönetim Planı’nın getirdiği kısıtlamaların etkili
olduğu söylenebilir [6]. Bu kısıtlar sonucunda sazlık ve yerel
halk arasındaki hayvancılık, saz kesimi, balıkçılık gibi geleneksel
ilişki biçimleri zayıflamıştır. Öte yandan sazlıkların tarımsal ve
evsel su, enerji üretimi ve rekreasyon kaynağı olarak Dinar ilçe
merkezine etkisi artmıştır.

© S. Oruç
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SAZLIKLARIN
TARIMSAL VE EVSEL
SU, ENERJI ÜRETIMI
VE REKREASYON
KAYNAĞI OLARAK
DINAR ILÇE
MERKEZINE ETKISI
ARTMIŞTIR.
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Bu geleneksel kullanımların yanı sıra revize Sulak Alan Yönetim Planı [6]
önerisiyle başlayan ancak ekolojik gerekçesi tartışmalı, ekonomik getirisi dar
bir çevreyle kısıtlı ve şimdiye kadar yapılan uygulaması hatalı bir faaliyet, “dip
temizliği” gerekçesiyle sulak alandan torf (turba) çıkarılmasıdır. Ekosistemin
rehabilitasyonunu hedefleyen dip kazıma (torf eldesi) ve saz kesimi sonucunda
sulak alanın merkezinde göl aynaları açılması planlanmıştır.

Görüşmeler yerel halkın geçim kaynakları arasında 1970’lere kadar balıkçılığın
önemli bir yer tuttuğunu, özellikle turna, sazan balığı ve kerevit (“istakoz”)
avcılığının olduğunu, tıbbi amaçlar için ihracatı yapılan sülük (Hirudo spp.)
toplandığını ortaya koymuştur. Günümüzde çevreden gelip (yasak olmasına
karşın) sülük toplayan veya göle sonradan yerleştirilen kadife balığını tutan
ve Pınarbaşı mevkiinde bulunan restoranlara satarak ek gelir elde eden kişiler
gözlemlenmiştir (S.Oruç ve S. Ekşioğlu, kiş.gör.) (Şekil 14). Aynı mevkide
2016 yılına kadar sürdürülen gökkuşağı alabalığı yetiştiriciliği o yıldan sonra
kaldırılmış ve Dinar’daki tesise taşınmıştır.
Dinar ilçe merkezinde yer alan iki su ürünleri işletmesi alabalık üretim
aşamasında tamamen Karakuyu sulak alan sisteminin suyuna bağımlıdır.
Bunlardan biri saniyede 400-500 litre su kullanarak yılda 400 ton balık
üretmekte, (Şekil 15) farklı bir kaynaktan su alan bir diğeri ise ilkinin yaklaşık
dörtte biri kapasitedir.
Sazlıkların çevresinde Gökçeli, Karakuyu, İncesu, Çapalı ve Bölüçalan köylerine
ait buğday, arpa, şeker pancarı ve haşhaş ekiminin yoğunlaştığı tarım arazileri
yer alır. Bu tarım arazilerinin önemli bir kısmında sulu tarım yapılmaktadır.

"DIP TEMIZLIĞI"
GEREKÇESIYLE SULAK
ALANDAN TORF
ÇIKARILMASININ,
EKOLOJIK GEREKÇESI
TARTIŞMALI,
EKONOMIK GETIRISI
DAR, UYGULAMASI
HATALI BIR
FAALIYET OLDUĞU
GÖRÜLMEKTEDIR.

Rehabilitasyon (iyileştirme) önerisinin temelinde sulak alanın son 30 yılda
“doğallık, işlevsellik ve sağlığı gibi unsurlarını” büyük oranda yitirdiği iddiası
yatmaktadır [6, s.110]. Öyle ki sazların varlığı sulak alan üzerinde bir “baskı”
olarak nitelendirilmektedir. Ancak söz konusu belgede bu iddiayı destekleyecek
herhangi bir açıklama yapılmadığı gibi eldeki su kalitesi verileri de aksi
yönde kanıtlar sunmaktadır. Bu hatalı yaklaşım, açık su yüzeylerinin bitki
örtüsüyle kaplı (sazlık) alanlara göre daha “doğal” ve “sağlıklı” olduğu, sucul
ekosistemlerin zaman içinde kaçınılmaz olarak dolarak bataklığa dönüşeceği
şeklindeki bilimsel açıdan yanlış bir anlayışın ürünüdür. Bu hatalı anlayış çoğu
zaman birçok tür için yaşam ortamı oluşturan, suyun fazla besin tuzlarından
arınmasını sağlayan ve bünyelerinde karbon tutan sazlıkların yok edilmesini
önerebilmektedir.
Mevcut yönetim planı çerçevesinde gölün batı ve kuzeydoğu kıyılarında bir
özel şirket tarafından yoğun bir şekilde çıkarılan torf işlenip satılmaktadır.
Denetimin zor olduğu veya hiç yapılmadığı endüstriyel ölçekteki bu ticari
faaliyet, aynı yönetim planının köylülerin alanı kullanmalarına yönelik getirdiği
kısıtlamalarla karşılaştırıldığında çelişkili görünmektedir (Şekil 16).

Şekil 15:

Dinar
merkezde
mevcut
alabalık üretim
tesislerinden
biri

© Can Bilgin

Bölgede geçmişte geçim kaynakları arasında hasırcılığın da önemli bir yer
tuttuğu ve kesilen sazların hasır, minder içi, semeri, çatı ara malzemesi ve
hayvan yemi olarak kullanıldığı bilinmektedir. Çevre köyler için önemli bir
gelir kaynağı olan saz kesimi geleneği 1990’lardan sonra azalarak yok olmuştur.
Benzer biçimde geçmiş yıllarda Temmuz ayında hayvan yemi olarak saz
balyalarının kesimi ve hazırlanması yapılırken günümüzde sadece Eylül ayında
kesime izin verilmektedir. Ancak yılın bu döneminde otların kurumuş olması
nedeniyle hayvan yemi olarak değerlendirilmesi artık mümkün olmamaktadır.

Şekil 16:

Torf çıkarma
işlemi.
2021’de batı
kıyısındaki
faaliyet
2022’de
kuzeydoğuya
genişlemiştir.
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4.2 Ekosistem hizmetleri kıymetlendirmesi

Dip çamuru çıkarma işleminin planın önerdiği gibi sulak alan merkezinde değil
kıyılarda, bazen 100 m’ye ulaşan genişlikte dip kazıma şeklinde gerçekleşmesi
de amaçlananın aksine sulak alanın doğallığını bozan bir faaliyettir. Arazi
gözlemleri su kuşlarının oluşan açık su yüzeylerini diğer biyotoplara oranla daha
fazla kullanmadıkları yönündedir.

Ekosistem hizmetleri, doğal ve yarı doğal ekosistemler ve canlı türlerinin insan
topluluklarına sağladığı ürünler ve hizmetlerdir. Bu konuda ilk akademik
çalışmalar 1990’lı yılların sonlarına dayansa da bunu takip eden süreçte konu
küresel ölçekte önem kazanmıştır. Bu konuda öncü kabul edilen Costanza ve
arkadaşlarının 1997 yılındaki araştırmasında, dünya üzerindeki farklı biyomların
sağladığı 17 hizmetin her yıl küresel ekonomiye ortalama “en az” 33 trilyon ABD
Doları katkı sağladığı ortaya konmuştur [17]. Bu çalışmayla ilk kez doğanın
sağladığı ürün ve hizmetlerin parasal karşılığı küresel ölçekte ekonomik olarak
kıymetlendirilmiştir.

Sulak alanın doğusundan geçen D650 karayolu Eldere Köyü Pınarbaşı mevki
yakınlarında sulak alanın manzara ve serinlik etkisinden yararlanan iki restoran
vardır (Şekil 17). Hemen yakınlarında şu anda oldukça bakımsız durumda bir
kuş gözlem kulesi bulunmaktadır (Şekil 18).

Şekil 17:
Pınarbaşı
Restoran

Şekil 18:
Pınarbaşı
yakınındaki
gözlem kulesi.
Bu tip yapılar
çoğu kez gözlem
yapmaya ya da
yerel ekonomiye
katkıda
bulunmaya
uygun değildir.

© Can Bilgin

EKOSISTEM
HIZMETLERI
KIYMETLENDIRMESI,
DOĞANIN
SAĞLADIĞI ÜRÜN
VE HIZMETLERIN
PARASAL
KARŞILIĞININ
ORTAYA
KONULMASINI
SAĞLAYAN BIR
YAKLAŞIMDIR.

Bu çalışmada Dr. Özge Balkız tarafından Karakuyu Sazlıkları Sulak
Alanı’nın sağladığı belli başlı ekosistem hizmetlerine yönelik bir ekonomik
kıymetlendirme gerçekleştirilmiştir [18]. Çalışma kapsamında, alanda
tanımlanan 11 farklı ekosistem ürün ve hizmeti arasından dördüne, tarımda su
kullanımına, evsel su kullanımına, karbon tutumuna ve rekreasyon ve turizm
hizmetlerine odaklanılmıştır. Kıymetlendirme hesaplamasında kullanılan
yaklaşım ve yöntemin detaylarına Ek 4’te yer verilmektedir.
Karakuyu Sazlıkları Sulak Alanı’nın tarımsal su kullanımının bir ekosistem
hizmeti olarak ekonomik kıymetini belirlemede Fayda Transferi yaklaşımı
kullanılarak yöredeki 7.247 hektar sulu tarım arazisine su tedariği hizmeti yıllık
581.717 Euro olarak hesaplanmıştır.
Dinar ilçe merkezinde kayıtlı 9.780 hanede ortalama aylık 17 m3 su kullanımı
öngörülerek yıllık toplam yaklaşık 2 milyon m3 suyun evsel amaçlı kullanımı
ve tarife bedelinin %85’i düzeyinde bir ödeme istekliliği varsayımıyla her yıl
Karakuyu Sazlıkları Sulak Alanı’ndan sağlanan evsel su tedariği hizmetinin
karşılığı 644.663 Euro olarak hesaplanmıştır.
Rekreasyon ve turizm hizmetinin değerlendirilmesinde sadece Suçıkan Park
Tesisleri kullanımı göz önüne alınmıştır. Fayda Transferi yaklaşımıyla yapılan
kıymetlendirme tesislerin yılın yarısında (6 ay) aktif hizmet vereceği, bunun üç
ayında ziyaretçi sayısının yüksek (günde 300 kişi), geri kalanında ise ortalama
günde 50 kişi olacağı varsayımıyla tesislere her yıl 31.500 ziyaretçi geleceği sulak
alanla bağıntılı rekreasyon hizmetinin kıymetinin yıllık 37.732 Euro olduğu
belirlenmiştir.

© Can Bilgin

Son olarak, sulak alanda karbon tutumu çerçevesinde karbondioksit (CO2) ve
metan (CH4) gazlarının dinamikleri gözetilerek alanın kurutulması durumunda
açığa çıkacak/kaybedilecek miktarlar hesaplanmıştır. Kullanılan Pazar - Piyasa
Fiyatlandırması yöntemi atmosfere salınan her ton karbon gazının küresel
ölçekte yol açtığı zararın (ekonomik maliyeti) karşılığına dayanmaktadır. Güncel
durumda her yıl Karakuyu Sazlıkları Sulak Alanı’nda tutulan toplam 55.459,72
ton karbondioksit eşdeğeri karşılığındaki ekosistem hizmetinin kıymeti
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KARAKUYU
SAZLIKLARI'NIN
KIYMETLENDIRME
ÇALIŞMASINA
DAHIL EDILEN DÖRT
EKOSISTEM HIZMETI
SAYESINDE YILDA
6.642.380 EURO'LUK
DEĞER YARATTIĞI
HESAPLANMIŞTIR.

4.436.777 Euro’dur. Sulak alanın tamamının tarım alanına dönüştürülmek
üzere kurutulması durumunda yaşanacak yıllık kayıp ise 1.275.348 Euro’dur.
Yani toplanda yıllık 5.712.125 Euro değerinde hizmet, Karakuyu Sazlıkları Sulak
Alanı’nın varlığının korunmasıyla elde edilmektedir.
Çalışmanın ortaya koyduğu toplam kıymet değeri yılda 5.700.889 Euro gibi
yüksek bir değerdir (ki bu değere kurutulma sonucunda yaşanacak kayıplar
dahil değildir). Bu rakamlar, Karakuyu Sazlıkları Sulak Alanı tarafından
sağlanan ekosistem hizmetlerinin yerel, bölgesel ve ulusal ölçeklerde öneminin
göstergesidir.
Bu kısıtlı kıymetlendirme hem Karakuyu Sazlıkları’nın yöreye gerçek katkısını
ortaya koymakta, hem de termik santral ve kömür işletmesi gibi yatırımlarda
hesaba katılmayan ekonomik maliyetleri gündeme getirmektedir. Bu bağlamda,
kıymetlendirme çalışmasının sadece Karakuyu Sazlıklarını’nın sağladığı belirli
hizmetleri kapsadığı, ancak santralin inşa edilmesi durumunda Işıklı Gölü’ne ve
Büyük Menderes ırmağına da zarar vereceği vurgulanması gereken bir noktadır.
Dolayısıyla yapılan kıymetlendirme çalışmasının minimum bir değer ortaya
koyduğu, Büyük Menderes yukarı havzasının hidrolojik ve ekosistem bütününün
sağladığı hizmetler açısından burada hesaplanandan daha yüksek kıymet taşıdığı
unutulmamalıdır.
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5. TERMİK SANTRAL VE KÖMÜR
İŞLETMESİNİN BÖLGEDE OLASI ETKİLERİ
SANTRALIN KURU Türkiye’de elektrik üretiminin %31’inin kaynağı olan kömürün [19]
toplam sera gazı emisyonlarının yaklaşık %23’ünden sorumlu olduğu
SOĞUTMA ISTEMIYLE bilinmektedir [20]. Kömürlü termik santraller, iklim üzerindeki
YAPILMASI HALINDE baskılarının yanında bölgesel ölçekte hava kirliliği, su stresi, biyolojik
çeşitlilik kaybı başta olmak üzere bir dizi olumsuz etkiyi beraberinde
2.720.000 M3/YIL, getirmektedir. Raporun bu bölümünde Dinar’da kurulması planlanan
ISLAK KAPALI ÇEVRIM termik santral onu besleyecek kömür madeninin bölgedeki olası etkilerine
değinilmiştir.
SOĞUTMA SISTEMIYLE
YAPILMASI HALINDE ISE 5.1 Planlanan kömür işletmesi ve termik santral için öngörüler
9.250.000 M3/YIL SU Dombayova kömür sahası, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel
IHTIYACI OLACAĞI Müdürlüğü tarafından 2008 yılında başlatılan, “Batı Anadolu Kömür
Projesi” kapsamında yürütülen etüt ve sondajlı arama
ÖNGÖRÜLMEKTEDIR. Aramaları
çalışmaları sonucunda keşfedilmiştir [21]. Çalışmaların yürütüldüğü
Dombayova grabeni yaklaşık olarak 5 ile 7 km genişliğinde, 20 km
uzunluğunda bir çöküntü bölgesidir [22]. Yapılan sondaj çalışmaları ile
yaklaşık 1,525 milyar ton (± 100 milyon ton) rezerve sahip Geç PliyosenKuvarterner yaşlı çökellerin altında oluşmuş, Miyosen-Pliyosen yaşlı
linyitlerin varlığı tespit edilmiştir. Dombayova kömürleri ortalama olarak
1783 kcal/kg alt ısıl değere, %40,57 nem, %18,97 kül, %0,73 külde kükürt
ve %1,25 toplam kükürt içeriğine sahiptirler [22].

MTA, 2013 yılında sahada çıkartılacak kömürün 3500 MW gücünde bir
kömürlü termik santral ile değerlendirileceğini duyurmuşsa da [23] bir
sonraki yıl ÇED süreci tamamlanan 650 MWe kapasiteli Uluköy Termik
Santrali [24] (2022 ortası itibariyle) hayata geçirilememiştir. Rapora
konu olan 500 MW gücündeki Dinar Termik Santrali ise [25] 2018 yılında
EÜAŞ tarafından ön fizibilite istenmesiyle gündeme gelmiş, santral 2020
yılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yatırım listesinde yer almıştır
[26]. Bu rapor çerçevesinde Uluköy ve Dinar termik santrallerinin farklı
yatırımlar oldukları kabul edilse de bu konuda yeterince açık bir belgeye
ulaşılamamıştır.
Kömür yakıtlı bir santralda su en çok soğutma amacıyla kullanılmaktadır.
Başka bir deyişle su verimliliği için ana etken soğutma sisteminin tipidir.
İkinci etken ise ortam sıcaklığı ve kazan-santral verimidir.
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KÖMÜR
MADENCILIĞINDE
KULLANILAN
ASIT MADEN
DRENAJININ SUCUL
EKOSISTEMLERDE
YAŞAYAN TÜRLER
VE SU KAYNAKLARI
ÜZERINDE SON
DERECE OLUMSUZ
ETKILERI OLACAĞINI
SÖYLEMEK
MÜMKÜN.

DİNAR’IN DOĞAL VARLIĞI VE KÖMÜR TEHDİDİ : BÖLGEDE PLANLANAN KÖMÜR MADENİ VE TERMİK SANTRALİN OLASI ETKİLERİ

ciddi olumsuz etkileri olacaktır. Bu şekilde kirlenen su kaynağı, sulanan tarım
alanlarında bitki sağlığını olumsuz etkileyeceği gibi özellikle içme suyu gibi
insan sağlığını ilgilendiren kullanımlarda kaynağı tümden kullanılamaz hale
getirebilir. Benzer biçimde suyun asiditesinin 6.5 pH altına düşmesi alabalık
üretiminde kullanılmasını sakıncalı yapabilir [27].

Santralde kullanılan soğutma teknolojisi niteliği su tüketimini belirleyen en
önemli faktördür. Açık çevrim soğutma sistemlerinde su bir defa kullanıldıktan
sonra kaynağına geri verilmektedir. Bu sistemler MWh başına 95.000-171.000
lt su tüketirler. Islak kapalı çevrim soğutma sistemlerinde su devamlı devr-i
daim yapmaktadır. Doğal veya cebri (fanlı) sirkülasyonun uygulandığı sistemler
ise MWh başına 2.090-3.040 lt su tüketirler. Kuru sistemler soğutma için hiç
su tüketmezler. Hibrid sistemler ise bünyelerinde hem ıslak, hem kuru sistem
elemanları barındırırlar (1.045-2.755 lt/MWh) (O.Aytaç, kiş.gör.).
500 MW gücünde Dinar Termik Santrali’nin hangi soğutma teknolojisini
kullanacağı belirsizdir. Öte yandan 650 MW gücünde Uluköy Termik
Santrali’nde kuru sistem kullanılması öngörülmüştür. Uluköy Santrali örnek
alınarak yapılan hesaplamalara göre Dinar Termik Santralinin yılda 5.200.000
ton kömür ve 240.000 ton kireçtaşı tüketeceği, 770.000 ton kül ve 350.000 ton
alçıtaşı üreteceği öngörülmüştür. Böylesi bir santralde kuru soğutma sisteminin
yılda 2.720.000 m3, ıslak kapalı çevrim soğutma sisteminin ise yılda 9.250.000
m3 su ihtiyacı olacağı tahmin edilmektedir (O. Aytaç, kiş.gör.). Her iki sistemde
de saatte 170 m3 kullanma suyu veya proses fazlası su doğal ortama geri
bırakılacaktır.
Sahanın yoğun tektonik aktiviteler neticesinde şekillenmiş olması ve buna koşut
olarak gelişmiş olan fay ve fay takımlarının varlığı, geçmiş yıllarda meydana
gelen tarihsel ve yıkıcı depremlerin meydana gelmiş olması da önemli bir başka
risk olarak karşımıza çıkmaktadır [22].

Kömür yakan termik santrallerin yarattığı hava kirliliğinin dolaylı sonuçlarından
birisi de asit yağmurlarıdır. Kükürt ve azot oksitler, rüzgârla birlikte atmosfere
ulaştıklarında, su partikülleri ve diğer bileşenlerle tepkimeye girerek sülfürik
asit ve nitrik asit oluştururlar. Yağmur ve kar ile yeryüzüne ulaşan bu asitler, asit
yağmurları olarak adlandırılırlar. Suyun (ve toprakların) asidifikasyonu gerek
sucul, gerek karasal ekosistemin niteliğini değiştirecek boyutlara ulaşabilir ve
bazı türlerin yok olmasına, yeni türlerin gelmesine yol açabilir.
Bunun yanı sıra kömür stoklanan sahalarda kömürün düzensiz depolanması,
toprak ve yeraltı suyu kirliliğine, kömürün yanması sonucu oluşan külün
depolanması ise radyoaktif kirliliğe neden olmaktadır. Uçucu küllerde bulunan
Fe, Zn, Cu, Pb vb. ağır metaller yağmur sularıyla yeraltı suyuna ve içme suyu
kaynaklarına ulaşabilmektedir.
Tablo 1:
Biyoçeşitlilik
ve ekosistem
hizmetler
üzerindeki
potansiyel
etkiler

POTANSİYEL ETKİ

EKOSİSTEM HİZMETİ

Kömür işletmesi

Termik santral

5.2 Biyoçeşitlilik ve ekosistem hizmetleri üzerindeki olası etkiler

İçme suyu (Belediye)

Olumsuz

Olumsuz

Kömür madeni işletmelerinde yaygın görülen bir sorun asit kaya drenajıdır.
Bu durum pirit, sfalerit, galen, kalkopirit vb. sülfitli minerallerin oksijen ve
su ile temas etmesi ve mikroorganizmaların etkisiyle oksidasyona uğrayarak
pH değerinin düşmesi sonucu ortamda bulunan metalleri çözerek bünyesine
almasıyla oluşan düşük pH ve metalik yoğunluğu yüksek drenaj madencilik
faaliyetleri sonucu oluşmuş ise asit maden drenajı (AMD) olarak isimlendirilir.

Tarımsal sulama (DSİ)

Olumsuz

Bilinmiyor*

HES için su**

Etki yok

Etki yok

Tıbbi sülük toplanması

Olumsuz

Olumsuz

DÜZENLEYİCİ

Suyun temizlenmesi

Olumsuz

Olumsuz

KÜLTÜREL

Rekreasyon

Bilinmiyor*

Olumsuz

Turba oluşumu

Bilinmiyor*

Olumsuz

Su döngüsü

Bilinmiyor*

Bilinmiyor*

Gerek yüzey akışının, gerek yeraltı sularının sızma yönü Dombayova’dan
güneye doğru Karakuyu Sazlıkları yönünedir [6]. Asit maden drenajının sucul
ekosistemlerde yaşayan bitki ve hayvanların üremesi, büyümesi ve yaşaması
üzerinden son derece olumsuz etkileri vardır. Özellikle içeriğinde bakır
bileşikleri olan sızıntıların suya karışması başta kabuklu (Crustacea) türleri
olmak üzere omurgasız sucul canlılar için ölümcüldür. Bu durumun tüm besin
zincirini etkilenmesi ve hatta bazı türlerin yok olmasına yol açması olası bir
sonuçtur.
AMD sonucu oluşan asitli suların yeraltı suyu katmanlarına karışması ya da
yeryüzüne çıkması sonucunda yüzey sularına karışmasının içme suyu, tarımsal
sulama, balık üretimi ve diğer amaçlar için tüketilen su kaynakları üzerinde

TEDARİK

DESTEKLEYİCİ

* Proje kapsamında yapılan araştırmanın sağladığı bilgilerle bir sonuca
varmanın mümkün olmadığını ifade eder.
** Değerlendirmede HES için su bırakılmasının diğer kullanımlara göre
öncelikli sayılacağı ve bir kısıtlama yapılmayacağı varsayılmıştır.
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Kömürün yanması sonucu, kazan altında biriken kül ve cüruf, atık su arıtma
tesisinden çıkan arıtma çamurları ve baca gazı kükürt arıtma (desülfürizasyon)
ünitesinden çıkan alçı taşı (jips) geniş alanlarda depolanmakta ve hem
görüntü kirliliğine, hem tarım alanı veya doğal örtü kaybına sebep olmaktadır.
Santral alanının 74 hektar ve kül depolama alanının 80 hektar yer kaplayacağı
hesaplanmıştır (O. Aytaç, kiş.gör.).

Tasarıma bağlı olarak bazı tip termik santrallerde doğadan önemli miktarda
su çekimi ve bu suyun daha yüksek sıcaklıkta ve kimyasallar içererek doğaya
geri verilmesi söz konusudur. Soğutma sularının alıcı ortama verilmeden önce
arıtılması sırasında kullanılan kimyasal maddeler, ünitelerin bakımı sırasında
oluşan atık yağlar gibi endüstriyel nitelikli sıvı atıklar suyun verildiği ortamlarda
kirliliğe neden olmaktadır. Su hazırlama sırasında hipoklorik asit, soda çözeltisi
(kostik), amonyak, polielektrik, tortu önleyici, biyosit (canlı öldürücü) ve oksijen
tutucu kimyasallar; su buhar çevrimi veya azot oksit arıtma sırasında amonyak
ve üre gibi zararlı kimyasallar kullanılmaktadır (O. Aytaç, kiş.gör.). Ayrıca
suyun deşarj sıcaklığının yüksek olması, alıcı ortamdaki yaşamı olumsuz yönde
etkilemektedir. Ancak kuru sistemlerde bu sakıncalar söz konusu değildir.
Yukarıdaki tablo uzman görüşleri çerçevesinde biyoçeşitlilik ve ekosistem
hizmetler üzerinde potansiyel (muhtemel) etkileri özetlemektedir. Bu
değerlendirmede HES için su bırakılmasının diğer kullanımlara göre öncelikli
sayılacağı ve bir kısıtlama yapılmayacağı varsayılmıştır.

5.3 Su tüketimi üzerindeki olası etkiler
Mevcut kullanım değerlerine göre Karakuyu Sazlıkları’ndan yılda 34 hm3 (34

SANTRALDE milyon metreküp) su kullanılmaktadır. Termik santralin tipine göre kuru sistem
KULLANILACAK soğutma sisteminde 2,7 hm , ıslak kapalı çevrim soğutma sisteminde 9,3 hm
yıllık tüketim olacaktır. Her iki sistemden yılda 1,2 hm kullanma ve proses suyu
TEKNOLOJIYE BAĞLI geri
bırakılacak olsa da kimyasal yükü ve/veya ısınma nedeniyle doğal sisteme
OLARAK KARAKUYU geri verilmesi mümkün değildir.
SAZLIKLARI'NDAN Kuru soğutma sistemine sahip bir termik santral mevcut kullanımın % 8’i kadar
SAĞLANAN MEVCUT bir pay çekecektir. Bu pay halihazırda yaklaşık 10.000 kişilik nüfusun içme suyu
SU KULLANIMINA ihtiyacına ve Suçıkan mesire yerinin ihtiyacına karşılık gelmektedir. Islak kapalı
soğutma sistemi ise mevcut kullanımın %27’sine gerek duyacaktır. İklim
ILAVETEN %8 VEYA çevrim
değişikliği ve kuraklaşmanın günümüz su kaynakları üzerinde oluşturduğu
%27 ORANINDA ciddi baskı dikkate alındığında hidrolojik sistemin bu ek yükleri kaldırması
SU ÇEKILMESI olanaksızdır.
GEREKEBILIR. 5.4 Ekonomik yaşam ve insan sağlığı üzerindeki olası etkiler
3

3

3

Ekolojik ve hidrolojik sistemler üzerindeki potansiyel etkilerin yanı sıra
gerek kömür işletmesi gerek termik santral yörede ekonomik yaşamı ve insan
sağlığını da etkileyecektir. Her ikisi de planlama aşamasındaki bu işletmelerde
çalışacak insan sayıları hakkında yeterli bilgi olmamakla beraber yeni bölgesel
istihdam olanakları yaratacakları kuşkusuzdur. Öte yandan, özellikle yer altında
çalışmanın bilinen fiziksel ve psikolojik zorlukları dikkate alındığında bu
olanakların yaygın olumlu etkileri olacağı kuşkuludur. Termik santral ve kömür
işletmesinin işgal ettiği veya kârlı olmaktan çıkmasına sebep olacağı tarım ve
benzeri iş kollarında kayıplara yol açacağı da unutulmamalıdır.

SANTRAL 35 YIL
SÜREYLE ÇALIŞTIĞI
DURUMDA SALACAĞI
PARTIKÜL MADDE,
CİVA, AZOT
OKSIT VE KÜKÜRT
DIOKSIT SONUCU
1.311 ERKEN ÖLÜME
NEDEN OLABILECEK.

Şekil 19:
Türkiye’deki 28
kömürlü termik
santralden
salınan azot
dioksit (NO2)
dağılım modeli,
24 saatlik
maksimum
konsantrasyon,
2019 yılı [28]

Kömür yakan termik santrallerin en geniş yayılımlı çevresel etkisi, yanma sonucu
meydana gelen atıkların (SOX, NOX, CO, CO2, HF, HCl) ve toz emisyonunun (civa
vb. ağır metalleri de içeren partikül madde) oluşturduğu hava kirliliğidir. Asit
yağmuru etkisi de aynı çerçevede ele alınabilir. Termik santrallerin sebep olduğu
hava kirliliğinin toprağa, bitkilere ve insan sağlığına olumsuz etkileri yaygın
olarak bilinmektedir [28, 29]. Bu etkiler arasında astım ve bronşit vakalarından
kaynaklı iş günü kaybı ve erken ölümler önde gelmektedir. Dolayısıyla kirliliğin
yaratacağı sağlık sorunlarının fizibilite hesaplarında genellikle göz ardı edilen gizli
bir maliyeti vardır. Dinarda kurulması planlanan termik santrale ilişkin öngörüler
santralin 35 yıl süreyle çalıştığı durumda neden olacağı partikül madde, cıva, azot
oksit ve kükürt dioksit salımı sonucu 1.311 erken ölüme neden olabileceğini ortaya
koymuştur [30].
Termik santrallerin atmosfere saldıkları kirlilik sadece yakın çevreyle kısıtlı
kalmamaktadır. Modelleme çalışmaları olumsuz etkilerin ne kadar geniş
bir çevrede sorun yaratacağını ortaya koymuştur (Şekil 19). Dinar Termik
Santrali’nden kaynaklanacak hava kirliliğinin (kronik kömür tozu ve zararlı
gazlar etkisinin) Dinar ve Dombayova kırsal yerleşimleri gibi yakın çevre
üzerinde ciddi boyutlarda etkili olması, ayrıca yörede soğuk aylarda güneydoğu,
sıcak aylarda kuzeydoğu yönünden esen hakim rüzgarlar dikkate alındığında [5]

Lejant µg/m3 = kirletici konsantrasyonu; üçgen = kömürlü termik santraller
Haritalar sadece santrallerin neden olduğu “ek” kirlilik yükünü göstermektedir.
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6. ÖNERİLER

sırasıyla Çivril ve Sandıklı ile Keçiborlu, Dazkırı ve Burdur yerleşimlerinin ve
tarım alanlarının etkilenmesi beklenir. Hava kirliliğinin yörede binalarda hasar
ve kirlenmeye yol açması da kaçınılmazdır.

6.1 Doğal yapının korunması ve restorasyon

Son olarak, olumsuz etkiler arasında kömür işletmeciliği sırasında oluşması
muhtemel metan çıkışından kaynaklı riskler ile tasman (çökme) sonucu tarım
alanları ve yol gibi altyapılarda oluşacak hasarları da dikkate almak gerekir (N.
Demirel, kiş.gör.).

Yukarıda sayılan olası etkileri göz önünde bulundurulduğunda bölgedeki
doğal yapının korunması için atılması gereken ilk adım dahilinde
kömürlü termik santral ve maden işletmesine yönelik planlamadan
vazgeçilmesi olduğu açıktır. Söz konusu yapıların neden olacağı kirlilik
yükü ve su stresi gibi etkiler Karakuyu Sazlıkları için kaldırılamaz
boyuttadır. Diğer yandan Karakuyu Sazlıklarının beslediği alanlar
(Gökgöl sulak alanı, Işıklı Gölü ve nihayetinde Büyük Menderes)
düşünüldüğünde bu etkilerin önemli bir kısmının Karakuyu ile sınırlı
kalmayacağı anlaşılmaktadır.

BÖLGEDEKI DOĞAL
VARLIĞIN KORUNMASI
IÇIN ATILMASI
GEREKEN ILK ADIMIN
SANTRAL VE MADEN
IŞLETMESINE
YÖNELIK
PLANLAMADAN
VAZGEÇILMESI
OLDUĞU AÇIKTIR.

Diğer yandan, Karakuyu Sazlıkları’nın günümüze kadar olan dönemde
alan yönetimine ilişkin yanlış uygulamalar nedeniyle de baskı altında
olduğu görülmektedir. DSİ tarafından sulama amacıyla yapılan
müdahaleler (seddeleme ve regülasyon) sonucunda doğal ekolojik
özelliklerini bir ölçüde yitirmiş ve esasen tarımsal sulama hedefine
göre yönetilen yeni hidrolojik rejimi orijinal biyoçeşitliliğinin bir
kısmını kaybetmesine yol açmıştır. Dikkuyruk ve Turna gibi değerli
türlerin yaklaşık 30 yıldır alanda görülmemesi bu değişimin en belirgin
işaretleridir.
Bir başka sorun “temizlik” gerekçesiyle organik göl tabanının
(turbalıkların) torf çıkarma gerekçesiyle ciddi boyutlarda kazınması
ve sulak alanın yapay bir rezervuar haline gelmesine yol açmasıdır. Bu
durumdan son sulak alan yönetim planında [6] doğa koruma, ekoloji ve
limnoloji bilimleri açısından sorunlu bazı kavramlar kullanılarak torf
çıkarmanın yolunun açılması rol oynamış gözükmektedir. Kuşkusuz
tarımsal sulama için kullanım ile ekolojik gereksinimler her zaman
birbiriyle uyumlu olmayabilir. Ancak alanın orijinal ekolojik karakteri ve
biyoçeşitlilik değeri göz önüne alınarak verimli bir tartışma ortamında
farklı sektörlerin ihtiyaçlarıyla sulak alanın ekolojik isteklerinin
bağdaşacağı, hatta ekolojik restorasyona olanak sağlayacağı yeni bir
düzen oluşturulabilir. 2023 yılında süresi bitecek yönetim planının
yenilenme süreci bu hedefe ulaşmak için iyi bir fırsattır.
Bu çerçevede gelecekte su bütçesi ve bütçe bileşenlerinin konum
ve zaman içinde değişimini dikkate alan ve iklim değişiminin su
kaynaklarına etkisi ve iklim değişimine adaptasyon, karşılıklı etkileşen
sistemlerin tanımlanması, ekosistem su ihtiyacının belirlenmesi ve su
kullanım planlamalarının, temsil edici su potansiyeli gibi kavramları
dikkate alan bir yaklaşımla belirlenmesi gerekmektedir.
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7. KAYNAKLAR

6.2 Araştırma ve izleme
Proje sırasında gerek Karakuyu Sazlıkları Yönetim
Planı bünyesinde, gerek alan üzerine yapılmış bilimsel
yayınların bazılarında eksik veya hatalar görülmüştür.
Elde edilen yeni bulgular ışığında, modelleme ve uzaktan
algılama gibi çağdaş teknikleri daha etkin kullanarak su
bütçesi, ekolojik değişim ve uzun dönemli biyoçeşitlilik
izleme alanlarında bilimsel araştırmaların yapılması
gerekli görünmektedir.
Uzun dönemde su seviyesi ve su kimyasal
parametrelerinin yanı sıra Pasbaş Patka, Saz Delicesi
ve diğer odak türlerin düzenli olarak izlenmesi bir
çeşit erken uyarı sistemi olarak işleyeceği gibi aynı
zamanda gerçekleştiği takdirde restorasyon çabalarının
başarısının ölçülmesini de sağlayacaktır.
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EK 1: Alanda tespit edilmiş kuş türleri ve statüleri
Alanda kaydedilmiş kuş türleri için (BB) üremesi kanıtlanmış/yüksek olası
olduğunu, (B) üremenin mümkün ancak belirsiz olduğunu, nb türün göç veya
kışlama sırasında kaydedilmiş olduğunu ifade eder. Bu proje kapsamında 2021
yılı kayıtları Soner Oruç veya Can Bilgin tarafından, 2022 yılı kayıtları Süleyman
Ekşioğlu tarafından yapılmıştır. Notlar sütununda proje kapsamında statüsü
veya varlığı güncellenen türler belirtilmiştir.

41. Evrendilek, F., 2014. Assessing CO2 sink/source strength of a degraded
temperate peatland: atmospheric and hydrological drivers and responses to
extreme events. Ecohydrology, 8 (8): 1429-1445.
42. Plan Bleu, 2016. Economic assessment of ecosystem services provided
by Mediterranean wetlands in terms of climate regulation. Plan Bleu,
Valbonne.

Tablo:
Alandatespit
edilmiş kuş
türleri ve
statüleri

Bilimsel adı

Nergiz
& Tabur
2007
[31]

Akarsu
2016
[32]

e-Bird
20172021
[33]

Bu
çalışma
2021

Bu
çalışma Notlar
2022

1

Tachybaptus
ruficollis

nb

nb

BB

BB

BB

2

Podiceps nigricollis

nb

45. Doğa Koruma Merkezi, 2012. Evaluation of Climate Mitigation Potential
For Yeniçağa Gölü (Bolu) and Akgöl (Konya). Ankara.

3

Podiceps cristatus

(B)

BB

BB

46. Ortaçeşme, V., Özkan, B. ve Karagüzel, O., 2002. An estimation of the
recreational use value of Kursunlu Waterfall Nature Park by the individual
travel cost method. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 26 (1):
57-62.

4

Ardea cinerea

nb

nb

nb

nb

5

Ardea purpurea

(B)

BB

BB

BB

6

Ardea alba

nb

nb

nb

nb

7

Egretta garzetta

nb

nb

nb

8

Ardeola ralloides

(B)

9

Nycticorax
nyxticorax

10

Botaurus stellaris

11

Ixobrychus minutus

43. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 2014. 2013
Supplement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas
Inventories: Wetlands. Switzerland : IPCC, 2014. p. chap 2.
44. Baldocchi, D., Detto, M., Sonnentag, O., Verfaillie, J., Teh, Y. A., Silver,
W., & Kelly, N. M., 2012. The challenges of measuring methane fluxes
and concentrations over a peatland pasture. Agricultural and Forest
Meteorology, 153: 177-187.

nb

nb

nb

nb
(B)

nb

nb
(B)
nb

BB

yeni tür

45

46
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e-Bird
20172021
[33]

Bu
çalışma
2021

Bu
çalışma Notlar
2022

Bilimsel adı

Nergiz
& Tabur
2007
[31]

Akarsu
2016
[32]

e-Bird
20172021
[33]

Bu
çalışma
2021

Bu
çalışma Notlar
2022

BB

BB

BB

28

Circus aeruginosus

BB

nb

BB

BB

BB

(B)

29

Circus macrourus

nb

30

Circus cyaneus

nb

31

Gypaetus barbatus

nb

nb

32

Circaetus gallicus

(B)

nb

33

Accipiter gentilis

nb

34

Accipiter nisus

nb

35

Buteo rufinus

BB

BB

Bilimsel adı

Nergiz
& Tabur
2007
[31]

12

Ciconia ciconia

BB

13

Ciconia nigra

14

Phoenicopterus
roseus

15

Platalea leucorodia

nb

16

Plegadis falcinellus

nb

17

Microcarbo
pygmaeus

nb

nb

18

Phalacrocorax carbo

nb

nb

19

Anser anser

nb

20

Tadorna ferruginea

BB

BB

BB

36

Buteo buteo

(B)

nb

21

Anas platyrhynchos

BB

nb

BB

BB

BB

37

Aquila chrysaetos

BB

(B)

22

Anas crecca

nb

nb

nb

38

Falco vespertinus

nb

23

Mareca penelope

nb

nb

39

Falco eleonorae

nb

24

Anas strepera

nb

nb

40

Falco tinnunculus

(B)

25

Spatula clypeata

nb

nb

41

Falco subbuteo

nb

26

Aythya ferina

nb

nb

42

Alectoris chukar

(B)

27

Aythya nyroca

43

Rallus aquaticus

Akarsu
2016
[32]

nb

nb

(B)

(B)

BB

BB

yeni tür

nb

çevrede
BB

BB

çevrede

BB

çevrede

(B)

çevrede
nb

47

48
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Bilimsel adı

Nergiz
& Tabur
2007
[31]

Akarsu
2016
[32]

e-Bird
20172021
[33]

Bu
çalışma
2021

44

Gallinula chloropus

(B)

nb

(B)

BB

45

Fulica atra

BB

nb

BB

BB

46

Burhinus
oedicnemus

47

Vanellus spinosus

nb

48

Vanellus vanellus

nb

49

Himantopus
himantopus

50

Tringa totanus

51
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Bu
çalışma Notlar
2022

Bilimsel adı

Nergiz
& Tabur
2007
[31]

Akarsu
2016
[32]

e-Bird
20172021
[33]

60

Chlidonias
leucopterus

61

Columba palumbus

nb

62

Columba oenas

nb

yeni tür

63

Columba livia

BB

BB

yeni tür

64

Streptopelia
decaocto

BB

BB

65

Streptopelia turtur

BB

nb

66

Asio otus

Tringa nebularia

nb

67

Athene noctua

(B)

52

Tringa erythropus

nb

68

Apus apus

nb

53

Tringa stagnatilis

nb

yeni tür

69

Apus pallidus

54

Tringa glareola

nb

yeni tür

70

Apus melba

nb

55

Tringa ochropus

nb

71

Alcedo atthis

(B)

nb

56

Actitis hypoleucos

nb

(B)

72

Merops apiaster

nb

nb

57

Calidris pugnax

nb

nb

73

Coracias garrulus

58

Calidris minuta

74

Upupa epops

(B)

BB

59

Chlidonias hybrida

75

Dendrocopos
syriacus

nb

BB

BB

nb

nb

(B)
BB

nb
nb

nb

yeni tür

Bu
çalışma
2021

Bu
çalışma Notlar
2022
(B)

BB

(B)

BB

BB

(B)

(B)
BB

yeni tür

49

50
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e-Bird
20172021
[33]

Bilimsel adı

Nergiz
& Tabur
2007
[31]

76

Melanocorypha
calandra

nb

77

Galerida cristata

BB

78

Alauda arvensis

BB

79

Riparia riparia

80

Hirundo rustica

BB

BB

BB

81

Cecropis daurica

BB

(B)

BB

82

Delichon urbicum

nb

83

Anthus trivialis

nb

84

Motacilla flava

(B)

85

Motacilla cinerea

nb

86

Motacilla alba

BB

87

Luscinia
megarhynchos

nb

88

Phoenicurus
ochruros

nb

89

Saxicola rubetra

90

Saxicola rubicola

(B)

(B)

91

Oenanthe
melanoleuca

nb

(B)

Akarsu
2016
[32]

Bu
çalışma
2021
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Bilimsel adı

92

Oenanthe isabellina

BB

(B)

93

Oenanthe oenanthe

nb

(B)

94

Turdus merula

BB

BB

(B)

95

Turdus philomelos

nb

nb

BB

96

Turdus viscivorus

nb

97

Erithacus rubecula

nb

98

Ficedula albicollis

nb

99

Cettia cetti

BB

BB

100

Acrocephalus
scirpaceus

BB

BB

BB

101

Acrocephalus
arundinaceus

BB

BB

BB

102

Iduna pallida

BB

BB

103

Phylloscopus
collybita

104

Curruca
crassirostris

105

Curruca curruca

nb

106

Curruca
melanocephala

(B)

107

Muscicapa striata

BB
BB

BB

nb

(B)

(B)

BB

BB

(B)
BB
(B)
nb

BB

e-Bird
20172021
[33]

Nergiz
& Tabur
2007
[31]

Bu
çalışma Notlar
2022

BB

yeni tür

BB

Akarsu
2016
[32]

Bu
çalışma
2021

Bu
çalışma Notlar
2022
BB

BB

BB
BB

BB

nb
BB

nb

yeni tür

51

52
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Bilimsel adı

Nergiz
& Tabur
2007
[31]

Akarsu
2016
[32]

e-Bird
20172021
[33]

Bu
çalışma
2021
BB

108

Remiz pendulinus

(B)

109

Aegithalos caudatus

nb

110

Parus major

111

Cyanistes caeruleus

112

Sitta neumayer

113

Lanius nubicus

114

Lanius collurio

BB

115

Lanius minor

nb

116

Oriolus oriolus

117

Sturnus vulgaris

118

Garrulus glandarius

119

Pica pica

120

Corvus monedula

121

Corvus frugilegus

122

Corvus cornix

BB

BB

123

Corvus corax

(B)

(B)

nb
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Bu
çalışma Notlar
2022

Bu
çalışma
2021

125

Passer domesticus

BB

126

Passer montanus

BB

127

Passer
hispaniolensis

128

Fringilla coelebs

129

Chloris chloris

(B)

130

Carduelis carduelis

BB

131

Serinus serinus

132

Spinus spinus

133

Linaria cannabina

134

Emberiza hortulana

BB

135

Emberiza caesia

BB

(B)

136

Emberiza citrinella

BB

nb

137

Emberiza
melanocephala

(B)

138

Emberiza calandra

BB

(B)

BB

BB

BB

nb

BB
BB

BB

yeni tür
BB

(B)
BB

e-Bird
20172021
[33]

Petronia petronia

(B)

BB

Akarsu
2016
[32]

124

nb
BB

Bilimsel adı

Nergiz
& Tabur
2007
[31]

BB

BB

BB

Bu
çalışma Notlar
2022

(B)
BB

BB

BB

nb

BB

BB

nb
(B)

(B)

BB

BB

nb
(B)
BB

BB

BB
yeni tür
BB

nb
BB
BB

BB

BB

yeni tür

53

54
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EK 2: Alanda tespit edilmiş endemik bitki türleri ve statüleri
Familya Adı

Tablo:
Alanda tespit edilmiş endemik bitki türleri ve
statüleri [15]

Yayılma
Fitocofrafik IUCN
(Dar/
Tehlike
Bölge ve
Endemizm Kategorisi Geniş)

Caryophyllaceae

Tür Adı

Minuartia
anatolica (Boiss.)
Woron. var.
arachnoidea
McNeill
Saponaria
prostrata Willd.
subsp. prostrata

55

Yayılma
Fitocofrafik IUCN
(Dar/
Tehlike
Bölge ve
Endemizm Kategorisi Geniş)

Türkçe
Adı

Lokalite

-

B3- Afyon Dinar;
Karakuyu

Endemik

LR(lc)

Geniş

Sabun otu

B3-Afyon-Dinar;
Karakuyu

Endemik

LR(lc)

Geniş

Familya Adı

Tür Adı

Türkçe
Adı

Lokalite

Acanthaceae

Acanthus hirsutus
Boiss.

Tüylü
ayıpençesi

B3-Afyon-Dinar;
Karakuyu

Endemik

LR(lc)

Geniş

Caryophyllaceae

-

B3-Afyon-Dinar;
Karakuyu

Endemik
İran-Turan

LR(lc)

Geniş

Fabaceae

tGeven

B3-Afyon-Dinar;
Karakuyu

Endemik
İran-Turan

LR(lc)

Geniş

-

B3-Afyon-Dinar;
Karakuyu

Endemik
İran-Turan

Astragalus
wiedemannianus
Fischer

LR(lc)

Geniş

Papatya

B3-Afyon-Dinar;
Karakuyu

Endemik
İran-Turan

LR(cd)

Geniş

Fabaceae

"Dorycnium
pentaphyllum
Scop. subp.
Haussknechtii
(Boiss.) Gams"

-

B3-Afyon-Dinar;
Karakuyu

Endemik
İran-Turan

LR(lc)

Geniş

Fabaceae

Melilotus bicolor
Boiss. et bal.

Oğul otu

B3-Afyon-Dinar;
Karakuyu

Endemik
İran-Turan

LR(lc)

Geniş

Fabaceae

Onobrychis
armena Boiss. Et
Huet

Korunga

B3-Afyon-Dinar;
Karakuyu

Endemik
İran-Turan

LR(lc)

Geniş

Fabaceae

Trigonella rostrata
(Boiss. et Bal.)
Üçgül
Boiss.

B3-Afyon-Dinar;
Karakuyu

Endemik
İran-Turan

LR(cd)

Geniş

Illecebraceae

Paronychia
dudleyi Chaudhri

B3-Afyon-Dinar;
Karakuyu

Endemik

LR(lc)

Geniş

Lamiaceae

Origanum spyleum
Tükrük otu
L.

B3-Afyon-Dinar;
Karakuyu

Endemik
İran-Turan

LR(nt)

Geniş

Illecebraceae

Paronychia
dudleyi Chaudhri

B3-Afyon-Dinar;
Karakuyu

Endemik
İran-Turan

LR(lc)

Geniş

Apiaceae
Apiaceae
Asteraceae

Bupleurum
heldeichii Boiss. Et
Bal.
Bupleurum
sulphureum Boiss.
Et Bal.
Anthemis wallii
Hub.-Mor. Et
Reese

Asteraceae

Cousinia iconica
Hub.-Mor.

-

B3-Afyon-Dinar;
Karakuyu

Endemik
İran-Turan

LR(cd)

Geniş

Asteraceae

Tripleurospermum
callosum (Boiss. &
Heldr.) E.Hossain

-

B3-Afyon-Dinar;
Karakuyu

Endemik

LR(lc)

Geniş

Boraginaceae

"Moltkia aurea
Boiss."

-

B3-Afyon-Dinar;
Karakuyu

Endemik
İran-Turan

LR(lc)

Geniş

Emzik otu

B3-Afyon-Dinar;
Karakuyu

Endemik
İran-Turan

LR(lc)

Geniş

Çiriş otu

B3-Afyon-Dinar;
Karakuyu

Endemik
İran-Turan

LR(lc)

Geniş

Campanula lyrata
Lam. subsp. lyrata

Çan çiçeği

B3-Afyon-Dinar;
Karakuyu

Endemik

LR(lc)

Geniş

Arenaria
ledebouriana Fenzl
var. ledebouriana

-

B3-Afyon-Dinar;
Karakuyu

Endemik

Boraginaceae
Rubiaceae
Campanulaceae

Caryophyllaceae

Onosma
bornmuelleri
Hausskn.
Asperula
stricta subsp.
latibracteata

LR(lc)

Geniş

-
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Türkçe
Adı

Lokalite
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Tür Adı

Lamiaceae

Origanum spyleum
Tükrük otu
L

B3-Afyon-Dinar;
Karakuyu

Endemik
İran-Turan

LR(lc)

Geniş

Lamiaceae

Salvia cryptantha
Montbret et Aucher Adaçayı
ex Bentham

B3-Afyon-Dinar;
Karakuyu

Endemik
İran-Turan

LR(lc)

Geniş

Lamiaceae

Thymus longicaulis
Kekik
subsp. chaubardii

B3-Afyon-Dinar;
Karakuyu

Endemik

LR(lc)

Geniş

Linaceae

Linum hirsutum L.
ssp. anatolicum

Keten

B3-Afyon-Dinar;
Karakuyu

Endemik
İran-Turan

LR(lc)

Geniş

Rhamnaceae

Rhamnus petiolaris
Cehri
Boiss.

B3-Afyon-Dinar;
Karakuyu

Endemik

LR(lc)

Geniş

B3-Afyon-Dinar;
Karakuyu

Endemik

LR(lc)

Geniş

B3-Afyon-Dinar;
Karakuyu

Endemik
İran-Turan

LR(lc)

Geniş

B3-Afyon-Dinar;
Karakuyu

Endemik
Doğu
Akdeniz

LR(lc)

Verbascum
cherianthifolium
Scrophulariaceae
Boiss. var.
heldreichii
Liliaceae

Liliaceae

Sığır
kuyruğu

Allium scabrifolium Yabani
Boiss.
soğan
Gagea bithynica
Pascher

Altın yıldız

EK 3: Drone görüntüleri

Yayılma
Fitocofrafik IUCN
(Dar/
Tehlike
Bölge ve
Endemizm Kategorisi Geniş)

Familya Adı

Geniş

57

Gerçekleştirilen drone ile fotoğraf çekimi Türkiye’de ilk defa bu ölçekte
yapılmıştır. Görüntüler incelendiğinde alanda herhangi bir sukuşu/balıkçıl
kolonisine rastlanmamıştır. Öte yandan alanın Haziran 2021 itibariyle durumu
çok ayrıntılı bir şekilde belirlenmiş, su yüzeyinin nitelikleri (bitki tipi, su aynası)
kaydedilmiştir. Yüksek potansiyel gösteren bu yöntem hakkında daha fazla bilgi
vermek üzere aşağıda iki fotoğraf detayı sunulmuştur. İlk fotoğrafta bir balıkçıl
ve gölgesi (kırmızıyla çevrili) görülürken ikinci fotoğrafta suya serilmiş (kaçak)
balık ağı ince bir çizgi halinde anlaşılmaktadır.
Şekil 1:
Drone
çekimlerinde
tespit edilen
balıkçıl ve
gölgesi

Şekil 2:
Drone
çekimlerinde
tespit edilen
kaçak balık ağı

58
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EK 4: Ekosistem hizmetleri kıymetlendirmesi
Bu çalışmada Karakuyu Sazlıkları Sulak Alanı’nın sağladığı belirli
başlı ekosistem hizmetlerine yönelik bir ekonomik kıymetlendirme
gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın zaman kısıtları doğrultusunda, sulak alanın
sağladığı tüm ekosistem hizmetlerinin toplam ekonomik değerlendirilmesi değil,
literatür verileri ve masabaşı çalışmalar doğrultusunda değerlendirilebilecek
ekosistem hizmetlerine odaklanılmıştır. Karakuyu Sazlıkları Sulak Alanı’nın
yerel, ulusal ve küresel ölçeklerde sağladığı tüm ekosistem ürün ve hizmetlerinin
değerlendirilmesi için detaylı alan çalışmaları ve anketlerin yapılması
gerekecektir. Çalışmanın ilk adımında alandaki farklı ekosistem ürün ve
hizmetlerinin neler olduğu araştırılmış ve bunun için Karakuyu Sazlıkları Sulak
Alan Yönetim Planı (2019-2023) verilerinden faydalanılmıştır (Tablo 1).

Ekosistem Ürün ve
Hizmet Sınıfları

Tedarik

Düzenleyici

Kültürel
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*Bu bölüm Dr. Özge Balkız tarafından hazırlanmıştır

Tablo 1:
Karakuyu
Sazlıkları
Sulak Alanı’nın
sağladığı
ekosistem
hizmetleri ve
kıymetlendirme
çalışmasına
dahil edilen
ürün ve
hizmetler
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Ekosistem Ürün ve Hizmetleri

Kıymetlendirmeye
Dahil Edilenler

Yaklaşım

Tarımda su kullanımı

X

Fayda Transferi
(Benefit Transfer)

Evsel su kullanımı

X

Fayda Transferi
(Benefit Transfer)

Yeraltı suyu besleme

-

NA

Sulak alan ürünleri

-

NA

Enerji üretimi

-

NA

Taşkın kontrolü

-

NA

Sediman tutumu

-

NA

Suyun temizlenmesi

-

NA

Karbon tutumu

X

Pazar-Piyasa
Fiyatlandırması
(Market Pricing)

Biyoçeşitlilik rezervuarı

-

NA

Rekreasyon ve turizm

X

Fayda Transferi
(Benefit Transfer)

Çalışma kapsamında, alanda tanımlanan 11 farklı ekosistem ürün ve hizmeti
arasından 4’üne odaklanılmıştır. Bunlar; tarımda su kullanımı, evsel su
kullanımı, karbon tutumu ve rekreasyon ve turizm hizmetleridir. Bu raporda, bu
4 alandaki kıymetlendirme çalışması detaylandırılmaktadır.

1. Tarımda Su Kullanımı
Sulak alanların tarımsal faaliyetlerin gerçekleşmesindeki su tedariği hizmetleri
büyük önem taşımaktadır. Karakuyu Sazlıkları Sulak Alanı da varlığıyla bölgedeki
sulu tarım uygulamalarını destekleyen en önemli unsurdur. Dinar ilçesinin yüz
ölçümü 128.735 hektardır. Bunun 45.279 hektarı (ha) tarım alanıdır ve 42.553
hektarda sulu, 2.726 hektarda ise kuru tarım uygulamaları hayata geçirilmektedir.
Tarım alanlarının kullanılış amaçlarına göre dağılımına bakıldığında tarla alanı
(41.802 ha), sebze alanı (917 ha), meyve alanı (1.343 ha), süs bitkileri (112 ha),
nadas alanı (1.015 ha), diğer alan (90 ha) olmak üzere toplam 45.279 hektardır.
Tarım alanlarında hububat, patates, şekerpancarı, haşhaş, turşuluk salatalık gibi
bitkisel üretimi ile önemli merkezlerinden biridir [34]. Çalışma kapsamında DSİ
yetkilileri ile yapılan görüşmelerde Karakuyu sazlıklarından alınan suyla yapılan
sulamanın, 7.247 hektarlık bir alanı kapsadığı bilgisi verilmiştir.
Tarımsal faaliyetlerde kullanılan suyun tek başına kıymetlendirilebilmesi için
farklı yaklaşımlar mevcuttur. Örneğin Croitoru ve ark. [35] yayınında, tarımsal
uygulamalardaki su kaynaklarının etkisini ayırt edebilmek için su dışındaki
masraf kalemleri (gübre, toprağın hazırlanması, pestisitler, işçilik, kiralar,
vd.) ile kar arasındaki fark suya atfedilmiştir. Bir başka örnek çalışmada [36],
üreticilerin tarımsal uygulamalarda kullanılan birim suya (m3) tarife bedelinin
ne kadar üzerinde ödeme yapmaya hazır oldukları ile ilişkili olmuştur. Ödeme
İstekliliği (Willingness to Pay; WTP) bu kapsamda sıklıkla kullanılan bir
yaklaşımdır ve bu değer tüketicilerin bir ürün için vermeye hazır oldukları üst
sınır ekonomik değeri tanımlar. Bunun ortaya konması da anket çalışmaları
yoluyla yapılır; katılımcılara farklı senaryolar sorularak (örneğin mevcut durum
ve hipotetik bir durum farkı) bir değerlendirme yapmaları istenir. Böylelikle
birçok farklı dinamiğin söz konusu olduğu ve bir kaynağın finansal değerini
gösteren piyasa koşullarından farklı olarak tüketiciler nezdinde sağlanan
hizmetin değerinin yani hizmetin ekonomik değerinin belirlenmesi mümkün
olmaktadır.
Bu çalışmada alanda üreticilerden detaylı veri ve alansal bilgi toplamak söz
konusu olmadığı için, Aydoğdu [36] yayınındaki çıktılar kullanılmıştır . Farklı
ancak benzer alanlardaki çalışmaların sonucunda üretilen bilgiler ve belirli
katsayıların kullanılmasına literatürde Fayda Transferi (Benefit Transfer)
denmektedir. Tarımsal Su Kullanımı ekosistem hizmeti kıymetlendirmesinde
de bu araştırma sonucundan elde edilmiş Ödeme İstekliliği (WTP) katsayıları
temin edilmiştir. Bu çalışmadaki alan değerlendirmeleri 2011 yılında yapılmış ve
Ödeme İstekliliği hektar bazında 234,7 TL olarak hesaplanmıştır.
Karakuyu Sazlıkları Sulak Alanı’nın tarımsal su kullanımının bir ekosistem
hizmeti olarak ekonomik kıymetini belirlemede Fayda Transferi yaklaşımı
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2. Evsel Su Kullanımı

kullanılmıştır. Aydoğdu (2016) çalışması kapsamında 2011 yılı için üretilen
birim değerin güncel karşılığı için ilk olarak enflasyon oranı göz önüne alınmıştır
[36]. Bunun için tüketici fiyat endekslerine dayalı yıllık enflasyon değeri 2011
ile 2021 yılları arasındaki değerler kullanılmıştır [37]. Bunun sonucunda 2021
yılı Ödeme İstekliliği değeri 802,7 TL olarak hesaplanmıştır (Tablo 2 ve Tablo
3). Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 2021 ortalama Euro kuru (10,00)
kullanılarak bu değer hektar bazında yıllık 80,27 Euro olarak hesaplanmıştır.
Tablo 2:
Tüketici fiyat
endekslerine
dayalı yıllık
enflasyon
değerleri [37]

Tablo 3:
Enflasyon
uygulanmış
Ödeme
İstekliliği
değerleri

Yıl

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Enflasyon (%)

10,45

6,16

7,4

8,17

8,81

8,53

Yıl

2017

2018

2019

2020

2021

Enflasyon (%)

11,92

20,3

11,84

14,6

36,08

Yıl

Değer

Yıl

Değer

2011

234,70

2017

382,57

2012

249,16

2018

460,23

2013

267,60

2019

514,72

2014

289,46

2020

589,87

2015

314,96

2021

802,70

2016

341,82

Karakuyu Sazlıkları Sulak Alanı’nın tarımda su kullanımı toplam yıllık
değerlendirmesini yapabilmek için ilçedeki toplam sulanan alan büyüklüğünün
göz önüne alınması gerekmektedir. Bu doğrultuda, 7.247 hektar sulu tarım
arazisine, Karakuyu Sazlıkları Sulak Alanı kaynaklarının su tedariği hizmeti
yıllık 581.717 Euro olarak hesaplanmıştır.
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Sulak alanlar, evsel ve endüstriyel kullanımda su tedariği anlamındaki
temel kaynaklardır. Bu hizmete erişim için farklı belediyeler tarafından
farklı tarifler uygulanmaktadır. Ancak birçok ekosistem hizmeti için geçerli
olduğu gibi, pazar koşulları, ekosistem hizmetlerinin ekonomik karşılığını
belirlemek için yeterli değildir. Bu kapsamda esas olarak yapılması gereken
değerlendirme, kullanıcıların bu hizmetin sürdürülmesi için vermeye hazır
oldukları değerdir (Ödeme İstekliliği; WTP). Evsel su kullanımı hizmetinde
de bu yaklaşım gözetilmiştir. Bu değerlendirmeler, tüketicilerle yapılacak
anketler doğrultusunda alan bazında yapılabilmektedir, ancak bu çalışmada
alanda doğrudan bir anket çalışması yapılamadığı için bu kapsamdaki
katsayılar Croitoru ve ark. [35] yayınında verilen değerlerden (Scandizzo ve
ark. [38]) elde edilmiştir (Fayda Transferi). Evsel Su Kullanımı ekosistem
hizmeti kıymetlendirmesinde de hem piyasa koşulları araştırılmış hem de fayda
transferiyle kıymetlendirmede kullanılacak, Ödeme İstekliliği (WTP) katsayıları
temin edilmiştir.
Dinar ilçesindeki kayıtlı hane sayısı 9.780’dir. Bu çalışmada hanelerin ortalama
aylık 17 m3 su kullanımı olacağı öngörülmüş ve bunun sonucunda ilçede toplam
yıllık yaklaşık 2 milyon m3 suyun evsel amaçlı kullanılacağı hesaplanmıştır.
Afyonkarahisar ilinin 2022 Nisan ayı aylık 11-40 m3 su kullanım bedeli 2,84
TL olarak verilmektedir [39]. Croitoru ve ark. [35] yayınından faydalanarak,
tüketicilerin bu hizmetten yararlanma konusundaki Ödeme İstekliliği’nin (WTP),
tarife bedelinin %85 üzerinde olacağı öngörülmüştür. Bu da aylık 5,25 TL’ye
karşılık gelmektedir. Toplam değerler düşünüldüğündeyse (2 milyon m3/yıl),
güncel tarifeler üzerinden evsel su kullanımı için su tedariği hizmetinin finansal
değeri 5,6 milyon TL iken, bunun ekonomik değeri 10,5 milyon TL olmuştur. 1
Nisan 2022 Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Euro kuru kullanıldığında (16,3)
her yıl Karakuyu Sazlıkları Sulak Alanı’ndan sağlanan evsel su tedariği hizmetinin
karşılığı 644.663 Euro olarak hesaplanmıştır (Tablo 4).
Tablo 4:
Evsel Su
Kullanım
ekosistem
hizmet

2022
Nisan
Tarifesi

%85
WTP

Finansal değer/ Ekonomik
yıl (TL)
değer/yıl (TL)

Ekonomik
değer/yıl
(Euro: 16,3)

2,84

5,25

5.680.000

644.663

10.508.000
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3. Karbon Tutumu
Küresel ölçekte günümüzde en çok tartışılan konulardan biri de iklim
değişikliğidir. İklim değişikliğiyle mücadele konusunda doğal ekosistemlerin
sağladıkları azaltım işlevi (mitigasyon; atmosferdeki karbon ve diğer sera
gazlarının tutulması), yerel, ulusal ve küresel ölçeklerde insan toplumlarına
koruma sağlamaktadır. Bu konuda özellikle ormanların işlevi tanınsa da
sulak alanlar, özellikle de turbalıklar atmosferdeki karbonu tutarak, iklim
değişikliğinin azaltımı konusunda büyük görev üstlenmektedir. Turbalıklar
suya doygun koşullarda yüksek organik maddenin biriktiği sulak alanlardır. Bu
anlamda önemli karbon yutaklarıdır ancak kurutulmaları durumunda atmosfere
çok ciddi sera gazı salımları söz konusu olmaktadır. UNEP [40] raporunda
turbalıkların küresel ölçekte ormanlardan iki kat daha çok karbon tutabildiği ve
bu anlamda karasal ekosistemler içinde karbon tutumu anlamında en önemli
ekosistemin turbalıklar olduğunun altını çizmektedir. Karakuyu Sazlıkları Sulak
Alanı da barındırdığı 1.185 hektar turbalık alanıyla, ülkemizdeki önemli turbalık
alanlardan biridir.
Bu çalışmada, Karakuyu Sazlıkları Sulak Alanı’ndaki karbondioksit (CO2) ve
methan (CH4) gazlarının dinamikleri ele alınmıştır. Alanda doğrudan ölçüm
çalışmaları olmadığı için ulusal ve uluslararası literatürde sağlanan katsayılar
doğrultusunda hesaplamalar yapılmıştır. Bu kapsamda iki ayrı değerlendirme
yapılmıştır; ilkinde alanın güncel durumunda ne kadar karbondioksit
ve metan gazı emisyonunundan (salımı veya tutulması) sorumlu olduğu
değerlendirilmiştir. İkinci değerlendirmede ise teorik bir değişim senaryosu ele
alınmış ve alanın tarım arazisine dönüştürülmek üzere tamamının kurutulması
durumunda bu değerlerin nasıl değişeceği hesaplanmıştır. Kıymetlendirme
çalışması da Pazar-Piyasa Fiyatlandırması (Market Pricing) kullanılarak
yapılmıştır. Çalışmanın detayları aşağıda verilmektedir.
Güncel veriler, Karakuyu Sazlıkları’nın toplam yüzölçümüm 1.185 hektar
olduğu ve bunun 31 hektarının turba olarak çıkartıldığı yönündedir (Kişisel
görüşmeler). Bir turbalık alanda atmosfere salınan karbondioksit gazlarının
ölçümü detaylı ölçümlerin kurulacak istasyonlarla yapılmasını gerektirmektedir
(örn., Evrendilek 2014 [41]). Karakuyu Sazlıkları özelinde böyle bir çalışma ve
veri olmadığı için, alandaki doğal karbondioksit tutumu dinamiklerine yönelik
kullanılabilecek katsayılar, Türkiye’deki başka bir alan verilerinden aktarılmıştır
(Fayda Transferi). Bu kapsamda Evrendilek [41] tarafından Yeniçağa Sulak
Alanı için yapılan değerlendirmeler kullanılmıştır [42]. İkinci olarak IPCC’nin
2014 yılında yayınladığı, küresel ölçekte kurutulmuş ve tarım arazilerine
dönüştürülmüş turbalıklardaki karbondioksit ve metan gazlarının emisyon
faktörü (salımı veya tutulması) katsayıları kullanılmıştır [43]. Bu katsayılarla
yapılan hesaplamalar Tablo 5’de verilmektedir. Son olarak doğal olarak
turbalıkların ne kadar metan gazı saldıklarına dair bir katsayı bulunmadığı için
bu konudaki katsayılar Baldocchi ve ark. [44] yayınından alınmıştır.

Alan Tipi

Birim alandaki
emisyon faktörü Veri Kaynağı
(CO2 t.ha-1.yıl-1)

Azaltım
Yüzey Alanı
katsayısı
(ha)
(%30)*

Toplam

Turba çıkartımı

10.276

IPCC, 2014

31

30%

222.99

Kurutulmamış
alanlar

-69.388

Yeniçağa Verileri
(Evrendilek,
1.154
2014)

30%

-56.051,63

Güncel

1.185

Toplam

Tamamı
Kurutulmuş

(CO2 t.yıl-1)

-55.828,64

Turba çıkartımı

10.276

IPCC, 2014

31

30%

222,99

Tarım arazisine
dönüştürülme

19.451

IPCC, 2014

1.154

30%

15.712,52

Toplam
Tablo 5:
Karakuyu Sazlıkları
Sulak Alanı’nın
güncel durumda
ve tamamının
tarım arazisine
dönüştürülmek
üzere kurutulduğu
durumdaki
karbondioksit (CO2)
salım dinamikleri

1.185

63

15.935,51

*Turba katmanında bulunan ve sera gazlarının tutumu ile etkileşimi
olmayan kil tabakasının etkisi için Yeniçağa turbalıklarındaki çalışmayla
uyumlu şekilde Karakuyu Sazlıkları Sulak Alanı’nda da %30'luk bir azaltım
uygulanmıştır [45]

Tablodan görüleceği gibi, Karakuyu Sazlıkları Sulak Alanı güncel doğal
durumunda yalnızca 31 hektarında turba çıkartımı yapılan bir turbalık
alandır. Bu kapsamda da her yıl 55.828,64 ton karbondioksit salınmasını
engellemekte, yani tutmaktadır. Ancak alanın doğal turbalıklarının tarım
arazisine dönüştürülmek üzere kurutulması durumunda her yıl 15.935,51 ton
karbondioksitin atmosfere salınmasına neden olacaktır. Yani doğal halinde
yüksek oranda karbondioksit tutan alan, bir salım kaynağı haline gelecektir.
Karbondioksit gazı için yapılan bu hesaplamalar, metan gazı için de yine farklı
katsayılar kullanılarak gerçekleştirilmiştir (Tablo 6).
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Tablo 6:
Karakuyu
Sazlıkları Sulak
Alanı’nın güncel
durumda ve
tamamının
tarım arazisine
dönüştürülmek
üzere kurutulduğu
durumdaki metan
(CH4) salım
dinamikleri

Alan Tipi

Güncel

Turba çıkartımı
Kurutulmamış
alanlar

Birim alandaki
emisyon faktörü
Veri Kaynağı
(kg NH4 ha-1.
yıl-1)

Yüzey
Alanı
(ha)

Toplam
(NH4 t.yıl-1)

6.100

IPCC, 2014

31

0,13

114,01

Baldocchi, et al.,
2012 (Kaliforniya
1.154
sulak alanı
verileri)
1.185

Toplam

Tamamı
Kurutulmuş
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92,10

92,23

Turba çıkartımı

6.100

IPCC, 2014

31

0,13

Tarım arazisine
dönüştürülme

1.800

IPCC, 2014

1.154

1,45

Toplam

1.185

1,59

Tablodan görülebileceği gibi, karbondioksitten farklı olarak turbalıklar doğal
durumlarında atmosfere daha çok metan salmaktadır. Güncel durumda bu
rakam her yıl 92,23 ton metan salımı gerçekleşen sulak alanın tamamının
kurutulması durumunda yılda 1,59 tona düşmektedir.
Çalışmada veri yetersizliği nedeniyle diğer sera gazlarıyla ilgili bir
hesaplama yapılmamıştır. Karbondioksit ve metan gazları üzerinden yapılan
değerlendirmenin ikinci aşamasında bu birimleri ortak bir değişkene, yani
karbon üzerinden değerlendirmeye gidilmiştir.
Karbondioksit hem diğer sera gazlarına göre atmosferde çok miktarda
bulunması hem de uzun süre atmosferde kalması nedeniyle bu anlamda
en öne çıkan sera gazıdır. Farklı sera gazlarının iklim değişikliğine nasıl
etkilerinin olduğu, bu konudaki en önemli gaz olan karbondioksit üzerinden
değerlendirilmektedir. Bazı gazların miktarı atmosferde az bulunsa da yüksek
oranda enerji emdikleri için ısınmaya etkileri daha yüksek olabilir. Farklı sera
gazlarının ısınmaya etkilerini belirlemede ve buna bağlı hesaplamaları yapmada
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farklı yöntemler kullanılabilir. Bunlardan en çok kullanılan yöntemlerden
Küresel Isı Değişimi Potansiyeli (Global Temperature Change Potential; GTP)
kullanılmıştır.
Küresel Isı Değişimi Potansiyeli (Global Temperature Change Potential; GTP):
Belirli bir zaman dilimi süresince küresel ortalama yüzey sıcaklarındaki değişime
neden olan sera gazı salımlarına bakan bir ölçüdür. Karbondioksite kıyasla
verilen bu ölçü, doğrudan ısınma ile ilişki kurduğu için avantajlıdır, ancak
kullanılan zaman periyoduna bağlı olarak değeri değişkenlik göstermektedir. Bu
çalışmada 100 yıllık bir süreçte bu etkiler değerlendirilmiştir (Tablo 7).
Tablo 7:
Çalışmada
kullanılan
Küresel Isı
Değişimi
katsayıları [42]

GTP
Sera gazları

20 yıl

100 yıl

CO2

1

1

CH4

57

4

Bu katsayılar kullanılarak alanda güncel durumda ve tamamının kurutulması
durumunda 100 yıllık dönemde karbondioksit eşdeğeri kaç ton gaz salınacaktır
hesaplanmıştır (Tablo 8).
Tablo 8:
Karbondioksit
eşdeğeri salım
hesaplamaları
(Küresel Isı
Değişimi
Potansiyeli
kullanılarak)

CO2

CH4

Güncel durum (t CO2-eq)

-55.828,64

92,23

Toplam

-55.459,72
(=-55.828,64 + 4*92,23)

Tamamı kurutulduğunda
(t CO2-eq)

15.935,51

Toplam

1,59

15.941,85
(=15.935,51+4*1,59)

Bu hesaplamalar doğrultusunda, Karakuyu Sazlıkları Sulak Alanı’nda güncel
durumda ve alanın tamamının kurutulup tarıma açıldığı senaryoda ne kadar
karbon eşleniği salım olacağı hesaplanmıştır. Bu değerlerin ekonomik bir değere
dönüştürülebilmesi için farklı yöntemler mevcuttur. Bu çalışmada, ekonomik
değerlendirme için Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) 2021 yılı
piyasa fiyatları olan 80 Euro/ton kullanılmıştır (https://ember-climate.org/
data/data-tools/carbon-price-viewer/). Küresel sera gazı salımlarını maliyet
etkin bir biçimde azaltmayı hedefleyen bu ticaret sistemlerinden Avrupa
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Birliği ölçeğinde faaliyet gösteren AB ETS rakamları, Türkiye’de ulusal bir
zorunlu karbon pazarı henüz oluşturulmamış olduğu için uygun değerler olarak
seçilmiştir. Bu rakamlar doğrultusunda güncel durumda her yıl Karakuyu
Sazlıkları Sulak Alanı’nda tutulan toplam karbon karşılığındaki ekosistem
hizmetinin kıymeti 4.436.777 Euro’dur. Karakuyu Sazlıkları Sulak Alanı’nın
tamamının tarım alanına dönüştürülmek üzere kurutulması durumunda
yaşanacak yıllık kayıpsa 1.275.348 Euro’dur. Yani toplamda 5.712.125 Euro/
yıl’lık bir hizmet, Karakuyu Sazlıkları Sulak Alanı’nın varlığının korunmasıyla
elde edilmektedir. Bu da hektar başına 4.820 Euro’ya karşılık gelmektedir.
Bu rakamlar, Karakuyu Sazlıkları Sulak Alanı tarafından sağlanan bu hizmetin
yerel, bölgesel ve ulusal ölçeklerde öneminin göstergesidir.

İnsanların doğada gerçekleştirdikleri rekreasyonel aktiviteler ve buna bağlı
sağlanan fayda çalışmalarının değerlendirilmesi ve kıymetlendirilmesi farklı
şekillerde gerçekleştirilebilmektedir. Bu konuda yaygın olarak kullanılan
yaklaşımlardan biri Seyahat Maliyet Analizi’dir (Travel Cost Method). Bu
yaklaşımda, insanların bir alandaki rekreasyon hizmetinden yararlanmak
üzere ödemeye hazır oldukları değer göz önüne alınmaktadır. Burada
anket çalışmalarıyla, ziyaretçilerin bu alana ulaşmak için yaptıkları seyahat
maliyeti ve diğer değişkenler konularında detaylı bilgi toplanmakta, bunun
üzerinden de Tüketici Rantı (Consumer Surplus) hesaplanmaktadır. Tüketici
rantı, ziyaretçilerin güncel olarak seyahat maliyetleri ile gittikleri yerde
faydalanacakları rekreasyon ve turizm hizmeti için vermeye hazır oldukları
değer arasındaki farktır. Karakuyu Sazlıkları Sulak Alanı rekreasyon ve
turizm hizmeti ekonomik değerlendirmesinde bu kapsamda detaylı anket
çalışmaları gerçekleştirilemediği için, Fayda Transferi yöntemi kullanılarak bir
kıymetlendirme yapılmıştır. Bu kapsamda Türkiye’de benzer özellikle sahip
başka bir alanda üretilen Tüketici Rantı değeri bu çalışmaya uygulanmıştır.
Bu çalışmada kullanılan değerler Ortaçeşme ve ark. (2002) yayınından ve
Antalya’da bulunan Kurşunlu Şelaleri’nden gelmektedir [48]. Bu çalışmada,
Kurşunlu Şelaleri’ndeki rekreasyon ekosistem hizmetinin kıymetlendirilmesinde
Tüketici Rantı olarak (1999 yılı değerleriyle) 53.648 TL değerlendirilmiş ve
alanın toplam değeri, bu rakamın ziyaretçi sayısıyla çarpılmasından elde
edilmiştir. Bu çalışmada Fayda Transferi yaklaşımıyla bu birim değerin
uygulanması için ilk olarak enflasyon oranı göz önüne alınmıştır. Bunun için
Tüketici fiyat endekslerine dayalı yıllık enflasyon değeri 1999 ile 2021 yılları
arasındaki değerler kullanılmıştır. Bunun sonunda 2021 yılı tüketici rantı değeri
11,98 TL olarak hesaplanmıştır (Tablo 9 ve Tablo 10). Türkiye Cumhuriyeti
Merkez Bankası 2021 ortalama Euro kuru (10,00) kullanılarak bu değer 1,20
Euro olarak hesaplanmıştır.

4. Rekreasyon ve Turizm
Rekreasyon ve turizm etkinlikleri, ekosistem hizmetleri konulu çalışmalarda
son dönemde gittikçe daha çok dikkate alınan konuların arasında gelmektedir.
Karakuyu Sazlıkları Sulak Alanı’nın sağladığı rekreasyon ve turizm hizmeti,
alanın batısındaki Suçıkan Park Tesisleri üzerinden değerlendirilmiştir.
Sulak alanla ilişkili kaynayan bir su kaynağı ve bir şelale sisteminin (başka bir
kanaldan su taşınarak oluşturulan) kıyısındaki bu tesis yaklaşık 1 hektarlık bir
alanda hizmet vermektedir (Şekil 1). Dinar İlçe Belediyesi tarafından işletilen
alan, farklı tesislere kiralanmaktadır. Afyonkarahisar, Denizli ve Muğla
arasındaki yol üzerindeki bu tesislerin tercih edilmesinde, hemen kıyısında
bulunduğu su kaynakları ve manzaranın güzelliğinin önemli etkisi olduğu
öngörülmektedir. Bu nedenle Karakuyu Sazlıkları Sulak Alanı’nın rekreasyon
ve turizm hizmetinin değerlendirilmesinde Suçıkan Park Tesisleri kullanımı göz
önüne alınmıştır.

Tablo 9:
Tüketici fiyat
endekslerine
dayalı yıllık
enflasyon
değerleri [37]

Şekil:
Suçıkan Park
Tesisleri
lokasyonu
(Harita: Google
Earth)
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Yıl

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Enflasyon (%)

68,79

39,03

68,53

29,75

12,71

9,35

7,72

9,65

Yıl

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Enflasyon (%)

8,39

10,06

6,53

6,4

10,45

6,16

7,4

8,17

Yıl

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Enflasyon (%)

8,81

8,53

11,92

20,3

11,84

14,6

36,08
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Tablo 10:
Enflasyon
uygulanmış
Ödeme
İstekliliği
değerleri

Yıl

Değer

Yıl

Değer

1999

0,530

2011

3,502

2000

0,737

2012

3,718

2001

1,242

2013

3,993

2002

1,611

2014

4,319

2003

1,816

2015

4,700

2004

1,985

2016

5,101

2005

2,139

2017

5,709

2006

2,345

2018

6,868

2007

2,542

2019

7,681

2008

2,798

2020

8,802

2009

2,980

2021

11,978

2010

3,171

Karakuyu Sazlıkları Sulak Alanı’nın rekreasyon ve turizm hizmetinin toplam
yıllık değerlendirmesini yapabilmek için, Suçıkan Park Tesisleri’nin yıllık
ziyaretçi sayısının göz önüne alınması gerekmektedir. Alanda ziyaretçilere
yönelik bir biletleme işlemi olmadığı için bu rakamı ortaya çıkartmak mümkün
olmamıştır. Bunun yerine alandaki gözlemler doğrultusunda, tesislerin yılın
yarısında (6 ay) aktif hizmet vereceği, bunun 3 ayında ziyaretçi sayısının
yüksek (günde 300 kişi), geri kalanında ise ortalama (günde 50 kişi) olacağı
öngörülmüştür. Bu öngörü doğrultusunda tesislere her yıl 31.500 ziyaretçi
geleceği hesaplanmıştır. Bu doğrultuda yapılan hesaplamada, Karakuyu
Sazlıkları Sulak Alanı rekreasyon hizmetinin yıllık 37.732 Euro olduğu
değerlendirilmiştir.

Sonuç
Karakuyu Sazlıkları Sulak Alanı ekosistem hizmetleri kıymetlendirme
çalışmasında, alanın sağladığı farklı ekosistem ürün ve hizmetlerinden seçilen
4 tip ekosistem hizmeti çalışılmıştır. Temel olarak literatür verileri ve masabaşı
değerlendirmeler yoluyla yapılan çalışma sonucunda her yıl Karakuyu Sazlıkları
Sulak Alanı tarafından toplam neredeyse 7 milyon Euro'luk bir ekonomik
değerin oluşturulduğu ortaya konmuştur (Tablo 11).
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Tablo 11:
Ekosistem
hizmetleri
kıymetlendirme
çalışması
sonuçları

Ekosistem Ürün ve
Hizmet Sınıfları

Ekosistem Ürün ve Hizmetleri Yaklaşım

Yıllık Toplam Değer
(Euro)

Tarımda su kullanımı

Fayda Transferi
(Benefit
Transfer)

581.717

Evsel su kullanımı

Fayda Transferi
(Benefit
Transfer)

644.663

Düzenleyici

Karbon tutumu

Pazar-Piyasa
Fiyatlandırması 5.712.126
(Market Pricing)

Kültürel

Rekreasyon ve turizm

Fayda Transferi
(Benefit
Transfer)

Tedarik

Toplam
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37.732
6.976.238

Özellikle tarımda su kullanımı ve karbon tutumu hizmetleri, bu anlamda öne
çıkmıştır. Bu hizmetler yerel, bölgesel, ulusal hatta küresel ölçekte önemli
ve önceliklidir. Bu çalışmanın yerinde detaylı araştırmalar ve anketlerle
güncellenmesi ve ele alınmamış diğer ekosistem hizmetleriyle ilgili de ekonomik
değerler yaratarak tamamlanması önem taşımaktadır. Çalışma sonucunda
ortaya çıkartılan bu rakam kesin bir değer olmasa da alanın öneminin yüksek
olduğunun altını çizmektedir.
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74 + 80
hektar

5.700.889
Euro

Santralin kendisi 74
hektar, kül depolama
alanı ise 80 hektar
normalde tarım ve
benzeri iş kollarına
ayrılan araziyi işgal
edebilir.

Ekosistem hizmetleri
kıymetlendirmesi
yaklaşımıyla,
Karakuyu
Sazlıkları'nın sağladığı
11 hizmetin arasından
yalnızca dördünün
yarattığı yıllık toplam
değer.

138
Karakuyu Sazlıkları'nda kaydedilen
toplam kuş türü sayısı. Hidrolojik sistem
üzerinde son 30 yılda oluşan baskı
nedeniyle alandan çekildiği gözlemlenen
iki önemli bayrak tür Dikkuyruk ve
Turna ile ulusal statüsü tehlikede olan
Pasbaş Patkaların yaşam alanı için
planlanan kömür santrali ve maden
işletmesi büyük bir risk unsuru olacak.
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DÖ

55.459,72
ton CO2e :
%8 veya %27

Karakuyu Sazlıkları'nın
güncel doğal durumunda
1 yılda atmosfere salınmasını
engellediği karbondioksit
eşdeğeri miktarı

Santralde kullanılacak teknolojiye bağlı olarak,
Karakuyu Sazlıkları'ndan sağlanan mevcut su
kullanımına ilaveten, %8 veya %27 oranında su
çekilmesi gerekebilir. Nispeten "masum" gözüken
%8'lik oran, tüm ilçenin evsel su kullanımına eş
değer! İklim değişikliği ve kuraklaşmanın günümüz
su kaynakları üzerinde oluşturduğu ciddi baskı
dikkate alındığında hidrolojik sistemin bu ek yükleri
kaldırması çok güç.
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