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YÖNETİCİ ÖZETİ
Tamamen ikame edilemeyen bir kaynak olan su; yaşayan bütün canlılar için en önemli doğal
kaynaklardan biridir. Diğer bir ifadeyle su; hayatın ve canlıların en temel kaynağıdır. İnsan
kullanımı, ekosistem kullanımı, ekonomik kalkınma, enerji üretimi, ulusal güvenlik gibi
suyun gerekli olduğu birçok sektör vardır ve sürdürülebilir kalkınma için en önemli yaşamsal
kaynaklardan biri sudur. 20. yüzyılda dünya nüfusunun 19.yüzyıla oranla üç kat artmasına
rağmen, su kaynaklarının kullanımının altı kat arttığı belirlenmiştir. Bunun yanı sıra, hızla
artan dünya nüfusu ve su talebiyle birlikte ekonomik, politik ve çevresel konulardaki
mücadeleler ve çekişmeler çok daha yaygın ve ciddi boyutlara ulaşmıştır. Su kaynakları;
miktar, kalite ve tüm diğer sektörel kullanımlar açısından birçok sorunla karşı karşıyadır.
Su kaynaklarının başında sulak alanlar gelir. Sulak alanlar dünya yüzeyinin yaklaşık %6’sını
kaplayan ve sağladıkları eşsiz işlev ve hizmetlerle yaşam için vazgeçilmez alanlardır. Taşkın
kontrolü, yeraltı sularının beslenmesi, kıyı çizgisinin korunması, fırtınalardan koruma,
sediman ve besin depolama, iklim değişikliğinin kontrolü, su arıtımı gibi birçok işlev sulak
alanlar tarafından yerine getirilir. Yanı sıra, içme ve sulama suyu sağlama, turizm, balıkçılık
gibi birçok değeri sağlarlar.
Türkiye, bulunduğu coğrafi ve iklim koşulları nedeniyle Ortadoğu ve Avrupa’daki en önemli
sulak alanlara ev sahipliği yapmasına rağmen son 50 yıl içerisinde yaklaşık 1.300.000 hektar
sulak alan; kurutma, doldurma ve su sistemlerine müdahaleler nedeniyle ekolojik ve
ekonomik özelliğini yitirmiştir. Türkiye’deki toplam sulak alanların 2,5 milyon hektar olduğu
düşünüldüğünde, son 50 yılda sulak alanlarımızın yarısının kaybedildiği söylenebilir.
Türkiye’de suyun %72’si tarımda, %18’i evsel/kentsel alanlarda ve %10’u sanayide
kullanılmaktadır. Suyun en fazla kullanıldığı sektör olan tarımda, sulama amacıyla yapılan ve
sürdürülebilir olmayan su yönetimi uygulamaları sulak alanları belirgin şekilde
etkilemektedir. Yanlış tarımsal sulama yöntemlerinin kullanılması, yeraltı sularının
kontrolsüz şekilde çekilmesi ve tarımdan kaynaklı kirlilik sulak alanlarımızı olumsuz yönde
etkileyen faktörlerdendir.
Arıtılmamış kanalizasyon ve endüstriyel atık suların kontrolsüz deşarjı, evsel ve endüstriyel
katı atıklar, pestisitler ve gübre kaynaklı bitki besin maddelerinin su kaynaklarına karışması
sonucu, özellikle yüzeysel suların kalitesinde önemli derecede bozulmalar yaşanmaktadır.
Türkiye’de akarsuların kirlenmesine neden olan en önemli etkenler kentsel ve sanayi
kaynaklı arıtılmadan alıcı ortama bırakılan atık sular ve tarımda aşırı ilaçlama ve aşırı
gübreleme sonucu su kaynaklarının fosfor ve azot yüklerinin artmasıyla oluşan kirlenmedir.
Akarsularımızdaki kirlilik ölçümleri ve kontrolü, su kaynakları yönetiminin önemli bir
parçasını oluşturmaktadır. Türkiye’de güncel adıyla T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından yürütülen “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” ile, su kalitesi yönetimine ilişkin
kapsamlı düzenlemeler getirilmiştir. Yönetmeliğin , “kıta içi su kaynaklarının sınıflarına göre
kalite kriterleri” sınır değerlerine göre, gerçekleştirilen su kalitesi analizleri sonucu,
Türkiye’nin tarımsal ve endüstriyel anlamda önemli akarsu havzalarında bulunan su
kaynaklarının kalitesinin, II. Sınıf (az kirlenmiş su) ve IV. Sınıf (çok kirlenmiş su)
kategorileri arasında değiştiği görülmektedir. T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
hazırlanan 2009 yılı verilerine göre Türkiye’de münferit 4200 atıksu arıtma tesisi
bulunmaktadır. Ancak, TÜİK Başkanlığı 2008 Sanayi Grubu ve Arıtılma Durumuna Göre
3

Deşarj Edilen Atık Su Miktarı sonuçlarına göre, 1.02 milyar m3 atıksu alıcı ortama verilmiş,
bu miktarın %16’sı arıtılarak, %84’ü ise arıtılmadan deşarj edilmiştir. Akarsu ve göllerimize
arıtılmadan ulaşan kirlilik neticesinde su kaliteleri bozulmakta ve bu da doğrudan ve dolaylı
olarak birçok soruna neden olmaktadır. Halk sağlığı açısından karşılaşılan sorunlar, akarsu
ve göllerdeki balık tür ve popülasyonlarının azalması ve buna bağlı olarak balıkçılıkla geçinen
yöre halklarının ekonomik kaybı, ekoturizmde gelir kaybı, su kalitesinin düşmesinden
kaynaklanan düşük sulama suyu kalitesi ve tarımda verim kaybı bu sorunların başlıcalarıdır.
Ötrofikasyon, ülkemizdeki göllerin karşı karşıya kaldığı temel sorunlardan bir tanesidir.
Ötrofikasyon, sucul ortamlarda, özellikle göllerde besin zenginleşmesi ve bu besin
zenginleşmesi sonucunda su içi bitkilerin ve alglerin (yosun) artmasıdır. Buna bağlı olarak
gölde bulanıklık artar, çevresindeki sazlık alanlar çoğalır ve göl zaman içerisinde sığlaşır.
Ötrofik göl; derinliği fazla olmayan sığ göldür. Ötrofik(sığ) göller, bu duruma neden olan
faktörler ortadan kaldırılmazsa, uzun zaman içerisinde önce gölcüğe ve daha sonra bataklığa
dönüşür. Diğer bir ifade ile, ötrofikasyon, suya aşırı besi maddesi girişine, su kütlesinin
verdiği biyolojik bir cevaptır. Ortamda besi maddelerinin bulunması biyokütle üretimini
başka bir değişle, o ortamda bulunan canlı organizmaların toplam kütlesini artırmakta ve
biyokütlenin ölmesi ve çürümesi de su kaynaklarında birçok olumsuz etkiye neden
olmaktadır.
2008 yılından bu yana ülkemizdeki en önemli sulak alanlardan ve aynı zamanda ikinci büyük
tatlısu gölü olan Eğirdir Gölü’nün akılcı kullanımı için Yedi Renkli Göle, Yedi Renkli Hayat
Projesi’ni yürüten Siemens Ev Aletleri ve WWF-Türkiye, 2012 yılı itibariyle çalışmalarını Göl
çevresindeki tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliği konusuna odaklamıştır. Özellikle
tarımdan kaynaklanan yayılı kirliliğin azaltılması ve iyi tarım uygulamalarının
yaygınlaştırılması Proje’nin temel hedefi olarak belirlenmiştir.
Yedi Renkli Göle, Yedi Renkli Hayat Projesi çerçevesinde Eğirdir Gölü’nün su kalitesinin
durumu, su kalitesini etkileyen faktörler ve su kalitesinin iyileştirilmesi için atılacak
adımların ortaya konması için Süleyman Demirel Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü
öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Mehmet Beyhan koordinasyonunda Dr. Meltem Kaçıkoç
tarafından yürütülen Eğirdir Gölü’nde Kirlilik Durumu ve Kirlilik Kaynaklarının
Modellenmesi çalışması desteklenmiştir. Bu rapor, söz konusu araştırmanın metodolojisini
ve temel bulgularını içermektedir. Bu rapor aynı zamanda genel anlamda ülkemizde su
kalitesinin iyileştirilmesi konusunda WWF-Türkiye’nin görüş ve önerilerini de
yansıtmaktadır.
Bugüne kadar gerçekleştirilen Eğirdir Gölü’nün kirlilik araştırmaları çoğunlukla biyolojik
izleme çalışmaları özelinde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaların sonuçlarına göre, Göl’ün
düşük besin ve yüksek çözünmüş oksijen düzeyi ile sınırlı bitki yaşamına olanak sağlayan
oligotrof bir göl özelliği gösterdiği ortaya konmuştur. Bu Rapor’a konu olan çalışma
kapsamında ise bentik makroomurgasız canlılar üzerinde yapılan analizlere dayalı biyolojik
izleme çalışması gerçekleştirmiş ve analiz sonuçları daha önce gerçekleştirilen çalışmaları
destekler nitelikte bulunmuştur. Bununla birlikte, çalışmada ilk kez “WL/Delft Hydraulics”
bağımsız araştırma enstitüsü tarafından geliştirilen Delft3D modüler modelleme sistemi
kullanılarak Eğirdir Gölü için hidrodinamik su kalite modelleme çalışması
gerçekleştirilmiştir. Hidrodinamik su kalite modeli kullanılarak, Eğirdir Gölü Havzası’ndaki
yayılı ve noktasal kirlilik kaynakları model sisteminde kullanılmış ve senaryolar
geliştirilmiştir. Geliştirilen senaryolar aracılığı ile havzadaki azot ve fosfor gibi mevcut
noktasal ve yayılı kirlilik kaynaklarının Eğirdir Gölü su kalitesi üzerindeki etki sıralaması
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ortaya konmuştur. Çalışma sonuçlarına göre, Eğirdir Gölü için atılacak adımlar ve olası
sonuçları ilk defa senaryolaştırılmıştır.
Eğirdir Gölü Havzası’nda tarımsal faaliyetler yoğun olarak yapılmaktadır. Bu faaliyetlerden
kaynaklanan azot ve fosfor havzadaki yüzey ve yeraltı suyu için önemli bir kirlilik potansiyeli
oluşturmaktadır. Buna ek olarak, Eğirdir Gölü Havzası’nda oluşan kontrolsüz evsel atıksular
doğrudan veya foseptiklerde toplanan atıksuların yer altı suyuna sızmasıyla dolaylı olarak
Eğirdir Gölü’ne ulaşmaktadır.
Eğirdir Gölü’nün kimyasal özellikleri su kalitesi açısından incelendiğinde, sucul canlılar için
gerekli olan sudaki çözünmüş oksijen değerinin genel olarak sınır değerlerin üzerinde
olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, organik kirleticilerin yüksek değerlerde
bulunması, evsel atıksuyun, endüstriyel atıksuyun ve tarımsal alanlardan gübre taşınımının
fazla olduğunu gösterir. Eğirdir Gölü’nde, organik madde açısından farklı değerler göz önüne
alındığında, azot kaynağı olan nitratın sudaki değerlerinin, sınır değerlerini aşması sebebiyle
ötrofikasyon ihtimali bulunduğu görülmektedir. Bir diğer önemli organik kirlilik kaynağı ise
fosfordur. Birçok tatlı su sisteminde fosfor biyolojik verimliliğin belirlenmesinde en önemli
sınırlayıcı element olarak kabul edilir. Eğirdir Gölü’nde saptanan ortofosfat değerleri,
mevsimsel olarak değişmekle birlikte, sınır değerleri aşmamaktadır. Ancak bu değerler
kontrol altında tutulmalıdır. Gölde su kalitesini etkileyen en önemli faktörün tarımdan
kaynaklı azot ve fosfor girdisi olduğu çalışma kapsamında vurgulanmaktadır.
Geliştirilen senaryolar ve mevcut durum simülasyonlarının sonuçları incelendiğinde, mevcut
durum simulasyon sonuçları ile geliştirilen tüm senaryo sonuçlarının, genellikle benzer
eğilimler gösterdiği gözlenmiştir. Kirlilik arttırma senaryoları karşılaştırıldığında, tarım
alanlarından gelen yayılı kirlilik yüklerinin arttırılmasının, yerleşim yerlerinden gelen yayılı
kirlilik yüklerinin arttırılmasına oranla, azot kirliliği üzerinde daha yüksek etkiye sahip
olduğu söylenebilir. Kirlilik arttırma senaryolarının, toplam fosfor üzerindeki etkisi
incelendiğinde ise, tarım alanlarından gelen yayılı kirlilik yüklerinin arttırılması ve yerleşim
yerlerinden gelen yayılı kirlilik yüklerinin arttırılması senaryolarının etkisinin hemen hemen
aynı olduğu gözlenmiştir. Bu duruma, Toplam Fosfor açısından, yerleşim alanlarından gelen
yayılı kirlilik yükü ile tarım alanlarından gelen yayılı kirlilik yüklerinin yüzdelik
dağılımlarının oldukça yakın değerler göstermesinin neden olduğu düşünülmektedir.
Rapor kapsamında ortaya konan ve Eğirdir Gölü’nün su kalitesine etki eden temel faktörler
şöyle özetlenebilir:
Tarımsal Faaliyetler
Eğirdir Gölü Havzası’nda gölü en fazla kirletme potansiyeli olan faaliyetler arasında tarımsal
aktiviteler bulunmaktadır. Başta elmacılık olmak üzere göl çevresinde meyve yetiştiriciliği
günümüzde yoğun şekilde sürdürülmektedir. Bu faaliyetler sırasında kullanılan gübre ve
pestisitler yapılan sulama ile birlikte gölü en çok tehdit eden unsurların başında gelmektedir.
Yörede kullanılan gübre çeşitleri sentetik olarak hazırlanmış gübre miktarlarının yıllık
ortalaması, 1060 ton azot, 725 ton fosfor ve 15 ton potasyumdur. Bu sentetik gübrelerin
kullanıldığı tarım arazisi ise 51.100 ha’dır. Dolayısıyla, Havza’da kullanılan tarımsal ilaçlar
olan pestisitlerin miktarı ise yaklaşık 195,4 ton’dur. Çalışma kapsamında incelenen
işletmelerde elma üretiminde dekar başına tarımsal ilaç kullanımının 2.266 g olduğu
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belirlenmiştir. Araştırma bölgesinde elma üretiminde bir dekarda kullanılan ortalama ilaç
maliyetinin %48,37'sinin aşırı kullanım olduğu hesaplanmıştır (Demircan ve Yılmaz, 2005).

Tarımsal İlaç Ambalajları
Eğirdir Gölü Havzası’nda tarımsal ilaç hazırlama platform sayısı yetersizdir ve platformlarda
işletme sıkıntısı yaşanmaktadır. Bir sezonda 8 defa ilaç uygulanmaktadır. Eğirdir İlçesi’nde
10.000 ton ilaçlı su kullanılmaktadır, her ilaçlama döneminde 20.000 adet (yaklaşık 2 ton)
ilaç ambalaj atığı açığa çıkmaktadır. Bu değerlere göre, bir sezonda Eğirdir İlçesi’nde 16 ton
pestisit ambalaj atığı oluşmaktadır. Göl havzasında bir yılda Eğirdir 16, Gelendost 18,
Senirkent 18, Uluborlu 10, Yalvaç 8 olmak üzere toplam 70 ton tarımsal ilaçlamadan
kaynaklanan ambalaj atığı oluşmaktadır.
Eğirdir, Gelendost ve Senirkent ilçelerinde elma üretiminin yoğun olduğu köylerde yürütülen
bir çalışmanın sonuçlarına göre, üreticilerin %32,11'inin kendi deneyimlerine, %25,69'unun
ise ilaç bayilerinin önerilerine göre ilaç seçimini yaptıkları saptanmıştır. Üreticilerin
%38,53'unun ilaç kalıntılarının yıkanma ile kaybolacağını, %22,02'sinin ilaçların kalıntı
bırakmayacağını düşündükleri ve %42,20'sinin ilaçlamadan sonra ambalajları rastgele
çevreye attıkları tespit edilmiştir.
Endüstriyel Faaliyetler
Eğirdir Gölü ve civarında yoğun bir endüstri faaliyeti bulunmamaktadır. Ancak Yalvaç
İlçesi’nde kösele imal eden tabakhaneler mevcuttur. Bu işletmelere ait atık sular herhangi bir
arıtıma tabi tutulmadan, DSİ’ye ait kanala verilmekte, buradan 2 km mesafede bulunan
Gökçek Deresi’ne daha sonra da Eğirdir Gölü’ne karışmaktadır. Bölgede bulunan bir diğer
endüstri olan Asya Meyve Suyu Fabrikası, mevsimlik çalışmaktadır. Bu tesis de atık sularını
arıtılmak üzere Eğirdir İlçesi atık su arıtma tesisine pompalamaktadır.
Evsel Atıksular
Evsel atıksular Eğirdir Gölü’ne 3 temel noktadan deşarj edilmektedir. Bu kirlilik
kaynaklarından ilki nüfus 35.000 kişi olan Yalvaç İlçesi ve komşu yerleşimlerin atık sularının
deşarj edildiği Yalvaç deresidir. İkinci kirletici kaynak, toplam nüfusun 35.000 kişi olduğu,
Senirkent, Uluborlu, Büyük Kabaca, Küçük Kabaca, Uluğbey, Yassıören, Dereköy ve Ortayazı
yerleşimlerinin atık sularının deşarj edildiği Pupa Çayı’dır. Üçüncü kirletici kaynak ise,
toplam nüfusun 12.000 kişi olduğu Gelendost ve etrafındaki yerleşimlerin atık sularının
deşarj edildiği Gelendost drenaj kanalıdır (Güneş, 2008). Elde edilen verilere göre Eğirdir
Gölü’ne taşınan evsel atık su miktarı günlük 5.740 m3, yıllık ise 2.095.100 m3’olarak
hesaplanmıştır.
Bütün bu bulgular Eğirdir Gölü’nde tarımdan kaynaklı yayılı kirliliğin önemli bir sorun
olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Söz konusu kirliliğin azaltılması ve Göl’ün su kalitesinin
iyileştirilerek korunması için ülkemizde su kaynaklarının yönetiminden sorumlu tüm
tarafların (ilgili bakanlıklar, yerel yönetimler, çiftçi örgütleri, araştırma kurumları gibi)
öncelikle ortak bir vizyon ve hedef kapsamında birlikte hareket etmesi son derece önemlidir.
Bugüne kadar Su Yönetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan Havza Koruma
Eylem Planları ve içme suyu havzalarındaki Özel Hüküm Belirleme çalışmalarının hazırlık
aşamalarında çeşitli sorunlarla karşılaşıldığı ilgili kurumlarca dile getirilmektedir. Orman ve
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Su İşleri Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen Ormancılık ve Su Şurası 2013’ün Havza
Yönetimi ve Su Bilgi Sistemi Çalışma Grubu raporunda, nitelik ve nicelik açısından veri
eksikliği ve mevcut verilerin iyi kalitede olmamasının, havza koruma eylem planı ve özel
hüküm belirleme çalışmalarında karşılaşılan en büyük sorun olarak gözlemlendiği
belirtilmiştir. Rapora göre, bu eksiklikler çoğu kez planlama çalışmaları süresi içerisinde
kısıtlı ölçüde giderilmeye çalışılsa da, su kalitesi modellerinin kurulmasında önemli zorluklar
yaşanmaktadır. Havza koruma eylem planlarında ve özel hüküm belirleme çalışmalarında
veri eksikliğine bağlı olarak içmesuyu kaynağı sisteminin farklı doğal ve insan kaynaklı yükler
ile su kalitesi iyileştirme tedbirlerine karşı göstereceği tepkilerin yeterince irdelenemediği
görülmektedir.
Diğer taraftan, ülkemizde yüzeysel ve yeraltı sularındaki su kalitesi birden fazla kurum ve
kuruluş tarafından izlenmektedir. Farklı kurum ve kuruluşlarca işletilen hidrometrik ve su
kalitesi gözlem istasyonlarında ölçülen parametreler, ölçüm sıklığı, örnekleme ve analiz
metotları arasında farklılıklar gözlenebilmektedir. Ormancılık ve Su Şurası 2013’ün Havza
Yönetimi ve Su Bilgi Sistemi Çalışma Grubu raporunda bu zorlukların aşılmasına yönelik
olarak Su kalitesi gözlem ağlarının su kaynaklarının daha iyi planlanmasına ve kontrolüne
imkân verecek, farklı kurumların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yeniden düzenlemesine
ihtiyaç olduğu belirtilmektedir. Bu hem kamu kaynaklarının daha etkin kullanımını, hem de
veri kalitesinin iyileştirilmesini sağlayacaktır. Verilerin merkezi bir bilgi sistemi üzerinden
ilgili kurum ve kuruluşların ve araştırmacıların erişimine açılarak veriden bilgi üretilmesinin
teşvik edilmesi, su kaynaklarının planlanması ve korunması için kolektif ve/veya alternatif
çözümlerin üretilmesini sağlayacaktır.
Bu Rapor’dan ve yukarıda değinilen ulusal düzeydeki tespitlerden yola çıkarak; su kalitesi
konusunda genel anlamda ve özelde Eğirdir Gölü’nde atılması gereken adımlar şöyle
özetlenebilir:
1- Su kaynaklarının korunması için Havza Koruma Eylem Planları’nda öngörülen
çerçeveye uygun olarak gerekli arıtma yatırımlarının yapılması, noktasal deşarjların
etkin ve sürekli izlenmesi, arıtma sistemlerinde enerji verimliliğinin teşvik edilmesi,
mevcut atıksu arıtma tesislerinin sürekli ve sağlıklı işletilmesinin sağlanması için
gerekli tedbirler alınmalıdır.
2- Su kaynakları için yayılı kirlilik büyük tehdit oluşturmaktadır. Farklı mevzuat
kapsamında yayılı kaynakların kontrolüne yönelik iyileştirmeler mevcut olsa da, bu
tür kaynakların kontrolünün su havzalarının planlanması ve korunması önceliği ile de
değerlendirilmesi gerekmektedir. Kirletici kaynaklardan gelen yüklerin azaltılması,
denetlenmesi ve bu kaynakların su kalitesi üzerinde oluşturabilecekleri baskıların
tanımlanabilmesi ve azaltılması için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve
Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların birlikte politika üretmesi, işbirliği içerisinde
eşgüdümlü çalışması gerekmektedir.
3- Eğirdir Gölü Havzası’nda verimli topraklarda gerçekleştirilen yoğun tarımsal
faaliyetlerden kaynaklanan azot ve fosfor havzadaki yüzey ve yeraltı suyu için önemli
bir kirlilik potansiyeli oluşturmaktadır. Tarım alanlarından gelen yayılı kirlilik
yüklerinin arttırılmasının veya azaltılmasının azot ve fosfor yükleri üzerindeki
etkisinin en fazla olduğu sonucu elde edilmiştir. Göle kirlilik taşınımını azaltmak için
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öncelikle, havzadaki tarımsal aktivitelerde kullanılan gübre ve pestisit miktarlarının
azaltılması gerekmektedir. Bununla birlikte, havzada, bitkisel ve hayvansal ürünlerin,
ekolojik yöntemler kullanılarak elde edilmesi yönünde çalışmalar yapılmalı, iyi tarım
uygulamaları yaygınlaştırılmalıdır.
Hidrodinamik model çalışmaları sonucunda, Eğirdir Gölü için, yeraltı suyunun bir
rezervuar görevi yaptığı kanısına varılmıştır. Bu durumda yoğun tarımsal aktivitelerin
yapıldığı bölgede, yeraltı suyu izlemesinin yapılması oldukça önemli olduğu ortaya
çıkmıştır.
Evsel ve tarım kaynaklı alanlardan yüzeysel akışlarla ve gölü besleyen derelerin
taşıdığı sularla Eğirdir Gölü’ne ulaşan, organik madde bakımından zengin sular göl
tabanının azot ve fosfor bakımından zenginleşmesine yol açmaktadır. Bu nedenle,
gölde göl tabanı kalitesi izlemesi yapılmalıdır. Eğirdir Gölü’nde ötrofikasyon
problemini önlemek için özellikle fosfor yüklerinin kontrol altında tutulması oldukça
önemlidir.
Göl içi ve havzada yapılması planlanan tüm faaliyetlerin, gölün hidrodinamik yapısına
etkisi incelenmelidir.
Eğirdir Gölü’nün su kalitesinin korunması için atıksu arıtma tesislerinin inşa edilmesi
ve evsel atıksuların, arıtılmadan göle deşarjının önüne geçilmesi gerekmektedir.
Göle dışsal etkilerle taşınan fosfor ve azot miktarları ne kadar azalırsa ve gölün
mevcut hidrodinamik yapısı korunursa, su kalitesi açısından kendi kendini yenilemesi
de o kadar kolay olacaktır.
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BÖLÜM 1
1.1. Eğirdir Gölü’nün Konumu ve Özellikleri
Eğirdir Gölü, Türkiye’nin güneybatısında Isparta İl’inde, 37050' ve 38016' N enlemleri ile
30057' ve 30044' E boylamları arasında yer almaktadır (Şekil 1.1). Eğirdir Gölü Havzası,
Türkiye’deki 25 büyük havza içinde yer alan, Antalya havzası sınırları içinde bir alt havza
konumundadır. Eğirdir havzasının toplam büyüklüğü (Eğirdir gölü dahil) 3.020 km 2’dir. Göl
yüzey alanı ise 468 km2’dir. Gölün maksimum su seviyesi 919,3 m ve göl hacmi de 4 milyon
m3 olarak belirlenmiştir. Deniz seviyesinden 917,7 m yükseklikte bulunan göl, yıllara göre
değişmekle beraber ortalama 10-12 m derinliğe sahiptir. Gölün kuzey bölümü sığ ve yer yer
sazlık alanlarla kaplıdır. Bugüne kadar su kalitesinin uygunluğu açısından Eğirdir Gölü’nde;
içme suyu ve tarımsal sulama suyu temini, balıkçılık, turizm ve enerji üretimi yapılmıştır.
Gölü, çevresinden inen küçük çaylar ve dereler beslemektedir. Bunlardan en önemlileri
Uluborlu yöresinden gelen Pupa çayı, Hoyran ovasından inen Değirmen çayı ve Yalvaç’tan
gelen Akçay olarak sayılabilir. Buna karşılık gölleri besleyen ana kaynak yeraltı sularıdır.
Kuzeyde bulunan Karamuk Gölü’nün sularının boşaltan Düden, Hoyran Gölü’nün kuzeyinde
Tırtar altından çıkarak göle karışmaktadır. Batısında Gençali köyünün altından çıkan
Kanlıpalamut pınarı ve daha güneyden çıkan Karaot Avlağı pınarı ile Havlutlu pınar, gölü
besleyen başlıca pınarlardır. Göl suları güney ucunda Kovada Kanalı ile Kovada Gölü’ne ve
Kurudere’den Aksu Irmağı’na akarak Akdeniz’e ulaşır.

Şekil 1.1. Çalışma alanı
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1.2. Eğirdir Gölü’nün Yaşayan Organizmaları
Ülkemizde, içsularda yapılan su kalitesi belirleme çalışmaları genellikle geleneksel
fizikokimyasal temellere dayanmaktadır (Kazancı and Dügel, 2000). Ancak, ortamda yaşayan
canlıları doğrudan doğruya etkilemesi nedeniyle, su kirliliğinin, biyolojik kökenleri de
mevcuttur (Kazancı vd., 1997). Bu nedenle su niteliğini belirlemek amacıyla yapılan
çalışmalarda fizikokimyasal ve biyolojik parametrelerin tümünün göz önüne alınması ideal
sonuçlar verecektir (Kazancı vd., 1997; Ilioppoulo Georgudaki et al., 2003; Al-Shami et al.,
2010; Korte et al., 2010). Bentik omurgasızlar, ekolojileri, çevresel etkenlere verdikleri
tepkileri nedeniyle ortamın kirlilik düzeyinin belirlenmesinde yaygın olarak kullanılan
canlılardır (Kazancı vd., 1997; Mebane, 2001; Zweig and Rabeni, 2001; Kalyoncu vd., 2008a;
Kalyoncu and Gülboy, 2009; Kalyoncu ve Zeybek, 2009; Sharma and Rawat, 2009; Kalyoncu
and Zeybek, 2011).
Göl ekosisteminde yaşayan, gerek göl balıkçılığı gerekse limnoloji bilimi bakımından gölün
besin zincirinde önemli bir işleve sahip olan bentik omurgasızlar, göllerde besin maddesi
döngüsünde önemli işlevi olan ve bir gölün biyolojik verimliliğini belirleyen, özellikle
balıkların besinlerini oluşturan önemli canlılardır. Bu nedenle sözü edilen canlılar, tür
bileşimleri, biyomas değerleri, mevsimsel değişimleri ve bazı türler açısından
değerlendirilmekte; göllerin ekolojik yapılarının belirlenmesinde, su niteliğinin ve kirliliğinin
saptanmasında önemli göstergeler olarak kabul edilmekte ve fayda sağlamaktadırlar (Sözen
ve Yiğit,1999; Taşdemir vd., 2004). Özellikle Oligochaeta, Chironomidae ve 4 Chaoboridae
bentik omurgasız tür grupları kirlilik seviyesinin ve trofinin belirlenmesinde oldukça önemli
olan göstergelerdir (Kerovec et al., 1989; Timm, 1999; Moog, 2002). Biyolojik İzleme
yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilen bir çok bilimsel çalışmada Eğirdir Gölü’nün oligotrof
göl özelliği gösterdiği yani düşük besin ve yüksek çözünmüş oksijen düzeyi olan, duru suya
sahip, sınırlı bitki yaşamı olan bir göl olduğu saptanmıştır (Bildiren (1991), Kubilay ve Timur
(1992)).
Temmuz 2010-Haziran 2011 tarihleri arasında
gerçekleştirilen bu çalışmada 9 örnekyerinden
toplanan bentik makroomurgasız canlı türlerinin
incelenmesi sonucu, Oligochaeta sınıfına ait 23,
Chironomidae familyasına ait 20, Mollusca şubesine
ait 12 ve Diğerleri olarak adlandırılan gruba ait 9
farklı olmak üzere toplam 64 farklı canlı grubu
tanımlanmıştır. Çalışma sonuçlarına göre, Eğirdir
Gölü’nde metrekarede ortalama 2250 bentik
omurgasız bireyi tespit edilmiştir. Bireylerin
dağılımına bakıldığında Eğirdir Gölü’nde %42 ile
Yumuşakçalar (Mollusca) en baskın grup olarak
saptanmıştır (Şekil 1.2).
Şekil 1.2. Eğirdir Gölü’nde tespit edilen
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bentik omurgasız gruplarının dağılımı (%)
(Zeybek, 2012)

BÖLÜM 2
2.1. Eğirdir Gölü Kirlilik Modellemesi Çalışmasının Kapsamı ve Metodolojisi
2.1.1. Örnekleme Noktalarının Tanımlanması
Örnekleme noktaları, evsel ve tarımsal kirlilik yüklerini taşıyan başlıca derelerin karışım
noktaları, bu karışımın seyrelme ve etkinin iyileşme alanları, tarımsal ve kentsel yayılı etkiler,
örnekleme noktaları arası mesafe gibi etkiler dikkate alınarak, tüm gölü temsil edecek şekilde
belirlenmiştir. Başlangıçta, göl içi 16 farklı noktada yapılan analiz sonuçları değerlendirilmiş
ve uygulanacak modele en uygun 7 örnekleme noktası seçilmiştir. Göl içi örnekleme
noktalarına ek olarak, Gelendost Deresi, Aksu Deresi, Kovada Kanalı, A. Tırtar-Dereköy,
Yeşilköy, Sarıidris ve Pupa Çayı’nda da akışta oldukları aylarda, saha ölçümleri ve su
numunesi alımı gerçekleştirilmiştir. Çalışma alanı ve örnekleme noktalarının konumları
Şekil2.1’de ve Şekil 2.2’de gösterilmiştir.

Şekil 2.1. Göl içinde ve karasal kaynaklardaki örnekleme noktalarının konumları
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Şekil2.2. Çalışma alanındaki karasal kaynakların bazılarının fotoğrafları

2.1.2. Örnekleme Çalışması ve Analitik Ölçümler
Su örnekleri, tarımsal uygulamalar, kırsal ve kentsel yerleşim gibi noktasal ve yayılı kirlilik
kaynaklarının varlığına bağlı olarak tüm gölü temsil edecek şekilde seçilmiş olan, örnekleme
noktalarından, Aralık 2010-Kasım 2011 tarihleri arasında aylık periyotlarda alınmıştır.
Sahada yapılan pH, sıcaklık ve çözünmüş oksijen ölçümlerine ek olarak, azot formları, fosfor
formları, klorofil-a ve diğer analizler için numuneler alınmış, pH, çözünmüş oksijen ve
sıcaklık parametreleri sahada ölçülmüş, çeşitli azot, fosfor değerleri hesaplamalar sonucu
belirlenmiştir. Klorofil-a ve organik karbon analizleri uygun yöntemler kullanılarak
laboratuvarda gerçekleştirilmiştir.

2.1.3. Delft3D Modelleme Programı
Bu çalışmada, bilgisayar destekli modelleme aracı olarak, Delft3D Modelleme Programının
3.28.10 sürümü kullanılmıştır. Delft3D-FLOW ve Delft3D-WAQ modüllerinin bir arada
kullanılması ile Eğirdir Gölü için, dinamik su kalite modelleme çalışması gerçekleştirilmişti

2.2. Gölü Kirleten Başlıca Kaynaklar ve Geçmişten Bugüne Kirlilik Durumu
2.2.1. Gölü Kirleten Başlıca Kaynaklar
Isparta İli’nde bulunan 51 belediyeden 27’si Eğirdir Gölü havzasında yer almaktadır. Beş
tanesi ilçe belediyesi olmak üzere havzada bulunan 27 belediyeden sadece Eğirdir ve Yalvaç
Belediyelerinde atık su arıtma tesisi bulunmaktadır. Bunların dışında küçük yerleşim
birimleri için havzada 11 adet Doğal Arıtma Tesisi inşa edilmiştir. Yöredeki doğal arıtma
sistemlerinin birçoğunda baca tıkanması ve otlandırma çalışmalarının yapılmaması gibi
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işletme problemleri yaşandığı için doğal arıtma tesislerinin gerekli deşarj standartlarını
sağlayamadığı İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından rapor edilmiştir.
Eğirdir Gölü havzasında gölü en fazla kirletme potansiyeli olan faaliyetler arasında tarımsal
aktiviteler bulunmaktadır. Başta elmacılık olmak üzere göl çevresinde meyve yetiştiriciliği
günümüzde yoğun şekilde sürdürülmektedir. Bu faaliyetler sırasında kullanılan gübre ve
pestisitler yapılan sulama ile birlikte gölü en çok tehdit eden unsurların başında gelmektedir.
Eğirdir Gölü ve civarında yoğun bir endüstri faaliyeti bulunmamaktadır. Ancak Yalvaç
İlçesi’nde kösele imal eden tabakhaneler mevcuttur. Bu işletmelere ait atık sular herhangi bir
arıtıma tabi tutulmadan, DSİ’ye ait kanala verilmekte, buradan 2 km mesafede bulunan
Gökçek Deresi’ne daha sonra da Eğirdir Gölü’ne karışmaktadır. Bölgede bulunan bir diğer
endüstri olan Asya Meyve Suyu Fabrikası, mevsimlik çalışmaktadır. Bu tesis de atık sularını
arıtılmak üzere Eğirdir İlçesi atık su arıtma tesisine pompalamaktadır.
2.2.1.1. Evsel Kirlilik Kaynakları
Eğirdir Gölü Havzası’nda 81 yerleşim birimi bulunmaktadır ve bu yerleşimlerin nüfusu
yaklaşık 175.000 kişidir. Bu yerleşim birimlerinden biri olan Eğirdir ilçesinin nüfusu 13.000
kişidir ve bu ilçede atık su arıtma tesisi mevcuttur. Eğirdir ilçesinin atık suları arıtıldıktan
sonra Kovada Kanalı’na deşarj etmektedir. Havzada bulunan bir diğer büyük yerleşim birimi
olan Yalvaç İlçesi de, atık sularını arıtma tesisinde arıttıktan sonra Yalvaç Deresi’ne deşarj
etmektedir. Eğirdir Gölü Havzası’nda oluşan diğer evsel atık sular doğrudan veya havzadaki
akarsuların Eğirdir Gölü’ne ulaşmasıyla dolaylı olarak, fosseptiklerde toplanan atıksular ise
yeraltına sızarak, Eğirdir Gölü’ne ulaşmaktadır.
Evsel atıksular Eğirdir Gölü’ne 3 temel noktadan deşarj edilmektedir (Şekil 2.3). Bu kirlilik
kaynaklarından ilki nüfus 35.000 kişi olan Yalvaç İlçesi ve komşu yerleşimlerin atık sularının
deşarj edildiği Yalvaç deresidir (Şekil 2.4). İkinci kirletici kaynak, toplam nüfusun 35.000 kişi
olduğu, Senirkent, Uluborlu, Büyük Kabaca, Küçük Kabaca, Uluğbey, Yassıören, Dereköy ve
Ortayazı yerleşimlerinin atık sularının deşarj edildiği Pupa Çayı’dır (Şekil 2.6). Üçüncü
kirletici kaynak ise, toplam nüfusun 12.000 kişi olduğu Gelendost ve etrafındaki
yerleşimlerin atık sularının deşarj edildiği Gelendost drenaj kanalıdır (Güneş, 2008).

Şekil 2.3. Eğirdir Gölü’nde kirlilik açısından kritik noktalar
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Şekil2.4. Yalvaç Deresi ve Gelendost Kanalı

Şekil 2.5. Yalvaç Deri İşletmeleri atık sularının deşarj edildiği Yağcılar Köyü’nden
geçen dere

Şekil 2.6. Pupa Çayı
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Eğirdir göl havzası için, kişi başına su tüketim miktarı 70 L/gün olarak kabul edildiğinde,
Eğirdir Gölü Havzasındaki yerleşim birimlerinden Pupa Çayı, Yalvaç Deresi, Gelendost kanalı
ve diğer kanallarla Eğirdir Gölü’ne taşınan evsel atık su miktarı günlük 5.740 m3, yıllık ise
2.095.100 m3’olarak hesaplanacaktır.
2.2.1.2. Tarımsal Kirlilik Kaynakları
Gübre ve Pestisitler
Yörede kullanılan gübre çeşitleri sentetik olarak hazırlanmış gübre miktarlarının yıllık
ortalaması, 1060 ton azot, 725 ton fosfor ve 15 ton potasyumdur. Bu sentetik gübrelerin
kullanıldığı tarım arazisi ise 51.100 ha’dır. Dolayısıyla, Havza’da kullanılan tarımsal ilaçlar
olan pestisitlerin miktarı ise yaklaşık 195,4 ton’dur.
Eğirdir, Gelendost ve Senirkent ilçelerinde elma üretiminin yoğun olduğu köylerde 20022003 üretim döneminde yürütülen bir çalışmanın sonuçlarına göre, üreticilerin %32,11'inin
kendi deneyimlerine, %25,69'unun ise ilaç bayilerinin önerilerine göre ilaç seçimini yaptıkları
saptanmıştır. Üreticilerin %38,53'unun ilaç kalıntılarının yıkanma ile kaybolacağını,
%22,02'sinin ilaçların kalıntı bırakmayacağını düşündükleri ve %42,20'sinin ilaçlamadan
sonra ambalajları rastgele çevreye attıkları tespit edilmiştir. Çalışma kapsamında incelenen
işletmelerde elma üretiminde dekar başına tarımsal ilaç kullanımının 2.266 g olduğu
belirlenmiştir. Araştırma bölgesinde elma üretiminde bir dekarda kullanılan ortalama ilaç
maliyetinin %48,37'sinin aşırı kullanım olduğu hesaplanmıştır (Demircan ve Yılmaz, 2005).
Tarımsal İlaç Ambalajları
Eğirdir Gölü Havzası’nda tarımsal ilaç hazırlama platform sayısı yetersizdir ve platformlarda
işletme sıkıntısı yaşanmaktadır. Bir sezonda 8 defa ilaç uygulanmaktadır. Eğirdir İlçesi’nde
10.000 ton ilaçlı su kullanılmaktadır, her ilaçlama döneminde 20.000 adet (yaklaşık 2 ton)
ilaç ambalaj atığı açığa çıkmaktadır. Bu değerlere göre, bir sezonda Eğirdir İlçesi’nde 16 ton
pestisit ambalaj atığı oluşmaktadır. Göl havzasında bir yılda Eğirdir 16, Gelendost 18,
Senirkent 18, Uluborlu 10, Yalvaç 8 olmak üzere toplam 70 ton tarımsal ilaçlamadan
kaynaklanan ambalaj atığı oluşmaktadır (Anonim, 2008). Yapılan denetimlerde çok sayıda
zirai ilaç atık kutusunun Kovada kanalı ve göl etrafında bulunduğu tespit edilmiştir (Şekil
2.7).

Şekil 2.7. Havzada gelişigüzel bertaraf edilmiş zirai ilaç kutuları
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Havzada ilçe kaymakamlıklarınca da ilaçlama üniteleri yaptırılmıştır. Ancak bu üniteler
efektif bir şekilde kullanılmamakta, zirai ilaç atık kutuları göle ve kanala atılmakta ya da
yakılarak imha edilmektedir (Şekil 2.8).

Şekil 2.8. Havzada yakılarak imha edilen zirai ilaç kutuları

2.2.1.3. Endüstriyel Kirlilik Kaynakları:
Eğirdir Gölü ve civarında çok yoğun bir endüstri faaliyeti bulunmamaktadır. Bölgede
bulunan Mavi Deniz Meyve Suyu Fabrikası ve Asya Meyve Suyu Fabrikası mevsime bağlı
olarak çalışmaktadırlar. Bu tesisler atık sularını arıtılmak üzere Eğirdir İlçesi atık su arıtma
tesisine pompalamaktadır. Dolayısıyla buradan kaynaklanan atık suların Eğirdir Gölü ile
doğrudan teması söz konusu değildir ancak Kovada Kanalı ve kanal aracılığı ile Kovada Gölü
ile bağlantısı söz konusudur (Şekil 2.9). Söz konusu endüstri tesislerinden Eğirdir atık su
arıtma tesisine gelen atık sular tesisin kabul ettiği sınır değerleri aşmakta ve tesisin
çalışmasında zaman zaman çeşitli sorunların yaşanmasına neden olmaktadır.

Şekil 2.9. Kovada Kanalı’nın Kovada Gölü’ne bağlandığı nokta
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BÖLÜM 3
3.1. Modelleme Sonuçları ve Senaryoların Değerlendirilmesi
3.1.1. Çalışma Bulguları
3.1.1.1. Eğirdir Gölü Su Kalitesi Ölçüm Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Çözünmüş oksijen (ÇO) parametresi, yüzeysel sularda canlıların yaşayabilmesi için minimum
5 mg/L olmalıdır. Çalışma periyodunda, Eğirdir Gölü’nden elde edilen en düşük çözünmüş
oksijen değerleri 7,02 mg O2/L olarak Haziran ve Ağustos aylarında G6 örnekleme
noktasında, en yüksek değer ise 11,15 mg O2/L olarak Şubat ayında G7 örnekleme noktasında
gözlenmiş olup, sınır değerlerin üzerinde değerlere sahiptir. Sudaki oksijen miktarını
arttıran faktörlerin başında fotosentez olayı, oksijence fakir yüzey sularının atmosfer ile
ilişkide olması, akıntı ve rüzgarların etkisi gösterilebilir. (Geldiay ve Kocataş 2002). Gölün
Hoyran bölümünü temsil eden G1 örnekleme noktasında, ÇO değerlerinin diğer örnekleme
noktalarına göre daha düşük olduğu gözlenmiştir. Burada ÇO değerlerinin nispeten düşük
olmasının sebebi, Hoyran bölümünde bulunan yoğun sazlık alanların rüzgarın etkisini
azaltması olabilir.
Tüm örnekleme noktalarında mevsimsel değişimler incelendiğinde, yaz dönemini temsil eden
Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında su sıcaklığındaki artışa ve rüzgar hızının azalması
paralel olarak, ÇO değerlerinin düştüğü görülmektedir. Kış dönemini temsil eden aylarda ise,
su sıcaklığının azalmasına ve rüzgar hızının artmasına bağlı olarak, ÇO değerlerinde artış
görülmektedir.
Organik kirleticilerin yüksek değerleri, evsel atıksuyun, endüstriyel atıksuyun ve tarımsal
alanlardan gübre taşınımının fazla olduğunu gösterir Amonyum azotu organik maddenin
çözünmesi sonucu ortaya çıkar (Wetzel, 2001). Kirlenmemiş sular, genellikle 0,1 mg N/L
değerinin altında, amonyak ve amonyak bileşenleri içerir. Eğirdir Gölü’nde elde edilen en
düşük amonyum azotu değerleri 0,03 mg NH4-N/L olarak, Aralık ayında G2 örnekleme
noktasında gözlenmiş olup, en yüksek amonyum azotu değeri Ocak ayında 0,21 mg NH4-N/L
olarak yine G2 örnekleme noktasında ölçülmüştür. Ölçüm sonuçları incelendiğinde,
amonyum azotu Eğirdir Gölü genelinde homojen olarak dağılım göstermektedir. Ancak gölde
amonyum azotu tüm örnekleme noktalarında, mevsimsel olarak değişim göstermektedir. Göl
genelinde en yüksek amonyum azotu değerleri kış aylarında ölçülmüştür. Yağışın fazla
olduğu kış aylarında yüzeysel akışın artması, özellikle tarım arazilerinde kullanılan organik
gübrenin ve diğer organik kirlilik yüklerinin göle taşınımını arttırır. Böylelikle gölde artan
organik maddenin mineralizasyonu ile amonyum azotunda artış meydana gelir. Buna karşılık
Eğirdir Gölü genelinde tüm örnekleme noktalarında, sudaki birincil üretimin başladığı
ilkbahar aylarında amonyum azotu değerlerinde ani düşüşler gözlenmiştir.
Yüzeysel sularda 5 mg NO3/L’nin üzerindeki nitrat değerleri, yüzeysel suyun belirgin bir
kirliliğe maruz kaldığı düşüncesini akla getirmelidir (WHO, 2004). 0,2 mg NO3-N/L
değerinden yüksek nitrat içeren göllerde, ötrofikasyon ihtimali ortaya çıkmaktadır (Chapman
and Kimstach, 1996). Çünkü, Nitrat azotu, sudaki yüksek çözünürlüğünden dolayı, sucul flora
için oldukça önemli bir besin kaynağıdır. Kirlenmemiş doğal sular genellikle, yok denecek
kadar az miktarlarda nitrat içerirler (Jaji et al., 2007).
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Eğirdir Gölü su kalitesi izleme çalışması süresinde, en düşük nitrat değeri Ekim ayında 0,4
mg NO3-N/L olarak G7 örnekleme noktasında ölçülürken, en yüksek değer Eylül ayında G1
örnekleme noktasında 1,33 mg NO3-N/L olarak ölçülmüştür. Gelendost ve Yalvaç ilçelerinin
yakınında bulunan G2 örnekleme noktası, önemli miktarda evsel ve tarımsal kaynaklı azot
yüküne maruz kalmaktadır. Yine Senirkent ilçesinin yakınlarında bulunan G1 örnekleme
noktası da evsel ve tarımsal kaynaklı azot yüküne maruz kalmaktadır. Eğirdir Gölü için nitrat
azotunun mevsimsel değişimini incelediğimizde, genellikle ilkbahar ve kış aylarında daha
yüksek değerlerin ölçüldüğü görülmektedir. Yağışın fazlalığı ve su içi organik madde
üretiminin düşük olması sebebiyle kış aylarında, tarımsal aktivitelere başlanması ve göle
azotlu gübre taşınımı sebebiyle de ilkbahar aylarında nitrat azotu değerleri yüksek çıkmıştır.
12 aylık izleme periyodunda, en yüksek TON (Toplam Organik Azot) değeri, Ocak ayında G2
örnekleme noktasında 0,4 mg/L olarak, en düşük değeri ise Eylül ayında G7 örnekleme
noktasında 0,16 mg/L olarak ölçülmüştür.
Amonyum azotunda olduğu gibi organik azot da yüzeysel sulara, evsel atıksular ve tarım
arazilerinde kullanılan organik gübrelerin yüzeysel akışlarla taşınımı ile ulaşır. G1 ve G2
örnekleme noktalarında yüksek TON değerleri saptanmış olmasının nedeninin, çevredeki
yerleşim birimlerinin evsel atıksuları ve tarım arazilerinden gübre taşınımı olduğu
düşünülmektedir. Ayrıca yine karstik bir yapıya sahip olan gölün kuzey batı bölümlerinde
yüzeysel akışların yanı sıra yeraltı suyu ile de Uluborlu ve Senirkent İlçelerinin atıksularının
göle taşındığı düşünülebilir. Göldeki TON konsantrasyonlarının mevsimsel değişimi
incelendiğinde genellikle, yaz aylarında nispeten daha düşük olduğu söylenebilir.
Çalışma periyodunda, en düşük ortofosfat (PO4-P) değeri 0,03 mg/L olarak Şubat ayında G4
ve Mart ayında G2 örnekleme noktalarında saptanırken, en yüksek PO4-P değeri 0,13 mg/L
olarak Temmuz ayında G5 örnekleme noktasında ölçülmüştür. Birçok tatlı su sistemlerinde
fosfor biyolojik verimliliğin belirlenmesinde en önemli sınırlayıcı element olarak göz önünde
tutulur (Scholten et al., 2005). Yüzeysel sular için PO4-P 0,05-0,3 mg/L değerleri arasında
sorun yaratmazken, daha yüksek konsantrasyonda bulunması bitkisel üretimi arttırdığı için
uygun değildir (Cirik ve Cirik, 2005). Eğirdir Gölü’nde saptanan ortofosfat bu değerleri
aşmamaktadır. PO4-P değerlerinin mevsimsel değişimi incelendiğinde, özellikle yaz aylarında
yüksek değerler ölçüldüğü gözlenmiştir. Bu durumun, göldeki su seviyesinin azalmasına bağlı
olduğu düşünülebilir.
Göl içi örnekleme noktalarında en yüksek Toplam Organik Fosfor (TOP) değerleri, 0,11 mg/L
olarak Ağustos ayında G7 ve Ekim ayında G6 örnekleme noktalarında ölçülmüştür. En düşük
değer ise 0,02 mg/L olarak, farklı aylarda G1, G2, G3, G6, G7 örnekleme noktalarında
saptanmıştır. Eğirdir Gölü’nde TOP değerlerinin alansal ve mevsimsel olarak farklılık
gösterdiği gözlenmiştir. Bu durum havzadan göle ulaşan evsel atıksuların ve tarımsal
arazilerden gelen fosforlu organik gübrelerin miktarlarındaki değişimlere bağlanabilir.
Eğirdir Gölü için 12 aylık su kalitesi izleme sonuçlarına göre en düşük klorofil-a değeri
Temmuz ayında 0 mg/m3 olarak G5 örnekleme noktasında, en yüksek değer ise Mayıs ayında
G2 örnekleme noktasında 6,68 mg/m3 olarak ölçülmüştür. Klorofil-a, algler dahil olmak
üzere, oksijen üreten organizmalarda bulunur ve bu organizmaların ortamdaki yoğunluğunu
ifade eder. Yüksek klorofil-a konsantrasyonları, ötrofikasyon potansiyelini artırabilir. Eğirdir
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Gölü’nün klorofil-a bakımından iyi kalitede olduğu ancak başta G2 olmak üzere G1 ve G2
örnekleme noktalarında nispeten yüksek olduğu gözlenmiştir.
3.1.1.2. Eğirdir Gölü’nü Besleyen Yan Derelere Gelen Kirlilik Yüklerinin
Değerlendirilmesi
Çalışma periyodu içerisinde, Eğirdir Gölü’nü besleyen, A.Tırtar, Gelendost, Yeşilköy,
Sarıidris, Aksu ve Pupa dereleri ile gölden su çıkışının olduğu Kovada Kanalı’nda, derelerin
ve kanalın akışta olduğu dönemlerde su kalitesi ölçümleri yapılmıştır. A.Tırtar, Gelendost ve
Aksu dereleri ve Kovada Kanalı’na ait akış hızı ölçümleri Devlet Su İşleri 18. Bölge
Müdürlüğü’nden temin edilmiştir Pupa, Yeşilköy ve Sarıidris dereleri yılın sadece birkaç ayı
akışta olması ve küçük dereler olmaları nedenleri ile DSİ tarafından debi ölçümleri
yapılmamaktadır. Modelleme çalışmasına bu küçük dereler dahil edilmemiştir. Akış hızı
değerlerinin aylara göre değişimleri incelendiğinde, kış ve ilkbahar aylarında yüksek, yaz ve
sonbahar aylarında düşük olduğu görülmektedir. Gelendost ve A.Tırtar dereleri Ağustos 2011
ve Kasım 2011 tarihleri arasında kurumuştur. Eğirdir Gölü’nü besleyen yan derelerin debileri
büyüklük bakımından incelendiğinde, en yüksek akış hızı değerlerinin Aksu Deresi’ne ve en
düşük değerlerin ise A.Tırtar Deresi’ne ait olduğu görülmektedir. Yan derelerden göle taşınan
yıllık organik kirlilik yükü, akış hızı değerleri ile karşılaştırıldığında toplam azot ve toplam
fosfor değerleri akış hızı değerleriyle doğru orantılı olarak değişim göstermektedir.
Şekil 3.1’de Eğirdir Gölü’ne dökülen derelerin yıllık kirlilik yükü yüzdeleri sunulmuştur. Azot
ve fosforun çeşitli formlarının (NH4-N, NO3N, PO4-P, TOP vb) yıllık yükleri ayrı ayrı
incelendiğinde, Gelendost Deresi’nin debisinin Aksu Deresi’nden düşük olmasına rağmen
NO3-N kirlilik yükü yüzdesinin daha yüksek olduğu görülmektedir. Yine Gelendost Deresi’ne
ait azot ve fosforun diğer formları için kirlilik yükü yüzdesi, suyun düşük debi değerlerine
rağmen, fazladır. Bu durum, Gelendost Deresi’ne, etrafındaki tarımsal alanlardan ve yerleşim
yerlerinden kaynaklı, azot kirliliğinin dereye ulaşmasıyla açıklanabilir. A.Tırtar Deresi’nden
göle gelen kirlilik yükü yüzdelerine bakıldığında, suyun düşük debisi ile doğru orantılı olarak
kirlilik yükü yüzdelerinin düşük olduğu görülmektedir. (Şekil 3.1)

Şekil 3.1. Eğirdir Gölü’ne dökülen derelerin yıllık kirlilik yükü yüzdeleri
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3.1.1.3.Eğirdir Gölü Havzasındaki Yayılı Kirlilik Yüklerinin Hesaplanması
Eğirdir Gölü Havzası’nda, arazi kullanımından gelen kirlilik yüklerinin hesaplanmasında,
aşağıda Şekil 3.2’de yer alan alan bazlı değerlendirme esas alınarak, bu değerlendirme
üzerinden her bir alan için azot ve fosfor kirlilik yükü değerleri hesaplanmıştır.

Şekil 3.2. Eğirdir Havzasında arazi kullanım sınıflarının yüzdelik dağılımı

Atmosferik Taşınım ile Gelen Kirlilik Yükü:
Göle ulaşan yayılı Toplam Azot (TN) ve Toplam Fosfor (TP) yüklerinin yüzdelik dağılımları,
sırası ile Şekil 3.3 ve 3.4’te gösterilmektedir.

Şekil 3.3. Eğirdir Gölü’ne ulaşan yayılı Toplam Azot yükü dağılımı
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Şekil 3.4. Eğirdir Gölü’ne ulaşan yayılı TP yükü dağılımı

3.1.1.4. Delft3D-FLOW modülü için verilerin hazırlanması
Eğirdir Gölü Su Bütçesi
Göl derinlikleri, genişlikleri, yüzey alanları, yatak materyalleri, etrafını çevreleyen topraklar,
esen rüzgarları, iklimi, yüzeysel giriş-çıkışları farklı olduğu için göllerin hidrolojik
karakteristikleri çeşitlilik gösterir. Büyük göller daha fazla su kütlesini depolama özelliğine
sahip oldukları için bölgedeki sel ve iklim faktörlerinden kaynaklanan etkileri hafifletebilir.
Daha küçük göller enerji girişlerindeki değişikliklere daha fazla açıktırlar. Büyük yüzey
alanına sahip göllerde su ile hava arasında daha çok temas alanı vardır ve bu durum
buharlaşmayı arttırır. Göllerde ısının depolanması hava sıcaklığını dengede tutmaya yardımcı
olur. Göl kirliliği problemi çözümlenmek istendiğinde, göllerin ısı bütçesinin, P ve N
bütçesinin ve su bütçesinin bilinmesi gereklidir (Jain et al., 2007). Su Bütçesi Aşağıdaki
yöntemle hesaplanır.
Girdi (ana nehirler + gölün kolları + yağış) – Buharlaşma ± Yeraltısuyu = Çıktı
Modelleme periyodu olarak seçilen 12 ayı kapsayan veriler ile, Eğirdir Gölü’nün 1 yıllık su
bütçesi tabloları oluşturulmuştur (Çizelge 3.1). Eğirdir Gölü su bütçesinde giren ve çıkan su
miktarının yüzde dağılımı Şekil 3.5’deki gibidir. Eğirdir Gölü su bütçesini oluşturan
faktörlerin yüzdelik dağılımı incelendiğinde, gölün su bütçesini en çok etkileyen faktörlerin
yağış ve buharlaşma olduğu görülmektedir.
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Çizelge 3.1. Eğirdir Gölü su bütçesi
Su
Hacim
Kotu
(m)
Aralık
2010
Ocak
2011
Şubat
2011
Mart
2011
Nisan
2011
Mayıs
2011

(m3)

Toplam
Gelen Su
(m3)

Toplam
Çıkan Su
(m3)

Gelen-Çıkan
∆V

Hata

(m3)

916,93 3.130.550.000,00 89.478.938,00 8.949.843,40

80.529.094,60 -

-

917,05 3.186.050.000,00 31.303.314,00 749.952,00

30.553.362,00 55.500.000,00 24.946.638,00

917,14 3.228.440.000,00 50.561.816,00 412.992,00

50.148.824,00 42.390.000,00 -7.758.824,00

917,27 3.289.670.000,00 44.513.468,00 267.840,00

44.245.628,00 61.230.000,00 16.984.372,00

917,42 3.360.320.000,00 71.385.639,00 25.732.610,00 45.653.029,00 70.650.000,00 24.996.971,00
917,47 3.383.870.000,00 50.221.126,00 40.837.892,00 9.383.234,00

23.550.000,00 14.166.766,00

Haziran
917,59 3.440.390.000,00 19.709.352,00 78.602.897,76 -58.893.545,80 56.520.000,00 115.413.546,00
2011
Temmuz
917,54 3.416.840.000,00 1.274.745,60 120.664.689,00 -119.389.943,00 -23.550.000,00 95.839.943,40
2011
Ağustos
917,33 3.317.930.000,00 343.008,00
2011
Eylül
917,07 3.195.470.000,00 1.803.526,00
2011

-98.910.000,00 23.913.425,70
122.823.426,00
73.519.096,20 -71.715.570,20
-50.744.430,00
122.460.000,00
123.166.433,70

Ekim
2011

916,93 3.130.550.000,00 129.357.238,80 23.794.153,50

105.563.085,30 -64.920.000,00

Kasım
2011

916,88 3.107.720.000,00 16.293.848,00 17.955.764,80

-1.661.916,80

-22.830.000,00 -21.168.083,00

Şekil 3.5. Eğirdir Gölü su bütçesi elemanlarının yüzdelik dağılımı
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170.483.085,00

Eğirdir Gölü hidrodinamik model uygulamasında, Göle giren ve gölden çıkan suyun akış
hızının tanımlanırken göl ile bağlantısı olan Hoyran Deresi, Gelendost Deresi ve Aksu Deresi
göle giren; Kovada Kanalı, Hoyran Sulaması, Senirkent Sulaması, Barla Sulaması, Atabey
Sulaması, Boğazova Sulaması ve Gelendost Sulaması ise gölden çıkan sular olarak
tanımlanmıştır. Şekil 3.6’da gölden su alan sulamalar gösterilmiştir.

Şekil 3.6. Eğirdir Gölü’nden su alan sulamalar

Eğirdir Gölü su seviyesi günlük ölçüm sonuçlarına göre, su seviyesinde yıl içerisinde önemli
bir artış veya azalış olmadığı görülmektedir. Gölün su seviyesi değerlerinin, kış aylarından
yaz aylarına kadar arttığı sonra azalmaya başladığı ve sonbahar mevsiminde minimum
değerlere ulaştığı gözlenmektedir. Eğirdir Gölü Su Sıcaklığı değerleri, aylık periyotta
yürütülmüş olan örnekleme çalışmaları esnasında ölçülmüştür. Çalışma dönemine ait
meteorolojik veriler, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden temin edilmiştir.
Rüzgar hızı ve yönü, nispi nem, yağış, buharlaşma, hava sıcaklığı, toplam radyasyon değerleri
derlenerek, hidrodinamik modele aktarılmıştır.

Eğirdir Gölü Taban Pürüzlülüğü Verisinin Modüle Dahil Edilmesi
Eğirdir Gölü sığ bir göldür ve gölde sazlık alanlar bulunmaktadır (Şekil 3.7). Gölün sazlık ve
sazlık olmayan alanlarına göre değişen taban pürüzlülüğü, gölün hidrodinamiği açısından
önemlidir. Bu çalışmada, taban pürüzlülüğündeki alansal değişimler modele dahil edilmiştir.
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Şekil 3.7. Eğirdir Gölü’ndeki sazlık alanlar

3.1.1.5. Delft3D-FLOW Modülünün Eğirdir Gölü’ne Uygulanması
Hidrodinamik modül, sığ denizlerin, kıyı sularının, haliçlerin, lagünlerin, nehirlerin ve
göllerin hidrodinamiğinin tahmini için kullanılabilir. Eğirdir Gölü suda farklı sıcakların
görüldüğü tabaklaşmaların olmadığı tam karışımlı bir göldür. Bu nedenle, hidrodinamik
model çalışmaları 2 boyutlu olarak yürütülmüştür. Bu çalışmada, Eğirdir Gölü’nde kirlilik
taşınımında, rüzgar hızı ve yönü en önemli itici güç olarak kabul edilmiştir. Delft3D-FLOW
modülü kullanılarak gerçekleştirilen “ısı akısı modeli” ile göl su sıcaklığı simülasyonu da
gerçekleştirilmiştir. Hidrodinamik model, hız, debi, su seviyesi, su sıcaklığı vb. verileri
üretmektedir. Gölde derinliğin düşük olduğu bölgelerde, akım hızlarında olduğu gibi, su
sıcaklığı da, dış etkilere daha çok tepki verir. Simülasyon sonuçlarına göre, gölde sığ alanların
daha çabuk soğuyup/ısındığı gözlenmiştir (Şekil 3.8). Eğirdir Gölü’nün hidrodinamik
modellemesi için kullanılan, Delft3D-FLOW modelinin tahminleri ve arazi ölçümleri, hem su
seviyesi hem de su sıcaklığı parametreleri için oldukça uyumlu bulunmuştur.
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Şekil 3.8. 1 Haziran, 1 Temmuz, 1 Ağustos, 1 Eylül ve 1 Kasım’da simüle edilmiş su sıcaklığı
haritaları

3.1.1.6. Delft3D-WAQ Modülünün Eğirdir Gölü’ne Uygulanması
Simüle edilecek maddeler için değerler ölçüm yapılan örnekleme noktaları için ayrı ayrı
modele girilmiş ve haritaları oluşturulmuştur. Eğirdir Gölü Havzası için, yayılı yükler ve
dereler ile taşınan yükler su kalite modeline girilmiştir. Su Kalitesi Kalibrasyonu sonuçlarına
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göre, ölçüm verileri ile model kalibrasyonu simülasyon sonuçları, azot ve türevleri, fosfat ve
türevleri ile Klorofil-a için karşılaştırıldığında, model tahminleri ve ölçüm değerleri arasında
benzerlik elde edilmiştir.
3.1.2. Geliştirilen Senaryoların Değerlendirilmesi
Su kalite modelleri, havzadan gelen kirlilik yüklerinin, alıcı su ortamındaki hidrodinamik
yapının, meteorolojik koşulların değişimi gibi faktörlerin sistemi ne şekilde etkileyeceği
hakkında bilgi verir. Bu sayede, alıcı su ortamında meydana gelebilecek kirlenmeye karşı
tedbir alabilmek için akılcı yönetim senaryoları geliştirme imkanı sağlar. Eğirdir Gölü’nde
nütrient (besi maddesi) değişimini gözlemlemek amacı ile 7 farklı senaryo geliştirilmiştir.
Bunlar:
1. senaryo (S1): Tarım alanlarından gelen yayılı kirlilik yüklerinin %50 oranında
arttırılması,
2. senaryo (S2): Tarım alanlarından gelen yayılı kirlilik yüklerinin %100 oranında
arttırılması,
3. senaryo (S3): Tarım alanlarından gelen yayılı kirlilik yüklerinin %50 oranında
azaltılması,
4. senaryo (S4): Yerleşim yerlerinden gelen yayılı kirlilik yüklerinin %50 oranında
arttırılması,
5. senaryo (S5): Yerleşim yerlerinden gelen yayılı kirlilik yüklerinin %100 oranında
arttırılması,
6. senaryo (S6): Yerleşim yerlerinden gelen yayılı kirlilik yüklerinin %50 oranında
azaltılması,
7. senaryo (S7): Derelerden gelen kirlilik yüklerinin ihmal edilmesi senaryolarıdır.

Geliştirilen senaryoların sonuçları ile mevcut durumun karşılaştırılması G1 segmenti için
gerçekleştirilmiştir. Diğer segmentler için de benzer sonuçlar elde edilmiştir. Geliştirilen
senaryolar ve mevcut durum simülasyonlarının sonuçları incelendiğinde, mevcut durum
simülasyon sonuçları ile geliştirilen tüm senaryo sonuçlarının, genellikle benzer eğilimler
gösterdiği gözlenmiştir. Beklenildiği gibi, simülasyon sonuçlarına göre, azot ve fosfor
miktarları, yayılı kirlilik yüklerinin artması ile artmakta ve azalması ile de azalmaktadır. Yine
göle derelerden gelen noktasal kirlilik yüklerinin ihmal edilmesi durumunda, azot ve fosfor
yükleri azalmaktadır.
S1, S2, S4 ve S5 kirlilik arttırma senaryoları karşılaştırıldığında, azot formları için arttırma
etki sıralaması büyükten küçüğe doğru S2>S5>S1>S4 şeklindedir. Bu durumda, tarım
alanlarından gelen yayılı kirlilik yüklerinin arttırılmasının azot formları üzerindeki etkisinin,
yerleşim yerlerinden gelen yayılı kirlilik yüklerinin arttırılmasının azot formları üzerindeki
etkisine oranla daha yüksek olduğu söylenebilir. Bu durum beklenen bir sonuçtur. Kirlilik
arttırma senaryolarının, toplam fosfor üzerindeki etkisi incelendiğinde ise, arttırma etkisi
sıralaması değişmemekle beraber S1 ile S4 ve S2 ile S5 senaryolarının etkisinin hemen hemen
aynı olduğu gözlenmiştir. Bu durum, TP açısından, yerleşim alanlarından gelen yayılı kirlilik
yükü ile tarım alanlarından gelen yayılı kirlilik yüklerinin yüzdelik dağılımlarının oldukça
yakın olmasından kaynaklandığı şeklinde açıklanabilir.

26

S3, S6 ve S7 kirlilik azaltma senaryoları karşılaştırıldığında, azot formları üzerindeki azaltma
etkisi sıralaması genel olarak S3>S6>S7 şeklinde olduğu gözlenmiştir. Ayrıca S7 senaryosu
için, derelerin akışlarının yüksek olduğu ilkbahar aylarında senaryonun, kirlilik azalması
üzerindeki etkisi, etki sıralamasını değiştirmemekle beraber, nispeten artış göstermiştir.
Toplam fosfor üzerindeki kirlilik azalma etkisi ise yine aynı sıralamadadır. Yayılı kirlilikleri
arttırma senaryolarında olduğu gibi, yayılı kirlilik yüklerinin azaltılması senaryoları olan S3
ve S6’nın toplam fosfor üzerindeki azaltma etkisi, birbirine oldukça yakın olarak
gözlenmiştir.
Geliştirilen senaryoların su kalite sınıfları değişimi üzerindeki etkisi incelendiğinde, mevcut
durum ve geliştirilen tüm senaryolar için, amonyum azotu parametresi değerlerinin, 1. sınıf
su kalite sınır değeri olan 0,2 mg/L’nin altında olduğu gözlenmiştir. Aynı şekilde, nitrat
parametresi değerlerinin, 1. sınıf su kalite sınır değeri olan 5 mg/L’nin oldukça altında olduğu
görülmektedir.
Toplam fosfor parametresi için ise, mevcut durum ve geliştirilen tüm senaryoların
simulasyon sonuçlarında, toplam fosfor için 1. sınıf su kalite sınır değeri olan 0,02 mg/L
değerinin aşıldığı görülmektedir. Buna ek olarak, kirlilik arttırma senaryoları, toplam fosfor
parametresi değerlerini 2. sınıf su kalite sınıfına taşıma eğilimi gösterirken, kirlilik azaltma
senaryoları toplam fosfor parametresi değerlerini 1. sınıf su kalite sınıfına taşıma eğilimi
göstermektedir.
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Şekil 3.9. S1, S2, S3, S4, S5, S6 senaryoları ve mevcut durum için simüle edilmiş amonyum
azotu (NH4-N ) konsantrasyonlarının 1 Kasım 2011 tarihine ait alansal değişim haritası
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Şekil 3.10. S1, S2, S3, S4, S5, S6 senaryoları ve mevcut durum için simüle edilmiş nitrat (NO3N) konsantrasyonlarının 1 Kasım 2011 tarihine ait alansal değişim haritası
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Şekil 3.11. S1, S2, S3, S4, S5, S6 senaryoları ve mevcut durum için simüle edilmiş Toplam
Fosfor (TP) konsantrasyonlarının 1 Kasım 2011 tarihine ait alansal değişim haritası
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3.2. Eğirdir Gölü’nde Su Kalitesinin İyileştirilmesi ve Korunması İçin Öneriler
Bu çalışmanın genel amacı, Eğirdir Gölü’nün bütününde, mevcut hidrodinamik yapının ve
azot ve fosforun ve bunlara bağlı su kalite parametrelerinin mevsimsel ve alansal dağılımının
ortaya konmasıdır. Bu amaçla, çalışmada hidrodinamik su kalite modeli kullanılarak, Eğirdir
Gölü Havzası’ndaki yayılı ve noktasal kirlilik kaynaklarının modele entegrasyonu yapılmış,
model kalibrasyonları, doğrulamaları gerçekleştirilmiş ve senaryolar geliştirilmiştir.
Geliştirilen senaryolar aracılığı ile havzadaki mevcut noktasal ve yayılı kirlilik kaynaklarının
Eğirdir Gölü su kalitesi üzerindeki etki sıralaması ortaya konmuştur.
Çalışmada, Eğirdir Gölü’nün su bütçesi, belirli bir hata yüzdesi ile hesaplanabilmiştir. Eğirdir
Gölü çevresinde, dalgıç pompalar ile gölden hesaplanmadan kaçak su çekimlerinin olduğu
bilinmektedir. Ancak bu hata yüzdeleri incelendiğinde, su kaçağının, özellikle Kasım ayında
olmak üzere, sulamanın yapılmadığı yağışlı döneme ve su girişlerinin ise, sulamanın yapıldığı
özellikle Haziran ayı olmak üzere kurak dönemlere denk geldiği görülmüştür. Bu durumdan
yola çıkılarak, Eğirdir Gölü su bütçesindeki bu hatalar sadece yeraltı suyu seviyesi ile
açıklanabilir. Yeraltı suyu seviyesi eğer göldeki su seviyesinden düşük ise gölden yeraltı
suyuna kaçak, yüksek ise de yeraltı suyundan göl beslenmiş olacaktır. Bu hata miktarları,
yeraltı suyunun Eğirdir Gölü ile olan etkileşimi olarak kabul edilmiştir. Hidrodinamik model
sonuçlarından elde edilen, derinlik ortalamalı hız değerleri incelendiğinde, hızların göle
giren/çıkan akış hızlarından lokal etkiler dışında etkilenmediği gözlenmiş olup, yıl boyunca
etkili olan rüzgarın göl yüzeyinde yer yer türbülanslar oluşturduğu ve gölde karışım sağladığı
gözlenmiştir.
Göl suyu sıcaklığı simülasyon sonuçları incelendiğinde, oldukça iyi bir uyum yakalandığı
görülmektedir. Gölde sığ alanların daha çabuk soğuyup/ısındığı gözlenmiştir. Göl
derinliklerinin azalması durumunda, göl hacmi azalacak ve dolayısıyla başta sıcaklık olmak
üzere göl su kalitesi dışsal etkilerden daha çok etkilenilecektir. Bu bağlamda, göl suyu
seviyelerinin korunması önem taşımaktadır. Derelerden gelen farklı akış hızlarının göl suyu
sıcaklığı üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır. Eğirdir Gölü su sıcaklığı meteorolojik
koşullara göre değişim göstermektedir.
Havzadan gelen yayılı kirlilik yüklerinin arttırılıp azaltılması ve derelerden gelen kirlilik
yüklerinin ihmal edilmesi yönünde geliştirilen tüm senaryolar ve mevcut durum
simülasyonlarının sonuçları incelendiğinde, mevcut durum simülasyon sonuçları ile
geliştirilen tüm senaryo sonuçlarının, genellikle benzer eğilimler gösterdiği gözlenmiştir.
Beklenildiği gibi, geliştirilen simülasyon sonuçlarına göre, azot ve fosfor miktarları, yayılı
kirlilik yüklerinin artması ile artmakta ve azalması ile de azalmaktadır. Yine göle derelerden
gelen noktasal kirlilik yüklerinin ihmal edilmesi durumunda, azot ve fosfor yükleri
azalmaktadır. Tarım alanlarından gelen yayılı kirlilik yüklerinin arttırılmasının veya
azaltılmasının azot ve fosfor yükleri üzerindeki etkisinin en fazla olduğu sonucu elde
edilmiştir.
Eğirdir Gölü Havzası’nda verimli topraklarda yoğun tarımsal faaliyet gerçekleştirilmektedir.
Bu faaliyetlerden kaynaklanan azot ve fosfor havzadaki yüzey ve yeraltı suyu için önemli bir
kirlilik potansiyeli oluşturmaktadır. Buna ek olarak, Eğirdir Gölü Havzası’nda oluşan
kontrolsüz evsel atıksular doğrudan veya dolaylı olarak Eğirdir Gölü’ne ulaştığı, foseptiklerde
toplanan atıksuların ise yeraltı suyuna sızdığı düşünüldüğünde, kirli su dolaylı olarak Eğirdir
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Gölü’ne ulaşmaktadır. Bu yaklaşımdan yola çıkılarak, havzadan kaynaklanan, evsel ve
tarımsal kaynaklı azot ve fosfor yüklerinin detaylandırılması ile bunların Eğirdir Gölü su
kalitesi üzerindeki etkisi daha belirgin bir şekilde ortaya konulabilecektir.
Ayrıca, hidrodinamik model çalışmaları sonucunda, Eğirdir Gölü için, yeraltı suyunun bir
rezervuar görevi yaptığı kanısına varılmıştır. Bu durumda yoğun tarımsal aktivitelerin
yapıldığı bölgede, yeraltı suyu izlemesinin yapılması oldukça önemlidir. Bu izlemelerin,
Avrupa Birliği uyum süreci için geliştirilen, 7 Nisan 2012 tarihli resmi gazetede yayınlanan,
“Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik”
hükümlerine uyularak yapılması, gelecekteki çalışmalar için kullanılabilir nitelikte verilerin
elde edilmesini sağlayacaktır.
Gerçekleştirilen alışma kapsamında, Eğirdir Gölü’nde göl tabanının fosfor açısından, önemli
bir içsel kaynak olabileceği düşüncesi ortaya çıkmıştır. Evsel ve tarım kaynaklı alanlardan
yüzeysel akışlarla ve gölü besleyen derelerin taşıdığı sularla Eğirdir Gölü’ne ulaşan, organik
madde bakımından zengin sular göl tabanının azot ve fosfor bakımından zenginleşmesine yol
açmaktadır. Bu nedenle, gölde göl tabanı kalitesi izlemesi yapılmalıdır. Eğirdir Gölü’nde
ötrofikasyon problemini önlemek için özellikle fosfor yüklerinin kontrol altında tutulması
oldukça önemlidir.
Gölün, en kuzeyinde ve en güneyinde yer alan sırası ile G1 ve G7 bölgelerinin, hemen hemen
tüm parametreler için nispeten daha yüksek değerlere sahip olduğu, simülasyon sonuçlarında
gözlenmiştir. Bu durum, yıl boyunca hakim rüzgarın etkisi ile sürekli karışım halinde olan
gölde, hidrodinamik yapının, azot ve fosfor dinamikleri üzerinde etkisi olduğunu işaret eder.
G1 segmenti bir boğaz ile göle bağlanmaktadır ve G7 segmenti ise yine daralmanın olduğu bir
alanı temsil etmektedir. Göl içi ve havzada yapılması planlanan tüm faaliyetlerin, gölün
hidrodinamik yapısına etkisi incelenmelidir.
Sonuç olarak, Eğirdir Gölü Havzası’nda yapılan tarımsal aktiviteler, gölün su kalitesi
seviyesini bozabilecek ve hatta gölde ötrofikasyona neden olabilecek azot ve fosfor kaynağı
olarak görülebilir. Bunun yanında tarımsal aktivitelerde kullanılan ve canlı hayat için oldukça
tehlike arz eden, sucul canlıların vücudunda ve göl tabanında birikim yapma eğilimi olan
pestisitler de yüzeysel akışlarla göle ulaşmaktadır. Göle kirlilik taşınımını azaltmak için
öncelikle, havzadaki tarımsal aktivitelerde kullanılan gübre ve pestisit miktarlarının
azaltılması gerekmektedir. Bununla birlikte, havzada, bitkisel ve hayvansal ürünlerin,
ekolojik yöntemler kullanılarak elde edilmesi yönünde çalışmalar yapılmalıdır. Eğirdir
Gölü’nün su kalitesinin korunması için atıksu arıtma tesislerinin inşa edilmesi ve evsel
atıksuların, arıtılmadan göle deşarjının önüne geçilmesi gerekmektedir. Göle dışsal etkilerle
taşınan fosfor ve azot miktarları ne kadar azalırsa ve gölün mevcut hidrodinamik yapısı
korunursa, su kalitesi açısından kendi kendini yenilemesi de o kadar kolay olacaktır.

32

4. KAYNAKÇA
1. Al-Shami, S.A., Md Rawi, C.S., Ahmad, A.H., Nor, S.A.M., 2010. Distribution of
Chironomidae (Insecta:Diptera) inpollute drivers of the Juru River Basin, Penang,
Malaysia. Journal of Environmental Sciences, 22 (11), 1718-1727.
2. Anonim, 2008. Isparta İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Arazi Çalışmaları ve
Bilgilendirme Toplantı Sunumları.
3. APHA, AWWA, WEF, 1998. Standart Methods for Examination of Water and
Wastewater, 20th edition. American Public Health Assosiciation, Washington.
4. Bildiren, A.,1991. Eğirdir Gölü Köprü Avlağı Bentik Faunası Üzerinde Bir Araştırma.
Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 109s, Isparta.
5. Chapman D., Kimstach V., 1996. Selection of water quality variables. In Water Quality
Monitoring - A Practical Guide to the Design and Implementation of Freshwater
Quality Studies and Monitoring Programmes, ed. D. Chapman ., 2nd edn, E&FN
Spon, London, UK.
6. Cirik, S., Cirik,Ş., 2005. Limnoloji (Ders Kitabı), Ege Üniv. Su Ürünleri Fak.
Yayınları,No:21, 166 s. İzmir.
7. Demircan, V., Yılmaz H., 2005. Isparta ili elma üretiminde tarımsal ilaç kullanımının
çevresel duyarlılık ve ekonomik açıdan analizi, Ekoloji, 57, 15-25.
8. Geldiay, R., Kocataş A., 2002. Deniz Biyolojisine Giriş, Ege Üniversitesi Basımevi,
İzmir, Türkiye, 59-137.
9. Gülboy, H., 2004. Isparta Deresi ve Bazı Yan Kollarında (Eğrim ve Darıören) Su
Kirliliğinin Biyolojik ve Fizikokimyasal Yönden Belirlenmesi. Süleyman Demirel
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 116 s., Isparta.
10. Güneş, K., 2008. Point and nonpoint sources of nutrients to lakes - Ecotechnological
measures and mitigation methodologies - Case study. Ecological Engineering, 34(2),
116-126.
11. Jain, S.K., Agarwal, P.K., Singh, V.P., (2007), “Hydrology and Water Resources of
India”, Springer, Berlin.
12. Jaji, M.O., Bamgbose, O., Odukoya, O.O., Arowlo, T.A., 2007. Water quality
assessment of Ogun River, south west Nigeria. Environmental Monitoring and
Assessment 133: 447-482.
13. Kalyoncu H., YorulmazB., BarlasM., YıldırımM.Z., ZeybekM., 2008a. Aksu Çayı'nın
Su Kalitesi ve Fizikokimyasal Parametrelerinin Makroomurgasız Çeşitliliği Üzerine
Etkisi. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 20(1), 23-33.
14. Kalyoncu,H.,2002. Aksu Çayı’nın Fiziksel Kimyasal ve Biyolojik Olarak İncelenmesi.
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 154 s., Isparta.
15. Kalyoncu,H., Gülboy,H.,2009. Benthic Macroinvertebrates from Darıören and Isparta
Streams (Isparta/Turkey)-Biotic Indices and Multivariate Analysis. Journal of
Applied Biological Sciences, 3(1), 100-107.
16. Kalyoncu,H.,Zeybek,M.,2011.An Application of Different Biotic and Diversity Indices
For Assessing Water Quality: A Case Study in The Rivers Çukurca and Isparta
(Turkey). African Journal Agricultural Research, 6(1), 19-27.
17. Kalyoncu, H., Zeybek, M., 2009. Ağlasun ve Isparta Derelerinin Bentik Faunası ve Su
Kalitesinin Fizikokimyasal Parametrelere ve Belçika Biyotik İndeksine Göre
Belirlenmesi. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 1(3), 41-48.

33

18. Kazancı,N., Dügel, M., 2000. An evaluation of the water quality of Yuvarlakçay
stream, in the Köyceğiz-Dalyan protected area, SW Turkey.Turk Journal of Zoology,
24, 69-80.
19. Kazancı, N., Girgin, S., Dügel, M., Oğuzkurt, D., 1997. Akarsuların Çevre Kalitesi
Yönünden Değerlendirilmesinde ve İzlenmesinde Biotik Indeks Yöntemi, İmaj
Yayıncılık, 100 s.,Ankara.
20. Kerovec,M.,Tavcar,V.,Mestrov,M.,1989.Macrozoobenthosasan indicator of the level of
the trophy and saprobity of Lake Jarun. Acta Hydrochimicaet Hydrobiologica, 17
(1),37-45.
21. Korte T., Baki A. B. M., Ofenbo T., Moog O., Sharma S., Hering D., 2010 Assessing
river ecological quality using benthic macroinvertebrates in the Hindu KushHimalayan region. Hydrobiologia 651, 59–76.
22. Kubilay, A., Timur., 1992. Eğirdir Gölü Köprü Avlağı Chironomidae Larvaları ve Bu
Larvaların Mevsimlere ve Zonlara Göre Dağılımı Üzerinde Bir Araştırma. Fırat
Üniversitesi XI. Ulusal Biyoloji Kongresi. 155-165.
23. Mebane, C.A., 2001. Testing bioassessment metrics: Macroinvertebrates, sculpin and
salmonid responses to stream habitat, sedimentmetals.–Env.Monitoring and Ass, 67
(3), 293-322.
24. Moog,O.,2002.FaunaAquaticaAustriaca.Wasserwirtschaftskataster.
Bundesministerium f.Land- u. Forstwirtschaft, Umwelt u. Wasserwirtschaft, Wien.
25. Ormancılık ve Su Şurası 2013, Havza Yönetimi ve Su Bilgi Sistemi Çalışma Grubu
Raporu, (http://sura.ormansu.gov.tr )
26. Scholten, M. C. Th., Foekema, E. M., Van Dokkum, H. P., Kaag, N. H. B. M. and Jak,
R. G., 2005. Eutrophication Management and Ecotoxicology. Springer-Verlag, Berlin.
27. Sharma,R.C.,Rawat,J.S.,2009.Monitoringofaquaticmacroinvertebratesas bioindicator
for assessing the health of wetlands: A case study in the Central Himalayas, India.
Ecological Indicators, 9, 118-128.
28. Sözen, M., Yiğit, S.,1999. Akşehir (Konya) Gölü bentik faunası ve bazı limnolojik
özellikleri. Turkish Journal of Zoology, 23 (Ek sayı 3), 829-847.
29. Taşdemir, A., Yıldız, S., Topkara, E.T., Özbek, M., Balık, S., Ustaoğlu, M.R., 2004.
Yayla Gölü’nün (Buldan-Denizli) Bentik Faunası. Ulusal Su Günleri 2004, İzmir Türk
Sucul Yaşam Dergisi 2(3), 182-190.
30. TC. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü. Eğirdir Su
Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, TÜBİTAK, Deniz Bilimleri, ve Balıkçılık
Grubu, (1991). "Eğirdir Gölü Ekolojisi ve Ekonomik Su Ürünlerinin İncelenmesi
Projesi Sonuç Raporu.", DEBÇAG-51.
31. Timm, T., 1999. A Guide to the Estonian Annelida. Naturalist's Handbooks 1, TartuTallin. Estonian Academy Publishers, 208 p. Estonia.
32. TÜBİTAK MAM Enerji Sistemleri ve Çevre Araştırma Enstitüsü, “Eğirdir Gölü
Havzasının Evsel Atıksularının Arıtımına Yönelik Master Plan Hazırlanması ve Göl Su
Kalitesinin İzlenmesi Projesi Özet Raporu”, Haziran 2001.
33. U.S. Environmental Protection Agency (USEPA), 1999. Protocol for developing
nutrient TMDLs, EPA841-B99-007. Ofﬁce of Water, Washington, DC.
34. Wetzel, R.G., 2001. Limnology: Lake and River Ecosystems, 3rd edn, Academic Press,
San Diego, USA.
35. WHO (World Health Organization), 2004. Guidelines for Drinking-water Quality.
Nitrates and nitrites in drinking-water (rolling revision of the draft for review and
comments, Report WHO/SDE/WSH/04.08/56, Geneva, Switzerland.
34

36. WL|Delft Hydraulics Manual (2007a) Simulation of Multi-Dimensional
Hydrodynamic Flows and Transport Phenomena. User Manual for Delft3D-FLOW.
WL|Delft Hydraulics, Netherlands.
37. WL|Delft Hydraulics Manual (2007b) Versatile water quality modeling in 1D, 2D or
3D systems including physical, (bio) chemical and biological processes. User Manual
for Delft3D-WAQ. WL|Delft Hydraulics, Netherlands.
38. WL|Delft Hydraulics Manual (2010) Open Processes Library User Manual, WL|Delft
Hydraulics, Netherlands.
39. Zeybek,M.,2012. Kovada Kanalı ve Bağlantılı Olduğu Göl Sularında Su Niteliğinin
Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi,
167 s., Isparta.
40. Zweig,L.D., Rabeni,C.F.,2001. Biomonitoring for deposited sediment using benthic
invertebrates: ateston 4 Missouristreams. Journal of the North American
Benthological Society, 20(4), 643-65.

35

