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Öz:Yarı kurak bölgelerdeki eğimli sahalar erozyon süreçlerini hızlandırması bakımından riskin fazla
olduğu alanlardır. Türkiye‟de de kıyı bölgeleri hariç genelde iç bölgeler yarı kurak iklim bölgesinde yer
aldığından ve eğimli yüzeyler ülke yüzölçümümüzün büyük bir kısmını kapladığından dolayı erozyon
sürecinin nasıl bir Ģekilde ve hangi etkenler altında gerçekleĢtiğinin ortaya konulması büyük önem
taĢımaktadır ġanlıurfa‟nın kuzeyinde çalıĢma arazisi olarak seçilen Akziyaret Tepesinin farklı bakı
koĢullarına sahip yamaçlarında erozyon süreçlerinin iĢleyiĢi çeĢitli metodlar kullanılarak incelenmiĢtir.
Bu çalıĢmada Tuzak(trap) metodu , erozyon çubukları metodu (erosion pins), alan(yamaç) boyama
metodu, taĢ boyama metodu, fotoğraf metodu, „micro cross section‟ metodları uygulanmıĢtır. ÇalıĢma
hâlihazırda devam ettiğinden bu çalıĢmada sunulan sonuçlar ön bulgular özelliğindedir.
Anahtar Kelimeler: Erozyon, Akziyaret, yarı kurak bölge, eğimli saha, bakı.
Abstract: Sloping areas in semi-arid regions are hazardous because of the accelerate erosion processes
Wherefore except shore areas generally hinterlands in semi-arid climate region in Turkey also inclined
surfaces covered a large portion of Turkey‟s area ,make important to know how erosion processes happen
and which factors effect it. So establish with a few instrument in Akziyaret Hill which our study area has
different slopes , erosion processes are surveyed by varied methods. Trap method, erosion pins method,
painted area method, painted stones method , photography method and micro cross section method used
at our study. This study has continued still, so the results which are present at study are pre indications.
Keywords: Erosion, Akziyaret, semi-arid area, inclined area, slope.

1.GiriĢ
Erozyon, baĢta toprak ve kayaç materyalleri olmak üzere yer küre üzerindeki çeĢitli
yüzey maddelerinin dağlık ve tepelik arazilerden eğim boyunca, yer kabuğundan ayrılması ve
doğal etkenlerle baĢka bölgelere taĢınması olayıdır (Bahtiyar,2000). Bu tanıma göre erozyon
doğal bir süreçtir. Ancak günümüzde özellikle kurak ve yarı kurak sahalarda görülen erozyon
süreçlerinin büyük bir kısmı maalesef “hızlandırılmıĢ erozyon” olarak ifade edilen ve insanın
doğa üzerindeki aĢırı baskısının bir sonucu olarak ortaya çıkan erozyon Ģeklidir(Lal,2001)
Artan dünya nüfusu ve bununla birlikte artıĢ gösteren gıda ihtiyacı insanları doğadan daha
fazla yararlanma yoluna itmiĢtir. Bunun sonucunda çok ince bir tabakası bile yüzlerce yılda
ancak oluĢabilen toprak örtüsü oluĢma süresinin tersine çok kısa bir zamanda çeĢitli
faktörlerin etkisiyle taĢınmakta ve tarım arazileri verimini kaybetmektedir.
Yarı kurak bölgelerdeki eğimli sahalar erozyon süreçlerini hızlandırması
bakımından riskin fazla olduğu alanlardır. Türkiye‟de de geniĢ alanlar yarı kurak iklim
bölgesinde yer aldığından ve eğimli yüzeyler ülke yüzölçümümüzün büyük bir kısmını
kapladığından dolayı erozyon sürecinin nasıl bir Ģekilde ve hangi etkenler altında
gerçekleĢtiğinin ortaya konulması büyük önem taĢımaktadır. Bu çalıĢmada, eğimli alanlarda
yamaç erozyonu, bank erozyonu, parmak(rill) erozyonu , oyuntu(gully) erozyonu gibi farklı
etkiler altında geliĢen erozyon türlerinin doğal iĢleyiĢini arazide doğrudan takip etmek ve yarı
kurak bir bölgede farklı bakı koĢullarının erozyon süreçlerine etkisini ortaya koymak
amaçlanmaktadır. Ayrıca çalıĢmanın literatür alanında da önemli bir açığı kapatması
beklenmektedir. Nitekim daha önce yarı kurak bölgelerde eğimli sahalardaki erozyon
süreçlerini bir saha çalıĢması Ģeklinde coğrafi açıdan inceleyen çalıĢmalar oldukça sınırlıdır.
Yapılan çalıĢmalar daha çok orman mühendisliği, ziraat mühendisliği, toprak bilimciler gibi
farklı disiplinlerdeki araĢtırmacılar tarafından yapılmıĢtır. Dolayısıyla bu açığın kapatılması
adına çalıĢmanın faydalı olacağı düĢünülmektedir.
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Bu bağlamda çalıĢma arazisi olarak seçilen Akziyaret Tepesine(ġanlıurfa)
yerleĢtirilen çeĢitli düzeneklerle erozyon süreçleri belirli periyotlarla takip edilmektedir.
Süreçlerin takibi için çeĢitli yöntemler kullanılmıĢtır. Bunlar: Sediment Tuzaklama(trap)
yöntemi, erozyon çubukları yöntemi(erosion pins), boyalı alan yöntemi, boyalı taĢ yöntemi,
fotoğraf yöntemi, „Micro cross section‟ yöntemi ve ağ yöntemidir.
2.ÇalıĢma Alanının Yeri, Sınırları ve ÇalıĢma Alanının Fiziki Coğrafya
Özellikleri
ÇalıĢma alanı, ġanlıurfa ilinin kuzeyinde ġanlıurfa-Diyarbakır karayolunun
doğusunda yer almaktadır. Kuzeyinde Hilvan ve Siverek ilçeleri, batısında Bozova ve Halfeti
ilçeleri bulunmaktadır.(ġekil:1)
2.1.Jeolojik Özellikler
Jeolojik yapı bakımından Akziyaret Tepesi ve civarı, Orta Eosen yaĢlı killi marnlı
kireçtaĢlarından oluĢmaktadır(Manav vd.,1996). Güneydoğu Anadolu Bölgesi Eosen dönemi
baĢlarında derin bir deniz konumundayken Eosen dönemi sonlarına doğru deniz çekilmeye
baĢlamıĢ ve sığlaĢmıĢtır(Duran, vd.1988). Eosen döneminde derin deniz ortamında çökelen
Midyat Grubunda yer alan Gaziantep formasyonu inceleme alanındaki en yaĢlı birimdir.
ÇalıĢma alanında birimin alt seviyesi marnlardan orta seviyeleri ise çört yumrulu bantlı kireç
taĢından oluĢmaktadır. Üst seviyesi ise Nummulitli kireç taĢlarıyla karakterize edilmektedir.
Üst Eosen döneminden sonra kuzeyden güneye doğru çekilmeye baĢlayan deniz inceleme
alanında sığ deniz karbonat kayaçlarının çökelmesini sağlamıĢtır. Eosenden sonra çökelen
Oligosen yaĢlı Fırat Formasyonu kalın bir istif oluĢturup uyumlu olarak Gaziantep
Formasyonu üzerinde yer almaktadır. Fırat formasyonu inceleme alanında dört seviye halinde
görülmektedir. Tabanda masif bir kireç taĢı ve üzerine uyumlu olarak çörtlü kireçtaĢı
gelmektedir. Çörtlü seviyenin de üzerine kristalize kireçtaĢı seviyesi gelir. En üstte ise masif
özellikte sığ hareketli bir ortamı karakterize eden kireçtaĢı bulunmaktadır. Ġnceleme alanı
kuzeyinde tüm birimleri uyumsuz olarak örten Üst Miyosen Pliyosen yaĢlı Siverek Grubu
bazaltları bulunmaktadır.(Manav vd.,1996)
3.2.Jeomorfolojik Özellikler
Güneydoğu Torosların güneyinde ġanlıurfa Platosunun kuzey kesimi üzerinde yer
alan Akziyaret Tepesi ve çevresinin jeomorfolojisinin görünümü Topoğrafik Terselmenin
olduğuna iĢaret eden tipik bir görünüm sergilemektedir(Foto: 1).
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ġekil 1. ÇalıĢma sahasının Yer Bulduru Haritası(A) ve Akziyaret Tepesi Kuzey ve Güney Yamacından
Bir Görünüm(B)
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Yüksek noktaların alçak, alçak noktaların ise yüksekte kalması Ģeklinde meydana
gelen jeomorfolojik geliĢim süreci olan topoğrafik terselme, arazide aĢınmaya karĢı dirençleri
farklı olan kayaçların bir arada bulunmasının bir sonucudur. ÇalıĢma sahamızda da volkanik
arazilerdeki topoğrafik terselmenin neden olduğu jeomorfolojik görünüm belirgindir. Buna
göre bazaltın koruduğu alanlar yüksek, marnlı sahalar ise zaman içerisinde aĢınarak alçak
sahaları oluĢturmuĢtur. Üst Miyosen- Pliyosen yaĢlı, (10±0.3 milyon yıl yaĢ ) siyah renkli,
olivin bazaltlardan oluĢan ve Siverek grubu içinde yer alan Siverek Bazaltı özellikle
Gaziantep Formasyonu Marn Üyesi ana kayanın(55.8-33.9 my) üzerini örtmüĢtür(Ercan
vd.,1990). Bu dönem ürünlerinin lav platoları ve tabla volkan konileri geliĢtirmelerinde çok
akıcı bazalt lavlarından meydana gelmiĢ olmalarının yanında düz veya düze yakın bir
paleotopoğrafya üzerinde geliĢmiĢ olmalarının da etkisinin büyüktür(ġaroğlu,1987).
Foto 1.Gaziantep Formasyonu Marn Üyesi birimin üzerini örten
vd.,1996)

Siverek Bazaltı (Kaynak: Manav

2.3.Ġklim Özellikleri
ÇalıĢma alanımız, bulunduğu bölgenin genel iklim karakterlerini yansıtmaktadır.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi‟nin deniz etkisinden uzak, kurak ve yarı kurak özelliği aĢağıda
incelenen meteorolojik ve klimatik verilerde kendisini göstermektedir. Buna göre Mayıs ve
Haziran aylarından itibaren görülen yüksek sıcaklıklar ile birlikte yağıĢsız ve buharlaĢma
miktarlarının çok yüksek olduğu yaz dönemine girilmektedir. Bu dönemin ardından
sıcaklıkların düĢmeye baĢladığı ve az da olsa yağıĢların baĢladığı bir sonbahar devresinden
sonra yıllık yağıĢların büyük bir kısmının gerçekleĢtiği kıĢ dönemine geçilir. Ġklimin en
belirgin özelliği ise yüksek değerlerdeki yıllık ve günlük sıcaklık farklarıdır.
2.3.1. Sıcaklık
ÇalıĢma alanı çevresinin sıcaklık rejiminin belirlenmesi için ġanlıurfa Meteoroloji
Ġstasyonu‟nun elli beĢ yıllık verilerinden yararlanılmıĢtır. Bu verilere göre(Çizelge1) ;
ġanlıurfa‟nın yıllık ortalama sıcaklığı : 18.2 °C dir. En sıcak ay Temmuz ayı ortalama
sıcaklığı
32.4 °C En soğuk ay olan Ocak ayı ortalaması ise 5.9 °C dir. Tüm ayların
ortalama sıcaklıkları daima 0°C üzerindedir. Yıllık ortalama sıcaklık amplitüd değeri 26.5 °C
dir. Türkiye koĢullarına göre araĢtırma alanımızda amplitüd değerleri yüksektir. Bu durumun
ortaya çıkmasında etkili olan faktörlerin baĢında denizel etkilere uzak olunması gelmektedir.
39

Bunun bir sonucu olarak da çalıĢma sahasında mutlak nemin az olması ve yaz aylarında
buharlaĢma Ģiddetinin fazla olması da etkili olan diğer faktörlerdendir.
Çizelge 1. ġanlıurfa Merkez (55 yıllık) Meteoroloji Ġstasyonuna
Sıcaklıklar ile Sıcaklık Aplitüd Değerleri.
Meteoroloji
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2.3.2.YağıĢ
Akziyaret Tepesi ve çevresinde yağıĢ miktarı ve yağıĢ rejimi bu bölgeyi etkileyen
hava kütleleri ve cephe sistemlerinin durumuna ve etkilerine bağlı olduğu gibi özellikle
ilkbahar ve yaz mevsimlerinde görülen lokal türdeki sağanak yağıĢlardan da etkilenmektedir.
Coğrafi olarak batıdan gelen nemli hava kütlelerinin etkisinden uzak kalan bölge yağıĢ
miktarı açısından düĢük değerler göstermektedir. Akdeniz Cephe sistemine bağlı olarak kıĢ
aylarında görülen cephe yağıĢları ilk bahar aylarına kadar etkisi azalarak devam etmektedir.
Yaz aylarında etkili olan subtropikal yüksek basınç koĢulları nedeniyle kurak döneme
girilmektedir. Bu kurak dönem ekim ayına kadar etkili olmaktadır. Bu aydan itibaren cephe
sistemlerinin geliĢmesiyle yeniden yağıĢlı döneme girilmektedir. Bu etkilere bağlı olarak
ġanlıurfa Merkez Ġstasyonu verilerine göre ġanlıurfa‟nın yıllık toplam yağıĢ değeri 470,5 mm
dir. YağıĢların mevsimlere dağılıĢına bakıldığında GecikmiĢ Akdeniz yağıĢ rejimi özellikleri
görülmektedir. Bu yağıĢ rejiminde Akdeniz yağıĢ rejiminden farklı olarak dikkati çeken en
belirgin farklılık karasallığın etkisiyle ilk bahar yağıĢlarında bir artıĢın görülmesidir
(Koçman,1993). Buna göre en yağıĢlı mevsim kıĢ, en kurak mevsim ise yazdır KıĢ yağıĢları
yaklaĢık % 43, Ġlkbahar yağıĢları yaklaĢık % 28, Yaz yağıĢları yaklaĢık % 1 ve Sonbahar
yağıĢları yaklaĢık % 28‟lik paylara sahiptir(ġekil 2).
ġekil 2. ġanlıurfa-Merkez Ġstasyonuna Ait Ortalama Aylık YağıĢ Diyagramı (1950-2004)

2.4.Toprak Özellikleri:
ÇalıĢma sahasında eğimim fazla olmasından dolayı toprak özelliklerini bütünüyle
taĢıyan bir zona genel olarak rastlanmamakla beraber kuzey yamaçta step vejetasyonu altında
kireç oranı fazla kısmen toprak özelliği gösteren ince bir toprak örtüsü mevcuttur. Daha koyu
renkte ve kalınlığı artmıĢ toprak örtüsü ise fıstık ağaçlarının yer aldığı aĢağı düzlüklerde
bulunmaktadır. Foto 2 de görüldüğü üzere çalıĢma sahasında ise daha çok kireçtaĢının fiziksel
çözülmesi sonucunda oluĢmuĢ yamaç döküntüsü(moloz) hakimdir. Bu döküntü özellikle
40

tepenin bitki örtüsünden de yoksun olduğu güney yamacının yukarı kesimlerinde daha
yaygındır.
Foto 2. Eosen yaĢlı ana kayanın mekanik olarak çözülmesi sonucu oluĢmuĢ yamaç döküntüsü : Akziyaret
Tepesi güney yamaç

2.5.Bitki Örtüsü Özellikleri:
AraĢtırma
alanında
doğal
olarak
görülen
vejetasyon
tipi
step
vejetasyonudur(Ekim,1994). Step; yazın kuruyan ve kıĢı dinlenmeyle geçiren ve normal
olarak asitli olmayan topraklarda geliĢen kserofit ve mezofit bitki türlerinin meydana getirdiği
açık bir vejetasyon tipidir(Atalay,1989; Ekim 1994; Ertekin,2002).
AraĢtırma alanında step vejetasyonuna ait olan Kserofit karakterli otsu bitkilerden; Avena
sterilis subsp. sterilis, Bromus japonicus subsp. japonicus, Hordeum murinum subsp. glaucum
yaygındır.
Yazın sıcak dönemlerinde tek yıllık efemer bitkiler kururlar. Sadece çok yıllık çalı, yarı çalı
ve uzun vejetasyon süresine sahip olan bitkiler vejetasyon süresini devam ettirirler. Örnek
olarak Astragalus lamarckii, Astragalus ancistrocarpus, Astragalus russelii, Reseda lutea var.
lutea, verilebilir.(Parmaksız,2005)
3.Materyal ve Metod:
3.1. Yamaç Erozyonu
ÇalıĢma alanının farklı bakı koĢulları ve eğime sahip kuzey ve güney yamaçları irili
ufaklı bir takım oyuntu kanalları (gully) ile drene edilmektedir. Bu kanallar, yağmur sularının
toplanarak akıĢa geçtiği kanallar olmalarının yanı sıra yamaçlardan eğim doğrultusunda
kanallara dahil olan debris (moloz) malzemesinin de naklini sağlamak iĢlevine de sahiptirler.
Fiziksel parçalanmanın ve eğimin fazla olduğu, bitki örtüsünden de yoksun olan zirveye yakın
kesimler söz konusu debris malzemesiyle kaplı durumdadır. Arazideki debris (döküntü)
malzemesinin yamaç eğimini takiben hareketini izlemek maksadıyla Yamaç(alan) boyama
metodu, ağ metodu ve erozyon çubukları metodları uygulanmıĢtır.
Alan boyama metodu için öncelikle 70x70 cm boyutunda kare Ģeklinde bir çerçeve
oluĢturulmuĢtur. Akziyaret Tepesi‟nin kuzey ve güney yamaçlarında oyuntu kanallarını
(gully) sınırlayan yamaçlar üzerinde önceden belirlenen noktalar, bu çerçeve kullanılarak,
aĢınıma karĢı dirençli floresan boya ile bütünüyle boyanmıĢ, bu boyalı alanın dört tarafına
çakılan kazıklarla alanın sınırları belirginleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢma sahasına belirli periyotlarla
yapılan ziyaretlerde belirlenen alanlar, aynı açı ve mesafeden olacak Ģekilde fotoğraflanmıĢtır.
Bu metot ile boyalı alandan uzaklaĢtırılan ve boyalı alana dahil olan yamaç malzemesinin
cinsi, boyutu ve miktarı belirlenmeye çalıĢılmıĢtır.
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Alan boyama metodunun uygulandığı yamaçların yakınına 1m² boyutunda ağlar
yerleĢtirilmiĢtir. Bu ağların yerleĢtirilmesindeki amaç, yamaç aĢağı hareket eden malzemenin
boyut ve miktarının zaman içerisindeki değiĢimini tespit etmektir (Johnson,2001).
Oyuntu kanallarını sınırlayan yamaçlar üzerine 40 cm aralıklar ile yamaç erozyon
çubukları (pin) yerleĢtirilmiĢtir.. Bu metot uygulanırken yamaç stabilitesini değiĢtirmemeye
azami özen gösterilmiĢtir. YerleĢtirilen çubukların yamaç üzerinde kalan kısımlarının boyları
büyük bir hassasiyetle ölçülerek kaydedilmiĢtir. Belirli periyotlarla erozyon çubuklarının
boylarının zaman içerisindeki değiĢimleri izlenmiĢtir. Yamaç örtü materyalinde zaman
içerisinde meydana gelecek erozyona bağlı olarak çubukların boylarının uzayacağı
düĢüncesinden hareketle yamaç erozyon oranları göreceli olarak tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır
(Cheing,1997).
3.2 Kanal Erozyonu:
Kanallar, hem arazinin aĢınmasını hem de aĢınan malzemenin taĢınmasını sağlaması
bakımından erozyon süreçlerinde önemli bir role sahiptir. Bu nedenle kanalların profilindeki
değiĢimin zamana bağlı olarak gösterdiği değiĢimin ortaya konulması önemlidir. Bu amaçla
çalıĢma sahasının güney yamacında belirlenen kanalın sağ ve sol banklarına 15 adet demir
çubuk(pin) yerleĢtirilmiĢ ve bu çubukların boylarındaki değiĢmeler takip edilmiĢtir.
Micro cross-section metodu ile kanalların enine profilindeki zaman içerisinde
meydana gelen değiĢmeler tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu amaçla kanal ile yamaçları
sınırlandıran bankların karĢılıklı yamaçlarına, 30 cm uzunluğunda 2 tahta kazık sabitlenmiĢtir.
Bu iki kazığın üzerinde yer alan çivilere plastik mezüre bir uçtan diğer uca gergin olarak
tutturulduktan sonra her 10 cm de bir kanalın düĢey doğrultuda ölçümü yapılmıĢtır.
3.3.Sediment TaĢınım Süreçlerinin Belirlenmesi:
ÇalıĢma sahasında taĢınan erozyon materyalinin sedimantolojik özellikleri
(granülometrik özellikleri, boylanma derecesi) miktar ve oranları ile yağıĢ ve akıĢ arasındaki
iliĢkinin belirlenmesi amacıyla taĢ boyama metodu ile sediman tuzaklama metotları
uygulanmıĢtır.
TaĢ boyama metodu ile farklı boyut ve Ģekillerdeki materyallerin oyuntu kanalları
içerisindeki hareket mesafeleri, kanallar içerisindeki hareket güzargahları, muhtemel
sedimantasyon alanları ile gömülme ve kaybolma oranları tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. Söz
konusu tespitleri yapabilmek amacı ile çalıĢma sahasının güney yamacında bulunan kanallar
içerisine önceden belirlenen iki lokasyona otuzar adet boyalı taĢ yerleĢtirilmiĢtir. Aynı yöntem
kuzey yamaçtaki iki kanala on beĢer adet boyalı taĢ konulmak suretiyle uygulanmıĢtır. YağıĢ
sonrasında çalıĢma sahasına gidilerek taĢların baĢlangıç yerinden uzaklıkları depolanma
alanlarının özellikleri kaybolan taĢ adedi, taĢarın gömülme oranı ve derinlikleri tespit
edilmeye çalıĢılmıĢtır.
Söz konusu süreçlerin takibinde fotoğraflama yöntemi de kullanılmıĢ taĢların yeni
depolanma alanları ve hareket noktasına göre konumları fotoğraflanarak kayıt edilmiĢtir.
Sediman tuzaklama metodu ile kanallarda yağıĢ sonrasında taĢının malzemenin
miktar, boyut ve Ģekil özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla 70x70 cm
boyutunda üstü ve kanala bakan tarafı açıkta kalacak Ģekilde etrafı metal ağ ile kapatılan üç
adet demir çerçeve kanalın malzeme birikebilecek özellikteki orta ve aĢağı çığırlarına
yerleĢtirilmiĢtir. Bu tuzaklardan ikisi güney yamaçta belirlenen kanalın orta ve aĢağı çığırına,
birisi de kuzey yamaçtaki kanalın aĢağısında birikme zonuna yerleĢtirilmiĢtir.
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Çizelge 2. AraĢtırmada kullanılan metodlar

Yamaç Erozyonu

Kanal (Gully) Erozyonu

Sediment TaĢınım Süreçlerinin
Belirlenmesi

Yamaç Boyama Metodu
Erozyon Çubukları Metodu
Ağ Metodu
Fotoğraflama Metodu

Erozyon Çubukları Metodu
Micro Cross-Section Ölçme Metodu

Boyalı TaĢlar Metodu
Sediman Tuzaklama Metodu
Fotoğraflama Metodu

Foto3. Üç Farklı Metotdan Görünüm Kuzey Yamaç 25/03/2012

4.Analiz
ÇalıĢma sahasında metodoloji bölümünde belirtilen düzeneklerin kurulmasını
müteakip 08.04.2012 ile 20.05.2012 tarihleri arasında sağanak Ģeklinde yağıĢlar meydana
gelmiĢtir. Bu yağıĢlar, ġanlıurfa ve civarında su taĢkınlarına neden olmuĢ ve bazı meskenlerin
giriĢ katları sular altında kalmıĢ ve ulaĢımda da aksamalar meydana gelmiĢtir. ÇalıĢma
sahamız da söz konusu yağıĢlardan etkilenmiĢ ve önemli ölçüde sediment taĢınması tespit
edilmiĢtir. Halen devam etmekte olan çalıĢmamızın ilerideki aĢamalarında söz konusu
yağıĢların miktarı ve Ģiddeti ile ilgili veriler ilgili kuruluĢlardan temin edilecektir.
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4.1.Yamaç Süreçleri
Foto 4‟ de de görüldüğü gibi 08.04.2012- 20.05.2012 tarihleri arasında meydana
gelen Ģiddetli yağıĢlardan dolayı boyalı alandaki debris türdeki yamaç malzemesinin büyük
bir kısmı taĢınmıĢ ve taĢınan malzemenin yerine yamacın yukarı kesimlerinden yeni malzeme
getirilmiĢtir.. Fotoğraf 4.A da görüldüğü üzere, 1 den 10 a kadar numaralandırılan yamaç
malzemesinden yağıĢ sonrasında geriye sadece 7 numara ile iĢaretlenen ve henüz mekanik
ayrıĢmaya uğramayan ana kayanın kaldığı görülmektedir(Foto:4.B). Yer değiĢtiren
malzemenin boyut özelliklerinin oldukça değiĢken olduğu görülmektedir. Bu durum
yamaçtaki taĢınma süreçlerinin özellikle yağıĢlara bağlı olarak hızlandığını göstermektedir.
Güney taraftaki yamaca yerleĢtirilen erozyon çubuklarının boylarında kayda değer
bir değiĢim henüz gözlenmemiĢtir. Bunun muhtemel sebebi yamaçlarda noktasal bir hareket
yerine riller etrafında yoğunlaĢan bir süpürme hareketinin olması olabilir.
Kuzey ve güney yamaçta farklı noktalara yerleĢtirilen ağlardan elde edilen
sedimanların tane boyu analizleri henüz tamamlanmamıĢtır. Ancak gerek yağıĢlı dönemde
gerekse yağıĢın azaldığı dönemde ağlarda kayda değer malzeme birikmediği tespit edilmiĢtir.
Bunun muhtemel sebebi yamaçlardan kanala doğru gerçekleĢen hareketin daha çok parmak
erozyonu(riller) Ģeklinde gerçekleĢmesi ve ağ lokasyonlarının bulunduğu noktaların riller
üzerinde olmaması olabilir(Fox vd.,1999).
4.2.Kanal Erozyonu
Bu metodun uygulanmasından elde edilen ilk verilere göre, yağıĢlı dönemde
kanaldaki akıĢ, çubukların boylarında artmaya yol açmaktadır. YağıĢın olmadığı veya
dönemde ise banklardan kanala doğru eğim boyunca hareket eden yamaç döküntüsü
çubukların boyunu kısaltmaktadır. ġekil 4 de görüldüğü üzere yedi çubuktan dördündeki
belirgin artıĢın Ģiddetli yağıĢı takip eden ölçümde gerçekleĢmiĢtir. Bankın daha stabil olduğu
noktalarda erozyon çubuklarının boyu sabit kalmıĢtır.
4.3.Sediman TaĢınım Süreçleri
Güney yamaçtaki kanala yerleĢtirilen 30 adet yeĢil renkli taĢtan Ģiddetli yağıĢ
sonrasında 16 adet taĢ bulunmuĢtur. Bu taĢların yağıĢ sonrası bulundukları ortamlar
fotoğraflanmıĢ birikme ortamları ile birikme Ģekilleri arasındaki iliĢkiler ortaya konulmaya
çalıĢılmıĢtır. Güney yamaçta yağıĢ sonrası tespit edilebilen 16 adet taĢın ağırlıkları ile
taĢındıkları mesafeyi gösteren Ģekil 3 incelendiğinde taĢın ağırlığı ile taĢınan mesafe arasında
bir orantı kurulamadığı görülmektedir. YağıĢın Ģiddetli olması taĢların taĢınma mesafesi ile
sahip oldukları ağırlıklar arasındaki iliĢkinin ortaya çıkmasını engellemiĢtir.
Sediman tuzaklama metodu ile kanallardan tutulan malzemelerin, laboratuardaki
tane boyu analizi süreci devam etmektedir. Ancak tuzaklarda biriken malzemeye bakılarak
genel olarak Ģiddetli yağıĢ sonrasında seçici taĢınmanın olmadığı farklı büyüklüklerdeki
taĢlardan kil boyutundaki malzemeye kadar çeĢitli boyutlardaki sedimanın biriktiği
söylenebilir. YağıĢın daha az ve uzun süreli olduğu dönemlerde ise kil ve silt boyutunda ince
malzemenin biriktiği ve seçici taĢınmanın ön plana geçtiği tespit edilmiĢtir.
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Foto 4. Güney yamaçta boyanan alanın yağıĢ öncesi(4A) ve sonrasındaki(4B) görünümü

A

08.04.2012

B

Yeni
TaĢınan
Malzeme

20.05.2012
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ġekil 3. Boyalı taĢ metodunda kullanılan taĢların ağırlıkları ile taĢınan mesafe arasındaki ĠliĢki(Güney
Yamaç-YeĢil Renkli TaĢlar)

ġekil 4. Erozyon Çubuğu Metodundan Elde Edilen Ġlk Bulgular(Güney Yamaç AĢağı Çığır-Bank Yakını)
YerleĢtirme Tarihi:11/03/2012 7.Ölçüm Tarihi:02/06/2012

5.Ön Bulgular
Yukarıda da belirtildiği üzere bu çalıĢma henüz tamamlanmamıĢtır. Dolayısı ile aĢağıdaki
ifadeler ön bilgi niteliğindedir.
◄Yamaçların eğim değerleri ile taĢınan erozyon malzemesinin miktarı ve boyutları arasında
doğru bir orantı vardır.
◄YağıĢ sonrasında ana kayanın kayganlaĢması materyalin taĢınmasını kolaylaĢtırmaktadır.
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◄Kurak dönemde taĢınmanın büyük ölçüde yavaĢladığı, bu dönemde kanallarda birikmenin
artığı; yamaç döküntüsünün hareketinin yavaĢladığı gözlenmiĢtir.
◄YağıĢın Ģiddetinin ve süresinin artığı zamanlarda kanallarda sel Ģeklinde akıĢlar oluĢmakta
ve yamaçlardan bol miktarlarda malzeme kanallara dahil olmaktadır. Kanaldaki bu malzeme
hızla ortamdan uzaklaĢtırılarak eğimin az olduğu alanlara nakil edilmektedir.
◄Farklı bakı koĢullarının da erozyon süreçleri üzerinde etkili olduğu, kuzeye bakan yamaçta
güneye bakan yamaca göre erozyon süreçlerinin daha yavaĢ devam ettiği tespit edilmiĢtir.
◄Kanalların yukarı kesiminde seçici taĢınma olmadığı, seçici taĢınmanın daha çok eğimin
azalmasıyla birikmenin olduğu aĢağı kesimde gerçekleĢtiği görülmüĢtür.
◄YağıĢların az olduğu dönemde seçici taĢınmanın artığı sel karakterli yağıĢların olduğu
dönemlerde ise seçici taĢınmanın azaldığı ve debris akıntılarının ön plana geçtiği tespit
edilmiĢtir
KAYNAKÇA
Atalay, Ġ., (1989). Vejetasyon Coğrafyasına GiriĢ E.Ü.E.F Yayınları No:19 Ġzmir.
Bahtiyar, M, (2000), Erozyonla Mücadele TEMA Eğitim Semineri
Notları,(www.firat.edu.tr).
Cheing, T, L,( 1997), “Methods of soil erosion measurement. Journal of
Geographical Science”,23 , 89-106
Duran, O., ġimĢir, D., Sezgin, Ġ., Perinçek, D., (1988) “Güneydoğu Anadolu‟da
Midyat ve Silvan Gruplarının Stratigrafisi, Sedimantolojisi ve Petrol Potansiyeli”, TPJD
Bülteni, 1/2, 99-126
Ekim, T., (1994). GAP Bölgesi Bitkileri GAP Bölgesinde Bitki örtüsü ve Ormanlar.
Türkiye Çevre Vakfı Yayınları. Ankara.
Ercan, T., Fujitani, T., Metsuda, J.Ġ., Notsu, K., Tokel, S. ve Vi, T., (1990), Doğu ve
Güneydoğu Anadolu Neojen-Kuvaterner Volkaniklerine ĠliĢkin Yeni Jeokimyasal,
Radyometrik ve Ġzotopik Verilerin Yorumu, MTA Dergisi, 110, 143-164
Ertekin, A. S., (2002). Karacadağ Bitki ÇeĢitliliği, Sürdürülebilir kırsal ve kentsel
kalkınma Derneği, Diyarbakır.
Fox D M ve Bryan R B, (1999), The relationship of soil loss by interrill erosion to
slope gradient. Catena, 38, 211-222.
Johnson, R,M., Torrent Erosion in Lake District Mountain Catchments, Thesis
Submitted for Degree of Doctor of Philosophy, Department of Geography, University of
Durham, April,2001.
Koçman, A., (1993) Türkiye Ġklimi, Ege Üniv. Edebiyat Fak. Yayınları, Ġzmir.
Kurter A, HoĢgören, Y, (1986), Jeomorfoloji Tatbikatı, Ġstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Yayınları, Ġstanbul.
Lal, R.,(2001), “Soil Degradation By Erosion,Land Degradation and
Development”,12, 519-539.
Manav,E, Ay,Y.,Gürel H., Polat,C., Yurtseven, D., Sarp, S.,( 1996) ġanlıurfaViranĢehir Dolayının Jeolojisi, Jeoloji Etüdleri Dairesi, Ankara,.
Parmaksız,A.,(2005) Osmanbey Kampüsü (Harran Üniversitesi)‟ nün Florası,
Fitososyolojik Özellikleri Ve Mevsimsel GeliĢimi,Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü.,ġanlıurfa.
ġaroğlu, F., Emre, Ö., (1987) Karacadağ Volkanitlerinin Genel Özellikleri ve
Güneydoğu Anadolu Otoktonundaki Yeri, Türkiye 7. Pet. Kong. Bildirileri Kitabı, S. 384391.

47

