Meriç Nehri’nin Son 15 Yıllık Taşkınları ve Korunma Projeleri
Floods of Meriç River occurred in the last fifteen years and protection projects
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Öz: Türkiye'nin Avrupa kıtasındaki komşuları Bulgaristan ve Yunanistan ile hem doğal hem de siyasal sınırını
oluşturan Meriç Nehri ülkemizin önemli hidro-jeomorfolojik birimlerinden biridir. Drenaj alanının yukarı ve
önemli bir kısmı yurdumuz dışında ve aşağı kesiminin doğu bölümü sınırlarımız içinde kalan bu akarsu özellikle
Edirne'yi ve yatağının aşağı kesimindeki alanları etkileyen taşkınlar oluşturmakta ve önemli çevresel sorunlara
neden olmaktadır. Taşkınların genel nedenleri coğrafi ve havzadaki baraj işletmeciliğinden kaynaklanmakta olup
son zamanlarda artan taşkınlara bağlı olarak var olan nedenlere Bulgaristan'daki barajların özelleştirilmesi, son
yıllardaki iklimsel değişmeler, Meriç Nehri'nin yatak kapasitesindeki azalmalar da eklenebilir. Son 15 yıldır
giderek artan taşkın sorunu çözümünün kalıcı nitelikte ortak çalışmalar olduğu bir kez daha vurgulanan bu
çalışmada taşkınların büyük risk oluşturduğu Edirne ve yakın çevresinin coğrafi özellikleri ele alınmakta,
taşkınların nedenleri, alınan/alınmış önlemler ve başarı(sızlık)ları gözden geçirilmekte ve taşkınların önlenmesi
amacıyla geliştirilen uluslararası nitelikteki projeler irdelenmektedir.
Anahtar kelimeler: Meriç Nehri, Edirne, taşkınlar, uluslararası korunma projeleri.
Abstract: Meriç River which is one of the most hydro-geomorphological units of Turkey is both political and
natural border between Turkey, Bulgaria and Greece. The upper catchment of the Meriç River is located in
Bulgaria while its eastern lower part is in Turkey and the river cause floods especially affecting the city of Edirne
in Turkey. So the floods are very important in view of environmental problems in Turkey. Reasons of the floods
are dependent on both geographic and dam management, not only these reasons and also privatization of dams
in Bulgaria, climatic changes and channel reduction of the river. In this study geographical features causing flood
problems in the region in the last 15 years are emphasized occurring risk for the city of Edirne and its vicinity,
successful and unsuccessful aspects related to international protection projects.
Keywords: Meriç River, Edirne, floods, international protection projects.

1. Giriş
Akarsular, yeryüzünün şekillenmesinde en büyük paya sahip dış güçlerdir. Bir akarsuyun akış
özellikleri, su toplama havzasının karakteristikleri tarafından oluşturulur. Havzanın iklim, bakı, eğim,
yükseklik, jeolojik, jeomorfolojik vb. özelliklerine bağlı olarak bazı akarsularda taşkınlar
yaşanmaktadır. Taşkınların asıl nedeni sağanak yağışlar olarak bilinirse de havzanın tüm fiziki ve beşeri
karakteristikleri de taşkınlar üzerinde etkili olmaktadır. Nitekim bazı taşkınlar insan müdahalesi
sonucunda gerçekleşmektedir. İnsanların taşkınlar üzerindeki etkisi bitki örtüsünde değişiklik yapmak
ve akarsu yatakları üzerinde baraj, regülatör, bent gibi yapılar tesis etme şeklindedir (Hoşgören, 2001).
Doğal afet çalışmalarında sel ve taşkın birbirine sıkça karıştırılan iki kavramdır. Sel, ani ve aşırı
yağışlara veya hızlı kar erimelerine bağlı olarak havzanın yukarı kesimlerinde, eğimlerin yüksek olduğu
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yerlerde meydana gelen, özellikle şiddetli bir erozyona neden olan hidro-jeomorfolojik bir olaydır.
Taşkın ise havzanın aşağı kesimlerini etkileyen, az eğimli, düz veya alçak bir alanda, sel olgusuna göre
daha uzun süreli, gelen suyun göllenmesi ve taşınan gerecin biriktirilmesi aşamasını ifade etmektedir
(Şahin ve Sipahioğlu, 2002). Sel ve taşkın birbirine bağlı doğal tehlikelerdir ve denetlenebilirlerse doğal
afet oluşturabilme riskleri azalmaktadır (Erkal ve Ateş, 2011).
Akarsu taşkınlarının doğal sistemin gereği olduğu ve birçok canlı için hayati önem taşıdığı
bilinmektedir. Bu nedenle taşkınlara karşı çeşitli önlemler alınmaktadır ancak alınan önlemlerin
çoğunun uzun vadede çözüm getirmediği gözlenmiştir. Meriç Nehri’nde de geçmişten günümüze farklı
zamanlarda birçok taşkın yaşanmış ve çeşitli sorunlarla karşılaşılmıştır.
Meriç Nehri’nin Ülkemiz sınırları içerisinde kalan kısmını kapsayan bu çalışmanın amacı Meriç
Nehri’nde meydana gelen, özellikle son 15 yılda sıklaşan taşkınların nedenleri ile sonuçlarını ortaya
koymak, mevcut sorunları belirlemek ve alınan önlemler doğrultusunda var olan sorunlara çözüm
önerisi getirmektir.
2. Materyal ve Yöntem
Çalışma sahası taşkınların ciddi bir risk oluşturduğu Meriç, Tunca ve Arda Nehirleri’nin
birleşim noktası ile Edirne il merkezi ve yakın çevresini içine alan yaklaşık 14.500 ha’lık alanı
kapsamaktadır (Şekil 1). Alanın jeomorfoloji, jeoloji, toprak kabiliyeti, taşkın ve arazi kullanımına ait
haritaları ile çeşitli rapor ve çalışmalar, meteorolojik veriler, sosyo-kültürel yapı, konu ile ilgili yerli ve
yabancı yayınlar ile önceki çalışmalardan yardımcı materyal olarak yararlanılmıştır.

Şekil 1: Çalışma alanının konumunu gösterir uydu görüntüsü (Batur ve Maktav, 2012'den değiştirilerek).

Araştırmanın ilk aşamasında kaynak analizi çalışması yapılmıştır. Alana ait verilerin
toplanması, verilerin analizi, sentezi, değerlendirmesi, sonuç ve önerilerin ortaya konması şeklinde bir
yol izlenmiştir. İlgili kurumlardan, kaynak taramalarından ve günümüze kadar Meriç Nehri üzerinde
yapılan araştırmalardan elde edilen bilgiler bir araya getirilerek taşkınların çevreye olan etkileri
belirlenmeye çalışılmıştır.
3. Meriç Nehrinin Coğrafi ve Hidrolojik Özellikleri
Meriç Nehri, Bulgaristan’ın güneybatısında bulunan 2.400 m yükseklikteki Rila Dağları'nın kuzey
yamaçlarından doğmakta ve Meriç Havzası içerisinde akış göstermektedir. Sözkonusu dağlık alandan
beslenerek büyüyen Meriç, doğuya doğru akarken Balkan Dağları'ndan gelen kolları da alır, Plovdiv'den
(Filibe) geçtikten sonra Rodop Dağları ile Balkan Dağları arasında tektonik kökenli çukurluğu izleyen
batı-doğu doğrultulu bir vadide akar. Dimotrovgrad’dan geçtikten sonra kuzeyden gelen Sazliyka
(Sazlık) kolunu alan ırmak daha sonra güneydoğuya doğru akmaya başlar ve Doğu Rumeli Ovası'nı terk
ederek engebeli bir alana iner. Türkiye sınırlarına iyice yaklaştığında Svilengrad (Mustafapaşa) ile
Kapıkule arasında Bulgaristan ve Yunanistan arasındaki doğal sınırı oluşturur. Daha sonra Türkiye
topraklarında oldukça düz ve az eğimli bir sahada akış gösterir. Nehrin yatak eğimi ortalama 0,0003’tür
(Bolu, 2007) (Şekil 2).
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Şekil 2: Meriç Nehri ve kollarını gösterir harita.

Meriç Nehri Bulgaristan’daki kaynağından doğup Türkiye-Yunanistan sınırını oluşturarak Ege
Denizi'ne döküldüğü coğrafyada 490 km yol kateder. Bulgaristan’da 320 km aktıktan sonra kısa bir süre
Bulgaristan-Yunanistan arasında doğal sınır oluşturur; daha sonra yaklaşık 15 km boyunca YunanistanTürkiye sınırını çizer ve Türkiye’ye giriş yapar. Türkiye sınırları içerisinde de yaklaşık olarak 13 km
boyunca akıp yeniden Türkiye-Yunanistan sınırını oluşturarak akmaya devam eder. Arda Nehri Meriç
Nehri’ne sağ kol olarak Türkiye sınırları içerisinde Edirne’nin batısında katılır. Tunca Nehri Arda
Nehri’nden sonra Edirne’nin yakınında Meriç’in sol kolunu oluşturur. Yaklaşık 175 km boyunca
Türkiye-Yunanistan arasında akarak sınırı oluşturan Meriç Nehri Dimetoka’nın güneyinde, batıdan
Kızılçay’ı, daha sonra da İpsala’nın kuzeyinde, doğudan Ergene Nehri’ni alıp Saros Körfezi’nden Ege
Denizi’ne dökülür (Şekil 2).
Meriç Nehri Bulgaristan ile Türkiye arasında sınıraşan, Türkiye ile Yunanistan arasında sınır
oluşturan özelliği ile uluslararası bir akarsu kimliğindedir. Nehrin sağ tarafında (batıda) Yunanistan, sol
tarafında (doğuda) Türkiye toprakları bulunmaktadır.
Meriç Nehri Havzası içerisinde Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye toprakları bulunur. Havza
Bulgaristan'da 34.067 km2 (%65), Türkiye'de 14.850 km2 (%28), Yunanistan’da ise 3.658 km2 (%7)
olmak üzere toplam 52.600 km2’lik bir alanı kaplamaktadır. Bu bağlamda yağış havzasının büyük bir
bölümü de Bulgaristan’da kalır. Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye arasında paylaşılan Meriç Nehri
Havzası’ndaki toplam yıllık ortalama akımın %71’i (5,7 milyar m3) Bulgaristan’dan, %23’ü (1,8 milyar
m3) Türkiye’den, %6’sı (0,5 milyar m3) ise Yunanistan’dan kaynaklanmaktadır. Toplam su potansiyeli
8 milyar m3/yıl civarındadır (ORSAM, 2011).
Edirne’nin batısında yeralan Meriç Köprüsü su ölçüm istasyonu verilerine göre Meriç’in
ortalama debisi 182 m3/sn’dir. (Köle, 2004). Meriç Nehri’nin Arda ve Tunca kolları ile Edirne
Merkez’de birleştikten sonraki yıllık su potansiyeli 5842 hm³’tür. Saros Körfezi’nden Ege Denizi’ne
döküldüğü noktada ise 8330 hm³’tür (Batur ve Maktav, 2012).
4. Bulgular ve Tartışma
Meriç Nehri, fiziksel ve hidrolojik tabanlı birtakım nedenlerden dolayı taşkın oluşturma potansiyeli
oldukça yüksek bir akarsudur. Meriç Nehri Havzası’nın iklimsel ve coğrafi özellikleri nedeniyle
havzaya düşen yağışlarda yıl içinde büyük farklar olmakta, düşen yağış hızla akışa geçerek ani taşkınlar
yaratmakta ve etkili toprak erozyonu oluşturmaktadır. Havzada oluşan taşkınların nedenlerini 3 ana
başlık altında toplamak mümkündür.
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4.1. İklimsel Nedenler
Genel olarak yazları sıcak ve kurak, kış ve bahar dönemleri ise ılık ve yağışlı geçen sahada
Meriç Nehri düzensiz bir rejime sahiptir. Şekil 3’deki ortalama yağış ve sıcaklık değerlerine
bakıldığında en fazla yağışın sonbahar, kış ve ilkbahar aylarında düştüğü görülmektedir. Buna karşın
yazın sıcaklıklarda bir artış, kışın ise bir azalma sözkonusudur. Yine buna koşut olarak Meriç Nehri
taşkınları kış, ilkbahar başı, ilkbahar sonu ve sonbahar taşkınları olarak gruplandırılabilir.

Şekil 3: 1982-2012 yılları ortalama yağış ve sıcaklık değerleri (Kaynak: D.M.İ. Gn. Md.lüğü).

Meriç Nehri yağış havzasının büyük bir bölümünün Bulgaristan’da olması ve buna bağlı olarak
akımın da büyük bir bölümünün yine Bulgaristan sınırları içerisinde gerçekleşmesi nedeniyle havzanın
yukarı kesimlerindeki şiddetli yağmurlar ve yoğun kar erimeleri havzadaki taşkınların temel iklimsel
nedenini oluşturmaktadır (Şekil 4).

Şekil 4: Meriç Nehri’nin yağış havzaları ve drenaj ağı haritası (Malkaralı vd, 2008'den değiştirilerek).

4.2. Coğrafi Nedenler
Meriç Nehri havzasının %66’sı Bulgaristan sınırları içerisinde kalmaktadır. Havzanın yukarı
kesimini oluşturan bu kısım dağlık bir coğrafyaya sahiptir. Havza alanının Bulgaristan içindeki ortalama
eğimi % 12,5 gibi yüksek bir değere sahipken, havzanın aşağı kesimlerine doğru bu eğim değeri
düşmekte ve Edirne merkez ilçesi tipik bir ova karakteri göstermektedir (ORSAM, 2011) (Şekil 5).
Havzanın bu topoğrafik özelliği de yağışın hızla akışa geçmesine ve bunun sonucunda ani taşkınların
yaşanmasında etkili bir rol oynamaktadır.
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Şekil 5: Meriç Nehri'nin drenaj alanının Bulgaristan kesimindeki yükselti değerlerini gösterir harita.

4.3. Baraj İşletmesi ve Taşkın Yönetimi Kaynaklı Nedenler
Edirne’de yaşanan taşkınların kamuoyu tarafından bilinen en belirgin nedeni “Bulgaristan’ın
baraj kapaklarını açması”dır. Bu doğru bir yargıdır. Bulgaristan’ın kapakları açarak su bıraktığı barajlar
genellikle Meriç ve Arda nehirleri üzerinde bulunmaktadır. Buralardan gelen su doğrudan Meriç
Nehri'nden taşarak Edirne ilinde ciddi taşkınlara neden olmaktadır. Bulgaristan sınırları içerisinde
toplam göl hacmi Meriç ve Tunca nehirleri üzerinde yaklaşık 2,2 milyar m3, Arda Nehri üzerinde ise
yaklaşık 1 milyar m3 olan barajlar bulunmaktadır (ORSAM, 2011). Toplamda havza içerisinde 13 adet
baraj bulunmaktadır fakat bu barajların taşkın önleme gibi amaçları yoktur. Bu barajlar enerji ve sulama
suyu temini için inşa edildiklerinden rezervuarları tam dolu olarak işletilirler. Bu da havzaya düşen
yağışın toplanabileceği bir alanın olmamasına, ani ve aşırı yağışlarda baraj kapaklarının açılmasına ve
bunun sonucunda da taşkınların yaşanmasına neden olmaktadır. Sonuçta bu barajlar proje özellikleri ve
işletme şekilleriyle taşkınların önlenmesinde yararlı olmamaktadır.
Edirne’yi etkileyen ve afet niteliğinde oluşan taşkınlar aslında sürpriz ya da beklenmedik olaylar
değildir. Zira taşkınlar, uygun coğrafi koşullara sahip her yer için normal doğa olayları olup bu durum
çalışma sahası için de geçerlidir. Meriç Nehri’nin drenaj sistemi özellikleri, akarsu havzasının
jeomorfolojik özellikleri, Meriç Nehri havzasının sıcaklık ve yağış gibi klimatik özellikleri Meriç Nehri
Havzası'nın Edirne bölümünde taşkınların meydana gelmesine neden olan koşulları hazırlayan doğal
etmenlerdir (Turoğlu, 2005, 2007, 2010a,b, 2011a,b; Turoğlu ve Uludağ, 2010, 2012). Barajlar, taşkın
setleri ve dere ıslah çalışmaları ise Edirne’de meydana gelen taşkınlar üzerindeki insan müdahaleleri
olarak sıralanabilir. Bu özellikler, Edirne ve yakın çevresinde meydana gelen taşkınların sıklık ve şiddet
özelliklerini doğrudan kontrol ederek taşkınları ve onların etkileri için belirleyici rol oynamaktadır
(Turoğlu ve Uludağ, 2013).
Tüm bunların yanısıra Meriç Nehri’nde son dönemlerde ölçülen maksimum debi değerlerine
bakıldığında meteorolojik nedenler, mevcut barajlardan kontrolsüz su bırakılması ve nehir yatak
kesitinin yetersiz olması nedeniyle taşkınlarda ciddi bir artışın olduğu göze çarpmaktadır.
Meriç Nehri’nin Türkiye bölümünde akarsu yatağının taşıma kapasitesinin yaklaşık 1000 m3/sn
olduğu ve bunun üzerinde gelen debilerin ise taşkına neden olduğu bilinmektedir. Edirne merkezde
bulunan Kirişhane ölçüm istasyonundan alınan 1982-2012 yılları arasında 30 yıllık periyottaki
maksimum akım değerlerine bakıldığında; 1982-1997 yılları arasındaki 15 yıllık periyotta kritik debinin
sadece bir kez aşıldığı, birkaç kez de bu kritik debiye yaklaşıldığı görülmektedir. Fakat son 15 yıllık
periyotta özellikle 2000li yıllarda kritik debinin 4 kez ve sık aralıklarla aşıldığı göze çarpmaktadır (Şekil
6).
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Şekil 6: DSİ verilerine göre Meriç Nehri 1982-2012 yılları arası maksimum akım değerleri.

4.4. Son 15 yılda Taşkınların Artış Göstermesinin Nedenleri
4.4.1. Bulgaristan'daki barajların özelleştirilmesi
Barajlarla ilgili sıkıntı henüz çözülememişken buna bir de barajların özelleştirilmesi eklenince
sorun daha da büyümüştür. Bulgaristan’ın 1990’lı yılların başlarında pazar ekonomisine geçişi ile 1994
yılından sonra barajların işletmesi ve hidroelektrik enerji üretimi devlet elinden özel sektöre
devredilmiştir. Özel sektör bu üretimi daha da arttırmak için rezervuarlardaki su düzeyini en yüksek
seviyede tutma yöntemini hemen uygulamaya başlamıştır. Bu durum taşkın dönemlerinde rezervuara
gelen suyun baraj üzerinden aşmasını önlemek için kapakların ani bir şekilde açılmasıyla baraj
savaklarından aşağıya büyük miktarda suyun bırakılmasına neden olmaktadır. Ayrıca özelleştirilen
barajlarla bağlantı kurabilmek, taşkın erken uyarılarını alabilmek de oldukça güçleşmiştir. Bu tarihten
sonraki dönemde yaşanan taşkınlar incelendiğinde, taşkın yinelenme aralığının 2 yılda bire çıktığı
görülmektedir (ORSAM, 2011).
4.4.2. Son yıllardaki iklimsel değişiklikler
Son dönemlerde sıcaklık ve yağış değerlerindeki düzensizlikler taşkınlar üzerinde etkili
olmuştur. Yağışlardan ziyade kış mevsimlerinde sıcaklıkların bazı anormal yükselişleri hızlı kar
erimelerine neden olmuş, bu da yağan yağışlarla birleşerek taşkınların artmasına sebebiyet vermiştir.
Yağış ve akım düzensizliklerinden anlaşıldığı üzere taşkınlar üzerinde sadece yağışın etkili olmadığı
açıktır (Şekil 7).

Şekil 7: 2000-2012 yılları arası yağış ve maksimum akım değerleri.

Bulgaristan’da yapılan ölçümlerde 1961-1994 yılları arasında yıllık ortalama yağışlarda azalma,
1994 yılı sonrasında ise bölgeye düşen yağışlarda bir artış olduğu gözlenmiştir (ORSAM, 2011). Bu
durumun akışa geçen yağış oranını etkilediği ve taşkınlara büyük ölçüde neden olduğu düşünülmektedir.
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4.4.3. Akarsu yatak kapasitesinin azalması
Meriç Nehri Yunanistan ile Türkiye arasında sınır oluşturan bir akarsu olma özelliğine sahiptir.
Buna ek olarak Meriç Nehri Havzası’nın alt havzasında topoğrafya oldukça düz olup taşkın önleme
yapılarının inşası için uygun değildir. Bu nedenle Yunanistan ve Türkiye taşkınları baraj işletmesi ve
taşkın yönetimi ile önleme yerine taşkın zararlarının önlenebilmesi için en basit yolu seçerek kendi
kıyılarında setler inşa etmişlerdir. Bu durum akarsuyun doğasına aykırı olup taşkın dönemlerinde gelen
çökeller araziye yayılamamakta, akarsu yatağında birikerek zamanla yatağın dolmasına ve yatakta kum
adacıklarının meydana gelmesine neden olmaktadır (Bolu, 2007) (Foto 1).

Foto 1: Meriç Nehri yatağındaki kum adalarını gösteren hava fotoğrafı (Malkaralı vd, 2008).

Meriç havzasındaki topraklar genellikle kum-silt ve kilden oluşan bir tabaka ile kaplı olup
yüzeysel akışların etkisi ile sürüklenerek sediman oluşturmaktadır. Meriç Nehri'nin Edirne Köprüsü
civarında yılda 1.200.000 m3 çökel birikimi saptanmıştır. Çökelin 1/3’ünü oluşturan kumun büyük bir
kısmı, her iki kıyısı da Türkiye’ye ait olan Edirne Karaağaç bölgesinde akarsu yatağında çökelerek kum
adacıkları oluşturmaktadır. Bu kum adacıklarının üzerine mil de birikmesi sonucu çeşitli ağaçlar
yetişerek bu alanlar ormana dönüşmektedir. Oluşan kum adaları yatakta kesit daralmalarına, böylece
taşkınların ve taşkın hasarlarının artmasına da neden olmaktadır.
2005 ve 2006 yıllarında vuku bulan taşkınlarda setlerde yırtılmalar meydana gelmiştir. Bunun
nedeni akarsu yatağında biriken kum adaları ve ana setler arasındaki taşkın sularının akışını daraltan,
nehre dik setlerdir. 1960’lı yıllarda tesis edilen 6.000 m3/sn'lik debiye göre boyutlandırılmış olan setlerin
günümüzde 2.500 m3/sn'lik debiden sonra dalga etkisiyle yırtılmasının nedeni nehir yatağının dolmasıdır
(Anonim, 2006).
Akarsuyun ana kaynağının yeraldığı ülke nehir suyunu kullanmada öncelikli konuma
geçmektedir. Bulgaristan tarafında, yukarı havzada yapılan barajların su tutması, kurak periyotta
akarsuyun sürükleme gücünün azalması ve su seviyesinin düşmesi sonucu nehir yatağında malzeme
birikimi artmakta, kum adaları oluşmaktadır (Bolu, 2007). Ayrıca bu durum akarsu yatağının pürüzlülük
katsayısının artması sonucu kıyı erozyonuna da neden olmaktadır. Genellikle kıyı erozyonunun neden
olduğu tahribat, kıyıların oyulup yıkılması ve aşınıp taşınması seklinde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca kıyı
erozyonu, yamaç stabilitesini bozmak suretiyle nehir yatağında bol miktarda çökel, ağaç, dal, kök ve
yıkıntıların birikmesine neden olmaktadır. Bu şekilde yatağa ulaşan çökel ve yıkıntılar akarsu yatağını
daraltmakta, taşkın sıklığını da arttırmaktadır (Yanık, 1999).
5. Taşkınlardan korunmak İçin Yapılan Çalışmalar ve Geliştirilen Uluslararası Projeler
5.1. Meriç Nehri Kıyılarında Yapılan Mühendislik Yapıları (Setler)
1937 yılında yaşanan taşkının yerleşim alanlarını etkileyecek boyutlara varması sonucunda
“Türk-Yunan İtilafnamesi” yürürlüğe konmuştur. Bu proje doğrultusunda kış setleri ile drenaj kanalları,
sulama tesisleri ve kurutma tesisleri 1966 yılında tamamlanmıştır. Yapılan kışlık setler Meriç Nehri ile
Edirne kent merkezi arasında tampon oluşturmaktadır. Setlerin yüksekliği 4.65 m ile 3.80 m arasında
olup bu akarsu ile kent arasındaki ilişkiyi koparmaya yetecek boyuttadır (Bolu, 2007).
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1966 yılında inşası tamamlanan kışlık setler ile 1000 m3/sn olan yatak taşıma kapasitesi 2500 m3/sn'ye
çıkmıştır. Türkiye tarafında Edirne, İpsala ve Enez meskûn mahalleri ile 16.382 ha tarım arazisini
taşkınlardan koruma amaçlı olarak yapılan setlerin uzunluğu 113 km’dir. Edirne merkez ilçesinde bunun
41 km'si bulunmaktadır (Malkaralı vd, 2008). Ayrıca 2005 ve 2006 yılında yaşanan taşkınlardan sonra
mevcut setlerin 40 cm daha yükseltilmesi yönünde bir DSİ projesi vardır.
1963 yılında hazırlanan ön çalışma raporu ile ekonomik bulunan ve 1971 yılında “Meriç Projesi
Yaz Feyezan Seddeleri Planlama Raporu”na göre yaz taşkın setlerinin inşaatına başlanılmıştır. Meriç
Nehri ile kış setleri arasında kalan ovaları ve Meriç Nehri kıyısındaki toplam 11.572 ha tarım arazisini
taşkınlardan koruma amaçlı olarak 30 adet yaz seti yapılmış olup yaz setlerinin toplam uzunlukları 172
km'dir (Malkaralı vd, 2008).
5.2. Türkiye- Bulgaristan Arasında Taşkın Erken Uyarı Sistemleri İle İlgili Projeler
Bölgede 2005 yılında yaşanan taşkınlar esnasında Bulgaristan’dan doğarak Yurdumuza giren
Meriç ve Tunca nehirlerindeki mevcut akım gözlem istasyonlarının çalışmadığı, Arda Nehri üzerinde
de ölçüm istasyonunun bulunmadığı saptanmıştır. Taşkına neden olan bu akarsuların yağış havzalarının
Bulgaristan’da olmaları nedeni ile Bulgaristan tarafından gerçek zamanlı olarak alınabilecek taşkın
bilgileri hayati önem arz etmektedir (Malkaralı vd, 2008).
Taşkınlar sırasında ve sonrasında Bulgaristan yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonucunda Arda,
Tunca ve Meriç üzerine uzaktan algılamalı akım gözlem istasyonları kurulması ve ortak akım
ölçümlerinin yapılmasına karar verilmiştir. Edirne DSİ 11. Bölge Müdürlüğü ile Bulgaristan Ulusal
Hidroloji ve Meteoroloji Enstitüsü (NIMH) arasında 14.10.2005 tarihinde bir protokol yapılmıştır. Bu
protokole göre DSİ tarafından Arda üzerinde Ivoylavgrad Barajı mansabında, Meriç üzerinde Plovdiv
ve Svilengrad ile Tunca üzerinde Elhova akım gözlem istasyonları (AGİ) tesis edilmiştir (Malkaralı vd,
2008) (Şekil 8).

Şekil 8: AGİ'ler ile taşkın sularının Edirne ve İpsala'ya ulaşım sürelerini gösteren kroki (Malkaralı vd, 2008).

Bulgaristan’da kurulan bu istasyonların kesitlerinde akım anahtar eğrilerinin çıkarılması
amacıyla her iki ülke teknik ekiplerince akım ölçümleri yapılmaktadır. Böylece bu istasyonlar sayesinde
akarsulardaki su miktarları ölçülmekte, taşkın erken uyarısı da yapılabilmektedir. DSİ Edirne Bölge
Müdürlüğü tarafından tesis edilen AGİ’ler ile suyun Edirne ve İpsala’ya ulaşım süreleri
belirlenebilmektedir.
5.3. Tunca Nehri Suakacağı Barajı’na Alternatif: Çömlekköy Barajı
Tunca Nehri taşkınları esnasında 2500 ha tarım arazisi ve tarihi köprüler, Sarayiçi sular altında
kalmakta aynı zamanda taşkın suları Meriç Nehri'ne katılarak Edirne’deki taşkınların boyutunu daha da
arttırmaktadır. Bu duruma bir çözüm önerisi olarak Meriç Nehri Havza Sistemi içinde yeralan Tunca
Nehri ana kolu üzerinde Bulgaristan-Türkiye sınırında ‘’Suakacağı Barajı’’ projesi hazırlanmıştır.
Türkiye-Bulgaristan arasında ortak yapılacak olan Suakacağı Barajı ile toplam 15.845 ha’lık tarım
arazisinin sulanabileceği hesaplanmıştır. Bunun yanısıra; sadece 2561 ha civarında bir alanın da
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taşkından korunması planlanmıştır (ORSAM, 2011). Ayrıca barajın yapılması ile Meriç Nehri
taşkınlarının boyutunda %15 oranında azalma meydana geleceği düşünülmektedir (Malkaralı vd, 2008).
Tunca Nehri üzerinde Türkiye-Bulgaristan sınırında “Tunca Barajı” yapılması ile ilgili Bulgaristan’la
ortak olarak ön fizibilite çalışmaları tamamlanmış ve bu konuda “Teknik Mutabakat Protokolü”
imzalanmıştır. Fakat iki ülkeyi de ilgilendirdiğinden baraj aksı itibariyle sorunlar yaşanmış ve bir sonuca
bağlanamamıştır. Bu nedenle yapımı yarıda kalan barajın yerine alternatif bir baraj olarak Çömlekköy
Barajı devreye girmiştir. DSİ 11. Bölge Müdürlüğü hizmet alanı içinde bulunan Edirne İlinde, Merkez
İlçeye bağlı 56.500 dekar araziyi sulayacak olan "Çömlekköy Barajı Sulaması Projesi"ne başlanmış olup
yapım işinin 2015 yılı içinde tamamlanması hedeflenmektedir (dsi.gov.tr). Ancak bunun taşkınlar
üzerinde ne derece etkili olacağı ise halen tartışılmakta olan bir konudur.
5.4. Türkiye-Yunanistan Kum Adaları Üzerindeki Ağaçların Temizliği Projesi
1923 Lozan Antlaşması ile Türkiye-Yunanistan ortak sınırı olan Meriç Nehri'nde taşkınların
önlenmesi konusunda Yunanistan ile yapılan görüşmeler sonucunda Meriç Nehri'nin Türkiye ve
Yunanistan kıyılarındaki sorunlu olan yerler saptanarak 5 kısımda toplam 64 adet kum adası üzerindeki
ağaçların temizlenmesi konusunda maliyet hesaplamaları yapılmıştır. Projenin hayata geçirilmesi için
Yunanistan tarafından halen cevap beklenmektedir (Malkaralı vd, 2008).
5.5. Edirne DSİ 11. Bölge Müdürlüğü'nce Yapılan Çalışmalar
Yaşanan taşkınlara karşı 2005 ve 2006 yıllarında diğer DSİ bölge müdürlüklerince çok sayıda
iş makinesi, kamyon, personel takviyesi yapılmış ve bölgede set onarımları, yatak ıslahı ile ilgili yoğun
bir toplu makine çalışması gerçekleştirilmiştir (Malkaralı vd, 2008).
Meriç Nehri’nin Türkiye sınırları içindeki 12 km’lik kesiminde Meriç Köprüsü ile Ardakule arasında
bulunan 5 km’lik Meriç Nehri yatağında 29 tane kum adacığı tespit edilmiş olup bu kum adalarının
temizliğine başlanmıştır.
İki yılda toplam 900.000 m3 kazı malzemesi yatak dışına taşınmıştır (Malkaralı vd, 2008).
Yapılan kapasite arttırma çalışmaları sonucunda 18-25 Kasım 2007 tarihlerindeki taşkında yapılan akım
ölçümleri neticesinde Mart 2006 yılı taşkınına göre %15 yatak kapasitesi artışı saptanmıştır (Edirne DSİ,
Tarihsiz).
Mart 2006 tarihinde yaşanan taşkında Süvari Geçidi mevkiinde bulunan mühendislik yapılarının
kesitinin daraltılmış olması nedeniyle su bu kısmı rahat geçememiş ve geriye doğru yayılmıştır. Bu
durum nedeniyle Edirne’yi taşkınlardan koruma amaçlı olarak yapılan setlerin risk altına girdiği
görülmüştür. Mart 2006 taşkınından sonra Süvari Geçidi mevkiinde bulunan köprü yolları ile tank
geçişleri için yapılmış bulunan, yükseklikleri nedeniyle set gibi çalışarak suyun akışını önleyen ve kesiti
daraltan bu yapılar kaldırılmıştır (Edirne DSİ, Tarihsiz).
6. Sonuç ve Öneriler
Yapılan bu çalışmada, Meriç Nehri taşkınlarının son 15 yılda artış gösterdiği saptanmıştır. Artan
oranda ve sıklıkta meydana gelen taşkınlar nedeniyle Türkiye, Meriç Havzası'nda aşağı kıyıdaş ülke
konumuyla diğer kıyıdaş ülkelere oranla daha çok zarar görmektedir.
Sınıraşan ve sınır oluşturan Meriç Nehri'nin taşkınları Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan’ı
etkilemektedir. Ancak bulunduğu konum itibariyle, Türkiye'nin gerekli önlemleri almak için yeterli
zamanı olmamaktadır. Bu nedenle Türkiye Bulgaristan'dan gelecek bilgilere doğrudan bağımlı
kalmaktadır. Bu konuda iki ülke arasında taşkın erken uyarı sistemleri ile ilgili projelere önem
verilmelidir.
Bulgaristan’daki barajların, taşkın dönemlerinde suyunun aşağıya bırakılmasından yeterli taşkın
depolama hacimlerinin olmadığı anlaşılmaktadır. Bunun en temel önlemi taşkın dönemlerine barajların
su düzeyinin düşürülerek girilmesidir.
Meriç, Arda ve Tunca nehirlerinin drenaj havzalarının %97'si Bulgaristan sınırları içindedir. Bu
nedenle bu akarsular üzerindeki barajlar toplam akımın 1000m3/sn’yi yani Meriç Nehri yatak taşıma
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kapasitesini geçmeyecek şekilde işletilmelidir. Buna ek olarak yeni ve rezervuar hacmi geniş, taşkın
önleme imkânı olan barajlar inşa edilmelidir.
Meriç Nehri taşkınlarının zararlarını arttıran bir başka konu da Yunanistan ile Türkiye arasında
sınır oluşturan bu akarsuyun yatağının uzun dönemdir temizlen(e)memiş olmasıdır. Ancak taşkınların
sıklaşması nedeniyle 2010 yılı içerisinde başlayan yatak temizlik çalışmaları sonucunda akarsu
yatağındaki kum birikintileri ve adacıkları ortadan kaldırılmakla beraber bu birikintiler yeniden
oluşmaktadır. Bunun için işbirliği ile yapılan yatak temizlik çalışmaları periyodik hale getirilmelidir.
Tüm bu sorunlar Meriç Nehri taşkınlarının kalıcı çözümü için akarsu yatağının temizlenmesi ve ıslahı
konusunda Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan arasında uygulanabilir, sürekliliği olan anlaşmalar
yapılması gerekmekte; havza ülkelerinin biraraya gelerek Meriç Nehri Havzası su yönetimi konusunda
uluslararası işbirliğini zorunlu kılmaktadır. Ortak bir ıslah çalışması yapılmadığı takdirde taşkınların
önüne geçilmesi mümkün olmayacak ve taşkın zararları artarak devam edecektir.
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