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Öz:Peyzaj fonksiyonları; iklim, jeoloji, jeomorfoloji, toprak, bitki ve insan faaliyetleri gibi doğal ve kültürel unsurların
etkileşimi içindeki ekolojik süreçlerin, doğal yaşam ve peyzaj sürekliliği açısından ifadesidir. Bu süreçleri anlamanın ve
uygun bir biçimde analiz etmenin en iyi yollarından biri, algılanan peyzajı temel sınıflara ayırarak çalışmaları
gerçekleştirmektir. Doğadaki ekolojik süreçler, her peyzaj için eşdeğer önemde olmayacağı gibi, peyzajı var eden kilit
süreçler de farklı olabilmektedir. Çankırı kentinin bozkır peyzajında yer alması nedeniyle, erozyon ve su süreçleri kilit
jeomorfolojik süreçleri oluşturmaktadır. Bu çalışmada, Çankırı kenti peyzaj yapısı içerisinde gerçekleşen su ve erozyon
süreçlerinin, çok katmanlı analiz ve değerlendirmeleri yer almaktadır. Peyzaj karakter analizi çalışması, Çankırı kent
merkezini de kapsayan alt havza ölçeğinde gerçekleştirilmiştir. Çankırı peyzajının su ve toprak koruma fonksiyonu
açısından sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla, Su Geçirimliliği Haritası ile Erozyon Riski Haritası ArcGIS
programı yardımıyla oluşturulmuş; bu iki haritanın çakıştırılmasıyla, peyzaj ve insan yaşamı için korunması gerekli
fonksiyonel alanlar belirlenmiştir. Sonuç olarak; kent merkezine ve su kaynaklarına yakın bölgeler ile tarımsal
faaliyetlerin yoğun olarak gerçekleştiği ve bitki örtüsünün oldukça zayıf olduğu doğu, güneydoğu ve güney kesimlerde,
yüksek ve çok yüksek düzeyde korumanın sağlanması gerekmektedir. Bunun dışında, alanın güneybatı, batı, kuzeybatı
ve kuzey kesimlerinde minimum düzeyde koruma sağlanması yeterlidir.
Anahtar Kelimeler: Su döngüsü, Erozyon, Ekolojik fonksiyon, Peyzaj, Planlama.
Abstract: Landscape functions are terms of ecological processes in interactions with natural and cultural elements,
such as climate, geology, geomorphology, soil, vegetation and human activities in terms of the continuity of natural
habitat and landscape. One of the best way of understanding and analyzing of these processes appropriately is to
perform the studies by classifying the perceived landscape. Not only the ecological processes in nature, will be equally
important for every landscape, but also the key processes which constitute the landscape may have been different.
Because Çankırı city is located in the steppe landscape, the erosion and water processes create the key
geomorphological processes. In this study, there are multi-layered analysis and assessments of the water and erosion
processes which are performed within the landscape structure of Çankırı. The analysis of landscape character study
was conducted in sub-basin scale of Çankırı, including the city centre. The obtained Permeability Map and the obtained
Potential Erosion Map were created by the help of ArcGIS programme; the functional areas which are necessary to
protect in terms of the landscape and human life were determined by overlapping these maps, in order to ensure
sustainability of the landscape in terms of function of soil and water protection. As a result; it is necessary to ensure the
high and very high protection in the regions which are close to the city center and the water resources; in the eastern,
south-eastern and southern parts of the study area that agricultural activities are done densely and the vegetation is
quite poor. Otherwise, it is sufficient to provide a minimum level of protection in the south-western, western, northwestern and northern parts of the area.
Keywords: Water cycle, Erosion, Ecological Function, Landscape, Planning.

1. Giriş
Peyzaj fonksiyonu, bir peyzajı etkileyerek biçimlendirebilen ve dönüĢtürebilen aynı zamanda peyzaj
yapısından etkilenebilen, süreklilik halindeki doğal, kültürel, görsel, vb. süreçleri ifade etmektedir (ġahin ve
Kurum, 2002; Karadağ ve Yıldız, 2013). Peyzaj fonksiyonu; su, toprak koruma, habitat, kültürel,
biyoçeĢitlilik, vb. fonksiyonlar olmak üzere çeĢitli sınıflara ayrılmaktadır (Uzun vd., 2012). Peyzaj fonksiyon
analizi ise; bahsi geçen süreçlerin peyzaj içerisinde nasıl bir iĢleyiĢ halinde olduğunun ve bu iĢleyiĢ
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içerisinde bazı problemlerin olup olmadığının farklı yönleriyle incelenip tespit edilmesinde kullanılmaktadır
(Çetinkaya ve Uzun, 2014).
Peyzaj fonksiyonları; iklim, jeoloji, jeomorfoloji, topoğrafya, toprak, arazi örtüsü, yaban yaĢamı, su
ve insan faaliyetleri gibi doğal ve kültürel unsurların etkileĢimi içindeki ekolojik süreçlerin, doğal yaĢam ve
peyzaj sürekliliği açısından ifadesidir. Bu süreçleri anlamanın ve uygun bir biçimde analiz etmenin en iyi
yollarından biri, algılanan peyzajı tanımlayıcı ve ayırt edici sınıflara ayırarak, bu sınıflar çerçevesinde
çalıĢmaları gerçekleĢtirmektir. Algılanan bu yapısal özellikler ise, doğanın ritmi olarak tanımlanan ekolojik
süreçlerin sonuç ürünüdür. Yapı ve süreç arasındaki bu bağlantılılık ile ortaya çıkacak doğal denge Thayer
(1994) tarafından peyzajın ahengi olarak tanımlanmıĢtır. Doğadaki ekolojik süreçler, her peyzaj için eĢdeğer
önemde olmayacağı gibi, peyzajı var eden kilit süreçler de farklı olabilmektedir. Çankırı kenti Bozkır
peyzajında yer aldığından, erozyon ve su süreçleri, kilit jeomorfolojik süreçleri oluĢturmaktadır.
Bu çalıĢmada, Çankırı kenti peyzaj yapısı içerisinde gerçekleĢen su ve erozyon süreçlerinin çok
katmanlı analiz ve değerlendirmeleri yer almaktadır. ÇalıĢmada, alanın peyzaj karakterini incelemek
amacıyla, peyzajın su fonksiyonu ve toprak koruma fonksiyonu üzerinde durulmuĢtur.
2. Materyal
Çankırı ilinin doğal peyzaj özellikleri, çalıĢmanın ana materyalini oluĢturmaktadır. AraĢtırma,
Yapraklı, Eldivan, Korgun ilçeleri ile Çankırı kent merkezini kapsayan “Kızılırmak-Korgun” proje adlı alt
havzada gerçekleĢtirilmiĢtir. Alt havzanın çalıĢma alanı olarak seçilme nedeni, araĢtırmanın ekolojik tabanlı
bir zeminde yürütülmesinde alt havza düzeyinde çalıĢmanın daha doğru olacağı düĢüncesidir. AraĢtırma
alanı içerisinden Ankara-Çankırı-Kastamonu Karayolu, bir demiryolu ve Kızılırmak nehrinin kolları olan
Acıçay ve Tatlıçay geçmektedir (ġekil 1).
ÇalıĢmada, Çankırı il sınırları içerisinde kalan alanlar ile ilgili olarak, topoğrafik haritalar, uydu
görüntüleri, jeoloji, toprak ve bitki örtüsü haritaları kullanılmıĢtır.
Jeolojik yapı analizlerinin gerçekleĢtirilmesinde kullanılan veriler, Maden Tetkik Arama Enstitüsü
Genel Müdürlüğü Jeoloji Etütleri Dairesi BaĢkanlığı tarafından hazırlanan çalıĢma alanına ait 1 / 25.000
ölçekli sayısal jeoloji haritalarından elde edilmiĢtir.
Alandaki hidrolojik toprak gruplarının tespitinde kullanılan veriler, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Sistemleri Daire BaĢkanlığı tarafından hazırlanan
çalıĢma alanına ait 1/25.000 ölçekli sayısal toprak haritalarından temin edilmiĢtir. Bunun yanında, analizlerin
gerçekleĢtirilmesinde, bu Ulusal Toprak Veri Tabanı’nda yer alan toprak öznitelik tabloları da kullanılmıĢtır.

Şekil 1. ÇalıĢma alanının sınırları.
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Eğim analizinin gerçekleĢtirilmesinde kullanılan topoğrafik veriler, Harita Genel Komutanlığı
tarafından hazırlanan 1/25.000 ölçekli sayısal yükseklik katmanı haritalarından elde edilmiĢtir.
Alandaki mevcut arazi örtüsünün belirlenmesinde, ulusal orman amenajman planları ve CORINE
2006 arazi örtüsü verilerinden yararlanılmıĢtır. Güncel kapalılık durumunun analizinde, 18 Ağustos 2010
tarihli Landsat TM uydu görüntüsü uygun bir yazılım aracılığıyla (ERDAS) kullanılmıĢtır.
Verilerin toplanması, iĢlenmesi, analizi ve yorumlanmasında, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)
yazılımı (ArcGIS 10.2) kullanılmıĢtır. Bu doğrultuda, araĢtırma alanına iliĢkin jeoloji haritaları, topoğrafik
haritalar, toprak ve arazi örtüsü haritaları ile güncel imar planı verileri, CBS yazılımı yoluyla, sayısal veri
tabanına iĢlenmiĢ ve analiz edilmiĢtir.
Ayrıca, çalıĢmaya katkı sağlaması açısından, yerli ve yabancı türdeki çeĢitli tez, makale, kitap,
bildiri, proje ve raporlardan yararlanılmıĢtır.
3. Yöntem
AraĢtırma alanına iliĢkin jeoloji haritaları, topoğrafik haritalar, toprak ve arazi örtüsü haritaları, CBS
yazılımında iĢlenerek, bu bilgisayar programı içerisinde her bir haritaya ait veri tabanı oluĢturulmuĢtur. Elde
edilen veri tabanları, konuya iliĢkin bilimsel yöntemler çerçevesinde sınıflandırılmıĢtır. Bu sınıflandırılan
verilerin katman katman analize tabi tutulması sonucunda, Çankırı kenti ve çevresi için uygunluk haritaları
oluĢturulmuĢtur.
Ġlk aĢama olarak, Çankırı peyzajının su fonksiyonu analizi yapılmıĢtır. Bu doğrultuda, Çankırı
peyzajındaki kayaçların hidrojeolojik geçirimlilik yapısı analiz edilmiĢ ve bu parametre alandaki eğim
dereceleriyle çakıĢtırılmıĢtır. Böylece, alanın kayaç yapısı geçirimliliği belirlenmiĢtir. Sonrasında, ABD
Toprak Koruma Servisi (SCS)’nin geliĢtirdiği toprak sınıflandırma yöntemi (SCS, 1986) ile Öztürk vd.’nin
(2011) çalıĢmasında kullandığı hidrolojik toprak grupları kullanılarak, alanın infiltrasyon bölgeleri
(hidrolojik toprak yapısı) gruplandırılmıĢtır (ġahin vd., 2013). Belirlenen kayaç yapısı geçirimliliği ile
hidrolojik toprak gruplarının üst üste çakıĢtırılması sonucunda elde edilen harita, Çankırı peyzajının su
geçirimliliğini ve aynı zamanda su sürecini ortaya koymaktadır.
Ġkinci aĢamada, erozyon sürecine iliĢkin analizler yapılarak, Çankırı peyzajının toprak koruma
fonksiyonu değerlendirilmiĢtir. Çankırı peyzajındaki kayaçların jeolojik yapısı MAPA/ICONA’ya (1983)
göre sınıflandırılmıĢ ve alandaki eğim dereceleriyle çakıĢtırılmıĢtır. Böylece, alandaki kayaç yapısının
aĢınabilirlik dereceleri belirlenmiĢtir. Daha sonra, MAPA/ICONA’da (1983), 1968 yılında IFIE tarafından
geliĢtirildiği ifade edilen arazi örtüsü toprak koruma dereceleri sınıflandırması kullanılarak, alanın arazi
örtüsünün durumu analiz edilmiĢtir (ġahin vd., 2013). Bu parametre de yine eğim dereceleriyle çakıĢtırılmıĢ
ve alanın toprak koruma düzeyini ifade eden toprak koruma indis değerleri ortaya konulmuĢtur. Son olarak,
belirlenen kayaç yapısı aĢınabilirlik dereceleri ile toprak koruma düzeyleri çakıĢtırılarak, erozyon potansiyeli
olan alanlar tespit edilmiĢtir.
Üçüncü ve son aĢamada ise, Çankırı peyzajının toprak ve su koruma fonksiyonu açısından
sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla, elde edilen su geçirimlilik (infiltrasyon) dereceleri ile potansiyel
erozyon dereceleri, Uzun vd.’ye (2012) göre çakıĢtırılarak, doğal hayat ve insan yaĢamı için korunması
gerekli fonksiyonel alanlar belirlenmiĢtir. Bu alanlar, aynı zamanda, Çankırı ilinin peyzaj karakterini de
ortaya koymaktadır.
Çankırı kenti peyzaj karakterine iliĢkin haritaların oluĢturulması sürecinde, Buuren (1994), ġahin
(1996), ġahin ve Kurum (2002), Uzun (2003), Dilek vd. (2008), Uzun vd. (2012), Karadağ ve Yıldız (2013)
ve ġahin vd.’nin (2013) çalıĢmalarından yararlanılmıĢtır.
4. Bulgular
ÇalıĢma alanına ait jeoloji, topoğrafya, toprak ve arazi örtüsü verileri ıĢığında; Çankırı peyzajının su
ve erozyon süreçleri analiz edilerek, alandaki su ve toprak koruma fonksiyonları ekolojik sürdürülebilirlik
kapsamında değerlendirilmiĢtir.
4.1. Çankırı peyzajı su süreci analizi
Peyzajda gerçekleĢen su döngüsü, canlı yaĢamı için önemli olduğu kadar, peyzajların korunması
noktasında dikkate alınması gereken kritik bir basamağı teĢkil etmektedir. Bu döngünün peyzajda nasıl
gerçekleĢtiğini saptamak için, peyzaj planlama kapsamında alandaki infiltrasyon zonlarının (bölgelerinin)
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belirlenmesi ve alanın hidrojeolojik peyzaj yapısının ortaya konması gerekmektedir. Bu noktada, su
geçirimlilik analizi, peyzajın hidrojeolojik geçirimlilik ve toprak geçirimlilik bölgelerinin/sınırlarının
belirlenmesinde kullanılmaktadır (Buuren, 1994; ġahin, 1996; Uzun vd., 2012; Çetinkaya ve Uzun, 2014).
Su geçirimlilik analizinin gerçekleĢtirilmesinde; kayaçların hidrojeolojik geçirimliliği, toprak
özellikleri (hidrolojik toprak grupları) ve eğim belirleyici parametreler olmaktadır (ġekil 2), (Uzun vd., 2012;
Karadağ ve Yıldız, 2013; ġahin vd., 2013). Analiz gerçekleĢtirilirken, alana iliĢkin bu 3 parametre
kullanılmıĢtır.

Şekil 2. Peyzajın su geçirimliliği analizi yöntem Ģeması.
Kaynak: Uzun vd., 2012; Karadağ ve Yıldız, 2013; ġahin vd., 2013

Bunun yanında, incelenen bu parametreler, kendi içerisinde iliĢkilendirildiğinde, bazı doğru ve ters
orantıları da ortaya koymaktadır. Örneğin; genel bir doğru olarak, kayaçların hidrojeolojik geçirimliliği artıp,
arazi eğimi azaldıkça, kayaç yapısı geçirimliliği daha da artmaktadır. Artan bu kayaç geçirimliliği ise,
hidrolojik toprak özellikleri açısından alandaki infiltrasyon değerlerinin azalmasıyla birlikte düĢmekte ve
alandaki toplam su geçirimliliğinin de düĢük değerlerde seyretmesine neden olmaktadır. Alandaki su
sürecine iliĢkin yapılan analizler, bu doğrultuda değerlendirilerek gerçekleĢtirilmiĢtir (ġekil 2).
ÇalıĢma kapsamında, Çankırı kent merkezini de kapsayan alt havzada Çankırı peyzajının su
fonksiyonu analizi yapılmıĢtır. Peyzajın su fonksiyonu bağlamında, ilk aĢama olarak alandaki kayaç
tiplerinin geçirimlilik yönünden sınıflandırması yapılmıĢ ve elde edilen Hidrojeolojik Geçirimlilik Sınıfları
eğim dereceleriyle çakıĢtırılarak Kayaç Geçirimlilik Haritası oluĢturulmuĢtur. Ġkinci aĢamada, alandaki
büyük toprak grupları, hidrolojik toprak yapısı (eğim-tekstür-derinlik kombinasyonları) bakımından
sınıflandırılarak, Hidrolojik Toprak Grupları Haritası elde edilmiĢtir. Son aĢamada ise, Kayaç Geçirimlilik
Haritası ile Hidrolojik Toprak Grupları Haritası çakıĢtırılarak, Çankırı peyzajının su fonksiyonunu ifade eden
Su Geçirimliliği Haritası elde edilmiĢtir. Bu sayede, su süreci açısından Çankırı peyzajı içerisindeki önem
taĢıyan alanlar belirlenmiĢtir.
4.1.1. Kayaç yapısı geçirimliliği
Kayaç yapısı geçirimlilik analizinin gerçekleĢtirilmesinde, Maden Tetkik Arama (MTA)
Kurumu’ndan alınan çalıĢma alanına ait 1 / 25.000 ölçekli sayısal jeoloji haritaları kullanılmıĢtır. Veri
tabanında yer alan jeolojik yapı haritası kullanılarak, alandaki kayaç yapısının hidrojeolojik geçirimlilik
yönünden sınıflandırması yapılmıĢtır (Çizelge 1).
ÇalıĢma alanında hidrojeolojik geçirimlilik sınıfları bakımından; “çok yüksek geçirimli”, “yüksek
geçirimli”, “geçirimli”, “az geçirimli” ve “geçirimsiz” kayaçlar olmak üzere 5 sınıf tespit edilmiĢtir. Alanda
“çok az geçirimli” sınıfına ait herhangi bir kayaç bulunmamaktadır (Çizelge 1).
Belirlenen bu 6 geçirimlilik sınıfı, çok geçirimli, geçirimli ve az geçirimli olmak üzere 3 ana sınıfta
toplanmıĢtır (Uzun vd., 2012). “Çok yüksek geçirimli” ile “yüksek geçirimli” sınıfları “Çok Geçirimli”,
“geçirimli” ile “az geçirimli” sınıfları “Geçirimli”, “çok az geçirimli” ile “geçirimsiz” sınıfları ise “Az
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geçirimli” olarak yeniden gruplandırılmıĢtır. Bu sınıflardan çok geçirimli “1”, geçirimli “2” ve az geçirimli
“3” olarak ICONA Kod Sistemi’ne (MAPA/ICONA, 1983) göre kodlanmıĢtır.
Çizelge 1. ÇalıĢma alanı kayaç yapısının hidrojeolojik geçirimlilik yönünden sınıflandırılması

Q-21-k

ALÜVYON

Kuvaterner yaĢlı depozitler

Q-23-k

YAMAÇ MOLOZU-BĠRĠKĠNTĠ KONĠSĠ

Kuvaterner yaĢlı depozitler

Q-24-k

ALÜVYON YELPAZESĠ

Kuvaterner yaĢlı depozitler

ea-3-s
eb-3-sy
k1nkh-19-sy
kgkh-19-sy
kgkh-7-y
m2-19-k
m2-3-k
m3-19-k
O9-Mz-jk
pn2eb-19-ys
eb-18-ks
m3-12-k
m3-18-k
olm1-18-k
pl-18-k
eb-1-s
j3k1n-20-sy
jlka-20-sy
kgkh-20-y
m2-20-k
eb-8-s
m3-8-k
D2-j2Q-pn
k2-10-sy
k2s-10-y
klpn-10-s
m1-V15-k
m2m3-V13-V2-V11-k

ġEYL
ġEYL
KUMTAġI-ÇAMURTAġI
KUMTAġI-ÇAMURTAġI
KĠLLĠ KĠREÇTAġI
KUMTAġI-ÇAMURTAġI
ġEYL
KUMTAġI-ÇAMURTAġI
SERPANTĠNĠT
KUMTAġI-ÇAMURTAġI
ÇAKILTAġI-KUMTAġI-ÇAMURTAġI
EVAPORĠT
ÇAKILTAġI-KUMTAġI-ÇAMURTAġI
ÇAKILTAġI-KUMTAġI-ÇAMURTAġI
ÇAKILTAġI-KUMTAġI-ÇAMURTAġI
KUMTAġI
KUMTAġI-ÇAMURTAġI-KĠREÇTAġI
KUMTAġI-ÇAMURTAġI-KĠREÇTAġI
KUMTAġI-ÇAMURTAġI-KĠREÇTAġI
KUMTAġI-ÇAMURTAġI-KĠREÇTAġI
KĠREÇTAġI
KĠREÇTAġI
GRANODĠYORĠT
VOLKANĠT-ÇÖKEL KAYA
VOLKANĠT-ÇÖKEL KAYA
VOLKANĠT-ÇÖKEL KAYA
PĠROKLASTĠK KAYA
ANDEZĠT-BAZALT-DASĠT
PĠROKLASTĠK KAYA-ANDEZĠTBAZALT
BAZALT-ANDEZĠT-TÜF
MELANJ
LEVHA DAYK
GABRO
BAZALT

YumuĢak formasyonlar
YumuĢak formasyonlar
YumuĢak formasyonlar
YumuĢak formasyonlar
YumuĢak formasyonlar
YumuĢak formasyonlar
YumuĢak formasyonlar
YumuĢak formasyonlar
YumuĢak formasyonlar
YumuĢak formasyonlar
Az konsolide olmuĢ kayaçlar
Az konsolide olmuĢ kayaçlar
Az konsolide olmuĢ kayaçlar
Az konsolide olmuĢ kayaçlar
Az konsolide olmuĢ kayaçlar
Kompakt olmuĢ silisli kayaçlar
Kompakt olmuĢ silisli kayaçlar
Kompakt olmuĢ silisli kayaçlar
Kompakt olmuĢ silisli kayaçlar
Kompakt olmuĢ silisli kayaçlar
Ġyi pekiĢmiĢ kalkerli kayaçlar
Ġyi pekiĢmiĢ kalkerli kayaçlar
Masif Kayaçlar
Masif Kayaçlar
Masif Kayaçlar
Masif Kayaçlar
Masif Kayaçlar
Masif Kayaçlar

HĠDROJEOLOJĠK
GEÇĠRĠMLĠLĠK
SINIFLARI
Çok yüksek
geçirimli
Çok yüksek
geçirimli
Çok yüksek
geçirimli
Yüksek geçirimli
Yüksek geçirimli
Yüksek geçirimli
Yüksek geçirimli
Yüksek geçirimli
Yüksek geçirimli
Yüksek geçirimli
Yüksek geçirimli
Yüksek geçirimli
Yüksek geçirimli
Geçirimli
Geçirimli
Geçirimli
Geçirimli
Geçirimli
Geçirimli
Geçirimli
Geçirimli
Geçirimli
Geçirimli
Az geçirimli
Az geçirimli
Geçirimsiz
Geçirimsiz
Geçirimsiz
Geçirimsiz
Geçirimsiz
Geçirimsiz

Masif Kayaçlar

Geçirimsiz

6

Masif Kayaçlar
Masif Kayaçlar
Masif Kayaçlar
Masif Kayaçlar
Masif Kayaçlar

Geçirimsiz
Geçirimsiz
Geçirimsiz
Geçirimsiz
Geçirimsiz

6
6
6
6
6

KAYAÇ SĠMGE

m2m3-V15-V13-V2-k
m2m3-V2-V13-V17-k
O1-Mz-k
O3-Mz-jk
O4-Mz-jk
pl1-V2-k

JEOLOJĠK YAPI

ICONA KAYAÇ TĠPLERĠ

ICONA
KODU
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
6
6
6
6
6
6

Kaynak: MAPA/ICONA (Mülga, Ġspanya Tarım Bakanlığı/ Doğa Koruma Enstitüsü), 1983

Yapılan sınıflandırma çerçevesinde, alandaki jeolojik yapı bakımından; alüvyon, yamaç molozubirikinti konisi, alüvyon yelpazesi, Ģeyl, kumtaĢı-çamurtaĢı, killi kireçtaĢı, serpantinit “Çok Geçirimli” kayaç
sınıfına dâhil iken; kumtaĢı, çakıltaĢı-kumtaĢı-çamurtaĢı, kumtaĢı-çamurtaĢı-kireçtaĢı, evaporit, kireçtaĢı
“Geçirimli” kayaç sınıfına dâhil edilmiĢtir. Bunun yanında, granodiyorit, volkanit-çökel kaya, piroklastik
kaya, andezit-bazalt-dasit, piroklastik kaya-andezit-bazalt, bazalt-andezit-tüf, melanj, levha dayk, gabro,
bazalt ise masif kayaçlar olup “Az Geçirimli” kayaç sınıfına dâhil edilmiĢtir.
Elde edilen hidrojeolojik geçirimlilik sınıfları ile arazideki eğim derecelerinin üst üste çakıĢtırılması
sonucunda ortaya çıkan alanlar, Çizelge 2’ye göre değerlendirilerek, alanın kayaç geçirimlilik durumunu
ifade eden Kayaç Geçirimlilik Haritası oluĢturulmuĢtur (ġekil 3).
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Çizelge 2. ÇalıĢma alanı kayaç geçirimlilik durumu değerlendirme tablosu
KAYAÇ YAPISI GEÇĠRĠMLĠLĠĞĠ

Eğim dereceleri (%)

Hidrojeolojik geçirimlilik sınıfları

0-2

2-6

6 - 12

12 - 20

20 - 30

>30

Az geçirimli

AG

GÇZ

GÇZ

GÇZ

GÇZ

GÇZ

Geçirimli

ÇYG

YG

YG

YG

G

G

Çok geçirimli

ÇYG

ÇYG

ÇYG

YG

YG

G

Kayaç geçirimlilik dereceleri; ÇYG: çok yüksek geçirimli, YG: yüksek geçirimli, G: geçirimli, AG: az geçirimli, GÇZ: geçirimsiz
Kaynak: Uzun vd., 2012

ÇalıĢma alanının kayaç geçirimlilik durumu incelendiğinde; geçirimsiz yapıdaki kayaçlar, alanın
çoğunlukla kuzey, kuzeybatı ve batı yönündeki dağlık kesimlerinde, %35,3 oranında bulunmaktadır. Az geçirimli
bölgeler, alanın batısında çok küçük lekeler halinde ve %0,5 oranında görülmektedir. Geçirimli bölgeler, su
kaynaklarına kısmen yakın kesimlerde yoğunlaĢmıĢ olup, alanın %4,7’sini kaplamaktadır. Yüksek geçirimli
bölgeler, büyük ölçüde tarıma elveriĢli, su kaynaklarına yakın ve daha çok iç kesimlerde yoğunlaĢmıĢ olup, alanda
%41 oranında bulunmaktadır. Çok yüksek geçirimli bölgeler ise, genellikle su kaynaklarının hemen kenarındaki
tarıma oldukça elveriĢli iç kesimlerde, %18 oranında görülmektedir (ġekil 3).

Şekil 3. ÇalıĢma alanına ait Kayaç Geçirimlilik Haritası.

4.1.2. Hidrolojik toprak grupları
ABD Toprak Koruma Servisi (SCS)’nin geliĢtirdiği yönteme göre; arazinin toprak özellikleri A, B,
C, D olmak üzere dört hidrolojik toprak sınıfına ayrılmaktadır (SCS, 1986; ġahin vd., 2013). ÇalıĢmada, bu
sınıflama yönteminden yararlanılmıĢtır.
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Alandaki hidrolojik toprak gruplarının belirlenmesinde, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı’ndan temin edilen çalıĢma alanına ait 1 / 25.000 ölçekli sayısal toprak haritaları kullanılmıĢtır.
Ulusal Toprak Veri Tabanı’nda yer alan toprak öznitelik tabloları kullanılarak, alandaki büyük toprak
grupları, hidrolojik toprak yapısı (eğim-tekstür-derinlik kombinasyonları) bakımından sınıflandırılmıĢtır.
Bununla birlikte, sınıflandırmada büyük toprak grubu verisi bulunmayan alanlar için, arazi tipi verileri (kıyı
kumulları, kaya kumulları, çıplak kayalar, vb.) dikkate alınmıĢtır. Hidrolojik toprak grupları sınıflamasının
gerçekleĢtirilmesinde, Öztürk vd.’nin (2011) çalıĢmasında kullandığı hidrolojik toprak grupları tablosundan
yararlanılmıĢtır (ġahin vd., 2013).
Yukarıda belirtilen yöntemler doğrultusunda, çalıĢma alanının hidrolojik toprak grupları belirlenerek,
ġekil 4’teki Hidrolojik Toprak Grupları Haritası elde edilmiĢtir.

Şekil 4. ÇalıĢma alanına ait Hidrolojik Toprak Grupları Haritası.

Alandaki hidrolojik toprak yapısı değerlendirildiğinde; alanın %1,46’sı A sınıfı, %12,3’ü B sınıfı,
%59,3’ü C sınıfı, %25,9’u D sınıfı topraklara sahiptir. Alanda en fazla C sınıfı topraklar yani orta seviyenin
biraz üstünde bir yüzey akıĢ potansiyeline sahip topraklar bulunmaktadır. En az görülen topraklar ise; alanda
büyük çoğunlukla su kaynaklarının hemen kenarında veya yakınında bulunan, yüksek infiltrasyon hızına
sahip olan A sınıfı topraklardır (ġekil 4).
4.1.3. Su geçirimliliği
Kayaç Geçirimlilik Haritası ile Hidrolojik Toprak Grupları Haritasının, Çizelge 3’e göre, üst üste
çakıĢtırılması sonucu, Çankırı peyzajının su fonksiyonunu ifade eden Su Geçirimliliği Haritası elde edilmiĢtir
(ġekil 5). Bu sayede, su süreci açısından Çankırı peyzajı içerisindeki önem taĢıyan alanlar tespit edilmiĢtir.
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Çizelge 3. Kayaç yapısı geçirimliliği ve hidrolojik toprak grupları çakıĢtırma değerleri
SU GEÇĠRĠMLĠLĠĞĠ

Hidrolojik Toprak Grupları

Kayaç Yapısı Geçirimliliği
A
B
Çok yüksek
5
4
Yüksek
5
4
Geçirimli
4
3
Az geçirimli
3
3
Geçirimsiz
3
3
Su geçirimlilik dereceleri; 5: çok yüksek, 4: yüksek, 3: orta, 2: düĢük, 1: çok düĢük

C
3
3
3
2
2

D
2
2
2
2
1

Kaynak: ġahin vd., 2013

Şekil 5. ÇalıĢma alanına ait Su Geçirimliliği Haritası.

Su geçirimlilik durumu incelendiğinde; alanın %1,3’ünün çok yüksek, %9,8’inin yüksek, %40,5’inin
orta, %35,3’ünün düĢük ve %11,9’unun çok düĢük seviyede geçirimliliğe sahip olduğu saptanmıĢtır.
Alandaki il ve ilçe merkezleri ile su kaynakları, su geçirimliliği çerçevesinde değerlendirmeye alınmamıĢtır
(ġekil 5).
4.2. Çankırı peyzajı erozyon süreci analizi
Çankırı kent merkezi ve çevresinde, etkili bir korumanın sağlanamaması, teknik anlamda bir bilgi
birikimi bulunsa da, uygulama noktasında bazı eksikliklerin olmasından ve alandaki erozyon sorununa etkin
bir çözüm getirilememesinden kaynaklanmaktadır. Nitekim Çankırı peyzajı gibi bitki örtüsünün fakir ve
erozyon Ģiddetinin fazla olduğu alanlarda, peyzaj planlama noktasında, erozyon riskine yönelik çalıĢmaların
gerçekleĢtirilmesi hususu, toprak ve su koruma açısından son derece önemlidir.
Erozyon riski analizinin gerçekleĢtirilmesinde; alandaki kayaçların jeolojik aĢınım dereceleri, arazi
örtüsünün durumu (ağaç-çalı-otsu örtünün arazide hâlihazırda kapladığı alan) ve eğim belirleyici
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parametreler olmaktadır (ġahin, 1996; ġahin ve Kurum, 2002; Dilek vd., 2008; Uzun vd., 2012; Karadağ ve
Yıldız, 2013; ġahin vd., 2013; Çetinkaya ve Uzun, 2014). Analiz gerçekleĢtirilirken, alana iliĢkin bu 3
parametre kullanılmıĢtır (ġekil 6).

Şekil 6. Peyzajın erozyon risk analizi yöntem Ģeması.
Kaynak: ġahin, 1996; ġahin ve Kurum, 2002; Dilek vd., 2008; Uzun vd., 2012; Karadağ ve Yıldız, 2013; ġahin vd., 2013; Çetinkaya ve
Uzun, 2014

Bunun yanında, incelenen bu parametreler, birbirleriyle iliĢkilendirildiğinde, bazı doğru ve ters
orantılar göze çarpmaktadır. Örneğin; genel bir doğru olarak, kayaçlardaki kompakt yapı zayıflayıp, arazi
eğimi arttıkça, kayaçların aĢınabilirliği gitgide artmaktadır. Artan bu kayaç aĢınımı ise, alandaki bitki
örtüsünün tahrip olup, günden güne azalmasıyla birlikte, Ģiddetini daha da arttırmakta ve alandaki erozyon
Ģiddetinin katlanarak artmasına neden olmaktadır. Alandaki erozyon sürecine iliĢkin yapılan analizler, bu
doğrultuda değerlendirilerek gerçekleĢtirilmiĢtir (ġekil 6).
Peyzajın toprak koruma fonksiyonu kapsamında, çalıĢma alanında, erozyon sürecine iliĢkin analizler
yapılmıĢtır. Ġlk aĢamada, Çankırı peyzajındaki kayaç tipleri, dayanım-aĢınım özelliklerine göre belli baĢlı
sınıflara ayrılmıĢtır. Bu sınıflar, eğim dereceleri ile çakıĢtırılarak, Kayaç AĢınım Haritası oluĢturulmuĢtur.
Ġkinci aĢamada, çalıĢma alanındaki arazi örtüsünün analizi yapılmıĢ, alandaki eğim dereceleriyle
çakıĢtırılarak, Toprak Koruma Düzeyi Haritası elde edilmiĢtir. Son aĢamada ise; Kayaç AĢınım Haritası ile
Toprak Koruma Düzeyi Haritası çakıĢtırılarak, Çankırı peyzajının toprak koruma fonksiyonunu ifade eden
Erozyon Riski Haritası elde edilmiĢtir. Bu sayede, erozyon süreci açısından Çankırı peyzajı içerisindeki
potansiyel alanlar tespit edilmiĢtir.
4.2.1. Kayaç yapısı
Analizlerin gerçekleĢtirilmesinde, Maden Tetkik Arama (MTA) Kurumu’ndan alınan çalıĢma alanına
ait 1/25.000 ölçekli sayısal jeoloji haritaları kullanılmıĢtır. Kayaç tipleri, MAPA/ICONA’ya (1983) göre,
veri tabanında yer alan jeolojik yapı haritası kullanılarak, dayanım-aĢınım özellikleri bakımından yeniden
sınıflandırılmıĢtır.
ÇalıĢma alanında, MAPA/ICONA (1983) kayaç sınıfları bakımından; “Masif kayaçlar”, “Ġyi
pekiĢmiĢ kalkerli kayaçlar”, “Kompakt olmuĢ silisli kayaçlar”, “Az konsolide olmuĢ kayaçlar”, “YumuĢak
formasyonlar” ve “Kuvaterner yaĢlı depozitler” olmak üzere 6 sınıf kayaç bulunmaktadır (Çizelge 1).
Çizelge 1’de belirtilen ICONA kayaç sınıflarına göre, ġekil 7’deki Kayaç Yapısı Haritası
oluĢturulmuĢtur. ÇalıĢma alanındaki kayaç yapısı incelendiğinde; alanın kuzey, kuzeydoğu, kuzeybatı, batı
ve güneybatı kesimlerinde, %35,9 oranında “masif kayaçlar” görünmekte iken, iç kesimlerdeki özellikle su
kaynaklarına yakın yerlerde %8,9 oranında “kuvaterner yaĢlı depozitler” ve onun da çevresinde %16,1
oranında “yumuĢak formasyonlar” göze çarpmaktadır. Alanın orta, güney, doğu ve güneydoğu kesimlerinde
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ise, %37,9 oranında “az konsolide olmuĢ kayaçlar” bulunmaktadır. Alanda “Ġyi pekiĢmiĢ kalkerli kayaçlar”
%0,05 oranında ve “kompakt olmuĢ silisli kayaçlar” ise %1 oranında gözlenmiĢtir (ġekil 7).

Şekil 7. ÇalıĢma alanına ait Kayaç Yapısı Haritası.

4.2.2. Eğim
Eğim analizinin gerçekleĢtirilmesinde, Harita Genel Komutanlığı’ndan alınan çalıĢma alanına ait
1/25.000 ölçekli sayısal yükseklik haritaları kullanılmıĢtır. Alandaki erozyon riski haritasının
oluĢturulmasında, Çizelge 4’teki eğim sınıflaması dikkate alınmıĢtır (ġahin vd., 2013).
Çizelge 4. ÇalıĢma alanı eğim dereceleri
Eğim %
<3
3-12
12-20
20-35
>35

Açıklama

Erozyon Dereceleri

Çok az-düz

Erozyon baĢlangıcından daha düĢük eğim

Orta eğim
Dik eğim
Çok dik eğim

Erozyonun baĢlangıcı ile tamamen erozyona uğramıĢ arazi eğimi derecesi

Sarp

Tamamen erozyona uğramıĢ arazi eğimi üzeri

Kaynak: ġahin vd., 2013

Yukarıdaki çizelgede belirtilen eğim derecelerine göre, ġekil 8’deki eğim haritası oluĢturulmuĢtur.
ġekil 8’e göre; alanın kuzey, kuzeydoğu, batı ve güneybatı kesimlerinde, yüksek eğimli bölgeler görünmekte
iken, iç kesimlere doğru daha düĢük eğimler göze çarpmaktadır. Özellikle alanın Kızılırmak ilçesi tarafındaki
güneydoğu kesimlerinde, çoğunlukla % 0 – 3 ve % 3 – 12 arası eğime sahip alanlar bulunmaktadır.
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Şekil 8. ÇalıĢma alanına ait Eğim Haritası.

4.2.3. Kayaç aşınabilirliği
Alanın jeolojik yapısı ile eğim dereceleri, Çizelge 5’e göre çakıĢtırılmıĢ ve Kayaç AĢınım Haritası
elde edilmiĢtir (ġekil 9).
Çizelge 5. Eğim dereceleri ile jeolojik yapının aĢınabilirlik kapsamında çakıĢtırma değerleri
KAYAÇ AġINABĠLĠRLĠĞĠ

Eğim dereceleri (%)

Yeniden SınıflandırılmıĢ Jeolojik Yapı

<3

3 - 12

12 - 20

20 - 35

>35

Masif kayaçlar/Çok sert kayaçlar

1

1

1

1

1

Ġyi pekiĢmiĢ kalkerli kayaçlar

2

3

3

4

5

Kompakt olmuĢ silisli kayaçlar

2

3

3

4

5

Az konsolide olmuĢ kayaçlar

2

3

4

5

5

YumuĢak formasyonlar

2

3

4

5

5

Kuvaterner yaĢlı depozitler

2

3

4

5

5

Aşınabilirlik dereceleri; 5: çok Ģiddetli, 4: Ģiddetli, 3: orta, 2: az, 1: çok az
Kaynak: ġahin vd., 2013

Alana ait aĢınabilirlik haritası incelendiğinde; alanın %4,9’unun çok Ģiddetli, %15,1’inin Ģiddetli,
%39,2’sinin orta Ģiddetli, %4,9’unun az Ģiddetli ve %35,9’unun çok az Ģiddetli aĢınıma sahip olduğu tespit
edilmiĢtir. Alandaki kayaç aĢınımı, orta ve alt kesimlerde genellikle orta Ģiddette iken, iç kesimlerdeki bazı
bölgelerde Ģiddetli ve çok Ģiddetli olarak görünmektedir. Özellikle, alanın kuzey ve batı doğrultularında ise,
yoğun bir Ģekilde, aĢınım çok az Ģiddette gözlemlenmiĢtir (ġekil 9).
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Şekil 9. ÇalıĢma alanına ait Kayaç AĢınım Haritası.

4.2.4. Arazi örtüsü
ÇalıĢma alanına ait mevcut kapalılık durumunun analiz edilmesi amacıyla, ulusal orman amenajman
planları ve CORINE 2006 arazi örtüsü verilerinden yararlanılarak, ağaç örtüsünün içerisindeki ibreli, geniĢ
yapraklı ve karıĢık ormanların yerleri ile kapalılık durumları tespit edilmiĢtir. Aynı Ģekilde, çalı ve otsu örtü
içerisindeki kapalılık durumları da belirlenmiĢtir. Alandaki güncel kapalılık durumunun analizinde, 18
Ağustos 2010 tarihli Landsat TM uydu görüntüsü kullanılmıĢtır. Bununla birlikte, analiz aĢamasında, NDVI
değerleri; vejetasyon olmayan alanlar için 0,0 – 0,2 aralığında, vejetasyon kaplı alanlar için 0,2 – 1,0
aralığında değerlendirilmiĢtir (Bilgili vd., 2014).
ÇalıĢmada, Çizelge 6’da verilen ve MAPA/ICONA’da (1983), 1968 yılında IFIE tarafından
geliĢtirildiği ifade edilen arazi örtüsü toprak koruma dereceleri sınıflandırması, Çankırı ili arazi örtüsüne
göre uyarlanarak kullanılmıĢtır. IFIE tarafından yapılan sınıflandırmaya göre; alanda bitki örtüsü, tarım
alanları ve çıplak alanlar olmak üzere 3 tip arazi örtüsü bulunmaktadır. Alandaki bitki örtüsünü; ağaç, çalı ve
otsu örtü oluĢturmaktadır. GerçekleĢtirilen kapalılık analizinde, alandaki her bir bölme için, % 70’ten daha az
kapalı olan alanlar “seyrek ağaç, çalı veya otsu örtü”, %70’in üstünde kapalılığa sahip alanlar ise “sık
durumdaki ağaç, çalı veya otsu örtü” olarak iki grupta incelenmiĢtir. Tarım alanları, toprak korumaya yönelik
önlemlerin alınıp alınmamasına göre iki gruba ayrılmıĢtır. Sulanan ekilebilir alanlar, sürekli ürünler ve doğal
bitki örtüsü ile bulunan tarım alanları, toprak koruma tedbirlerinin alındığı alanlara dâhil edilmiĢ;
sulanmayan ekilebilir alanlar ve meralar ise bu tedbirlerin alınmadığı alanlar içerisinde değerlendirilmiĢtir.
Buna karĢın, çıplak alanlar herhangi bir gruplandırmaya tabi tutulmamıĢtır. Bununla birlikte, arazi örtüsü
sıklaĢtıkça ve eğim azaldıkça, toprak koruma derecesi artmakta iken; arazi örtüsü seyrekleĢtikçe ve eğim
arttıkça, bu değer azalmaktadır. Bu ifade, genel bir çıkarım olmakla birlikte; sık ağaç örtüsü, sık çalı örtüsü
ve seyrek otsu örtü için, eğim grupları bakımından geçerli değildir (Çizelge 6).
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Çizelge 6. IFIE tarafından geliĢtirilmiĢ ve Çankırı ili arazi örtüsüne göre düzenlenmiĢ toprak koruma dereceleri
Arazi Örtü Tipi

Durumu
Sık Ağaç Örtüsü
(Kapalılık >%70)
Seyrek Ağaç Örtüsü
(Kapalılık < %70)

BĠTKĠ ÖRTÜSÜ

Bozunuma UğramamıĢ, Sık Çalı Örtüsü
(Kapalılık >%70)
Bozuk, Seyrek Çalı Örtüsü
(Kapalılık < %70)
Ġyi KorunmuĢ, Sık Otsu Örtü
(Kapalılık >%70)
Bozuk, Seyrek Otsu Örtü
(Kapalılık < %70)

TARIM

Toprak Koruma Tedbirlerinin Olmadığı Kültivasyon
(Sulanmayan ekilebilir alanlar, Meralar)
Toprak Koruma Tedbirlerinin Alındığı Kültivasyon
(Sulanan ekilebilir alanlar, Sürekli ürünler, Doğal bitki örtüsü ile bulunan
tarım alanları)

ÇIPLAK ALANLAR

Eğim
Tüm Eğim
Grupları
3
2
1
Tüm Eğim
Grupları
3
2
1
1 ve 2
3
Tüm Eğim
Grupları
3
2
1

Toprak Koruma Ġndisi

1 ve 2
3

1.0
0.3

3
2
1

0.0
0.5
0.9

1.0
0.2
0.7
1.0
1.0
0.2
0.6
0.8
0.9
0.6
0.3
0.0
0.5
0.9

1- Erozyon baĢlangıcından daha düĢük eğim (ÇalıĢmada <%3 eğimler bu kategoride değerlendirilmiĢtir.)
2- Erozyonun baĢlangıcı ile tamamen erozyona uğramıĢ arazi eğimi derecesi (ÇalıĢmada %3-35 arası eğimler bu kategoride değerlendirilmiĢtir.)
3- Tamamen erozyona uğramıĢ arazi eğimi (ÇalıĢmada >%35 eğimler bu kategoride değerlendirilmiĢtir.)
Kaynak: MAPA/ICONA, 1983; ġahin vd., 2013

Yukarıdaki çizelgeye göre hazırlanmıĢ çalıĢma alanı Arazi Örtüsü Haritası, ġekil 10’da verilmiĢtir.

Şekil 10. ÇalıĢma alanına ait CORINE Arazi Örtüsü Haritası.

4.2.5. Toprak koruma düzeyi
Çankırı ili arazi örtüsü ile alandaki eğim derecelerinin (bkz. 4.2.2), Çizelge 7’ye göre çakıĢtırılması
sonucu, Toprak Koruma Ġndis Değerleri elde edilmiĢtir.
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Çizelge 7. ÇalıĢma alanına ait arazi örtüsü toprak koruma indis değerleri
IFIE Arazi Örtüsü
Sık ağaç örtüsü (kapalılık >%70)
Seyrek ağaç örtüsü (kapalılık <%70)
Sık çalı örtüsü (kapalılık >%70)
Seyrek çalı örtüsü (kapalılık <%70)
Sık otsu örtü (kapalılık >%70)
Seyrek otsu örtü (kapalılık <%70)
Sulanmayan ekilebilir alanlar
Meralar
Sulanan ekilebilir alanlar
Sürekli ürünler
Doğal bitki örtüsü ile bulunan tarım alanları
Çıplak alanlar

<3

3-12

1.0
1.0
1.0
0.8
0.9
0.3
0.9
0.9
1.0
1.0
1.0
0.9

1.0
0.7
1.0
0.6
0.9
0.3
0.5
0.5
1.0
1.0
1.0
0.5

Eğim (%)
12-20
1.0
0.7
1.0
0.6
0.9
0.3
0.5
0.5
1.0
1.0
1.0
0.5

20-35

>35

1.0
0.7
1.0
0.6
0.9
0.3
0.5
0.5
1.0
1.0
1.0
0.5

1.0
0.2
1.0
0.2
0.6
0.3
0.0
0.0
0.3
0.3
0.3
0.0

Kaynak: MAPA/ICONA, 1983; ġahin vd., 2013

Çizelge 8. Toprak koruma indis değerlerinin gruplandırılması
Açıklama (Toprak koruma düzeyi)

Kod

Ġndis değer aralığı

Çok DüĢük Toprak Koruma

1

0.2 – 0.0

DüĢük Toprak Koruma

2

0.5 - 0.3

Orta Toprak Koruma

3

0.7 - 0.6

Yüksek Toprak Koruma

4

0.9 - 0.8

Çok Yüksek Toprak Koruma

5

1.0

Kaynak: ġahin vd., 2013

Ġndis değerleri arttıkça, toprak koruma düzeyi de artmaktadır (Çizelge 8). Bu indis değerleri, Çizelge
8’e göre gruplandırılarak, ġekil 11’deki Toprak Koruma Düzeyi Haritası elde edilmiĢtir.

Şekil 11. ÇalıĢma alanına ait Toprak Koruma Düzeyi Haritası.
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ÇalıĢma alanına ait toprak koruma düzeyi haritası incelendiğinde; alanın %34,5’inin çok yüksek,
%2,5’inin yüksek, %20,2’sinin orta, %42,7’sinin düĢük ve %0,13’ünün çok düĢük toprak koruma düzeyine
sahip olduğu belirlenmiĢtir. Alandaki il ve ilçe merkezleri ile su kaynakları, toprak koruma durumu
çerçevesinde değerlendirmeye alınmamıĢtır (ġekil 11).
4.2.6. Erozyon riski
Kayaç AĢınım Haritası ile Toprak Koruma Düzeyi Haritasının, Çizelge 9’a göre, üst üste
çakıĢtırılmasıyla, Çankırı peyzajının toprak koruma fonksiyonunu ifade eden Erozyon Riski Haritası elde
edilmiĢtir (ġekil 12). Bu sayede, erozyon süreci açısından Çankırı peyzajındaki potansiyel alanlar tespit
edilmiĢtir.
Çizelge 9. Kayaç aĢınabilirliği ve toprak koruma düzeyi çakıĢtırma değerleri (Erozyon riski çizelgesi)
EROZYON RĠSKĠ

Toprak Koruma Düzeyi

Kayaç AĢınabilirliği

Çok düĢük

DüĢük

Orta

Yüksek

Çok yüksek

Çok Ģiddetli

5

5

5

4

4

ġiddetli

5

5

4

3

2

Orta

5

4

3

2

2

Az

4

3

3

1

1

Çok az

4

3

2

1

1

Erozyon riski dereceleri; 5: çok Ģiddetli, 4: Ģiddetli, 3: orta, 2: hafif, 1: çok hafif
Kaynak: ġahin vd., 2013

Şekil 12. ÇalıĢma alanına ait Erozyon Riski Haritası.

Alana ait erozyon riski haritası incelendiğinde; alanın %9,3’ünün çok Ģiddetli, %25’inin Ģiddetli,
%23,8’inin orta Ģiddetli, %24,2’sinin hafif Ģiddetli ve %17,7’sinin çok hafif Ģiddetli erozyona sahip olduğu
tespit edilmiĢtir (ġekil 12).
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4.3. Çankırı peyzajının su ve toprak koruma fonksiyonu
Çankırı peyzajın toprak ve su fonksiyonu açısından sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla, elde
edilen Su Geçirimliliği Haritası ile Erozyon Riski Haritası Çizelge 10’a göre çakıĢtırılarak, doğal hayat ve
insan yaĢamı için korunması gerekli fonksiyonel alanlar belirlenmiĢtir.
Çizelge 10. Su geçirimliliği ile potansiyel erozyon dereceleri çakıĢtırma değerleri (Çankırı peyzajının su ve toprak koruma
fonksiyonu çizelgesi)
PEYZAJIN SU ve TOPRAK KORUMA
FONKSĠYONU

Geçirimlilik (Ġnfiltrasyon) Dereceleri
Çok yüksek

Yüksek

Orta

DüĢük

Çok Ģiddetli

ÇY

ÇY

Y

O

D

ġiddetli

ÇY

Y

O

D

ÇD

Orta

Y

Y

O

D

ÇD

Hafif

Y

O

D

ÇD

ÇD

Çok hafif

Y

O

D

ÇD

ÇD

Potansiyel Erozyon Dereceleri

Çok düĢük

Çankırı peyzajının su ve toprak koruma dereceleri; ÇY: çok yüksek, Y: yüksek, O: orta, D: düĢük, ÇD: çok düĢük
Kaynak: Uzun vd., 2012

Çankırı peyzajının su ve toprak koruma fonksiyonunu ifade eden harita, ġekil 13’te verilmiĢtir.

Şekil 13. Çankırı Peyzajının Toprak ve Su Koruma Fonksiyonu Haritası.

Peyzajın su ve toprak koruma durumu incelendiğinde; alanın %0,5’inin çok yüksek, %11,7’sinin
yüksek, %29,9’unun orta, %31,7’sinin düĢük ve %26,2’sinin çok düĢük koruma düzeyine sahip olduğu
saptanmıĢtır. Alandaki il ve ilçe merkezleri ile su kaynakları, su ve toprak koruma fonksiyonu çerçevesinde
değerlendirmeye alınmamıĢtır (ġekil 13).
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5. Tartışma ve Sonuç
ÇalıĢmada, Çankırı peyzajının su süreci ve erozyon sürecine yönelik analizler gerçekleĢtirilerek,
alandaki öncelikli olarak korunması gerekli bölgeler belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Bu kapsamda, su sürecinin
bilimsel veriler ıĢığında izlenmesi amacıyla, alt havzadaki su geçirimlilik dereceleri mekânsal olarak analiz
edilmiĢtir. Analiz sonuçlarına göre; alandaki su geçirimliliğinin genellikle düĢük ve orta düzeylerde
seyrettiği tespit edilmiĢtir. Özellikle su kaynaklarına yakın konumdaki bazı bölgelerde, kayaç ve toprak
yapısına bağlı olarak su geçirimliliğinin çok yüksek olduğu; çoğunlukla tarım arazilerinin bulunduğu
bölgelerde ise geçirimliliğin yüksek seyrettiği görülmüĢtür (ġekil 5). Bununla ilgili olarak, T.C. Çevre ve
ġehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı Çankırı Ġl Çevre Durum Raporu’nda; Kızılırmak Havzası dıĢında
Çankırı’da tarımsal üretim açısından kayda değer ovaların bulunmadığı ve bölgedeki toprak derinliğinin il
genelindeki diğer alanlara göre daha fazla olduğu ifade edilmektedir (Çankırı Valiliği Ġl Çevre ve Orman
Müdürlüğü, 2010; Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü, 2013). ġekil 5 incelendiğinde, yüksek düzeyde su
geçirimliliği olan arazilerin, çalıĢma alanının güneydoğusundaki Kızılırmak ilçesine yakın durumdaki tarım
alanları üzerinde yoğunlaĢtığı görülmektedir. Buradan hareketle, çalıĢmadan elde edilen su geçirimliliğine ait
sonuçların, Çankırı Ġl Çevre Durum Raporu ile örtüĢtüğü söylenebilir. Aynı Ģekilde, bu bölgedeki tarım
arazilerinin olduğu kısımlarda eğim dereceleri de % 0 – 12 aralığında seyretmekte olup, bu durum alandaki
su geçirimliliğinin yüksek olmasını anlamlı kılmaktadır. Yüksek eğimli, kayaç yapısının geçirgen olmadığı
ve tarımsal faaliyetlerin yapılmadığı kesimlerde ise, su geçirimliliği düĢük ya da çok düĢük seyretmektedir
(ġekil 7, 8, 10).
Çankırı kent merkezi ve Korgun ilçe merkezi civarında, su geçirimliliği orta ve düĢük seviyelerde
iken; Eldivan ve Yapraklı ilçelerinde ise geçirimlilik nispeten daha fazladır (ġekil 5). Bu bölgelerde aynı
zamanda tarım arazileri de bulunmaktadır (ġekil 10). Dolayısıyla, kiraz ve diğer tarım ürünlerinin üretiminin
yapıldığı Eldivan ve Yapraklı ilçelerinde tarımsal sulamadan kaynaklanan zirai atıkların (kimyasalların)
yeraltı sularına karıĢmasını engellemek için gerekli tedbirlerin alınması elzemdir. Diğer taraftan, bölgedeki
kentsel atıkların da yeraltı sularına karıĢma tehlikesinin olması nedeniyle, özellikle kent merkezlerinde
altyapı sistemlerinin ve katı atık depolama alanlarının gerekli tedbirler alınarak tesis edilmesi, bunların yer
seçiminin iyi yapılması ya da mevcut altyapıların rehabilitasyonu oldukça önemli bir konudur. Nitekim bu
alanlar, orta ve yüksek düzeyde koruma gerektiren alanlar olarak karĢımıza çıkmaktadır (ġekil 13).
Öte yandan, erozyon sürecinin bilimsel veriler ıĢığında izlenmesi amacıyla, alandaki erozyon risk
dereceleri mekânsal olarak analiz edilmiĢtir. Analiz sonuçlarına göre; çalıĢma alanındaki erozyon riskinin
genel olarak Ģiddetli ve çok Ģiddetli olduğu tespit edilmiĢtir. Bitki örtüsünün seyrek (kapalılığın düĢük) ve
buna bağlı olarak toprak korumanın da düĢük olduğu kesimlerde, Ģiddetli ve çok Ģiddetli erozyonun olduğu
görülmüĢtür. Bununla birlikte, alandaki kayaç aĢınabilirliğinin orta, Ģiddetli ve çok Ģiddetli olduğu bölgelerde
de yine erozyon riskinin Ģiddetli ve çok Ģiddetli olduğu gözlenmiĢtir (ġekil 9, 10, 11, 12). Gökmen (2007);
“Çankırı arazilerindeki jips yapısının hızlı bir Ģekilde çözünebilme yeteneğine sahip olduğunu, ilin jips
karakterindeki vadi yamaçlarında yağıĢlarla birlikte yüzey aĢınımının kendisini keskin sel yataklarıyla
gösterdiğini, bununla birlikte; jipsin acı karakterinin bitkiler için uygun bir yetiĢme ortamı oluĢturulmasına
fırsat tanımaması nedeniyle bölgenin Ģiddetli sel ve erozyonlara maruz kaldığını” ifade etmektedir. Ayrıca,
Çankırı Valiliği Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü (2010) ve Tuna’ya (2010) göre; özellikle kent merkezinin
doğu ve güneydoğu kesimlerinde aĢırı tuzluluk nedeniyle bitki örtüsünün fakir olduğu ve arazilerin çıplak bir
görünüm kazandığı belirtilmektedir. ġekil 12 incelendiğinde, yüksek seviyede erozyon riski olan arazilerin
daha çok doğu ile güneydoğu kesimlerde ve kent merkezinin yakın çevresinde yoğunlaĢtığı görülmektedir.
Ayrıca bu alanlarda seyrek bitki örtüsüne, çıplak arazilere ve tarım alanlarına fazlaca rastlamak mümkündür.
Buradan yola çıkarak, araĢtırmadan elde edilen erozyon riskine ait sonuçların, yukarıdaki araĢtırmacıların
tespitleriyle paralellik gösterdiği söylenebilir.
Yukarıda bahsedildiği gibi; erozyon, Çankırı kent merkezi ile etrafındaki tarım arazileri için ciddi bir
risk oluĢturmaktadır. Korgun, Yapraklı ve Eldivan ilçe merkezleri civarında bu risk daha düĢüktür. Ancak,
özellikle Korgun ilçe merkezinin hemen doğusundaki kuzey-güney doğrultusunda uzanan geniĢ alanlarda,
eğimin yüksek, bitki örtüsünün seyrek ve kayaç yapısının yumuĢak (geçirgenliğinin fazla) olmasından
dolayı, erozyon riskinin yüksek ve çok yüksek olduğu görülmektedir. Ayrıca, Yapraklı ilçe merkezinin doğu
ve güneydoğusundaki bazı geniĢ alanlarda da yüksek erozyon riskinin olduğu söylenebilir. Bunun nedeni;
alandaki eğimin yüksek olmasının yanında, bitki örtüsünün seyrekliği ve tarım alanlarının çokluğudur.
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Özellikle, çalıĢma alanının batı ve kuzeybatı kesimlerindeki kapalılığın oldukça düĢük olduğu ve geçirimsiz
kayaç yapısına sahip yüksek eğimli bölgelerde, yüksek yüzey aĢınımına bağlı olarak sel ve heyelanların
yaĢanması olasıdır (ġekil 7, 8, 10, 12).
Sonuç olarak; Çankırı peyzajının su ve toprak koruma fonksiyonu açısından bir değerlendirilmesi
yapılırsa, özellikle kent merkezine ve su kaynaklarına yakın bölgeler ile tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak
gerçekleĢtiği ve bitki örtüsünün oldukça zayıf olduğu doğu ve güneydoğu kesimlerde, yüksek ve çok yüksek
düzeyde korumanın sağlanması gerekmektedir. Bu bölgelerde, tarımsal sulamadan kaynaklanan zirai
atıkların (kimyasalların) ve kent merkezlerinin ürettiği kentsel atıkların yeraltı sularına karıĢmasını önlemek
için ciddi tedbirler alınmalıdır. Tarım arazileri dıĢındaki bitki örtüsünün cılız olduğu yerlerde ağaçlandırma
çalıĢmalarına ağırlık verilmelidir. Bununla birlikte, bitki örtüsünün seyrek ve eğimin yüksek olduğu orta
kesimlerdeki bazı bölgelerde de ağaçlandırma çalıĢmalarıyla birlikte, ciddi manada koruma tedbirlerinin
alınması, erozyon kontrolü açısından son derece önem arz etmektedir. ġekil 13 incelendiğinde; özellikle
güney, güneydoğu, doğu kesimler ile iç kesimlerdeki su kaynaklarına yakın yerlerde ve tarım arazilerinde
çok yüksek ve yüksek düzeylerde koruma gerekirken; bu alanlar dıĢındaki bölgelerde ise orta seviyede
koruma sağlanması gerekmektedir. Bunun dıĢında, alanın güneybatı, batı, kuzeybatı ve kuzey kesimlerinde
minimum düzeyde koruma sağlanması yeterlidir. Ancak, özellikle çalıĢma alanının batı ve kuzeybatı
kesimlerinde görülen geçirimsiz kayaç yapısı, yüksek eğim ve fakir bitki örtüsü nedeniyle, bölgede yüzey
akıĢı ve aĢınımı fazla olacağından, olası sel ve heyelanlara karĢı önlemlerin alınması oldukça önemlidir.
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