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Öz: Çalışma sahası Doğu Anadolu Bölgesinin Yukarı Fırat bölümünde Malatya İline bağlı Doğanşehir ilçesinin
yaklaşık 4 km kuzeybatısında yer almaktadır. Saha Güneydoğu Torosların uzantısını oluşturan Nurhak dağlarının
devamı niteliğindeki Şakşak dağları üzerinde yer almaktadır. İnceleme sahasında Permo-Trias yaşlı olduğu kabul
edilen Malatya Metamorfitleri yayılış göstermektedir. Bugüne kadar pek bilinmeyen çalışma alanında farklı
jeomorfolojik birimler üzerindeki farklı arazi kullanımı ve bu kullanımının daha ekonomik hale gelmesi için yapılacak
planlamalar ve bunlara çeşitli öneriler getirilmesi asıl amacı oluşturmaktadır. Ayrıca inceleme alanının kısıtlı
arazisinin en faydalı biçimde kullanılması ve coğrafi açıdan ileriye dönük stratejiler geliştirmek bu çalışmanın
amaçları arasındadır. Çalışmada veri kaynağı olarak topoğrafya haritaları ve Dem verilerinden CBS yazılımı ArcGis
10.1 programı kullanılarak haritalar elde edilmiştir.Polat ovasını farklı jeomorfolojik birimlerden oluşmaktadır. Bu
farklı jeomorfolojik birimler dağlık alanlar, etek düzlükleri, dağlık ve tepelik alanlar vadi tabanları ve bunların
bünyesinde gelişen diğer küçük birimlerdir. Dağlık alanlar batıda kuzey - güney doğrultulu bir kuşak halinde uzanan
Nurhak dağlarının devamı niteliğindeki Şakşak dağları(2569m) oluşturmaktadır. Polat Ovası çevresinde görülen plato
alanları ve bu platoların dağılışına bakıldığı zaman, 2000 metre ve üzeri alanlar Paleozoik yaşlı bu alanlar genellikle
aşınım alanlarına karşılık gelmektedir. Aşınmanın fazla olduğu bu alanlarda edafik şartların gelişmediği
görülmektedir. Sahada etek düzlüklerine inceleme alanının batısında yer alan Nurhak dağlarının devamı niteliğindeki
Şakşak dağlarının ova tabanına dönük batı yamaçlarında rastlanmaktadır. Etek düzlüklerini eğimli ve az eğimli alanlar
olarak nitelendirecek olursak eğimli alanlar genellikle çıplak kaya ve molozlarla kaplı olduğu için üretim faaliyetlerine
rastlanılmaz. Buna karşın az eğimli alanlara bakıldığında kuru tarım faaliyetlerinin yapıldığı görülmektedir. Bazı
alanlarda nadiren sulu tarımın da yapıldığı görülmektedir.. İnceleme alanında yapı, tektonik ve iklim denetiminde
gelişen vadileri ana hatlarıyla konsekant vadiler ve sübsekant vadileri olarak tanımlanabilir. Ovayı çevreleyen yüksek
alanlardan ova tabanına doğru sentripedal olarak yönelen ve daha çok mevsimlik akarsuların oluşturduğu ''V'' biçimli
vadilerden meydana gelen bir ağ söz konusudur. İnceleme sahamızda görülen en önemli vadiler Fındık deresi,
Kömürcük boğazı deresi ve Büyük kurtluca deresinin oluşturduğu vadilerdir. Bu akarsular ve yan kolları Polat Baraj
Gölüne dökülmektedir. İnceleme alanı üzerinde yer alan vadi tabanlarının genişlediği alanlarda verimli alüvyal
topraklar uzanmaktadır. Bu alanlar tarımın yoğun olarak yapılmasını sağlamış ve Polat baraj gölünün yapılmasıyla
tarımsal önemi bir kat daha artmıştır. Araştırma alanı bir tarım yöresidir. Bu yörede yapılması düşünülen her projenin
merkezinde tarım olmalıdır. Çevresine göre farklı fiziki coğrafya özelliklerine sahip olması araştırma alanında yöreye
özgü tarım politikaları oluşturulmalı ve yöreye has potansiyel en iyi şekilde değerlendirilmelidir. Polat ovasında
jeomorfoloji, arazi kullanımı, topografya, ile hidrografik doku arasında yakın ilişkiler mevcuttur. Polat barajından
ovanın sulaması ile yeraltı sularının kullanımının Polat ovası ve yakın çevresinde tarımsal faaliyetlerin
yoğunlaşmasına, tarımsal üretimin artmasına, tarım ürünü çeşitliliğinin artmasına, nüfus ve yerleşmelerin
yoğunlaşmasında etkili olan en önemli unsurdur. Bu unsurların doğru ve yerinde kullanımı önem arz etmektedir.
Anahtar kelimeler: Malatya, Polat Ovası, Jeomorfoloji, Arazi kullanımı, Polat Baraj Gölü
Abstract: Study area is in Eastern Anatolia Region, Upper Euphrates Section, 4 km northwest of Doğanşehir District,
in Malatya Province. The area is on Mount Şakşak which is a part of Mount Nurhak, extension of Southeastern Taurus.
Malatya Metamorphites, admitted as Permo-Trias aged, deploy on study area. Primary objective of this study is to
present plans and suggestions about this uncommon study area to date, in terms of different land use on different
geomorpological units and how these usages can be more economical. Furthermore, using limited study area in a most
beneficial way and developing prospective strategies with regard to geography are the aims of this study.As data
source, maps are obtained by using topographic maps and Dem data CBS software ArcGis 10.1 program.Polat Plain is
composed of various geomorphological units. These different geomorphological units are mountainsides, foothills of
mountains, highlands, hilly terrains, valley plains and other small units that grow within these units. Mount Şakşak
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(2569m), which is a follow-up of Mountain Nurhak and extend along east-west direction, forms mountainsides.
Considering plateau area around Polat Plain and the distribution of the plateaus, 2000 meters and above Paleozoic
aged areas generally correspond to erosion areas. In these areas on which erosion is excess, it is seen that edaphic
conditions does not grow. Foothill plains are encountered on the west side of Mount Şakşak facing plain base that is a
follow-up of Mount Nurhak on the west part of the study area. If we characterize foothill plains as pitched and lowpitched land, productive activities cannot be seen on pitched lands due to being covered by bare rocks and debris.
However, on low-pitched lands, dry farming activities are observed. Also, irrigated farming is rarely seen on specific
areas. Evolving under the control of structure, tectonic and climate; valleys in the study area can be outlined as
consequent valleys and subsequent valleys. Centripetally canalizing from high areas around the lowland to the plain
base and being formed by mostly seasonal rivers, there is a network composed of valleys shaped “V”. The most
significant valleys on our study area consist of Fındık Brook, Kömürcük Channel Brook and Büyük Kurtluca Brook.
These rivers and side streams flow into Polat Dam Lake. On the study area, fertile alluvial soil runs along lands on
which valley plain expends. These areas have provided intensive cultivation and the importance of agriculture on the
area has become apparent after Polat Dam Lake was constructed.Study area is an agricultural territory. There must be
agriculture at the core of any project planned on the territory. Due to different physical geography features of the
territory, agricultural policies should be made in accordance with the characteristics of the land and the territorial
potential should be benefitted ideally. On Polat Plain, there are close links between geomorphology, land use,
topograpy and hydrographical texture. The irrigation of the lowland by Polat Dam Lake and the usage of groundwater
are the most important factors in recpect to the intensification of agricultural activities, increase of agricultural output
and agricultural product range, density of population and habitation on Polat Plain and its around. Sensible and
correct usage of these factors is of vital importance.
Key Words: Malatya, Polat Plain, Geomorphology, Land use, Polat Dam Lake.

1.Giriş
Bu çalışmada; araştırma sahasını oluşturan Polat ovası ve çevresinde jeomorfolojik birimler ve
bunlar üzerindeki arazi kullanım şekillerinin(kuru-sulu-tarım, otlak, orman vb.) çok net olarak alanların
belirlenmesi, mevcut jeomorfolojik birimlerin geçmiş ve günümüzde kullanım durumları ve bu kullanımının
daha ekonomik hale gelmesi için yapılacak planlara öneriler getirilmesi ortaya getirilmektedir. Çalışma
sahamızı oluşturan Polat ovası ve çevresi Doğu Anadolu Bölgesinin Yukarı Fırat bölümünde Malatya il
merkezinin güneyinde yer almaktadır. Polat Havzası, Malatya iline 62 km Doğanşehir ilçesine ise yaklaşık 4
km uzaklıkta yer almaktadır(Şekil 1-2).

Şekil 1:Polat Ovası ve Yakın Çevresinin(Malatya-Doğanşehir) Lokasyon Haritası

Ovanın kabaca; kuzeyde; Öğle Kayası tepesi(2397m), güneyde; Kuduran dağları, doğuda; Ada tepe,
batıda; Şakşak dağları arasında yer almaktadır. Malatya İl alanının büyük bir kısmında olduğu gibi inceleme
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alanında 3.jeolojik devirlerdeki Alp kıvrımlaşması sırasında şekillenen Güneydoğu Toroslarının kolları ilin
güneyinde doğu-batı yönünde uzanır. Şakşak dağları da bu uzanış içerisindedir.

Şekil 2:Polat Ovası ve Yakın Çevresinin(Malatya-Doğanşehir) Topoğrafya Haritası

2.Amaç ve yöntem
Doğu Anadolu Bölgesinin Yukarı Fırat bölümü Malatya ili Doğanşehir ilçesinde coğrafi açıdan
önemli jeomorfolojik özelliklere sahip olması ve farklı dönemlere ait jeolojik birimlerden oluşmasından
dolayı incelemeye değer görülmüştür. Ayrıca insan ve mekan arasındaki etkileşimin en bariz ortaya çıktığı
konu araziden faydalanma biçimi olmasından hareketle arazi kullanımı konusu tercih edilmiştir. Arazi
çalışmaları, veri temini, problem analizi, bilgilerin sentezlenmesi ve görselleştirilmesi ve çeşitli CBS
teknikleri çalışmanın metodik temelini oluşturmaktadır.
3.Polat Ovası ve çevresinin genel coğrafi özellikleri
3.1.Yerşekli özellikleri
Çalışma alanı Doğu Anadolu’nun Yukarı Fırat bölümünde yer almaktadır. Alanı genel itibari ile
tanımlayacak olursak çevresi dağlarla çevrili orta kesimi ova karakteri taşıyan alan özelliğindedir(Şekil 3).
Alanda bölgeyi kuzey güney doğrultuda uzanan Nurhak dağlarının devamı niteliğindeki Şakşak
dağları teşkil etmekle birlikte; buradaki dağların yükseltisi 1500-3000m arasında değişmekte olup en yüksek
yeri Şakşak dağları üzerinde yer alan 2569m ile Fatma sivrisi tepesi oluşturmaktadır. Alanın doğusunda ise
yükselti daha alçak yükseltiye sahip olmamakla birlikte en Ada tepe(1966m) görülmektedir. Doğu kesimde
ayrıca Keşenin tepesi(1494m),Boyalık tepesi(1534m) en yüksek alanları teşkil etmektedir. İnceleme alanının
güneyine bakıldığında Kuduran dağı (2359m), Şit tepesi(2236m) yükseltiye sahiptirler.
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Şekil 3: Polat Ovası ve Yakın Çevresinin(Malatya-Doğanşehir)Uydu Görüntüsü

Batı kısmına gelindiğinde ise Nurhak dağlarının devamı niteliğindeki Şakşak dağları göze çarpar. En
yüksek yerini Fatma sivrisi (2569m) tepesi oluşturmaktadır. Kuzey kesimine bakıldığında ise Orta kaya
tepesi(2332m),Öğle kayası tepesi(2384m) dir (Şekil 4).

Şekil 4. Polat Ovası ve Yakın Çevresinin(Malatya-Doğanşehir) Fiziki Haritası
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3.2. Jeolojik özellikleri
Tektonik hareketler ile morfolojik gelişim arasında da sıkı bir ilişki vardır. Herhangi bir sahanın
morfolojik evrimi esnasında meydana gelen tektonik hareketler derin değişikliklere ve önemli karışıklıklara
sebep olurlar(Erinç,1988).
Polat ovası ve yakın çevresinde en yaşlı birimler paleozoik döneme ait Malatya metamorfitleridir.
Paleozoik dönemden sonra en yaşlı ikinci birimler Mesozoik döneme aittir. Bu dönemler birbirini takip
etmekle birlikte daha sora Tersiyer ve Kuvaterner gelmekle birlikte en yaşlıdan en gence doğru ilerler.
Çalışma sahamızda ki en genç dönemleri oluşturan dönem ise Kuvaterner birimleridir.
Ayrıca çalışma sahasının güneydoğusunda yer alan Doğanşehir ovası ve çevresinde Neotektonik
dönem yapıları görülmektedir. Bu yapılar incelendiğinde çalışma sahasının içinde bulunduğu Doğanşehir ve
yakın çevresi bu dönemde oluşmuş genç faylar tarafından sınırlanan bu alan içinde yer almaktadır. Bu
fayların en önemlileri Sürgü Fayı, doğudaki normal fay karakterlerindeki Malatya ovasını güneyden
sınırlayan fay ve K- KB ’dan geçen Akçadağ- Malatya fayıdır. Çalışma alanında yer alan bu fay hatları
aktiftir (Şaroğlu,Yılmaz 1981). Biz bu fayları çalışma sahasının batısında yer alan Şakşak dağlarının
üzerinde görmekteyiz (Şekil: 5).

Şekil 5: Polat Ovası ve Yakın Çevresinin(Malatya-Doğanşehir)Jeoloji Haritası

3.2.1.Paleozoik
Çalışma sahasının en yaşlı birimleri bu döneme aittir. Bu döneme ait birimler Malatya
Metomorfitleri olarak bilinmektedir. Malatya Metomorfitlerinin bölgeye yerleşmesi Arabistan levhasının
Anadolu levhasına yaklaşması ve çarpışmasının bir sonucudur. Çarpışma ile birlikte Anadolu levhası Doğu
Anadolu Fay zonu boyunca batıya itilmiş, bu ana tektonik olaya bağlı olarak bölgenin yapısı şekillenmiştir.
3.2.2.Mesozoik
Bilindiği üzere Mezozoik dönem günümüzden 251 milyon yıl önce başlayıp 65 milyon yıl önce sona
erdiği kabul edilir.Mezozoik dönemde kendi içinde üç bölüm olarak incelenir bunlar; Trias, Jura ve Kreatesa
dır. Üst kreatesa dönemine ait birimler diyorit, gabro, berit adı verilen kayaçlardan oluşur. Polat Granitoyidi,
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inceleme alanında esas olarak derinlik kayaçlarından, yer yer de bunları kesen damar kayaçlarından
oluşmaktadır.
3.2.3. Kuvaterner
Bilindiği üzere Kuvaterner dönemi en genç dönem olarak bilinmektedir.. Kuvaterner Dönemine ait
birimler; alüvyon olarak görülmektedir. Kuvaterner dönemine ait alüvyon birimler özellikle Polat kasabası
ve çevresinde göze çarpmaktadır. Formasyon, kendisinden yaşlı Malatya Metamorfitleri, Polat Granitoyiti ve
Maden Karmaşığı üzerine uyumsuz olarak gelmektedir.
3.2.4.Tektonik özellikler
İnceleme alanı genel olarak Toridler grubuna dahildir. Geniş ve devamlı bir senklinoryumun içinde
yer alır. Alp-Himalaya sisteminde dahil Toros Orojenik Kuşağında olup bu kuşağın doğu bölümünde yer alır.
Bu nedenle yörede Alp Orojenezinin etkileri göze çarpmaktadır. Çalışma sahasında aktif faylara rastlanır ki
bunlar;Sürgü fayı ve Akçadağ-Malatya fayıdır.
3.3.Polat Ovasının jeomorfolojik özellikleri
Çalışma sahamızı ve yakın çevresini farklı jeomorfolojik birimler meydana getirmektedir. Bu
farklı birimler alana yansıyarak farklı topoğrafik alanları oluşturmuştur(Şekil:6).

Şekil 6: Polat Ovası ve Yakın Çevresinin(Malatya-Doğanşehir) Jeomorfoloji Haritası

3.3.1.Dağlık ve Tepelik Alanlar
Araştırma sahasının topoğrafik olarak en yüksek ünitesini dağlık sahalar meydana getirir. İnceleme
alanındaki bu dağlık alanları batıda kuzey -güney doğrultulu bir kuşak halinde uzanan yapıya sahip olup
bunlar; Batıda Nurhak dağlarının devamı niteliğindeki Şakşak dağları(2569m), güneydeki Kuduran
dağı(2359m), kuzeyde Şakşak dağlarının devamı niteliğindeki tepelik alanlar Öğle kayası tepesi(2384mm)
doğuda ise Polat köyünün doğusundaki Ada tepe oluşturmaktadır.
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Foto 1:Çavuşlu Köyünün Batısında Yer Alan Şakşak Dağlarından Bir Görünüm

Şakşak dağları üzerinde yer alan doruk ve zirve noktaları tek sıra halinde olmayıp düzensiz ve
değişik bir diziliş göstermektedir. Bu durumun yaşanmasında tektonik hareketlere bağlı olarak meydana
gelen kırılmalar etkili olmuştur. Burada yer alan doruk ve teperlin ismi Selime tepe(2074), Fatma Sivrisi
tepesi(2569m),Orta Kaya (2332m) ve Öğle Kayası (2384m) dir. Çalışma alanın güneyinde yer alan Kuduran
dağları (2359m) yükselti ile çalışma alanının güneyinde yer alan Polat baraj gölünün güneyinde yer
almaktadır. Dağlık saha GB ve KD uzantılı olup güneyden kuzeye Şit tepesi(2336m), Boyalık tepe(1534m)
olup güneyden kuzeye yükselti azalmaktadır.
3.3.2.Etek düzlükleri
Araştırma sahamızda etek düzlüklerine inceleme alanının batısında yer alan Nurhak dağlarının
devamı niteliğindeki Şakşak dağlarının ova tabanına dönük batı yamaçlarında rastlanmaktadır. Etek
düzlükleri ortalama 1000-1500m arasında değişmektedir.
Bu alanları az eğimli ve eğimli etek düzlüğü olarak iki kısımda inceleyebiliriz. Az eğimli alanlardaki
sahanın yüksekliği 1000-1300m arasında değişmekte olup eğim derecesi %25-%30 arasındadır. Eğimli
alanlarda ise ortalama yüksekliği 1300-1500m arasında değişmekte olup eğim derecesi %35-%45 arasında
değişir.
3.3.4 Vadiler ve vadi tabanları
Vadiler, akarsuların yataklarını kazmaları ve derinleştirmeleriyle meydana gelmiş, genellikle bir
taban ve bunun iki tarafında yer alan yamaçlardan oluşmuş yer şekilleridir (Hoşgören,1992). Sahamızın
doğusunda yer alan Şakşak dağlarından ova tabanına doğru yüzeysel akışa geçen akarsular Polat ovası ve
Şakşak dağları arasındaki eğimden dolayı oluşmuş dik yamaçları oldukça fazla parçalamıştır. İnceleme
sahasında görülen en önemli vadi Polat deresi vadisidir. Burada bir boğaz oluşmuştur (Şekil 6).
3.3.5 Ovalık alanlar
Sahaya adını veren Ova; Polat kasabasının bastısından başlayıp Fındık köy ,Çavuşlu köyü ve
çevresini kaplamaktadır.0va tabanı yaklaşık 20 km2 kadardır.
3.4.Jeomorfolojik gelişim
Araştırma alanında Paleozoik’ten Kuvaterner'e kadar olan farklı formasyonlar bulunur. En eski
birim, araştırmacıların muhtemelen Paleozoik-Mesozoik olarak yaşlandırdığı Malatya Metamorfikleridir.
Malatya metamorfiklerinden sonra alanda Mesozoik dönemine ait Polat granotoyiti yer alır ve daha sonra en
genç dönem Kuvaterner Dönemine ait birimler; Alüvyon Kuvaterner olarak görülmektedir. Kuvaterner
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dönemine ait alüvyon birimler özellikle Polat kasabası ve çevresinde göze çarpmaktadır. Formasyon,
kendisinden yaşlı Malatya Metamorfitleri, Polat Granitoyiti ve Maden Karmaşığı üzerine uyumsuz olarak
gelmektedir. Alanın jeomorfolojik gelişiminde morfolojik ünitelerin yanı sıra tektonik yapıların da etkisi
görülür. İnceleme alanı genel olarak Toridler grubuna dahildir. Geniş ve devamlı bir senklinoryumun içinde
yer alır. Alp-Himalaya sisteminde dahil Toros Orojenik Kuşağında olup bu kuşağın doğu bölümünde yer alır.
Bu nedenle yörede Alp Orojenezinin etkileri göze çarpmaktadır. Çalışma sahasında aktif faylara rastlanır ki
bunlar;Sürgü fayı ve Akçadağ-Malatya fayıdır. Polat ovası Jeolojik ve jeomorfolojik özellikler açısından bir
havza görünümüne sahiptir. Çünkü alanda çevreden merkeze doğru genç birimler yer almaktadır.
Jeomorfolojik açıdan ovalık alanlar alüvyonlarla kaplıdır. Ovaya yakın kesimlerde etek düzlükleri geniş bir
alan kaplar. Ovanın KB –GB kısmında geçen fayın ovaya bakan kısımları hafif eğimlidir. Saha dış drenaja
bir boğaz tarafından açılmıştır.
3.5.Polat Ovasında genel arazi kullanımı
Tarihin ilk dönemlerinden beri insanoğlu yeryüzünün çeşitli ünitelerini (dağları, Ovaları, platoları,
akarsu boylarını, deniz kıyısı ve koylarını) yerleşim alanı olarak seçmiş bu alanlarda doğa ile mücadele
etmiş, bazen başarılı olmuş, bazen de doğaya yenik düşmüştür (Şengün, 2008). Doğayla mücadele ederken
bulunduğu ortamı değiştirmeye, zarar vermeye veya daha iyi kullanılabilir şekle sokmaya çalışmıştır. Kimi
yerde ormanları tahrip ederek, kimi yerlerde ortamı ziraat faaliyetleri ile yeniden şekillendirerek, taraçalar
düzenleyerek kendi ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirmiş veya değiştirmiştir. Değiştiremediği veya
şekillendiremediği ortamlara ise yenik düşmüş veya kendi adapte olmaya, o ortam şartlarına uymaya
çalışmıştır (Şengün, 2012).

Kaynak:Corine ve İl Arazi Varlığı

Şekil 7: Polat Ovası ve Yakın Çevresinin(Malatya-Doğanşehir) Mevcut Arazi Kullanımı Haritası
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Çizelge 1: Polat Ovası ve Yakın Çevresinin(Malatya-Doğanşehir) Arazi Kullanımı Değerleri % (2015)

Arazi Kullanımı
Meyve Ağaçları
Meralar
Doğal Çayır
Orman
Kuru Tarım
Sulu Tarım
Karışık Tarım
Kurak Bitkiler
Çıplak Kayalık
Üzüm Bağları
Toplam

Yüzdesi(%)
2
6
6.5
4
13.15
12
13.3
8
32.1
3
100.0

Kaynak:Corine ve İl Arazi Varlığı

3.5.1 Kuru tarım alanları
Kuru tarım alanları sahada Polat kasabasının kuzeyinde ve güneyinde görülmektedir. Polat
havzasında tarım yapılan alanların az bir bölümünü kuru tarım arazileri oluşturmaktadır. Toplam arazinin
%12’sini kuru tarım alanları oluşturur (Çizelge:1).
Bölgede jeolojik ve jeomorfolojik yapı nedeniyle tarımsal sulama için gerekli olan su kaynakları
yeterli olması ve mevcut olan su kaynaklarını da arazinin eğimi ve engebeler nedeniyle havzanın her tarafına
kanallar yoluyla taşınabilmesi nedeniyle kuru tarım alanları oldukça azdır(Çizelge:1).
Özellikle havzanın dağ eteği düzlüklerinin tarıma müsaade ettiği yerlerde kuru tarım yapılmaktadır.
Yamaç kısımlarında kuru tarımın diğer tarımlara oranla fazla yapıldığı görülmektedir. Bu durum nedeniyle
yamaçlar kuru tarım yapan yöre halkı su ihtiyacı fazla olmayan tarım ürünlerine yönelerek kuru tarım
metotları uygulamak bu alanlar da kuru tarım yapılmaktadır (Şekil:7) Havzanın tabanına doğru geldikçe
tarım arazilerinin ve kullanımın çeşitlendiğini görmekteyiz. bu alanlarda hem sulu tarım hem kuru tarım hem
de nöbetleşe tarım yapılmaktadır.
Kuru tarım ürünlerinden de genel olarak bu alanlarda yani yamaçlar da ve dağ eteği düzlüklerinde
buğday, biraz daha yükseğe çıkıldıkça arpa gibi hem sıcaklığa hem de soğuğa dayanabilen bitkiler
ekilmektedir. Bu durum bu gibi jeomorfolojik birimlerde kuru tarımı zorunlu kılmaktadır. Bir diğer nokta
ise arazinin jeomorfolojik faktörlerinden dolayı kuru tarım yapılan araziler parçalı ve küçük boyutlu
oldukları için verimleri oldukça düşüktür. Ayrıca alanda genellikle fasulye mercimek tütün gibi tarım
ürünlerinin ön planda olduğu görülmektedir.
3.5.2.Sulu tarım alanları
Yeterli derecede yağış almadığı halde jeolojik ve jeomorfolojik yapıdan dolayı özellikle hidrografik
olarak Polat havzasının akarsu yönünden zengin olması sulamalı tarım yapılan arazilerinin sayılarını oldukça
arttırmıştır. Toplam arazinin %13.15’inde sulu tarım yapılmaktadır(Çizelge:1). Özellikle havza tabanında
alüvyal sahada sulu tarımın çok daha fazla yapıldığını görmekteyiz.
İlçede bulunan akarsuların genellikle küçük ve debilerinin hızlı oluşu da sulamayı olumlu yönde
etkilemektedir. Yörede sulama amacıyla baraj ve göletler yapılmış olmakla birlikte arazinin çoğu yerde
engebeli oluşu nedeniyle bu suları yükseklere çıkarmak ve faydalanmak mümkün olamamaktadır. Fakat
havzanın düz ve engebesiz olan yerlerinde sulardan ve bunun yanı sıra Polat barajından ve su kanallarından
faydalanmak mümkündür. İncelme alanında Fındık köy ve Polat kasabasının KB’sında sulu tarım alanlarına
rastlanmaktadır. Bunlar genellikle sebze ve meyvecilik faaliyetleri olarak karşımıza çıkmakla birlikte bu
meyveler başta kayısı olmak üzere elma, kayısı ve kiraz ağaçları olarak göze çarpan ekonomik faaliyetler
olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca alanda sulu tarıma bağlı olarak çilek tarımı yapılmaktadır. Son yıllarda
araştırma alanında sulu tarım arazilerinin yaygınlaştığını görmekteyiz. Bunun nedeni sulama faaliyetleri ve
Polat baraj gölünden sulama suyu alma ile meydana gelen gelişmelerdir.
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3.5.3.Meralar
Polat Havzasında mera alanları oldukça sınırlıdır sadece bazı alanlarda çok küçük bir şekilde
görülmektedir. Toplam arazinin %6’sını meralar oluşturmaktadır(Çizelge:1). Dolayısıyla mera alanları azdır.
Bunun nedeni hem havzanın engebesinin çok fazla olmaması hem de su ihtiyaçlarından dolayı meralık alan
çok fazla değildir. Özelikle ülkemizde kabul edilen mera tabiri ile yamaçların çok dik olmayışı ve kuru tarım
ve diğer tarım alanlarına uygun olması mera alanlarını sınırlamıştır. Az miktarda da olsa mera arazilerine
Polat kasabasının KB kısmında rastlanmaktadır.
3.5.4.Orman ve fundalıklar
Araştırma sahası içerisinde gözle görülebilir geniş alanda ormanlık alanlarına rastlanmamakla
birlikte sadece yer yer meşelik şeklinde kendini göstermektedir. Bu oran toplam arazinin %4’lük kısmını
oluşturur(Çizelge:1) Bazı alanlarda ise ormanların tahribi sonucunda oluşmuş fundalıklar ve meşelik olarak
adlandırılan doğal orman kalıntılarına rastlanmaktadır. İnceleme sahasında bulunan orman ve fundalıklar
kuru orman formasyonunu meydana getiren ağaçlardan oluşur.
3.5.5.Bağ ve bahçe alanları
Havzanın hemen her köyünde az çok meyve ve sebze bahçeleri bulunmaktadır. Bunların çoğu ticari
amaçla değil, halkın kendi ihtiyaçlarının karşılanması şeklinde değerlendirilmektedir. Toplam arazinin %
2’sini meyve bahçeleri oluşturmaktadır(Çizelge: 1). Toplam arazi içinde üzüm bağlarının oranı ise %3
dolayındadır. Hemen hemen her köyde bulunan bağ ve bahçeler oldukça dağınık ve parçalı bir
durumdadırlar. Bununla birlikte havzaya inen yan derelerin kenarlarında, kaynak sularının çevresinde, akarsu
boylarında bağ ve bahçelerin daha yaygın olduğu söylenebilir.
Bağ ve bahçelerin su ihtiyacı genellikle yakınlardaki derelerden veya kaynak sularından getirilen
suların nöbetleşe kullanımı ile ya da bahçelerin çevresinde açılan kuyular ile sağlanmaktadır. Bu bahçelik
alanları Malatya ilinin genelinde görülen Kayısı bahçeleri ve yer yer yöreye özgü Doğanşehir elmalarına da
rastlanılmaktadır. Ayrıca üzüm bağları dikkati çekmektedir. Bağcılık faaliyetlerine bağlı olarak üretilen
üzümler yöre halkının ihtiyacını karşılamakla birlikte bazı üreticilerde üzümlerini ilçede satışa sunmaktadır.
Yine buralardan ya da içme sularından elde edilen sular bahçelerin içerisine yapılan havuzlarda biriktirilerek
sulama yapılmaya çalışılmaktadır.
3.5.6.Polat Baraj Gölü
Polat barajının alanı 440,347 metre karedir. Barajı besleyen akarsu Fındık Çayıdır.Kuruluş amacı
tarımsal alanlar için sulama ihtiyacını karşılamaktır.İnşaatına 1985 yılında başlanılıp 1991 yılında
tamamlanmıştır. Barajın yüksekliği 51metredir. Sulama alanı 2534 hektar alandır (www. dsi.gov.tr). Baraj
yapılmadan önce fındık çayına adını veren fındık köyü ve çevresinde üretim faaliyeti olarak kuru tarım
alanlarının varlığına paralel olarak tarım ürünlerinde tahıl tarımı ve tütün faaliyetleri ön plandadır. Barajın
yapılmasından sonra ise alanda sulama faaliyetlerine bağlı olarak sebzecilik yapılmaya başlanılmıştır. Ayrıca
barajla birlikte kayısı bahçeleri daha da artış göstermiştir.

Şekil 8:Polat Baraj Gölünün Uydu Görüntüsü
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Baraj sadece tarımsal faaliyetleri değil aynı zamanda yerel bazda balıkçılık faaliyetlerinin
gerçekleştiği alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Baraj ile birlikte alabalık üretimine başlanmış ve yerel halka
ekonomik katkı sağlamıştır.
3.5.7.Çıplak kaya ve molozlar
Üzerinde toprak örtüsü bulunmayan, parçalanmamış veya kısmen parçalanmış sert taşlarla ve
kayalarla kaplı sahalardır. Bu sahalar genellikle bitki örtüsünden açısından da nispeten fakirdir.
Bazen arasında toprak bulunan kaya çatlaklarında veya topraklı küçük cephelerde yetişen çok seyrek
orman ağaçları, çalı ve otlar olabilmektedir. Araştırma alanında erozyon bağlı olarak ana kayanın yüzeye
çıktığı çıplak kayalık alanlar mevcuttur.
Bu alanlar araştırma sahasının yüksek yerlerini teşkil etmekte olup bu sahalar herhangi bir kullanım
faaliyet türüne elverişli değildir. Toplam arazinin büyük bir kısmını oluşturmaktadır.Bakıldığı zaman toplam
arazinin %32.1’lik kısmını oluşturur(Çizelge:1 ).Araştırma sahasındaki çıplak kaya ve molozlara sahanın batı
kısmını oluşturan Şakşak dağları üzerinde ve GB da yer alan Şit tepesi ve Kuduran dağlarında
rastlanılmaktadır.

Foto 2:Fındık Köyü Yakınlarında Çıplak Kaya ve Molozlar

4.Polat Ovasında (Malatya) jeomorfolojik birimler ile arazi kullanımı arasındaki
ilişkiler
Coğrafi ortam veya üzerinde yaşanılan yer, bir yandan konum, topografya veya jeomorfolojisi
jeolojik yapı ve litolojik karakterler, iklim, toprak, vejetasyon hidrolojik özellikler: bir yandan da yerleşme
tarihi, nüfus, sosyal karakterler, tarihi tekâmül, idari ve hukuki sorunların tesir ve izleri gibi birbirine sıkı
sebep–sonuç ilişkileriyle bağlı fiziki ve beşeri faktörlerden oluşan karmaşık bir yapıdır. Coğrafi ortamı
istediğimiz biçimi verebileceğimiz bir hamur veya üzerine istenilen sekli çizebileceğimiz bir bos kâğıt olarak
tasavvur etmemek gerekir. Unsurlar arasındaki ilişkilerden dolayı her müdahale ortamda önceden
kestirilmesi pek de kolay olmayan bir takım reaksiyonlara yol açar. Bu karmaşık karakteri sebebiyledir ki bir
yörenin sorunları ele alınır, bu sorunlara çözüm önerilerinde bulunurken, muhtemel gelişmeleri layığı ile
değerlendirebilmek için her şeyden önce bu karmaşık yapının tümü ve onu oluşturan unsurlar arasındaki
ilişkiler hakkında yeterli bilgi edinmeye çalışma faydalı ve zorunludur (Erinç, 1973).
Hazırlanan kalkınma planlarında ve projelerinde, mutlaka ülkenin fiziki şartları ile bütünleşerek bir
yol izlemesine, hazırlanırken tarım alanlarının işgalinin önüne geçilmesine mevcut durumu değiştirme gibi
masraflı yöntemlerin yerine, mevcut durumu iyileştirme var olandan en iyi şekilde yararlanma prensibinden
hareket edilmesine, yeni bir arazi sınıflandırma sistemi yapılmasına ve bu çalışmada coğrafi faktörleri
özellikle topografik, biyolojik klimatik faktörler ele alınmalı potansiyel imkanlar devreye sokularak nüfusun
buralara dikkat çekilmeye çalışılmalı, böylece belgeler arasında nüfus dengesi sağlanılması ve en önemlisi
yapılacak olan çalışmalarda coğrafyacıların birinci derecede rol alması gerektiğini belirtmiştir
(Karadoğan,1997).
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Geniş ölçüde düzlüklerin, akarsu vadilerinin ve taraçaların yer aldığı inceleme alanımızda arazi
kullanımı ile morfolojik birimler arasında yakın ilişki mevcuttur. Kırsal bir özellik gösterdiği için çalışma
alanımızdaki temel ekonomik faaliyetler, tarımsal faaliyetler şeklindedir. Bundan dolayıdır ki tarımsal
faaliyetler arazi kullanımına şekil vermektedir.

Şekil 9: Polat Ovasında (Malatya) Jeomorfolojik Birimlerle Arazi Kullanımı Arasındaki İlişkiler Haritası

4.1.Dağlık ve tepelik alanlarının kullanımı
Araştırma sahasının topoğrafik olarak en yüksek ünitesini dağlık sahalar meydana getirir. İnceleme
alanındaki bu dağlık alanları batıda kuzey -güney doğrultulu bir kuşak halinde uzanan yapıya sahip olup
bunlar; Batıda Nurhak dağlarının devamı niteliğindeki Şakşak dağları(2569m), güneydeki Kuduran
dağı(2359m), kuzeyde Şakşak dağlarının devamı niteliğindeki tepelik alanlar Öğle kayası tepesi(2384m)
doğuda ise Polat köyünün doğusundaki Ada tepe oluşturmaktadır.
Araştırma sahasındaki 2000m ve yukarısında yer alan dağlık ve tepelik alanlar genellikle aşınım
alanlarına karşılık gelmektedir. Aşınmanın fazla olduğu bu alanlarda edafik şartların gelişmediği
görülmektedir. Bilindiği gibi dağlık ve tepelik alanlarında tarımsal üretim için kullanılmayan alanlar
genellikle otlak alanı olarak değerlendirilmektedir. Bu alanlar parçalı ve engebeli alanlara tekabül etmektedir
ve tarımsal faaliyetlere uygun değildir.
4.2.Etek düzlüklerinin kullanımı
Türkiye’nin düzlük sistemleri arasında özel bir yeri olan hafif eğimli etek düzlükleri, dikkat çekici
bir özelliğe sahiptir. Genellikle kurak ve yarı kurak iklimlerin etkisi altında su süpürmesi, etek konisi
oluşumu ve yanal akarsu erozyonuna ilişkin süreçlerin eseri olarak belirmiş iki bölümlü yamaçlar ve etek
şekilleri olarak gelişen bu yer şekillerinin Anadolu’da çeşitli dönemlerde oluşmuş tipleri mevcuttur. Kurak
ve yarı kurak iklim koşulları altında gelişmiş ve Anadolu’da yaygın bir biçimde görülen etek düzlüğü
sistemleri Alt Pliyosen sonlarında gelişmiştir. Anadolu’da gelişmiş bu etek düzlüğü sistemlerinin giderek
boyutları küçülmektedir. Buna karşılık Üst Pliyosen düzlükleri kenarlarında da gelişmiş etek düzlüklerine
rastlanmaktadır (Erol, 1983).
Bilindiği üzere araştırma sahamızda ki etek düzlüklerine daha önce de bahsettiğimiz gibi sahanın
batısında yer alan Şakşak dağlarının ova tabanına bakan doğu kısmında rastlanılmaktadır. Bu alanlar 10001500m arasında değişmektedir. Bu alanları biz eğimli ve az eğimli alanlar olarak nitelendirecek olursak;
Eğimli alanlar 1300-1500,az eğimli alanlar 1000-1300m arasında değişmektedir. Bu alanlarda ki arazi
kullanımlarına baktığımızda ise tarımsal faaliyete pek uygun değildir. Buralarda yer yer çıplak kayalara
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rastlanılmakla birlikte kurakçıl bitkilerde görülmektedir. Diğer taraftan bu alanlar dışında kalan etek
düzlüklerinde ise kuru tarıma bağlı olarak karışık tarımsal faaliyetler görülmektedir. Bu alanlarda bazı
yerlerde de nadiren sulu tarım faaliyetlerine de rastlanılmaktadır. İnceleme sahasına baktığımızda Çavuşlu
köyünde fasulye, pancar, tütün tarımı yapılmaktadır. Yine bu alanlarda diğer birçok alanda görüldüğü üzere
kayısı ve elma bahçeleri görülmektedir. Bu alanlar hayvancılık açısından da önemlidir. Özellikle Çavuşlu
köyü yerleşmesinin bulunduğu alanlarda hayvancılık faaliyetine bağlı olarak 1101 baş hayvan olduğu tespit
edilmiştir.
Alanda diğer bir etek düzlüğü üzerine kurulan yerleşme ise havzaya adını veren Polat köyüdür. Burada
kuru tarım alanlarına rastlanmaktadır.
4.3.Vadiler ve vadi tabanlarının kullanımı
İnceleme alanı üzerinde yer alan vadi tabanlarının genişlediği alanlarda verimli alüvyal topraklar
uzanmaktadır. Ayrıca buralar tarımın yoğun olarak yapılmasını sağlamıştır. Günümüzde tarımda kullanılan
vadi tabanlarının büyük kısmı akarsuyun kenar kısımlarına karşılık gelmektedir. Çalışma alanındaki başlıca
vadiler başta Polat baraj gölüne dökülen Fındık çayı vadisi olmak üzere Kömürcük boğazı deresi, Kurtluca
deresi ve Polat deresinin yan kolları önemli vadi alanlarını oluşturmaktadır. Bugün bu alanlarda sulamalı
tarıma bağlı olarak sebze meyve bahçelerine ayrılmıştır. Özellikle sulamalı tarıma bağlı olarak Fındık köyü
ve çevresine baktığımızda ağaçlıklar ve yeşilliklerin içinde kurulu bir köydür. Ekonomi tarıma dayanır.
Sulanabilir tarım arazisine sahip köyde sebze ve bitki üretimi yapılır. Doğanşehir ve çevresinin patates
ihtiyacını karşılayan köyde buğday, arpa, fasulye, pancar ve tütün de yetiştirilmektedir. Meyvecilik alanında
kayısı, elma kiraz ve son zamanlarda çilek üretimine başlanmıştır.(www.doğanşehiraktüel.com).
Bu alanlarda üzerinde durulması gereken temel konu tarımsal verimliliğin artırılmasına yönelik
çalışmalar almaktadır. Verimli bu alanlarda ikinci ürünün yetiştirilmesi entansif tarım yöntemlerinin
yaygınlaştırılması ve tarıma kazandırılabilecek alanların ıslahı ile tarımsal verimlilik artırılabilir.
Bu alanlarda ilgili dikkat çeken bir diğer unsur ise yerleşmelerin genelde akarsuların tabanı ve
çevresinde kurulduğudur. Bunun böyle olmasında da engebeli bir saha oluşturan çalışma alanı içinde
yerleşime en elverişli alanların ova ve vadi tabanlarında kurulmasına neden olmuştur. Ayrıca suya ulaşım ve
tarımsal faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi buralarda yerleşimi etkileyen diğer faktörlerden
sayabiliriz. Bitki örtüsüne baktığımızda ise bu alanlarda kayısı ağaçları başta olmak üzere yer yer kavak
ağaçları, söğüt ve dut ağaçlarına rastlanmaktadır.
4.4.Ovalık alanların kullanımı
Polat köyü ve Fındık köyü arasında kalan alanlar ovalık alanlara karşılık gelmektedir ve bu alanlar
tarım açısından en verimli alan olarak görülmektedir. Bu alanlar gerek yükseltinin az olması gerekse iklimin
uygun0lması nedeniyle tarımın yapılabilmesine olanak sağlamıştır. Özellikle Polat kasabasının ovalık
kesiminde kendini göstermekle beraber yöreye ve ihtiyaca uygun tarım ön plandadır. Burada tütün ve
baklagiller ağırlıklı ürünler olarak görülmektedir. Son yıllarda sulama faaliyetlerinin artması ile farklı ürünler
yetiştirme yoluna gidilmiştir. Çilek tarımı buna örnek verilebilir. Ayrıca bu alanlarda kümes hayvancılığı
yapılmakta olup bu üretim sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir.
5.Sonuç ve Öneriler
Sonuç olarak şunları diyebiriz ki; İnceleme sahasında meydana gelen jeolojik ve jeomorfolojik
süreçler alanın oluşumunda temel sebeplerdir. Çalışma sahası ve yakın çevresi farklı jeomorfolojik birimler
meydana getirmektedir. Bu farklı jeomorfolojik birimler dağlık alanlar, dağlık ve tepelik alanlar üzerindeki
düzlükler, etek düzlükleri, vadi tabanları ve bunların bünyesinde gelişen diğer küçük birimlerdir. Bu farklı
birimler değişik yükseltilere sahip olmakla birlikte ekonomik faaliyetler de yükselti farkına bağlı olarak
değişiklik göstermektedir. Alan çevresi yüksek dağlarla çevrilidir.Bu duruma bağlı olarak çevresindeki
yüksek yerlerde sıcaklıklar azalırken iklim şartları elverişsizleşmektedir. Alanda yazları sıcak ve kurak
kışları soğuk geçen karasal bir iklim görülmektedir. Yıllık ortalama yağış miktarı 400mm-360mm arasında
değişmektedir.
Araştırma sahasındaki yerleşmelerin meydana gelişini etkileyen faktörler ile o sahada nüfusun
dağılışını etkileyen faktörlerle aynıdır. Çünkü yerleşmenin sürekliliği, orada yaşama sahası oluşturan
nüfusun durumu ile doğru orantılıdır. Polat havzası ve yakın çevresinde yerleşmenin dağılışını etkileyen
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fiziki faktörler; yükselti, iklim, bitki örtüsü, toprak verimliliği ve diğer faktörlerdir. Ayrıca araştırma
sahasındaki meskenler yerleşmiş bulundukları coğrafi mekân üzerinde yaşama alanındaki sosyal, ekonomik
kültürel ve fiziki şartlardan etkilenmiştir. Ekonomik faaliyetler açısından değerlendirildiğinde ise inceleme
sahasında tarım ve hayvancılık geçim kaynağının başında gelmektedir. Bu ekonomik faaliyetler üzerinde
dağlık kütleler her hangi bir ekonomik kullanıma elverişli değildir. Bu yüksek alanların aşınma yüzeylerinin
sert kayaçlardan meydana geldiği için toprak örtüsü yeteri kadar gelişmemiş ve bu alanlar ya çıplak
kayalıklar ya da molozlarla kaplanmıştır. Dolayısıyla bu alanlarda herhangi bir üretim faaliyeti
görülmemektedir. Buna karşılık vadi tabanları ve ovalık alanlarda sulama imkanları ve uygun toprak
özelliğine bağlı olarak zengin bir ürün çeşitliliği vardır. En çok yetiştirilen ürünler patates, pancar, tütün ve
son zamanlarda çilektir. Ayrıca tahıllar, meyve ve sebzeler de önemli bir bölümü oluşturur. Özellikle Fındık
köyü çevresinin yeşilliklerle çevrili bir özellik kazanmasında Polat baraj gölünün yapılmasına bağlı olarak
sulamalı tarım faaliyetlerinin etkisinden dolayıdır. Ayrıca sulamalı tarım alanlarında sebzecilik faaliyetleri
yapılmaktadır.
İnceleme alanında meralık alanlar yok denecek kadardır. Buna karşın tahripler sonucu oluşmuş
fundalık alanları vardır. Ayrıca sahada kayısı, elma, kiraz bahçelerine ve az da olsa meşelere ve kavak
ağaçlarına rastlanılmaktadır. Bağ alanları da kendini göstermektedir bu alanlar yerleşmelerin yamaç
kısımlarında görülür.
Alandaki bir diğer ekonomik faaliyet ise balıkçılık faaliyetidir. Özellikle Polat barajının
yapılmasından sonra kendinin göstermiştir. Bu faaliyet ticari anlamda değil yöresel bazda gelişmiştir.
Çalışma alanındaki hayvansal üretim azalmakta olup hayvan yetiştiriciliği teşvik edilerek hayvansal
üretim artırılabilir. Ayrıca mera alanlarının ıslah edilmesi, hayvan yetiştiriciliğinin en büyük girdisi olan
kaba yemin karşılanmasını sağlayacaktır.
Bitki üretimin artırılması için özellikle sulanabilen arazilerde arazi toplulaştırılması ve arazi
parçalanmasının engellenerek bitkisel üretim artırabilir. Su yatakları içinde kalan bitkisel üretime uygun
alanlar kullanıma açılabilir. Bitkisel üretim yapılan alanlarda gübreleme konusunda yapılan yanlışlardan
kaynaklanan toprak ve çevre kirlenmesi, tarım alanlarının en büyük tehlikesidir.
Ayrıca çalışma alanlarında yer alan su kaynaklarından yeterince istifade edilmemektedir. Çalışma
alanımız içine giren Polat baraj gölünden balık üretimi yönünden daha çok faydalanılabilir ve tarım alanları
açısından fakir bu çalışma alanımız için gelir kaynağı olarak Gökkuşağı alabalığı ve Aynalı Sazan
yetiştiriciliği teşvik edilmelidir.
Özetle “ Araştırma alanı Coğrafi anlamda bir tarım yöresidir.”Bu yörede yapılması düşünülen her
projenin merkezinde tarım olmalıdır. Çevresine göre farklı fiziki coğrafya özelliklerine sahip olması
araştırma alanında yöreye özgü tarım politikaları oluşturulmalı ve yöreye has potansiyel en iyi şekilde
değerlendirilmelidir. Polat havzası ve çevresinde jeomorfoloji, arazi kullanımı, topografya, kuruluş ve
gelişmesi ile hidrografik doku arasında yakın ilişkiler mevcuttur. Ancak Polat barajından kaynağını alan
ovanın sulaması ve köylerin sulaması ile yeraltı sularının kullanımının Polat h ovası ve yakın çevresinde
tarımsal faaliyetlerin yoğunlaşmasına, tarımsal üretimin artmasına, tarım ürünü çeşitliliğinin artmasına, nüfus
ve yerleşmelerin yoğunlaşmasında etkili olan en önemli unsurdur. Bu unsurların doğru ve yerinde
kullanımına önem verilmelidir.
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