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Öz: Bu çalışmada, Akarçay Kapalı Havzası’nda yer alan Eber ve Akşehir göllerinde 1990 – 2016 yılları arasında
gerçekleşen alansal değişimler incelenmiştir. Akarçay Kapalı Havzası, Kuzeybatı – Güneydoğu yönünde, 170 km uzunluk
ve uzunluğuna dik doğrultuda maksimum 70 km genişliktedir. Söz konusu havza 7.400 km2 drenaj alanı ile Türkiye
yüzölçümünün yaklaşık % 1’ini oluşturmaktadır. Havzanın en önemli akarsuyu Akarçay’dır. Tektonik kökenli olan Eber
ve Akşehir gölleri, yarı kurak iklimin etkisi altında bulunmaktadır. İki farklı alt havzada yer almalarına karşın Eber
Gölü’nden Akşehir Gölü’ne fazla akışı ileten doğal bir kanal bulunmaktadır. Söz konusu doğal kanal 1990 yılında yapılan
bir regülatör ile yapay olarak kontrol altına alınmıştır. Özetle, 1990 yılından sonra doğal akış insanoğlu tarafından
kesintiye uğratılmıştır. Çalışmada temel istatistikî yöntemler ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) bir arada kullanılmıştır.
Çalışma genelinde yapılan hesaplama ve analizlerde, iki temel sayısal girdi bulunmaktadır. Girdilerden ilki, Meteoroloji
Genel Müdürlüğü (MGM) ve Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’ne ait rasat verileridir. Akşehir, Bolvadin ve Çay
Meteoroloji Gözlem İstasyonları (MGİ) ile Eber Gölü girişinde ve Taşköprü Çayı üzerinde yer alan Akım Gözlem
İstasyonlarına (AGİ) ait verileri bu kapsamda kullanılmıştır. Kullanılan diğer temel sayısal girdi ise Landsat uydu
görüntülerinden elde edilmiştir. Çalışmada, 1990 – 2000 – 2010 ve 2016 yıllarına ait Landsat uydu görüntüleri
kullanılmıştır. Uydu görüntülerinden itibaren, gerekli olan harita ve altlıklar ArcGIS 10.0 programı ile üretilmiştir.
Çalışmada elde edilen sonuçlar iki temel grupta toplanabilir. Regülatörün devreye alındığı 1990 yılından sonra, Akşehir
Gölü alansal büyüklüğünde küçülme eğilimi hâkimdir. Eber Gölü’nde ise ilk önce alansal olarak küçülme ve daha sonra
görece olarak büyüme eğilimi hâkimdir. 1990 – 2016 yılları arasında, Eber Gölü yüzey alanı % 2,30 oranında büyümüş
ve Akşehir Gölü yüzey alanı % 71,23 oranında küçülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Eber Gölü, Akşehir Gölü, antroposen, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), alansal değişim.
Abstract: This study, spatial changes of Eber and Akşehir lakes where are located in Akarçay Closed Basin, are
investigated between 1990 and 2016. The basin is located in Northwest - Southeast direction with 170 km in length and
maximum 70 km in width at perpendicular direction of length. The basin has 7.400 km2 drainage areas. This drainage
area is almost equivalent to about 1 % of the Turkey’s surface area. The most important stream of basin is Akarçay. Eber
and Akşehir lakes which are in tectonic origin are under the influence of the semi-arid climatic conditions. Although they
are located at two separated sub-basins, there is a natural flow channel between Eber and Akşehir lakes. Natural channel
is controlled by water regulator in 1990. After then natural flow has been cut. In this paper, quantitative methods and
Geographical Information Systems (GIS) were used in together. There are two main inputs at whole calculations and
analyses of the study. First of them is time series taken from Turkish State Meteorological Service (MGM) and General
Directorate of State Hydraulic Works (DSİ). Meteorological data sets are taken from Akşehir, Bolvadin and Çay
Observation Stations (MGİ). Flow data sets are taken from Stream Gauging Stations (AGİ) which are located in the
mouth of Eber Lake and Taşkoprü River. Other main numerical input is calculated from Landsat images. For this aim,
1990 – 2000 – 2010 and 2016 Landsat satellite images were used. From satellite imagery, the necessary maps and layers
were produced with ArcGIS 10.0 software. Results of this study can be divided into two groups. After 1990’s that the
regulator is switched on, main trend in spatial changes of Akşehir Lake is areal size reduction. The situation is slightly
different at Eber Lake. Beginning of the investigation time, main trend in spatial changes of Eber Lake is areal size
reduction but the end of the investigation period; relatively increase has been detected at areal size of the lake. During
the study period, surface area of Eber Lake increase 2,30 % and Akşehir Lake decrease 71,23 %.
Keywords: Eber Lake, Akşehir Lake, anthropocene, Geographic Information Systems (GIS), spatial changes.
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1. Giriş
İçinde bulunduğumuz dönemde, insanoğlu tarafından yerküre üzerinde meydana getirilen değişimleri
ve etkilerini bire bir yaşamaktayız. Yerküre jeolojik tarihi boyunca görece kısa bir zamandır temel aktör olan
insanoğlu iklim sisteminden, karbon ve su gibi temel döngülere kadar canlılığın devamlılığı için gerekli olan
sistemler üzerinde yadsınamaz bir baskı oluşturmaktadır. İnsanoğlu sadece canlılığın devamı için gerekli olan
sistemleri değil, aynı zamanda sistemler ile bire bir etkileşim halinde olan jeomorfolojik evrim süreçlerine de
müdahale etmektedir. İnsanoğlunun gezegen üzerinde baskın aktör olduğu ve büyük değişimlere neden olduğu
zaman dilimi Antroposen olarak ifade edilmektedir (Crutzen ve Stoermer, 2000). Antroposen devri veya çağı
başlangıcı ile ilgili literatürde kesin bir kabullenme bulunmamaktadır (Crutzen ve Stoermer, 2000; Crutzen,
2002; Braje ve Erlandson, 2013; Smith ve Zeder, 2013). Uluslararası Stratigrafi Komisyonu (IUGS) tarafından
yayımlanan 2016/04 tarihli jeolojik zaman tablosunda yer almamasına karşın, komisyon jeomorfoloji
üzerindeki etkileri yadsınamaz bu dönem için bir araştırma grubu oluşturmuştur.
İnsanoğlunun temel aktör olduğu Antroposen devri veya çağına ait verilebilecek en önemli
örneklerden biri bilinçli veya bilinçsiz olarak hidrolojik döngü elemanlarına yapılan müdahaleler ve söz
konusu müdahalelerin sulak alanlar üzerinde gerçekleştirdiği değişimlerdir. Bu temel bakış açısı ile bu çalışma
insanoğlu tarafından gerçekleştirilen hatalı su kaynakları yönetim uygulamaları sonucunda sulak alanlarda
meydana gelen değişimi seçili bir örneklem üzerinde incelemeyi ve nümerik verilere ulaşarak yorumlamayı
hedeflemektedir. Bu kapsamda Eber ve Akşehir gölleri örneklem olarak seçilmiştir.
Akarçay Havza tabanında yer alan Eber ve Akşehir gölleri, doğal akış ile birbirlerine bağlı
konumdadır. Havza yerüstü su kaynaklarından sulama, içme suyu temini ve taşkından korunma amaçlarıyla
yararlanmak için ilk büyük ölçekli çalışmalar 1960’lı yıllarda başlatılmıştır. Söz konusu tarihten günümüze;
farklı baraj, gölet ve su iletim yapılarına ait inşaatlar devam etmektedir. Güncel olarak havzada işletmede ve
inşa halinde olan depolamalı su yapıları Çizelge 1’de verilmiştir. Havzada, yerüstü su kaynaklarından
yararlanmak için geliştirilen en büyük proje 1996 yılında devreye alınması planlanan Eber – Akşehir
Projesi’dir.
Çizelge 1. Akarçay Kapalı Havzası’nda yer alan baraj ve göletler.
Adı

İl

Akarsu

Amaç

Durum

Doğanhisar- Karaağa Göleti

Konya

Adiyan Çayı (Akşehir göl kolu)

Aktif

Taşkın koruma ve sulama

Özburun Göleti

Afyon

Değirmendere

İnşa halinde

Sulama

Seydiler Göleti

Afyon

Kabız Deresi

Aktif

Sulama

Seyitler Barajı

Afyon

Seyitler

Aktif

Sulama

Ayazini Göleti

Afyon

Ayazini Deresi

Aktif

Sulama

Erkmen Göleti

Afyon

Erkmen

Aktif

Sulama

Akdeğirmen Barajı

Afyon

Akarçay

Aktif

Sulama ve içme suyu

Kırka Göleti

Afyon

Değirmendere

Aktif

Sulama

Kuruçay Göleti

Afyon

Kocadere

İnşa halinde

Sulama

Tınaztepe Göleti

Afyon

Koru Deresi

Aktif

Sulama

Ağızkara Göleti

Afyon

Bağlar Deresi

Aktif

Sulama

Ortapınar Göleti

Afyon

Sinir Deresi

İnşa halinde

Sulama

Selevir Barajı

Afyon

Kali/Gali Çayı

Aktif

Taşkın koruma ve sulama

Kayabelen Göleti

Afyon

Ellez

Aktif

Sulama

Kaynak: DSİ (2016).
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Proje kapsamında Eber Gölü’nde 102 hm3/yıl su depolanmak istenmiştir (DSİ, 1998). Depolanmak
istenen su miktarı ise havza su bütçesine uygun olmayıp, projenin bu depolama hedefine ulaşması olanaksız
gözükmektedir (Tezcan vd., 2002). 1990 yılında inşa edilen regülatör ile Eber ve Akşehir gölleri arasındaki
Taşköprü Çayı ile gerçekleşen doğal akış kesilerek, Eber Gölü’ndeki depolama çalışmaları hızlanmıştır.
Antroposen devri veya çağı olarak ifade edilen günümüzde, Akarçay Kapalı Havzası’nda yer alan su
kaynaklarını yönetme amaçlı geliştirilen politikalar sonucunda, Eber ve Akşehir gölleri gerek kalitesel gerekse
alansal değişimlere maruz kalmıştır (Kazancı vd., 1994; Tezcan vd., 2002; Şener vd., 2010; Yıldırım vd., 2011,
Bahadır, 2013).
Akarçay ve kolları tarafından drene edilen havza, yaklaşık olarak 7.400 km2’lik su toplama alanına
sahiptir. Batıda Uşak – Banaz, doğuda Konya – Doğanhisar arasında uzanan Akarçay Havzası, yaklaşık olarak
170 km uzunluğunda ve uzunluğuna dik doğrultuda maksimum 70 km genişliğinde kapalı bir çöküntü
havzasıdır (Şekil 1). Drenaj nihai olarak Eber ve Akşehir göllerinde son bulmaktadır. Doğal olarak, Akşehir
Gölü’nün terminal göl statüsünde olması, Eber Gölü’ne göre daha tuzlu olmasına neden olmaktadır (Tezcan
vd., 2002). Drenaj alanının % 80’i Afyon il sınırı içerisinde bulunan havza, idari açıdan Afyon ve Konya il
sınırları içerisinde yer almaktadır (Şekil 1).

Şekil 1. Çalışma alanı yer bulduru haritası.

Akarçay Kapalı Havzası, İç Ege Bölümü ve Orta Anadolu Bölümü'nün batısında, İç Batı Anadolu eşiği
üzerinde yer alan güneydoğu – kuzeybatı doğrultulu dağ dizileri ile sınırlandırılmıştır. Hidrolojik açıdan,
vadinin kuzey ve güneyinde yer alan söz konusu yükseltiler aynı zamanda Akarçay ve yan kolları tarafından
drene edilen havzanın kuzey ve güney sınırlarını oluşturmaktadır. Emir Dağları (2.280 m) havzayı
kuzeydoğudan, Sultandağları (2.611 m) havzayı güneydoğudan ve Kumalar Dağı (2.117 m) ise havzayı
güneybatıdan sınırlandırmaktadır (Şekil 1).
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Havza tabanında genel olarak batı – doğu istikametinde yükselti azalmaktadır. Havza batısında
Sincanlı Ovası (1.150 m), güneyde Şuhut Ovası (1.150 m), Kuzeyde Afyon Ovası (1.000 m) ve doğuda Akşehir
Ovası (960 m) havzanın en alçak noktaları arasında yer almaktadır. Havza tabanında yer alan Eber (966 m) ve
Akşehir (958 m) gölleri aynı zamanda havzanın en alçak noktalarını oluşturmaktadır.
Eber ve Akşehir gölleri Reeves (1968) sınıflamasına göre yarı dairesel göl ve derinlikleri itibariyle
çok sığ göl gruplarına girmektedir (Atalay, 1977; İleri, 1994; Kazancı vd., 1994).
Hidrolojik olarak Akarçay Kapalı Havzası sekiz doğal alt havzadan oluşmaktadır (Şekil 2). Batıda
Sincanlı, güneyde Şuhut, kuzeyde Afyon, doğuda Akşehir, Çobanlar, Bolvadin, Çay ve Eber drenaj alanları
doğal hidrolojik alt havzalardır. Doğal alt havzalar içerisinde en büyük drenaj alanına Akşehir Alt Havzası
sahipken, en düşük drenaj alanına Bolvadin Alt Havzası sahiptir (Şekil 2).

Şekil 2. Çalışma alanı hidroloji haritası.
Kaynak: Tezcan vd. (2002).

Akarçay Kapalı Havzası’nın jeomorfolojik, sedimantolojik ve hidrolojik özellikleri büyük ölçüde
tektonik yapıya bağımlıdır. Çalışma alanındaki en önemli tektonik yapı Sultandağı Fayı’dır. Toros Kuşağını
İç Toros Kuşağından ayırmakta olan Sultandağı Fayı, kuzeybatı – güneydoğu doğrultusunda yaklaşık 100
km’lik bir uzanıma sahiptir. Çalışma alanının güneyinde uzanan Sultandağı Fayı Sultandağları’nın
yükselmesine, güncel konumunu kazanmasına ve göl tabanının ise çökmesine neden olarak havzanın bir
graben özelliği kazanmasında ana rolü oynamıştır (Atalay, 1977; Atalay, 1987).
Akarçay Kapalı Havzası’nda meydana gelen tektonik yükselimler, beslenme alanı ile boşalım
arasındaki gradyanı arttırırken, aynı zamanda sedimantasyon sürecini de hızlandırmış ve heterojen bir
hidrojeolojik yapının ortaya çıkmasına neden olmuştur (Tezcan vd. 2002). Güncel olarak söz konusu
sedimantasyon süreci, özellikle Sultandağları’nın kuzeye bakan yamaçlarında yoğun bir biçimde sürmekte ve
oldukça kalın alüvyon yelpazelerinin gelişimi devam etmektedir (Tezcan vd., 2002).
Çalışma alanına ait önceki çalışmaları kapsayan temel literatür özeti aşağıda ana hatları ile verilmiştir.
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Nazik vd. (1965), Akarçay Kapalı Havzası bütününe yönelik ilk detaylı çalışmayı
gerçekleştirmişlerdir. Çalışma sonucunda Afyon, Bolvadin, Sultandağı ve Sincanlı ovalarından yeraltısuyu
(YAS) emniyetli verimi toplam 152x106 m3/yıl olarak hesaplanmıştır. Şuhut Ovası için ise emniyetli YAS
verim değeri 26x106 m3/yıl olarak hesaplanmıştır.
Nazik vd. (1967a, 1967b, 1967c ve 1967d), havza tabanında yer alan Şuhut, Sincanlı, Afyon, Bolvadin
ve Çay ovaları için ayrı ayrı gerçekleştirdikleri hidrojeolojik etüt çalışmalarında söz konusu ovaların yeraltı
suyu ile sulanmasına yönelik değerlendirmeler yapmışlardır.
Gülenbay vd. (1971) tarafından DSİ nezdinde gerçekleştirilen çalışmada, Şuhut Ovası’nın
hidrojeolojik etüdü yapılmış ve emniyetli rezervin 21x106 m3/yıl olduğu hesaplanmıştır.
Atalay (1977), gerçekleştirdiği doktora çalışmasında, Eber ve Akşehir gölleri tüm coğrafi yönleri ile
incelemiş ve jeomorfolojik gelişimini açıklamıştır.
İleri (1994), geçekleştirmiş olduğu yüksek lisans tez çalışmasında, Akşehir Gölü’ndeki güncel
tortullaşmayı incelemiştir.
Kazancı vd. (1994), Eber ve Akşehir göllerinin ıslahı ve kurtarılması için göllerdeki sedimantasyonu
detaylı olarak incelemişlerdir.
Tezcan vd. (2002), Akarçay Kapalı Havzası hidrolojisi ve yeraltısuyu akım modelini oluşturmuşlardır.
Çalışmada; havzanın jeolojik, hidrolojik ve hidrojeolojik özellikleri ayrıntılı olarak ele alınmış, ayrıca havza
su kaynaklarının kullanımı ve yönetimi olgusu irdelenmiştir. Çalışmanın en önemli sonuçlarından biri,
havzadaki akarsu ve göllerin doğrudan yeraltısuyu ile etkileşimi olmaması yani göl seviye değişiminde güncel
olarak etki etmemesidir.
Özdemir vd. (2005) tarafından tamamlanan projede, Akarçay Kapalı Havzası’nın su toplanma alanını
oluşturan Eber Gölü sulak alanının doğal ortam koşulları değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda, Eber Gölü
Havzası’nda en önemli sorunun kirlenme ile birlikte su ve yağış yetersizliği olduğu belirtilmiştir. Çalışmada
bu durumun göl sulak alanında sırası ile tuzlanma – çoraklaşma ve kurumaya neden olacağı ifade edilmiştir.
Yıldırım ve Erkal (2008, 2009, 2011 ve 2013) farklı çalışmalarında; RUSLE yöntemi ile Afyon
Ovası’nın batı kesiminde, USLE yöntemi ile Şuhut Alt Havzası’nda ve Akarçay Kapalı Havzası’nın doğu ve
batı kesimlerinde toprak erozyon risk analizleri gerçekleştirmişlerdir. Çalışmalarının sonucunda çalışma
bölgelerine ait seçili yönteme dayalı risk grupları ortaya çıkartılmıştır.
Şener vd. (2010) tarafından Eber ve Akşehir göllerine ait 1975 ve 2008 yılları arasındaki kıyı çizgisi
değişimi incelenmiştir. Çalışma sonucunda Akşehir göl yüzey alanının 1975 – 2006 döneminde % 75,23
azaldığı açıklanmıştır.
Özdemir ve Bahadır (2011) tarafından Eber ve Akşehir göllerine ait hidro – klimatik eğilim analizi
gerçekleştirilmiştir. Çalışmada Eber ve Akşehir göllerindeki seviye değişimleri ile iklim değişimleri arasındaki
ilişkiler incelenmiş ve ortaya çıkartılmıştır.
Yıldırım vd. (2011), Eber ve Akşehir göllerine ait 1975 ve 2009 yılları arasındaki kıyı çizgisi ve su
seviyesi değişimini incelemişlerdir. Çalışma sonucunda, 34 yıllık dönemde, Akşehir göl yüzey alanının % 64,5
ve Eber göl yüzey alanının % 28,4 azaldığı açıklanmıştır. Benzer şekilde çalışma sonuçlarına göre 1975 – 2004
döneminde Akşehir göl seviyesi 2,67 m ve Eber göl seviyesi 2,03 m düşmüştür.
Bahadır (2012), Eber ve Akşehir göllerine ait bütünleşik kıyı yönetimini ele aldığı çalışmasında, her
iki gölün kıyıya ait fiziki coğrafya unsurları ve beşeri faaliyetlerle olan etkileşimlerini ortaya çıkartmıştır.
Çalışmada göllerin bütünleşik kıyı alan yönetimine dikkat çekilmiştir.
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Erkal (2012), Çobanlar Havzası'nda (Afyonkarahisar) toprak erozyonunun değerlendirmiş ve havzaya
ait alansal ve oransal potansiyel erozyon risk tahmini yapmıştır.
Erkal ve Yıldırım (2012), USLE yöntemi kullanarak Sincanlı Alt Havzası’na ait erozyon risk analizini
gerçekleştirmiştir.
Bahadır (2013), Akşehir Gölü’nde alansal değişimleri 1975 – 2010 yılları arasında uzaktan algılama
teknikleri ile incelediği çalışmasında, göl alanının % 66,38 azaldığını tespit etmiştir.
Yıldırım vd. (2015), Akarçay Havzası aşağı kesiminde (Eber – Akşehir Gölleri dolayında) toprak
erozyonunu değerlendirmiş ve beşeri faaliyetlere etkisini ele almışlardır. Proje sonuçları arasında potansiyel
toprak kaybı açısından Eber Havzası’nda % 28, Akşehir Havzası’nda % 33 rakamları ile “çok hafif erozyon”un
etkinliği ortaya çıkartılmıştır.
Çalışmanın amacı, Eber ve Akşehir göllerinde 1990 – 2016 yılları arasında gerçekleşen alansal
değişimleri ortaya çıkartmak ve nümerik veriler yardımıyla yorumlamaktır. Özellikle 1990 tarihinin referans
alınmasının temel nedeni; söz konusu tarihte Eber – Akşehir Projesi kapsamında, Eber Gölü çıkışında yer alan
regülatörün devreye girmesidir. Bu tarihten sonra, Eber Gölü’nün bir terminal göle dönüşümü tetiklenmiş ve
Akşehir Gölü’nün en büyük doğal beslenimi kesilmiştir. Çalışma alanına ait sınır, Eber ve Akşehir göllerine
ana beslenimi sağlayan Akarçay su toplama alanı olarak belirlenmiştir.
2. Veri ve yöntem
Bu çalışmada, temel istatistikî yöntemler ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) bir arada kullanılmıştır.
Çalışma genelinde yapılan hesaplama ve analizlerde, iki temel sayısal girdiden faydalanılmıştır.
Girdilerden ilki Meteorolojik Gözlem İstasyonlarına (MGİ) ve Akım Gözlem İstasyonlarına (AGİ) ait
zaman serileridir. MGİ’lere ait yağış ve sıcaklık klima değerleri ile AGİ’lere ait akım değerleri bir arada
kullanılmıştır. Regülatörün devreye girdiği tarihten sonra seçili parametrelerde herhangi bir anomali olup
olmadığı araştırılmıştır. Bu şekilde göllerdeki alansal değişimler ile yağış, sıcaklık ve akım değişimlerinin bir
arada yorumlanması hedeflenmiştir.
Çalışma genelinde kullanılan istasyonlara ait temel bilgiler ve zaman serilerinin dağılımı Çizelge 2’de
verilmiştir. Söz konusu istasyonların seçilmesinin temel nedenleri; Akşehir – Eber göllerine olan konumları
ve uzun dönem rasat verilerine sahip olmalarıdır.
Çizelge 2. Çalışmada kullanılan gözlem istasyonları ve zaman serileri.
İstasyon adı
Bolvadin
Çay
Çay
Akşehir

Numarası
17796
17793
5477
17239

Akarçay - Bolvadin E11A004

Durum

Tipi

Açık

MGİ

Açık
Kapalı
Açık

MGİ
MGİ
MGİ

Ölçüm Parametresi

Zaman Serisi Aralığı

Aylık ortalama sıcaklık

1968 - 2016

Aylık toplam yağış

1968 - 2011

Aylık ortalama sıcaklık

2001 - 2016

Aylık toplam yağış

2001 - 2012

Aylık ortalama sıcaklık

1984 - 2001

Aylık toplam yağış

1984 - 2001

Aylık ortalama sıcaklık

1960 - 2016

Aylık toplam yağış

1960 - 2016

Kapalı

AGİ

Yıllık ortala akım

1957 - 1998

Eber Gölü Giriş

D11A023

Açık

AGİ

Yıllık ortala akım

1999 - 2010

Eber Gölü Çıkış

D11A001

Kapalı

AGİ

Yıllık ortala akım

1969 - 1983

Çay

D11A021

Açık

AGİ

Yıllık ortala akım

1986 - 2013
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Çalışma genelinde zaman serilerinin başlangıç tarihleri, istasyonlarda düzenli kaydın başladığı ilk yıl
olarak seçilmiştir. Bu şekilde olabildiğince geniş bir zaman aralığı üzerinden analizlerin gerçekleştirilmesi
hedeflenmiştir.
Çay AGİ ve Eber Gölü girişinde yer alan AGİ’ler göle giren toplam yüzeysel akışın belirlenmesi için
oldukça önemlidir. Söz konusu AGİ’ler Eber Gölü’nü besleyen ana su kaynağı olan Akarçay ve Çay üzerinde
yer almaktadır.
MGİ’lere ait eksik veriler aritmetik ortalama yöntemi kullanılarak tamamlanmıştır. İlgili yöntemin
uygulanmasında için eksik verili istasyonun yakınında yer alan üç farklı istasyona ait zaman serileri dikkate
alınmaktadır (Usul, 2013). Bu nedenle, çalışma alanında yer alan seçili MGİ veri setlerine ek olarak havza
dışında yer alan Emirdağ MGİ zaman serilerinden faydalanılmıştır.
Kullanılan diğer temel sayısal girdi, Sayısal Yükseklik Modeli (SYM) ve Landsat uydu
görüntülerinden elde edilmiştir. Çalışmada, 14 Ocak 1990 – 5 Ağustos 2000 – 16 Temmuz 2010 ve 9 Ağustos
2016 yıllarına ait Landsat uydu görüntüleri kullanılmıştır. Uydu görüntülerinin tarihleri seçilirken ait olduğu
hidrolojik yıldaki sıcaklığın en yüksek ve yağışın en az olduğu aylara ait olmasına dikkat edilmiştir. Çalışma
alanına ait 1990 yılındaki tek Landsat uydu görüntüsü Ocak ayına ait olduğu için bu kuralın dışında kalmıştır.
Çalışma bölgesine ait SYM, 30 m piksel çözünürlüklü ASTER GDEM (The Advanced Spaceborne Thermal
Emission and Reflection Radiometer Global Digital Elevation Model)’den elde edilmiştir. Uydu görüntüleri
ve SYM’den itibaren, gerekli olan harita ve altlıklar ArcGIS 10.0 programı kullanılarak üretilmiştir. Buna
paralel olarak hesaplamalara ait nümerik değerlerin elde edilmesi ve gerekli olan alansal hesaplamalar için de
ArcGIS 10.0 programından faydalanılmıştır.
3. Bulgular

Akım

AGİ’lere ait uzun dönem zaman serilerinden itibaren yıllık ortalama akım değerleri hesaplanmıştır.
Akarçay üzerinde, Eber Göl girişinde yer alan AGİ’de, 1957 – 1989 yılları arasında 6,64 m3/sn yıllık ortalama
akım değeri elde edilmiştir. 1995 – 2010 yılları arasında ise aynı AGİ’de 1,90 m3/sn yıllık ortalama akım değeri
hesaplanmıştır.
Eber Göl çıkışında yer alan AGİ sadece 1969 – 1987 yılları arası faaliyette kalmıştır. 1969 - 1983
dönemi boyunca yılda ortalama 2,93 m3/sn akımın akış aşağıya geçtiği tespit edilmiştir. Aynı dönemde ise
Eber Göl girişinde tespit edilen akım yıllık akım ortalaması 5,95 m3/sn’dir (Şekil 4).
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DA11001 AGİ - Eber Göl Çıkışı - (1969 - 1983)
DA11001 AGİ Ortalama Akım (1969 - 1983)
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Haziran Temmuz Ağustos

Eylül

E11A004 AGİ - Eber Göl Girişi - (1969 - 1983)
E11A004 AGİ Ortalama Akım (1969 - 1983)

Şekil 4. Eber Gölü giriş ve çıkışında yer alan AGİ’lerde kaydedilen akım değeri (1969 – 1983).
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Ay

1969 – 1983 yılları arasında Eber Gölü çıkışında ve girişinde yer alan AGİ’de kaydedilen akım verileri
aylara göre incelendiğinde, özellikle Mayıs ayında göle giren su akımı ortalaması ile akış aşağıya geçen akım
ortalamasının birbirine çok yakın olduğu tespit edilmiştir.
Çay AGİ’de ise rasatların alındığı 1986 – 2013 yılları arasında 0,65 m3/sn yıllık ortalama akım değeri
hesaplanmıştır. Söz konusu istasyona ait ortalama akım değeri Akarçay üzerinde yer alan istasyonda
hesaplanan akım değerine göre oldukça düşüktür. Söz konusu oran, Akarçay tarafından göle daha yüksek
miktarda su taşındığının bir göstergesidir.
Akşehir MGİ 1960 – 2016 dönemine ait aylık ortalama sıcaklık zaman serisi incelendiğinde; Ocak ayı
en soğuk ay, Temmuz ayı en sıcak ay ve hesaplanan uzun dönem yıllık sıcaklık ortalaması 12,09oC’dir (Çizelge
3). Aynı istasyon için 1960 – 2016 dönemine ait aylık toplam yağış yüksekliği zaman serisi incelendiğinde;
Aralık ayı en fazla yağış alan ay, Ağustos ayı en az yağış alan ay ve hesaplanan uzun dönem yıllık ortalama
yağış yüksekliği 570,15 mm’dir (Çizelge 4).
Çay MGİ 1984 – 2016 dönemine ait aylık ortalama sıcaklık zaman serisi incelendiğinde; Ocak ayı en
soğuk ay, Temmuz ayı en sıcak ay ve hesaplanan uzun dönem yıllık sıcaklık ortalaması 11,92oC’dir (Çizelge
3). Aynı istasyona ait, 1984 – 2012 dönemi aylık toplam yağış yüksekliği zaman serisi incelendiğinde; Aralık
ayı en fazla yağış alan ay, Ağustos ayı en az yağış alan ay ve hesaplanan uzun dönem yıllık ortalama yağış
yüksekliği 500,07 mm’dir (Çizelge 4).
Çizelge 3. Uzun dönem ortalama sıcaklık dağılımı.
Ay (0C)

Meteoroloji
Gözlem
İstasyonu
Akşehir
Çay
Bolvadin

O
1,06
0,80
0,10

S

M

N

M

H

T

A

E

E

K

Yıl
(0C)

A

2,46 6,38 11,29 15,84 19,85 23,04 22,79 18,60 13,12 7,52 3,16 12,09
2,15 5,90 11,19 15,95 19,89 23,20 23,16 18,83 12,92 6,76 2,34 11,92
1,56 5,35 10,18 15,00 19,19 22,58 22,20 17,85 12,06 6,26 1,99 11,19

Bolvadin MGİ 1968 – 2016 dönemine ait aylık ortalama sıcaklık zaman serisi incelendiğinde; Ocak
ayı en soğuk ay, Temmuz ayı en sıcak ay ve hesaplanan uzun dönem yıllık sıcaklık ortalaması 11,19oC’dir
(Çizelge 3). Aynı istasyon için 1968 – 2011 dönemine ait aylık toplam yağış yüksekliği zaman serisi
incelendiğinde; Nisan ayı en fazla yağış alan ay, Ağustos ayı en az yağış alan ay ve hesaplanan uzun dönem
yıllık ortalama yağış yüksekliği 387,97 mm’dir (Çizelge 4).
Çizelge 4. Uzun dönem ortalama yağış yüksekliği.
Meteoroloji
Gözlem
İstasyonu
Akşehir
Çay
Bolvadin

Ay (mm)
O

S

M

N

M

H

T

A

E

E

K

A

64,13 62,41 65,51 61,04 53,70 42,55 16,70 10,98 20,04 45,51 55,04 72,56
46,74 52,21 59,30 63,96 46,69 29,41 17,04 13,29 15,83 41,01 48,19 66,39
34,86 35,03 37,89 46,10 44,61 36,32 12,19 11,70 14,26 35,60 35,71 43,68

Yıl
(mm)
570,15
500,07
387,97

Eber ve Akşehir gölleri çevresinde bulunan her üç MGİ için uzun dönem ortalama sıcaklık dağılımı
bir arada incelendiğinde; zaman serilerine göre aylık ortalama sıcaklık değerleri hiçbir zaman sıfır santigrat
derecenin altına düşmemiştir. Benzer şekilde istasyonların uzun dönem yağış yüksekleri incelendiğinde;
zaman serilerine göre en çok yağış ilkbahar - sonbahar aylarında düşmekte, en az yağış ise yaz aylarında
kaydedilmektedir.

866

1990 – 2016 yılları arası Akşehir MGİ’ye ait yağış - sıcaklık değişimi Şekil 4a’da verilmiştir. Yirmi
altı yıllık dönem boyunca hesaplanan yıllık yağış yüksekliği, uzun dönem (1960 – 2016) yıllık yağış
yüksekliğinden % 8,64 daha düşüktür. Aynı döneme ait yıllık sıcaklık ortalaması ise uzun dönem (1960 –
2016) ortalamasının % 1,74 üzerindedir (Şekil 4a).
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Şekil 4. (a) 1990 – 2016 Akşehir MGİ yağış ve sıcaklık dağılımı. (b) 1990 – 2012 Çay MGİ yağış ve sıcaklık dağılımı.
(c) 1990 – 2011 Bolvadin MGİ yağış ve sıcaklık dağılımı.
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1990 – 2012 yılları arası Çay MGİ’ye ait yağış – sıcaklık değişimi Şekil 4b’de verilmiştir. Yirmi iki
yıllık dönem boyunca hesaplanan yıllık yağış yüksekliği, uzun dönem (1984 – 2012) yıllık yağış yüksekliğine
paraleldir. Aynı döneme ait yıllık ortalama sıcaklık değeri ise uzun dönem (1984 – 2016) ortalamasının % 1,03
üzerindedir (Şekil 4b).
1990 – 2011 yılları arası Bolvadin MGİ’ye ait yağış - sıcaklık değişimi Şekil 4c’de verilmiştir. Yirmi
bir yıllık dönem boyunca hesaplanan yıllık yağış yüksekliği, uzun dönem (1968 – 2011) yıllık yağış
yüksekliğinden %1 daha fazladır. Aynı döneme ait ortalama yıllık sıcaklık değeri ise uzun dönem (1968 –
2016) ortalamasının % 3,38 üzerindedir (Şekil 4c).
1990 sonrası döneme ait Akşehir, Bolvadin ve Çay istasyonları yağış zaman serilerinin analizine göre,
sadece Akşehir MGİ’de azalma kaydedilmiştir. Her üç istasyon sıcaklık zaman serilerine göre sıcaklık
değerlerinde % 1 ila % 3 arasında değişen oranlarda artış yaşanmıştır.
1990 – 2016 yılları arasında Eber Gölü’nde meydana gelen alansal değişim Şekil 5’de verilmiştir.
Alansal değişim trendi 1990 – 2000 arasında büyüme, 2000 – 2010 arasında küçülme ve 2010 – 2016 arasında
büyüme şeklindedir (Şekil 5).

Şekil 5. Eber Gölü alansal değişimi (1990 – 2016).

1990 – 2016 yılları arasında Akşehir Gölü’nde meydana gelen alansal değişim Şekil 6’de verilmiştir.
Alansal değişim trendi 1990 – 2000 arasında küçülme, 2000 – 2010 arasında küçülme ve 2010 – 2016 arasında
küçülme şeklindedir (Şekil 6).
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Şekil 6. Akşehir Gölü alansal değişimi (1990 – 2016).

1990 – 2016 yılları arasında Eber Gölü, referans alınan 1990 yüzey alanına göre % 2,30 oranında
büyümüştür. Aynı dönemde Akşehir Gölü, referans alınan 1990 yüzey alanına göre % 71,23 oranında
küçülmüştür (Çizelge 5).
Çizelge 5. Eber ve Akşehir gölleri alansal değişimi (1990 – 2016).

Yıl

Eber Gölü
Yüzey alanı (km )
2

Aksehir Gölü

Değişim (%)

Yüzey alanı (km2) Değişim (%)

1990

105,28

2000

136,78

29,92

202,96

-29,50

2010

95,63

-9,17

101,99

-64,57

2,30

82,82

-71,23

2016

107,7

287,87

4. Tartışma ve sonuç
Başlangıcı üzerinde hemfikir olunmamasına rağmen, içinde bulunduğumuz Antroposen devrinde veya
çağında, insanoğlu tarafından hidrolojik çevrim sistemi üzerinde oluşturulan baskı yadsınamaz boyutlardadır.
Hatalı su kaynakları yönetim uygulamaları sonucunda, yerüstü su kaynakları miktar ve kalitesinde
değişiklikler olmaktadır.
Bu çalışma, insanoğlu tarafından gerçekleştirilen hatalı su kaynakları yönetim uygulamaları
sonucunda, sulak alanlarda meydana gelen değişimi seçili bir örneklem üzerinde incelemeyi ve nümerik
verilere ulaşarak yorumlamayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda Eber ve Akşehir gölleri örneklem olarak
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seçilmiştir. Çalışmada, Eber ve Akşehir göllerinde 1990 – 2016 yılları arasında gerçekleşen alansal değişimler
ortaya çıkartılmıştır.
Eber – Akşehir Projesi kapsamında, Eber Gölü büyük bir rezervuara dönüştürülmeye çalışılmaktadır.
Eber Gölü’nün çıkışına inşa edilen regülatör ile Akşehir Gölü’ne olan doğal akım kesilmiştir. Özellikle taşkın
dönemlerinde, taşkın suyunu Akşehir Gölü’ne taşıyan Taşköprü Çayı güncel olarak hidrolojik sistemdeki
görevini yerine getirememektedir.
1990 yılından sonraki dönemde, Akşehir MGİ’de kaydedilen yağış miktarı uzun dönem ortalamasına
göre % 8,64 azalmıştır. Aynı dönemde Çay ve Bolvadin MGİ’lerde kaydedilen yağış değerlerinde büyük bir
anomali gözlenmemiştir. Bir başka ifade ile regülatörün devreye girdiği ve hidrolojik sisteme müdahale
edildiği yıldan günümüze, Akşehir Alt Havzasına düşen yağış miktarı azalırken, Çay ve Bolvadin Alt
Havzaları’na düşen yağış miktarında önemli bir değişiklik olmamıştır.
MGİ’lere ait yıllık sıcaklık ortalamaları, uzun dönem sıcaklık ortalamalarına göre % 1 ila % 3 arasında
değişen oranlarda artmıştır. Söz konusu artışın doğrudan göllerin yüzey alanlarında gerçekleşen buharlaşmayı
arttırdığı düşünülmektedir. Fakat bu konudaki rasat değerlerine ulaşılamadığı için bu düşünce sayısal olarak
desteklenememektedir.
Tezcan (2002), göllerin bütçesinde yeraltı suyu kökenli (YAS) beslenimin ihmal edilebilir orana sahip
olduğu açıklamıştır. Akşehir Göl bütçesindeki en önemli girdilerinin başında Eber Gölü’nden gelen akım yer
almaktadır (Tezcan, 2002).
Eber Gölü çıkışında yer alan AGİ, doğrudan gölden akış aşağıya geçen su akımının belirlenmesi
açısından önemlidir. Göl giriş ve çıkışında yer alan AGİ’lere ait 1969 – 1983 yılları arasındaki akım verileri
incelendiğinde, özellikle Mayıs ayında göle giren ve çıkan akım değerleri birbirine paraleldir. Bu durum önceki
aylara ait akım verileri bir arada değerlendirildiğinde, fazla akımın Taşköprü Çayı ile Akşehir Gölü’ne doğal
olarak geçtiği anlaşılmaktadır. Söz konusu dönem sayısal olarak incelendiğinde, göle giren ortalama yıllık
akımın %49’u akış aşağıya, Taşköprü Çayı’na geçmiştir.
Eber Gölü’nü besleyen yerüstü suların en önemlileri kuşkusuz Akarçay’dır. 1995 – 2010 yılları
arasında Akarçay’dan göle gelen yıllık ortalama akım miktarı (m3/sn), 1957 – 1989 dönemine göre %71
oranında azalmıştır. Buna rağmen Eber Göl yüzey alanı 1990 sonrasında artış eğilimi sergilemiştir.
Genel olarak, 1990 – 2016 döneminde Eber Gölü yüzey alanı % 2,30 oranında büyümüştür. Aynı
dönemde Akşehir Gölü yüzey alanı ise % 71,23 oranında küçülmüştür.
Tüm bu veriler ışığında Eber Gölü yüzey alanındaki artışın, büyük oranda regülatöre bağlı olarak akış
aşağıya bırakılmayan su kökenli olduğu düşünülmektedir. Bu düşünceyi gözlem istasyonlarına ait rasat verileri
de desteklemektedir. Benzer şekilde, Akşehir Gölü’nde yaşanan alansal azalmanın kökeninin, akış aşağıya
bırakılmayan su ile Akşehir Havzasına düşen yağıştaki azalmaya bağlı olduğu düşünülmektedir.
1990 öncesi Türkiye’nin en büyük beş gölü arasında yer alan Akşehir Gölü beslenimi için sadece
Akşehir Alt Havzası’na düşen yağışların yeterli olamayacağı açıktır. Bu kapsamda, kapalı havzayı drene eden
ana ve yan kollar tarafından Eber Gölü’nde depolanan suların doğal olarak Akşehir Gölü’ne akışına ivedi
olarak izin verilmelidir.
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