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Öz: Drenaj havzasının morfolojik analizi, drenaj havzasının jeo-hidrolojik davranışını anlamakta önemli bir rol
oynamaktadır ve havzada hüküm süren iklim, jeoloji, jeomorfoloji ve yapısal özellikleri ifade etmektedir. Ayrıca drenaj
havzasının morfolojik analizi, madde ve enerji arasındaki ilişkiden elde edilen dinamik dengenin durumunu da tam olarak
açıklamaktadır. Bu çalışmada, Burdur Gölleri Havzası’nın jeo-hidrolojik özelliklerini değerlendirmek için Coğrafi Bilgi
Sistemi (CBS) teknikleri uygulanmıştır ve havza sınırı, havza alanı ve çevresi, akış yönü, drenaj ağı, yükselti, eğim ve
bakı gibi havzanın morfolojik karakteristik özelliklerinin belirlenmesinde kullanılmıştır. Burdur Gölü, Türkiye’nin 135
uluslararası önemli sulak alanından ve 14 Ramsar alanından biridir ve küresel iklim değişikliği ve aşırı kullanımdan
ciddi olarak etkilenmektedir. 1980’li yılların ikinci yarısından itibaren başlayan önemli göl seviyesi azalımları dramatik
biçimde devam etmektedir. Kapalı bir havza olan Burdur Havzası’nın en düşük kotlarını kaplayan gölün beslenimi; yağış,
yüzeysel akışlar ve yeraltısuyu içe akışı ile olmakta, boşalım ise sadece göl yüzeyinden buharlaşma yoluyla
gerçekleşmektedir. Havzanın morfolojik analizi ve Sayısal Yükseklik Modeli (SYM) üretiminde; ArcGIS 10.5 yazılımı,
Mekansal Analiz ve Üç Boyutlu Analiz eklentilerinden yararlanılmıştır. Çalışma ayrıca, CBS temelli morfolojik analizin
coğrafya eğitimi çalışmalarında etkin bir araç olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmalar, havzaların jeomorfolojik
kararakteristiklerinin belirlenmesinde ve sürdürülebilir bütüncül nehir havzası yönetimi çalışmalarında yetenekli ve
faydalıdır.
Anahtar Kelimeler: CBS, Burdur Gölleri Havzası, Havza morfolojisi, Mekansal analiz, Coğrafya eğitimi.

Abstract: The morphologic analysis of the drainage basin can play an important role in understanding the geohydrological behavior of drainage basin and expresses the prevailing climate, geology, geomorphology and structural
properties of the catchment. The morphologic analysis of a drainage basin also expresses fully the state of dynamic
balance that has been attained due to relations between matter and energy. In the present study, morphologic analysis
has been carried out using Geographical Information System (GIS) techniques to assess the geo-hydrological
characteristics of Burdur Lakes Basin and an attempt has been made to identify the morphologic characteristic features
of the basin as: basin boundary, drainage area and perimeter, flow direction, drainage network, elevation, slope and
aspect. Burdur Lake is one of the 135 internationally significant wetland and 14 Ramsar areas of Turkey, and seriously
impacted under the effects of global climate change and overexploitation. Significant lake level declines which began in
the second half of the 1980’s continue dramatically. Covering the lowest elevations in the endorheic Burdur Basin, lake’s
recharge is by precipitation, surface flows and groundwater inflow, and discharge is only by evaporation from the lake
surface. ArcGIS 10.5 software, Three Dimensional Analyst and Spatial Analyst extensions were utilized in the generation
of the morphologic analysis and Digital Elevation Model (DEM) of the basin, respectively. The study also revealed that
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morphologic analysis based on GIS is an efficient tool for geographical education studies. These studies are capable and
useful for identifying the geomorphologic characteristics of the basins and implementing sustainable integrated river
basin management studies.
Keywords: GIS, Burdur Lakes Basin, Watershed morphology, Spatial analyst, Geography education.

1. Giriş
Coğrafya, insanın içinde yaşamış olduğu çevrenin koşullarını ve doğa-insan arasındaki etkileşimi
incelerken, olayları soyut bir biçimde ele almamaktadır. Somut veriler ışığında üç temel ilkesinden olan
nedensellik, ilgi ve dağılış ile bir coğrafi olayın nedenini, ne ile ilgili, bağlantılı olduğunu ve dağılışını ortaya
koymaktadır. Bu ilkelerden dağılış ilkesi ise, coğrafya bilimine özgü olmakla beraber, sadece coğrafya bilimi
tarafından kullanılmaktadır. Coğrafya biliminde somut veriler çok önemli olduğu için, bir coğrafi araştırmada
verilerin hızlı ve doğru bir şekilde toplanması oldukça önemlidir (Yomralıoğlu, 2009).
Coğrafya, sürekli değişen beşeri ve fiziki koşulları “mekan” kavramında değerlendirerek, arasındaki
ilişkiyi yorumlayıp, sonuca varmaktadır. Bu değişen koşullar dinamiktir ve her geçen gün bilgi iletişim
teknolojilerinin de gelişmesi ile koşullar daha sık değişime uğramaktadır. Bu sebeple, her bilim gibi coğrafya
bilimi de dinamik bir şekilde gelişime uğramış ve teknolojiyi temel almıştır. Temel aldığı teknolojilerin en
başında Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) gelmektedir (Lee ve Bednarz, 2009).
CBS uygulamaları günümüzde hem kurumsal hem de bireysel ölçekte birçok alanda aktif olarak
kullanılmaktadır. CBS uygulamalarının coğrafi çalışmalarda sağladığı katman yapısındaki kullanım kolaylığı;
kısa zamanda kaliteli veri üretimini ve bu verilerin güvenilir yöntemlerle sorgulanarak, analiz edilmesini ve
değerlendirilmesini de beraberinde getirmektedir. Çalışmanın konusu olan, havzaların morfolojik
özelliklerinin belirlenmesinde çoklu katman kullanılmaktadır. Bu nedenle, katmanlar üzerinde yapılacak olan
analizlerin kısa sürede ve etkili bir biçimde yapılması CBS yazılımları kullanımını gerektirmektedir. Bununla
birlikte CBS, coğrafya biliminin artarak ilerleyebilmesi için elde edilen veri ve bulguların kolaylıkla bir sonraki
çalışmaya aktarılmasında ve verilerin coğrafya öğretiminde aktif ve etkin olarak kullanılmasında büyük önem
arz etmektedir. Eğitim planlanmasından, eğitim süreçlerine kadar CBS’yi sistemle bütünleştirmek mümkündür
(Linn, vd., 2005). Eğitimde özellikle coğrafi sorgulama becerisinin öğrencilere kazandırılması amacıyla
coğrafya dersleri başta olmak üzere birçok alanda CBS’den faydalanılmaktadır. CBS; öğrencilerin düşünme,
veri analizi, problem çözme, coğrafi bilgiye ulaşma ve coğrafi sorgulama becerilerinin gelişmesini destekleyen
önemli bir araç olarak değerlendirilmelidir (Kerski, 2000, 2003, 2008; West, 2003).
Çalışma alanı olarak seçilen, kapalı bir havza olan Burdur Gölleri Havzası’nın en düşük kotlarını
kaplayan Burdur Gölü’nün beslenimi; yağış, yüzeysel akışlar ve yeraltı suyu içe akışı ile olmakta, boşalım ise
sadece göl yüzeyinden buharlaşma yoluyla gerçekleşmektedir (Şekil 1). Burdur Gölü’nün kendine özgü bir
ekolojisi olup, önemli endemik türlere ev sahipliği yapmaktadır. Burdur Gölü, Türkiye’nin 135 uluslararası
önemli sulak alanından ve 14 Ramsar alanından biridir. Küresel iklim değişikliği ve gölün su kaynaklarının
aşırı kullanımından ciddi olarak etkilenmektedir. 1980’li yılların ikinci yarısından itibaren başlayan önemli
göl seviyesi azalımları dramatik biçimde devam etmektedir. Yapılan çalışmalar; Burdur Gölü’nü besleyen
kaynakların, tarımsal ve içme suyu amaçlı kullanılmasından olumsuz bir şekilde etkilendiğini göstermektedir.
Çalışmanın amacı, coğrafi açıdan önem arz eden Burdur Gölleri Havzası’nın morfolojik özelliklerinin
belirlenmesinde CBS’nin önemli, etkin bir araç olduğunu ve işlevselliğini ortaya koymak ve kalıcı izli
öğrenmede CBS’nin ortaöğretimde yaygın kullanımına dair önerilerde bulunmaktır.
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Şekil 1. Burdur Gölleri Havzası lokasyon haritası.

Burdur Göllleri Havzası sınırları içinde; Burdur, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta ve Antalya olmak
üzere toplam 5 ilin idari sınırı bulunmaktadır. Burdur Gölleri Havzası; Isparta İli’nin Keçiborlu, Atabey,
Gönen, Burdur İli’nin Merkez, Karamanlı, Kemer, Tefenni, Yeşilova, Denizli İli’nin Çardak, Afyonkarahisar
İli’nin Evciler, Başmakçı ve Dazkırı ilçelerini kapsamaktadır. Devlet Su İşleri’nin belirlediği alt havza
sınırlarına göre, Burdur Gölleri Havzası 8 adet alt havzaya ayrılmıştır (Şekil 1). En önemlileri: Burdur Gölü
Alt Havzası, Dazkırı-Başmakçı Ovası, Yeşilova-Salda Ovası, Tefenni-Karamanlı Ovası (Bozçay Vadisi
Havzası)’dır.
2. İlgili Çalışmalar
Şener, vd., (2005), Burdur Gölü’nün 1975 ve 2002 yılları arasında kıyı çizgisindeki değişimleri
belirlemek için farklı uydu görüntülerinden yararlanmış, göl yüzey alanının 1975 yılında 210 km² iken, 2002
yılında 153 km²’ye düştüğünü saptamıştır. Burdur göl yüzey alanındaki azalımın, 1988 yılında başlayan kurak
dönem ile doğrudan ilişkili olduğunu, ancak 1995 yılından itibaren Burdur Gölü havzasında yağışlı döneme
geçilmesine rağmen, gölü besleyen hemen hemen bütün dereler üzerinde 1995’e kadar barajların yapılmış
olması nedeniyle, göl alanında seviye yükselimi olmadığını vurgulamıştır.
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Kahraman (2007), havzadaki fay hatlarının kuzeydoğu-güneybatı yönlü olduğunu ve fay hatlarının
içinde kalan akarsu vadilerinin batı yamaçlarında kütle hareketlerinin daha yoğun olduğunu ve göl
jeomorfolojisi açısından önemli olduğunu ortaya koymuştur.
Şener, vd., (2005) ve Davraz ve Karagüzel (2008), Keçiborlu Ovası’nda yeraltısuyu akımının Burdur
Gölü’ne doğru olduğunu ve havzadaki tarımsal su kullanımına olan yoğun talebi ve olumsuz sonuçlarını
açıklamışlardır.
Yiğitbaşıoğlu (2009) detaylı raporunda ve Yiğitbaşıoğlu ve Uğur (2010), Burdur Gölü Havzası’nın
arazi kullanım özelliklerinin Burdur Gölü üzerindeki etkisini saptamak ve çözüm önerileri sunmak amacıyla
yaptıkları çalışmada; Fethiye-Burdur fay zonundaki grabenleşme hareketi ile oluşan Burdur Gölü Havzası’nın
kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzandığını, dışa akışı olmadığını, havzanın en çukur yerini Burdur Gölü’nün
kapladığını, Göller Yöresi’nde yer alan 3. büyük göl olduğunu ve önemini ifade etmişlerdir. Ayrıca, göl
suyunun kalite özelliğinden dolayı çok sınırlı sayıda su içi canlısı yaşadığına ve her yıl çok sayıda kuşun göç
mevsiminde gölü ziyaret ettiğine ve gölün uluslararası önemine vurgu yapmışlardır. Bununla birlikte, gölün
ciddi oranda kirlilik ve göl seviyesindeki önemli azalma olmak üzere, iki büyük sorununun olduğuna işaret
etmişlerdir. Bu sorunların, havzadaki arazi kullanımındaki yanlışlıklardan ve yanlış planlamadan
kaynaklandığı belirtilmiştir.
Ataol (2010), Burdur Gölü’nün son 20 yılda suyunun yaklaşık dörtte birini kaybettiğini ve su
seviyesindeki azalımın günümüzde de devam ettiğini açıklamıştır. Sorunun büyük ölçüde, göl havzasındaki
sulama projeleri için çok büyük miktarda suyun doğal döngüsünden çıkarılmasından kaynaklandığını, mevcut
yüzeysel sulama yöntemi yerine basınçlı (damla ve yağmurlama) sulamanın kullanılması halinde tasarruf
edilecek su miktarının, gölün yıllık su kaybının bir buçuk katı olduğunu vurgulamıştır.
Bahadır ve Özdemir (2011), Burdur Gölü Havzası’nın yapısal özelliklerini, oluşum mekanizmasını ve
morfolojik şekillerini, ana morfolojik üniteler ve oluşum süreçlerine göre sınıflandırarak açıklamışlardır.
Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği (2014), tarafından hazırlanan raporda Burdur Gölü
Havzası’nın jeolojik, jeomorfolojik, klimatolojik, biyolojik özellikleri ve yerleşim alanlarının sosyo-ekonomik
durumu incelenmiş ve Burdur Gölü ekosisteminin devamlılığı için kriterler belirlenmiştir.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü (2015), tarafından hazırlanan Burdur
Gölü Alt Havzası Eylem Planı’nda, göller bölgesinde yer alan Burdur Gölü’nün son yıllardaki önemli su
seviyesi azalımları nedeniyle tehdit altında olduğu ifade edilmiş ve göl su seviyesi azalımı sebeplerinin
araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, dokuz adet tedbir belirlenmiş ve bu tedbirlerin uygulanması sürecinde;
ihtiyaç duyulacak her türlü bilginin temini, eylem planının izlenerek sonuçlarının değerlendirilmesi ve bu
kapsamda bilgilendirme, işbirliği ve koordinasyon toplantılarının düzenlenerek uygulamaların yakından
takibinin Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nca gerçekleştirileceği, bununla birlikte, gerektiğinde Havza Eylem
Planı’nda değişiklik ve güncelleme yapılması görevlerinin Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın
koordinasyonunda yürütüleceği ifade edilmiştir.
Özgen ve Oban Çakıcıoğlu (2009), coğrafya eğitiminde CBS kullanımının; öğrenime, cinsiyete,
öğrencilerin bilgisayar kullanım alışkanlığına ve ortaöğretim bölüm mezuniyetine göre eğitimde etkisinin olup,
olmadığını belirlemeyi amaçlamışlardır. Çalışmada, ön ve son test uygulanan deney ve kontrol gruplarında
genel olarak anlamlı bir fark bulunmuş ve coğrafya öğretiminde CBS destekli ders sunum yönteminin, klasik
yönteme göre bilgisayar kullanımına alışkın olan öğrencilerde daha başarılı olduğu izlenmiştir.
3. Materyal ve Yöntem
Bu çalışmada, Burdur Gölleri Havzası’nın 1/25 000 ölçekli 102 adet topoğrafik haritası Harita Genel
Komutanlığı’ndan temin edilmiş olup, havzanın Sayısal Yükseklik Modeli (SYM) ArcGIS 10.5 yazılımının
Üç Boyutlu Analiz eklentisiyle üretilmiştir. Burdur göl alanının belirlenmesinde, uzaktan algılama teknikleri
kullanılarak 1984 yılı ve 2015 yılı Landsat uydu görüntülerinden yararlanılmıştır. Morfolojik analizler ve
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drenaj ağı özelliklerinin belirlenmesinde; fiziki, kabartı, eğim ve bakı haritası üretiminde Üç Boyutlu Analiz
eklentisi kullanılmıştır. Akım yönü, su toplanma alanı ve drenaj haritası çalışmalarında ise Mekansal Analiz
eklentisinden faydalanılmıştır. Bir drenaj havzasının morfolojik analizi, drenaj havzasının jeo-hidrolojik
davranışını anlamakta önemli rol oynamaktadır ve havzada jeoloji, jeomorfoloji ve yapısal özellikleri ifade
etmektedir.
3.1.

Çalışma Alanının Fizyografik Özellikleri

Burdur Gölleri Havzası, Fethiye-Burdur fay zonunun etkisi altındadır. Bu fay zonu, çoğu yerde tek bir
yapısal çizgi halinde olmayıp, birbirine paralel gelişmiş kesikli uzanıma sahip segmentlerden oluşmuştur.
Burdur Gölleri Havzası, bu zonda yer alan kuzeydoğu-güneybatı uzantılı iki adet depresyondan oluşmaktadır
(Şekil 2). Bu depresyonlar, birbirine paralel uzanmakta ve Söğüt Dağı ile birbirinden ayrılmaktadır. Birbirine
paralel uzanan ve Söğüt Dağı ile birbirinden ayrılan bu depresyonlardan güneyde olan depresyonda Burdur
Gölü, Yarışlı Gölü, Salda Gölü, Karataş Gölü ve Karamanlı Gölü, ilgili depresyonun kuzeybatısında kalan
diğer depresyonda ise Acıgöl yer almaktadır (Şentürk ve Yağmurlu, 2003).

Şekil 2. Burdur Gölleri Havzası fiziki haritası.

Burdur Gölleri Havzası’nın en alçak yeri 783 m ile Burdur Gölü’nün bulunduğu çanağın en derin
noktası olup, en yüksek noktası ise 2784 m yükseltiye sahiptir. Havza; batıda Eşeler, Maymun Dağları, doğuda
Kestel, Çatak Dağları, güneyde Rahat, Koru Dağları, kuzeyde ise Boz ve Akdağlar’ın su ayrım çizgileri
arasında yer almaktadır. Burdur Gölleri Havzası sularını denize ulaştıramayan bir kapalı havza konumundadır
(Ataol, 2010).
Burdur Gölleri Havzası, karasal ile Akdeniz iklimi arasında bir geçiş bölgesindedir. Havza daha çok
karasal ikliminin etkisi altındadır. Kışlar soğuk ve yağışlı, yazlar ise sıcak ve kurak geçmektedir. Havzanın
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yıllık yağış miktarı Akdeniz iklimine göre oldukça düşük olup, ortalama sıcaklık değerleri ise karasal iklime
yakındır. Ayrıca havzada yüzey akışlarının büyük bir bölümü, sağanak yağış karakterindeki yağışlarla
meydana gelmektedir.
Bitki örtüsünde; step formasyonu, meşe ağırlıklı bazı maki türleri ile, yükseltinin artmasıyla da
karaçam görülmeye başlar. Özellikle Burdur Gölü’nün kuzeyinde yer alan dağların yüksek kesimlerinde
karaçam ormanı hakim bitki örtüsüdür (Yiğitbaşıoğlu ve Uğur, 2010).

Şekil 3. Burdur Gölleri Havzası kabartı ve fay haritası.

Burdur Gölleri Havzası’nda; dağların, tektonik depresyonların, aktif fayların uzanış doğrultularının
uyumu net bir şekilde görülmektedir (Şekil 3). Benzer olarak, Acıgöl ve Burdur Gölü’nün uzanış doğrultusu
havzadaki jeolojik formasyonlarla uyumludur. Havzada bulunan tektonik depresyonlar, eğimin diğer alanlara
göre daha düşük olduğu alanlardır. Eğimin arttığı alanlar havzadaki faylar ile uyumludur. Havzanın
kuzeybatısında kalan depresyonda eğim kırıklıkları net bir şekilde ortaya çıkmaktadır (Şekil 4). Bu eğim
kırıklıkları, depresyona uyumlu şekilde kuzeydoğu-güneybatı doğrultuludur. Fay hatlarında gelişen akarsu
vadilerinin batı yamaçlarında, tektonizma ile ilişkili kütle hareketlerinin daha yoğun olduğu izlenmektedir
(Kahraman, 2007).
Burdur Gölleri Havzası’nda kuzey yamaçlarda kuzeybatı, güney yamaçlarda ise güneydoğu yönlü
bakının baskın olması dikkat çekmektedir (Şekil 5). Genel olarak, yamaçların bakısı, depresyonların uzanış
yönleriyle dolayısıyla havza tektoniğiyle uyumludur. Bakı, eğim ve diğer fiziki uyumluluklar göz önüne
alındığında, havza jeomorfolojisinin ve jeomorfolojik özelliklerin oluşumunda tektonizmanın hakimiyeti
izlenmektedir.
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Şekil 4. Burdur Gölleri Havzası eğim haritası.

Şekil 5. Burdur Gölleri Havzası bakı haritası.
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3.2. Çalışma Alanının Hidrolojik Özellikleri
Burdur Gölleri Havzası’nda akarsular genel olarak yüzey akışları ile beslenmektedir. Havzada büyük
akarsular bulunmamaktadır ve mevcut akarsuların rejimleri oldukça düzensizdir. Dere ve çay niteliğindeki
küçük akarsuların bir bölümü göllere dökülürken, bir bölümü de düdenlerde kaybolmaktadır. Burdur Gölleri
Havzası kapalı bir havza özelliği gösterdiği için, yüksek dağlardan doğan veya yüzey akışı ile harekete geçen
akarsular, havzadaki depresyon alanlarına doğru bir akım göstermektedir (Şekil 6). Ayrıca yüzey akışlarının
akım yönleri incelendiğinde, bakı ile uyumlu olarak, güney yamaçlarda güneydoğu, kuzey yamaçlarda ise
kuzeybatı yönlü olduğu görülmektedir.
Havzada hakim akım rejimi eğimin az olduğu depresyon alanlarını su toplanma alanı haline getirmiştir
ve tektonik depresyonlarda biriken su, göl oluşumlarına neden olmuştur (Şekil 7). Havzadaki su döngüsü
yağış- yüzey akışı- buharlaşma şeklinde olduğu için tarım, içme suyu, sanayi suyu gibi kullanımlardan göl
seviyeleri büyük ölçüde etkilenmektedir.

Şekil 6. Burdur Gölleri Havzası akım yönü haritası.
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Şekil 7. Burdur Gölleri Havzası su toplanma haritası.

Burdur Gölleri Havzası’nın başlıca akarsuları; Bozçay, Keçiborlu, Değirmen Deresi’dir (Şekil 8). Bu
akarsular, sularını Burdur ve Salda Gölü’ne boşaltmaktadırlar. Eren Çayı (Bozçay), havzanın en büyük
akarsuyudur. Güneyde yer alan Rahat Dağı eteklerindeki kaynaklardan başlayarak, Karataş Gölü tahliye
ayağını da alarak, kuzeyde Burdur Gölü’ne doğru akmaktadır. Keçiborlu Çayı, havzanın kuzeyindeki Eren
Tepesi eteklerinden çıkmaktadır. Keçiborlu ilçe merkezine gelmeden, yan dere ve kaynak sularıyla birleştikten
sonra Burdur Gölü’nün kuzeyindeki ovada sığ yatakta akarak göle ulaşmaktadır. Değirmen Deresi, havzanın
batısında Büyükkurtulan tepesinin eteklerinden çıkar ve güneye akarak Salda Beldesi’nin güneybatısındaki
kaynak sularını da alarak, Salda Gölü’ne ulaşmaktadır. Salda Gölü, tektonik bir göl olup, Göller Bölgesi’nin
en derin gölüdür (128 m). Salda Gölü 1989 yılında Doğal Sit Alanı statüsü almıştır. Salda Gölü suyunda az da
olsa tuzluluk bulunmaktadır. Yarışlı Gölü, Burdur İli sınırları içerisinde ve Burdur Gölü’nün güneybatısında
yer alır. Yarışlı Gölü, Burdur Gölü’nün paleo uzantısı şeklindedir ve yüksek, sığ bir göldür. Yarış Gölü su
seviyesi yıl boyunca büyük değişiklikler göstermekte olup, ortalama derinliği 3-4 m’dir. Acıgöl, Denizli
Çardak ilçesinde yer alan ve sığ bir tektonik göl olan Acıgöl dağlardan gelen yüzeysel akımlarla, kaynak
sularıyla ve doğudan Başmakçı tarafından gelen Kocaçay’ın sularıyla beslenir. Acıgöl, Tuz Gölü’nden sonra
Türkiye’nin ikinci en tuzlu gölüdür. Karataş Gölü, Burdur İli’nin güneyinde Boz Çay Vadisi’nde bulunan sığ
bir tatlı su gölüdür. Özellikle batı kısmında yoğun sazlıkların bulunduğu sulak alan, güney kısmında DSİ
tarafından yapılan seddelerle kısmen bir baraj gölü görünümündedir. Etrafındaki dağlardan beslenen göl,
suyunu Burdur Gölü’nü besleyen ana kaynaklardan biri olan Bozçay’a boşaltır. Karataş Gölü 2006 yılında
Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olarak ilan edilmiştir. Burdur Gölü, Türkiye’nin yedinci büyük gölü olup,
adını Burdur İli’nden almıştır. Dışa akışı olmayan (endoreik) Burdur Gölü’nün suları tuzludur (Na-SO4HCO3). Gölün maksimum derinliği ise 66-100 m arasında değişmektedir.
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Şekil 8. Burdur Gölleri Havzası drenaj haritası.

Burdur Gölü’nde önemli endemik türler yaşamaktadır. Bununla birlikte, göçmen kuşların uğrak yeri
olan Burdur Gölü uluslararası alanda önemli bir sulak alandır. Küçük bir kapalı havzada yer alan ve göle
güneybatıdan giriş yapan Bozçay ile birlikte birkaç küçük dereyle beslenmektedir. Burdur Gölü’nü besleyen
derelerin önemli bir kısmı yazın kurumaktadır. Genel olarak, göl seviyesi yağışlı mevsimlerde yükselmekte,
yaz aylarında ise buharlaşma nedeniyle azalmaktadır (Irlayıcı, 1998). Tektonizma kontrolündeki Burdur
Gölü’nün göl seviyesinde yaşanan alçalma, 1980’li yılların ikinci yarısından itibaren küresel iklim değişikliği,
yanlış arazi kullanımı, su kaynaklarının içme ve tarım suyu olarak kullanılması sonucu hızlanmış ve
günümüzde göl için hayati seviyeye ulaşmıştır (Yiğitbaşıoğlu ve Uğur, 2010). Şekil 9 ve 10’da Burdur
Gölü’nün 1984 ve 2015 yıllarına ait sayısal alan verileri, Burdur Gölü’nün kritik su seviyesi değişimini açık
bir şekilde göstermektedir. Çok hassas olmayan uydu görüntüsü verilerinin analizi sonucunda; 1984 yılında
205 km² olan göl yüzey alanı, 2015 yılında 64 km² azalarak 141 km²’ye düşmüş olup, yaklaşık %31’lik bir
azalma hesaplanmaktadır.

Şekil 9. Burdur Gölü yüzey alanı (1984).

Şekil 10. Burdur Gölü yüzey alanı (2015).
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4. Sonuç
Bu çalışmada, tektonizma kontrollü Burdur Gölleri Havzası’nın jeo-hidrolojik özelliklerini
değerlendirmek amacıyla CBS aracı; havza sınırı, havza alanı ve çevresi, akım yönü, su toplanma alanı, drenaj
ağı, yükselti, eğim ve bakı gibi havzanın morfolojik karakteristiklerinin belirlenmesinde kullanılmıştır. İlgili
çalışmalar, havzaların jeomorfolojik ve hidrolojik karakteristiklerinin belirlenmesinde ve sürdürülebilir
bütüncül nehir havzası yönetimi çalışmalarında yetenekli ve faydalıdır. Coğrafya eğitimi çalışmalarında kalıcı
izli öğrenmede CBS temelli morfolojik analizin etkin bir araç olarak kullanımı sağlanmıştır. Hızlı nüfus
artışına bağlı olarak artan su ihtiyacıyla birlikte, uygun kaynak yetersizliği, aşırı kullanım ve kirlilik
problemleri nedeniyle yaşanan sorunlar, havza bazında sürdürülebilir, bütüncül su kaynakları yönetiminin
önemini artırmıştır. Çözüm önerisi olarak; ülkemizde su kanunu ivedilikle çıkarılmalı, etkin katılımcı
yaklaşımlı, bütüncül havza yönetimi anlayışı getirilmelidir.
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