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Öz: Türkiye 1950’lerden itibaren şehirleşme sürecine girmiştir. Kırsal alanlara göre iş potansiyelinin yüksek olması
şehirlerin kısa sürede aşırı göç almasına neden olmuştur. Özellikle 1980’lerden sonra artan şehirleşme hızı
yerleşmelerin, ovalık alanlarda gecekondu şeklinde yayılmasına yol açmıştır. Çalışma sahamız olan Adana İli Seyhan
İlçesi Mavi Bulvar ve Kıyıboyu arası bu özellikte yerleşmelerin kurulduğu bir alandır.Büyük bölümü dağlık ve engebeli
arazi yapısına sahip olan Türkiye’nin tarla, bağ-bahçe tarımı yapılabilecek arazi potansiyeli oldukça azdır. Türkiye
topraklarının sadece %8’lik kısmı alüvyal, ovalık tarım arazisinden oluşmakta ve yılda iki ürün alınmaktadır. Fakat
diğer tarım arazilerinin büyük bir kısmında, doğal şartlara bağlı tarım yapıldığından üretim miktarları düşüktür.
Türkiye’nin en büyük delta ovası olan Çukurova 1. Sınıf tarım topraklarına sahiptir. Çukurova’daki çalışma sahasının
derene olmuş verimli toprakları vardır. Sahada Akdeniz iklimi özelliklerine ek olarak sulama imkânlarının olması tarım
potansiyelini arttırmıştır. Seyhan İlçesi, 1980 sonrasında pamuk üretimi ve işleme sanayisindeki iş imkânları nedeniyle
hızla göç almıştır. İlçede yerleşim amaçlı kullanılmaması gereken 1. sınıf tarım arazilerinin üzerinde, önceleri gece
kondu formatında tek katlı evler yapılmış, özellikle 2000 yılı sonrasında ise kentsel dönüşüm kapsamında münferit ve
site formatında çok sayıda konutlar inşa edilmiştir. Buna bağlı olarak tarım alanları açısından önemli kayıplar
yaşanmıştır ve yaşanmaya devam edilmektedir. Bu çalışma kapsamında söz konusu sahada; iklim, hidrografik
özellikler, toprak özellikleri, sulama imkânları araştırılmış ayrıca 1960’lı yıllardan beri arazi kullanım özellikleri
Uzaktan Algılama ve CBS imkânlarından yararlanılarak değerlendirilmiştir. Çalışma sahasındaki yanlış arazi kullanım
tespitleri yapılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda arazi kullanımına ilişkin çözüm önerileri getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Şehirsel Büyüme, Yanlış Arazi Kullanımı, Adana Şehri, Seyhan’da Şehirsel Gelişim.

Abstract: Since 1950 Turkey has entered the urbanization process. The fact that the business potential is high than the
rural areas has caused the cities to get excessive immigration in a short time. Especially after the 1980s, the increasing
urbanization rate led to the spread of the settlements in the form of slums in the plains. The area between Mavi Bulvar
and Kıyıboyu has same settlements which is our study field in Seyhan District of Adana. Turkey has mostly mountainous
and rough terrain structure, has very little potential for arable land, vineyard farming. Only 8% of Turkey's land is
alluvial soiled plain which two products are taken annually. However, in most of the other agricultural land, the
amount of production is low due to natural conditions ussage in agriculture. Turkey's largest delta plain Cukurova has
the First Class agricultural lands. Study field’s which is in Cukurova has fertile soils. Beside Mediterranean climate
conditions it has irrigation facilities which have significantly increased agricultural potential. Seyhan District has
rapidly migrated since 1980 due to the employment opportunities in the cotton production and processing industry. In
the district one-storey houses as slums were built on the first class agricultural land which should not be used for
settlement purposes, especially after the year 2000, many houses were built in the form of individual and site format
within the scope of urban transformation. Due to this, significant losses have been experienced in terms of agricultural
areas and it continues. Within the scope of this study; climatic, hydrographic, soil characteristics, irrigation facilities
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were investigated and since 1960's land use features have been evaluated by using Remote Sensing and GIS facilities.
Inapproprite land use determinations were made at the study site. As a result of this work, a solution for land use has
been proposed.
Keywords: Urban Growth, Improrer Land Use, Adana City, Urban Development in Seyhan.

1. Giriş
Şehirleşme, insanların binlerce yıl önce yerleşik hayata geçmesi ve aralarında iş bölümünün
artmasıyla başlamış ve sanayi devrimiyle hız kazanmıştır. Sanayi devrimiyle birlikte insanoğlu doğadan daha
fazla yararlanırken çevresinde büyük değişiklikler meydana getirmiştir. Nüfus artışıyla üretim ve tüketim hız
kazanırken, ihtiyaç ve istekler doğal kaynaklarda baskı oluşturmakta, hatta kaynakların zaman içinde ortadan
kalkmasına neden olmaktadır. Doğal kaynakların aşırı ve potansiyele uygun olmayan kullanımı ise geri
dönüşü mümkün olmayan zararları hatta yer yer felaketleri de beraberinde getirmektedir.
Doğal kaynakların merkezinde yer alan ve doğal kaynak potansiyeline yön verici etkiye sahip olan
arazi yapısı farklı şekillerde kullanılmaktadır. Yerleşme amaçlı arazi kullanımında, arazinin potansiyeline
uygun olmayan yanlış yer seçimi ve mekânsal büyüme süreci farklı doğal ve sosyal sorunları da
arttırmaktadır. Mekânı kullanma ve düzenleme süreçleri farklı olan kentsel yerleşimler başta olmak üzere
bütün yerleşme kademelerinde yer seçim ve genişleme süreçleri dikkatle takip edilmelidir (Tunçdilek, 1985).
Bu nedenle mekânsal kullanıma yönelik kararların alınması ve uygulanması sürecinde, analitik yöntemlerin
kullanıldığı araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır (Elmastaş, 2008; Doygun ve Erdem, 2012). Yerleşim
alanlarında ve yakın çevrelerinde alan kullanım planlaması ve mekânsal analize dönük araştırmaların sınırlı
olduğu, yapılanların da uygulama boyutunda dikkate alınmadığı görülmektedir (Çavuş, Koç, 2015). Bu da
sınırlı olan verimli tarım arazilerinin ortadan kalkmasına neden olmaktadır.
Doğal kaynakların kıt, insan ihtiyaçlarının sınırsız olduğu dünyamızda, arazilerin sürdürülebilirbilinçli kullanımını sağlamak ve değişimleri izlemek amacıyla arazi örtüsü/kullanımındaki zamansal
değişimler belirlenmeli ve araziler, uzman heyetler tarafından hazırlanan arazi kullanım planlamalarına göre
kullanılmalıdır (Özçağlar, 2006). Sözü edilen çalışmalarda sağlıklı sonuçlara kısa sürede ve başarılı bir
şekilde ulaşmak için analizin ve sorgulamanın sayısal temele dayalı olduğu uzaktan algılama tekniklerini
kullanmak mümkündür. Bu çerçevede, doğal kaynakların mevcut arazi kullanımları ile olan ilişkisinin
analizi ve sorgulanması, gerçekleştirilecek fiziki-beşeri planlama yaklaşımları için büyük önem taşımaktadır
(Gülersoy, 2014). Çünkü dünya üzerinde kara kütlelerinin büyük çoğunluğu ( kutuplar, çöller, ormanlar,
yüksek dağlık alanlar, bataklıklar gibi.) yerleşmeye ve tarımsal faaliyetler dolayısıyla insanların kullanımına
elverişli değildir. Yeryüzündeki alanların yaklaşık %10’u tarım alanlarına karşılık gelmektedir ( Tümertekin
ve Özgüç, 2005; 143). Ancak kısıtlı olan bu verimli tarım arazilerinde şehirler büyümekte ve büyümeye
devam etmektedir.
Şehir yerleşmelerinin özellikle alansal olarak büyümesini en çok hızlandıran sanayi ve ticaret
alanlarıdır. Bu alanlar çoğunlukla verimli tarım arazileri üzerinde kurulmaktadır (Aksoy ve Özsoy, 2007:
321). Sanayi kuruluşları çevresinde bir süre sonra gerçekleşen konutlaşma, ne yazık ki, önemli bir kısmı
vasıflı tarım arazisi olan alanlar üzerinde gerçekleşmektedir (Çavuş, 2007:146). Verimli tarım alanlarından
geçirilen yollar, aynı zamanda sanayileşme ve yerleşim alanları yarattığı için tarım arazilerini hedef haline
getirmektedir (Kızılelma, Karabulut, vd. 2013: 33; Özcanlı vd., 2018). Bu sanayi sahaları genişleyen şehirler
etrafında verimli tarım arazilerini işgal etmektedir.
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Şehirler verimli tarım alanlarının yanlış kullanımıyla sahasını genişletmekte ve geniş sahalara
yayılmaktadır. 2018 yılında Dünya nüfusunun % 55,3’ü şehirlerde yaşamaktadır (Web 1). Verimli araziler
üzerinde kurulu şehirlerde sanayileşmenin artması şehirlere ve dolayısıyla verimli tarım arazilerine yönelik
yoğun iç göç olmasına neden olmuştur (Karaman, 2003: 109). Bu yoğun iç göçe bağlı olarak oluşan hızlı
nüfus artışı, konut ihtiyacını artırmış, bu durum doğrudan verimli tarım arazilerinin geri dönüşümü
olmayacak bir şekilde elden çıkmasına sebep olmuştur (Gülersoy, 2013:1920; Özcanlı, Güzel, 2015). Bu
konutlar şehir etrafındaki verimli tarım arazileri üzerinde yoğun yapılaşmanın yolunu açmıştır.
Gelişmekte olan ülke olarak Türkiye’nin ekonomisinde önemli bir paya sahip olan inşaat sektörünün
gelişimi ile tarım arazilerinin gelişimi arasında ters bir orantı vardır. Türkiye’deki inşaat sektörünün plansız
gelişimi tarım arazileri üzerinde tahrip ediciliği en yüksek sektör olarak karşımıza çıkmaktadır (Tümertekin
ve Özgüç, 2011: 193). Verimli tarım alanlarından geçirilen yollar da çevresine sanayileşme ve yerleşim
alanları yarattığı için tarım arazilerini hedef haline getirmektedir (Kızılelma, vd., 2013: 33; Özcanlı ve
Adıgüzel, 2015). Tarım arazilerinin yok olması sorunu, hem sağlıklı gıda üretimi ve üretkenlikle ilgili hem
de tarım alanlarının gelecekteki üretkenliğinin tahribi ile ilgilidir. Bu nedenle, tarım, çevre ve ekonomi
birbirini bütünleyen konular olarak ele alınmalıdır (Karaer ve Gürlük, 2003: 202: Özcanlı vd., 2018).
Türkiye 1950’lerden itibaren şehirleşme sürecine girmiştir. Kırsal alanlara göre iş potansiyelinin
yüksek olması şehirlerin kısa sürede aşırı göç almasına neden olmuştur. Özellikle 1980-1995 arasında kırsal
yerleşme ve kent yerleşmeleri oranlarında % 3-6 gibi değişiklikler yaşanmıştır (Web 1). Artan şehirleşme
hızı yerleşmelerin, ovalık alanlarda gecekondu şeklinde yayılmasına yol açmıştır. Son yıllarda ülkemizde
yaşanan bu hızlı değişim süreci ile şehirlerimizdeki araziler üzerinde yanlış arazi kullanımı sorunları ortaya
çıkmaktadır. Hızlı bir şekilde gerçekleşen bu değişim, planlı olmadığı zaman doğal çevre üzerinde büyük
tahribatlara yol açmaktadır.
Son yıllarda diğer bilim dallarının ve coğrafyacıların yaptığı çalışmalarda göstermiştir ki;
şehirlerdeki arazi kullanımında yapılan değişimler planlı bir şekilde gerçekleşmemektedir. Ülkemizde tarım
arazisi olarak kullanılmaya uygun olan düz ve orta eğimli alanların %21’lik orana sahiptir (Erinç, 1972).
Ancak özellikle sulanabilir niteliği olan verimli tarım arazileri ise ülke yüzölçümünde yaklaşık olarak %8
alan kaplamaktadır. Bu sahalardan biri de Çukurova’dır. Çukurova iklim özellikleri, toprak özellikleri ve
sulama imkânları açısından son derece önemli tarımsal potansiyeli olan bir delta ovasıdır. Çukurova’nın
Türkiye’nin en büyük ve en verimli delta ovası olarak ülke ekonomisine büyük katkısı vardır.
Çukurova’da yer alan çalışma sahamız Adana’daki şehirsel büyümenin tehdidi altındadır. Adana
şehrinde, artan nüfusa ve göçe bağlı olarak şehirsel alan hızla artmaktadır. Adıgüzel vd., (2015)’e göre;
şehirsel büyümede, yol ağları uzunluğu bakımından elde edilen ilk tarih olan 1872 yılından günümüze kadar
oransal olarak sürekli ulaşım aleyhine bir gelişim olmuştur. Özellikle 1985’ten sonraki dönemde hızlı
şehirsel büyümeye bağlı olarak yol ağlarının yetersiz kalmaya başladığı ortaya çıkmıştır. Tarım toprakları
bir yandan artan gıda ve sanayiye hammadde talebini, yoğun kullanım ve kimyasal desteklerle karşılamaya
çalışırken, öte taraftan şehirleşme ve sanayileşme faaliyetleri ile hızla daralmaktadır (Sönmez, 2012).
Seçilen çalışma sahası 1. Sınıf tarımsal topraklarını bünyesinde barındıran ve özellikle iyi drene
edilmiş, sulama kanallarının 1960’lı yıllardan itibaren aktif olarak kullanıldığı günümüzde ise şehirleşmeden
dolayı kısmen işlevsiz kaldığı bir sahadır. Günümüzdeki şehirleşmenin son sınırını oluşturan Gürselpaşa
Mahallesi M1 (Eski adı Real) Alışveriş merkezinin bulunduğu sahaya kadar olan kısımda sulama
kanallarının kapakları 2015 yılında kapatılmış ve kanalların buraya kadar olan işlevleri sonlandırılmıştır.
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Bundan sonraki süreçte batıya doğru devamındaki tarım arazisi üzerindeki şehirsel büyümenin devam etmesi
de kaçınılmaz gözükmektedir.
Çalışma sahasında arazilerin % 55,37’si şehirsel büyüme ile tarım dışı kalmış, geriye kalan kısım ise
şehirleşme tehdidi altındadır. Şehirsel büyümenin arazi çalışması ve uzaktan algılama teknikleriyle
değerlendirilmesi ve tarımsal potansiyeli büyük olan arazinin korunması, bu sahada şehirsel büyümenin
sakıncaları ile çözüm önerileri sunulması bu çalışmadaki temel amaçlarımızdır.
2. Materyal ve Yöntem
Çalışma kapsamında zamanla değişen şehirleşme sahalarının tespiti için Harita Genel
Müdürlüğü’nden 1/35.000 ölçekli 1975, 1985, 1995 yıllarına ait hava fotoları, 1/25.000 ölçekli topoğrafya
haritası, USGS (Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu)’den 2000, 2010, 2018 yıllarına
ait LandSat uydu görüntüleri indirilmiş ve bunların band kombinasyonlarından yararlanılmıştır. Ayrıca
GoogleEarth uydu görüntülerinden 2010 ve 2018 yıllarına ait görüntüler kullanılmıştır. Hava Fotoları ve
uydu görüntülerinden yararlanılarak yapılan sayısallaştırma çalışmalarıyla yerleşim alanının 1985, 1990,
2000, 2010, 2018 yıllarındaki şehirsel yayılım alanları yüz ölçümleri tespit edilmiştir.
Seyhan Belediyesi’nden alınan mahalle sınırları haritası rektifiye edilerek çalışma sahası içinde kalan
mahalleler tespit edilmiştir. TUİK (Türkiye İstatistik Kurumu)’ten Adana geneli ile Seyhan Mahalle
Nüfusları verileri temin edilmiştir. Devlet Su İşleri’nden sulama kanallarına ilişkin bilgi ve tarihi fotoğraflar
alınmıştır. Şehir alanları ve nüfus değişimi ile tarımsal alan değişimi bir arada değerlendirilerek arazi
kullanımı yorumlanmıştır. Elde edilen veriler ve bulgular ışığında şehirsel büyüme veya alanlarına ilişkin
sonuçlar ve çözüm önerileri sunulmuştur.
3. Çalışma Alanının Konumu ve Coğrafi Özellikleri
Türkiye’nin güneyinde Akdeniz Bölgesi’nin doğu kesiminde yer alan Adana’nın, kuzeyinde
Aladağlar ve Bolkar dağları, güneyinde Akdeniz, doğusunda Amanos dağları bulunmaktadır. Etrafındaki
iller ise güneydoğusunda Hatay, doğusunda Osmaniye ve Kahramanmaraş, kuzeyinde Niğde, batısında
Mersin’dir. Adana Şehri, Seyhan nehrinin Toroslardan çıkıp ovaya yayıldığı yerde, Türkiye’nin en büyük
taban seviyesi ovası olan Çukurova’da köprübaşı merkez olmak üzere kurulmuştur. Şehir, günümüzde hala
nehrin iki yakasını birleştiren 21 gözlü Taşköprü mevkii merkez olmak üzere yayılmaktadır. Seyhan merkez
ilçesi Mavi Bulvar – Kıyıboyu arasındaki şehirsel büyüme alanı oluşturmaktadır. Burası Adana’da
şehirleşmenin en fazla olduğu alanlardan biridir.
Çalışma sahası güneyde Seyhan nehri kenarından başlayıp batıya doğru Dikili mevkine doğru
genişleyerek büyümeyi sürdürmektedir. Adana’nın kuzeyinde Seyhan merkez ilçesinin Çukurova ilçesiyle
sınır oluşturduğu mevkidedir. Bu kesimde yatay büyümenin haricinde daha çok dikey yönde şehirsel büyüme
görülmektedir (Şekil 1).
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Şekil 1. Adana Seyhan Merkez İlçesi Mavi Bulvar – Kıyıboyu Arası Lokasyon Haritası

3.1. Jeolojik Özellikler
Adana ili ve çevresi önemli fay hatlarına yakın bir konumda bulunup 1. ve 2. derece deprem bölgesi
sınırları içerisinde yer almaktadır. Bölge, Doğu Anadolu Fay Sistemi, Ecemiş Fay Zonu ve Helen-Kıbrıs yayı
gibi aktif tektonik yapılar arasında sismik açıdan etkin bir alanı kapsamaktadır (Web 2, 2015). Tarihsel ve
aletsel dönem kayıtlarına göre M.Ö. 69 yılından günümüze kadar çok sayıda deprem Çukurovayı
etkilemiştir. 1114 ve 1268 yıllarında meydana gelen IX şiddetinde depremlerdir. 1513 depremi TarsusAdana-Malatya ekseninde yıkıcı etkileri olmuştur. 1872 Antakya depreminin hasarlar oluşturmuştur.
1945’ten 2011’e kadar Çukurova’nın da içinde olduğu sahada 5.5-6.3 (M) büyüklüğünde 6 adet deprem
meydana gelmiştir (Güneyli vd., 2011). Adana ili ve yakın çevresi, aralarında belirgin ayrımlar bulunan,
birbirleriyle tektonik dokunaklı değişik tektonostratigrafik birlikleri kapsar.
Çalışma sahasının etrafını saran Toros Dağları Paleozoik’ten Tersiyer sonlarına kadar değişik
dönemlerde oluşmuş, başta karbonatlı kayaçlar olmak üzere bazik ve ultrabazik kayaçlar, matamorfik
kayaçlar içermektedir (Özgül, 1971). İnceleme sahasının yüzeyini ise Senozoik yaşta olan yani Tersiyer ve
Kuaterner’e ait örtü kayaları şeklinde adlandırılan birimler oluşturmaktadır. Bu litolojik birimler arasında;
pembe, kızılımsı renkli çakıltaşı, çakıllı kumtaşı, kumtaşı ve çamurtaşı, gri renkli, ince-orta ve kalın katmanlı
marn, kireçtaşı-marn, açık gri, bej renkli, kalın-çok kalın tabakalı resifal kireçtaşı, ile alçıtaşını barındırır.
Kuaterner’e ait alüvyonlar ve kaliçi formasyonu çalışma sahasının yaygın jeolojik birimleridir.
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Kıyıboyu ve Mavi Bulvar arası genel olarak alüvyon, taraça ve kaliçi formasyonlarının olduğu bir
sahadır. Alüvyonlar, Seyhan ve Ceyhan nehrinin denize döküldüğü yerlerde çökelttiği ve şu an üzerlerine
organik toprak örtüsünün bulunduğu bu birim verimli Çukurova’yı oluşturmaktadır. Bunlar daha eski
alüvyonlardır. Genç alüvyonlar ise dere boylarında gelişmiş olup genelde kötü boylanmış, tutturulmamış
çakıl, kum ve mil malzemesinden oluşmuştur. Çakıl, kum ve milli malzeme başlıca, Toros orojenik
kuşağının temel litolojisine bağlı olarak ofiyolit, değişik kireçtaşı türleri, radyolarit, çört, kuvarsit vb. den
türemedir. Bu alüvyonlardaki çakıl, kum ve mil oranları derenin türüne göre değişim sunmaktadır (MTA;
Özgül, 1971; Özgül ve Kozlu, 2002)
Çalışma sahasında yer alan bir diğer formasyon ise Kaliçi formasyonudur. Yer altı sularının taraça
malzemesi içerisinde yüzeye doğru yükselirken buharlaşarak içindeki karbonatın diğer bir değişle kirecin
çökelmesi ile yaygın kaliçi oluşumları meydana gelir. Kuzey kesime doğru ana kayaya yaklaştıkça kaliş
birikimlerine daha çok rastlanır. Tepe üzerlerinde ve yamaç eğimlerine uygun olarak oluşan kaliçiler yer yer
3-5 m kalınlığındadır (MTA). Çalışma sahasının doğu kesimi akarsu taraçası özelliklerini yansıtır (Şekil 2).

Şekil 2: Çalışma Sahası Jeoloji Haritası (Çobanoğlu, 2005)

3.2. Jeomorfolojik Özellikler
İnceleme alanı kuzeyinde aşınmadan dolayı iyice küçülmüş şerit ve adacıklar şeklinde yüzeylenen
Post Miyosen aşınım yüzeyleri ile yamaçlarda kayaç farklılıklarından oluşan selcik erozyonları, kaya
düşmeleri, baraj gölü çevresinde badlands topografyası, ova tabanına geçişli olarak aşınım ve birikim
glasileri ile sırtlar ve dik yamaçlardan meydana gelir. Güney kesimin de ise delta çökellerinin oluşturduğu
alüvyonlar ile Seyhan nehrinin zamanla yatak değiştirmesinden oluşan geniş taşkın alanı ile akarsu
sekilerinden oluşur (Yaşar vd., 1999).
1249

TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu
International Geography Symposium on the 30 th Anniversary of TUCAUM
3-6 Ekim 2018 /3-6 October 2018, Ankara

Jeomorfolojik açıdan ova olarak nitelendirilir ve tamamı ülkemizin en büyük alüvyal kıyı ovası olan
Çukurova’nın içerisindedir. Ayrıca jeomorfolojik açıdan bakıldığında akarsu taraçası da ifade edilmesi
gereken bir yeryüzü şeklidir. Seyhan Nehri batısında iki kanal arasında; Kıyıboyu ve Mavi Bulvar arasında
uzanan çalışma sahası genel olarak kuzeyde 60-70 m yüksekliğinde iken güneye doğru denizden yükseklik
25-30 metrelere kadar düşer. Bundan dolayı çalışma sahasının kuzeyden güneye doğru hafif eğimli ova
karakterinde olduğu ifade edilebilir. Eğim değerleri güneyden kuzeye doğru ortalama olarak % 2’yi fazla
geçmez (Şekil 3 ). Ancak sahanın doğusunda Kasım Gülek Caddesi’nden Seyhan Nehri’ne doğru yükselti 70
m’den 30 metreye düşer. Burada eğim % 2-4 arasında değişmektedir. Bu eğim değeri yerleşme ve tarım ve
ulaşım gibi unsurları olumsuz yönde etkileyecek bir değerde değildir. Doğu kesimde taraça yapısına bağlı
olarak akarsuya doğru yükselti azalmaktadır.

Şekil 3:Çalışma sahasının eğim özelliklerini gösteren kuzey-güney yönlü profil serileri

3.3. Toprak özellikleri
Sahada, Adana ve Seyhan Serileri olarak tanımlanan topraklar yer almaktadır. Büyük toprak grubu
açısından değerlendirildiğinde Kırmızı kahverenkli Akdeniz toprakları, Alüvyal ve Kolüvyal topraklar
çalışma sahasının topraklarını oluşturmaktadır (KHGM, 1993) (Şekil 4).

Şekil 4: Çalışma Sahası Büyük Toprak Grupları

1250

TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu
International Geography Symposium on the 30 th Anniversary of TUCAUM
3-6 Ekim 2018 /3-6 October 2018, Ankara

Bu topraklar kırmızı, koyu kırmızı kahverengi özellikte olup, A horizonları iyi düzeyde organik
malzeme içermektedir (Foto 1). B horizonuna doğru kireç birikimi artar. 1-3 cm çaplı çakıllar artar.
Topraklar killi ve dağılgan özellikler göstermektedir. Toprak yüzeyi iyi yıkandığından veya drene
edildiğinden yüzeyde kireç değeri azdır. Kuzeye doğru B katmanının horizonun kalınlığı azalır. Seyhan
serisinde B horizonu çok az veya yoktur. Yan derelerin de etkisiyle de taşınan alüvyal birikim ile birlikte,
organizma fazlalığı, yumuşaklık, kirecin arındırılması topraklarda verimliliği arttırmaktadır (Dinç vd., 1989)
Pedojenez süreçlerinden iklim, topoğrafya özellikleri, bitki örtüsü, sahre tabiatı ve zaman gibi
etkenler arasında, Adana ovalarında beşerin de vasıtalı veya vasıtasız etkisini özellikle belirtmek
gerekmektedir. Zira bu bölge tarihin en eski zamanlarından beri yerleşilen saha idi ve daha Paleolitik sonları
ve Neolitik'te Adana ovalarında ziraat yapılıyordu. Bu sebepten dolayı Adana ovalarındaki topraklar,
binlerce seneden beri sürülerek karıştırılmış, ekilmiş, gübrelenmiş ve sulanmıştır. Böylece bu bölgenin
toprakları, fiziki amiller yanında beşeri amillerin de müşterek mahsulüdür. Adana ovasındaki verimli
topraklar insanın asırlarca süren mücadelesi neticesinde kazanılmış ve ziraata açılmıştır (Göney, 1976) .

Foto 1: Çalışma sahasındaki toprakların genel görünümü

3.4.İklim özellikleri
Çalışma sahası Akdeniz İklimi’nin karakteristik özelliklerini yansıtır. Yazları sıcak ve kurak kışları
ılık ve yağışlı geçen sahada; yıllık sıcaklık ortalaması 19,2 oC, En sıcak ay ortalaması 28.1 oC, en soğuk ay
ortalaması 9,3 oC'dir. Günümüze kadar ölçülen en yüksek sıcaklık 1958’de 24 Ağustos tarihinde 45.6 oC, en
düşük sıcaklık 1964 yılı 20 Ocak tarihinde - 8.4 oC'dir. Yıllık yağış tutarı 644 mm.’dir (Çizelge 1, Şekil 5).
Bu miktarın yaklaşık yarısı kışın alınırken, %4'ü yazın, geri kalanı İlkbahar ve Sonbaharda alınır. Yaz
mevsimindeki nem oranı oldukça fazladır. Bu bunaltıcı sıcaklar 'yaylaya çıkma' geleneğini beraberinde
getirmiştir. Güneşli gün sayısı oldukça yüksektir. Çalışma sahası için su noksanı sulama olanaklarıyla
giderilir.
Çizelge 1: Adana Sıcaklık ve Yağış Değerleri (1927-2017) (Web 3, 2018)
Aylar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ortalama

Sıcaklık (°C)

9,5

11

13

18

22

26

28

29

26

22

16

11,2

19,2

En Yüksek
Sıcaklık (°C)

14,7

16

19

24

28

32

34

35

33

29

23

16,7

25,3

En Düşük
Sıcaklık (°C)
Güneşlenme
Süresi (saat)

5,1

5,9

12

16

20

23

23

20

16

11

6,8

13,8

4,5

5,3

8,
1
6

7,1

9,1

11

11

10

9

7,4

5,9

4,4

90,5

Toplam Yağış
Miktarı (mm)

108

90

65

51

47

20

6,3

5,6

18

42

72

119

644,6
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Şekil 5:Seyhan İlçesi Sıcaklık ve Yağış Grafiği

3.5.Hidrografik Özellikler
Adana il merkeziden geçen Seyhan Nehri, ova içinde güneybatıya yönelerek ve birçok menderesler
çizerek Tarsus (Berdan) Çayı’nın denize döküldüğü noktanın 3 km kadar doğusunda Akdeniz’e dökülür.
Seyhan Nehri’nin uzunluğu 560 km, debisi 190 m3/s, yağış alanı 20,100 km2, yıllık su potansiyeli 8,000
hm3/yıldır. Akarsu üzerindeki Seyhan Barajı; sulama, taşkın ve elektrik amaçlı, kurulmuş olup, 1956 yılında
hizmete açılmıştır. Barajın sulama alanı 174,086 ha, gücü 54 MW’dır (DSİ).
Çalışma sahasının güney sınırını oluşturan ve Kıyıboyu olarak adı geçen kanalın bulunduğu yer 1944
yılında sulama amacıyla yapılmıştır. 1968 yılında sulama kanalı genişletilmiş ve ıslah edilmiştir. 1970’li
yıllarda Adanalıların yerleşme amacıyla en çok tercih ettikleri ve çalışma sahasının kuzey sınırını oluşturan
Mavi Bulvar Semti’ndeki kanal yapılmıştır. 1974’te Mavi Bulvar Kanalı ve Kıyıboyu (Foto 2) arasındaki
sahada ıslah çalışması yapılmış ve tarım arazisinin kanal drenaj sistemi düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerle
çalışma sahası, sulama sistemine bağlı tarımın yapıldığı Türkiye’nin en önemli tarım alanlarından biri
olmuştur.

Foto 2:(Soldaki)Kıyıboyu ve (Sağdaki) Mavi Bulvar

4. Nüfus Özellikleri ve Şehirsel Büyümeye İlişkin Bulgular
Neolitik’ten itibaren yerleşmenin olduğu Çukurova’da Hitit, Asur, Pers, Makedon, Roma, Bizans,
Arap, Selçuklu, Memluk, Anadolu Selçukluları, Osmanlı, Mısır medeniyetleri varlık sürdürmüştür. Sahip
olduğu tarımsal potansiyel ve sulama imkânları bu bölgeyi sürekli cazibeli kılmıştır. Viranşehir, Tarsus,
Mallos, Ayas, Misis, Yılankale, Toprakkale, Anavarza, Kozan, Payas, Karatepe, Arslantaş Çukurova
tarihinin önemli yerleşmeleri olmuştur. Osmanlı Devleti döneminde 1831 yılında yapılan nüfus sayımında
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Adana şehir nüfusu 6.501 kişi olarak belirtilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti döneminde yapılan nüfus
sayımlarına göre Adana şehir merkezinde 1927’de 109.215 kişi 1950’de 158.357 kişi, 1970’te 415.975
kişinin yaşadığı tespit edilmiştir (Göney, 1976). Nüfusta aşırı artışın yaşandığı evrelerden biri 1950
sonrasıdır. Bir diğeri ise 1980 sonrasıdır. 2009 yılında 2.062.226 olan Adana nüfusu 2017 yılında 2.216.475
kişiye ulaşmıştır. 2009-2017 yılları arasında nüfus artış hızı %0,6 ile % 1,13 arasında değişmektedir. 2017
Nüfusu 800.387 olan Seyhan merkez ilçede ise nüfus artış hızı %1,3 civarındadır. Seyhan ilçesinde özellikle
dikkati çeken 2010-2011 nüfus sayımları arasında % 4,7’lik nüfus artış hızıdır (Çizelge 2).
Çizelge 2:2009-2017 Yılları Arası Seyhan İlçesi ve Adana İl Nüfuslarının Artışı
Yıl
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

Adana Nüfusu
2.216.475
2.201.670
2.183.167
2.165.595
2.149.260
2.125.635
2.108.805
2.085.225
2.062.226

Seyhan (Mezkez İlçe) Nüfusu
800.387
797.563
788.722
779.232
771.947
764.714
757.928
723.277
722.852

Güncel idari sınırlara göre çalışma sahasına genel ve/veya kısmi olarak dâhil olan mahalleler;
Ziyapaşa, Sümer, Yeni Baraj, Yeşilyurt, Tellidere, Fatih, Pınar, Gürselpaşa, Yeni Mahalle, Yeşiloba,
Sarıhuğlar, Dikili, Büyük Dikili’dir (Şekil 6).

Şekil 6: Çalışma sahasında yer alan mahalleler

Çalışma sahasında yer alan mahallelerin nüfusları ilişkin nüfusları Türkiye İstatistik Kurumu
(TUİK)’den alınmıştır. Buna göre bir kısmı çalışma sahası dışında kalan mahallelerin 2017 yılı toplam
nüfusları 246.521’dir. 2012 yılındaki nüfus ise 213.341’dir. İki tarih arasındaki nüfus değişimi %15,5
kadardır. 2012-2017 arasında Gürselpaşa, Yeni Mahalle, Pınar, Yeşiloba, Fatih mahallerindeki nüfus artışı
%2 ile %81 arasında değişim göstermektedir. Özellikle Pınar mahallesi’nde %81, Gürsel Paşa’da %74, Yeni
Mahalle’de %20 ‘lik bir nüfus değişimi olmuştur. Büyük Dikili, Dikili, Sarıhuğlar mahallelerinde nüfusta
azalma yaşanmıştır.
Sümer, Ziyapaşa ve kısmen Yeşilyurt ile Yeni Baraj mahallesi’nin bulunduğu alanda 1975’yılından
önce dahi yerleşmeler bulunmaktadır, diğer kısımlarında ise yerleşme, 1975’ten sonra olmuştur (Şekil 7).
Sümer, Ziyapaşa, Yeşilyurt, Ziyapaşa, Yeni Baraj gibi daha eski yerleşim alanı olan mahallelerde yine
nüfusta azalma dikkat çekmektedir. Özelikle Ziyapaşa’da nüfus 2012-2017 yılları arasında % -5 oranda
azalmıştır (Çizelge 3).

1253

TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu
International Geography Symposium on the 30 th Anniversary of TUCAUM
3-6 Ekim 2018 /3-6 October 2018, Ankara

Kentleşmeye bağlı nüfus artışı ile kentsel büyümenin tarım arazisi üzerinde kurduğu baskı arasında
önemli bir baskı olduğu şehir alanlarının dağılışı ve nüfus verileri arasındaki değişimden de anlaşılmaktadır.
Tellidere, Pınar, Gürselpaşa, Pınar, Yeni Mahalle, Yeşiloba mahallelerinde nüfus artışı ve kentsel yerleşim
alanlarının gelişimi dikkat çekicidir.
Çizelge 3:Çalışma sahasındaki mahallerin 2012-2017 yılları arasındaki nüfus değişimi
Mahalle

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Büyük Dikili
Dikili
Fatih
Gürselpaşa
Pınar
Sarıhuğlar
Sümer
Tellidere
Yeni Baraj
Yeni Mahalle
Yeşiloba
Yeşilyurt
Ziyapaşa
Toplam

756
431
20.578
22.232
20.520
276
20.464
23.809
10.319
1.447
14.600
67.836
10.073
213.341

757
416
20.828
24.215
25.283
273
20.079
24.034
10.261
1.506
14.736
67.818
9.964
220.170

725
392
20.873
26.415
29.375
275
19.929
24.015
10.267
1.622
15.065
67.699
9.820
226.472

705
396
20.988
29.819
33.073
264
19.803
24.480
10.075
1.668
15.477
67.752
9.817
234.317

729
419
21.059
34.149
35.427
253
19.715
24.715
10.347
1.722
15.560
67.852
9.649
240.867

719
396
21.030
38.622
37.168
273
19.262
24.463
10.250
1.739
15.552
67.491
9.556
246.521

2012-2017
Arasındaki Nüfus Değişimi (%)
-4,89
-8,12
2
74
81
-1
-6
3
-1
20
7
-1
-5
15,5

Şekil 7:1975 Yılı yerleşim alanlarının dağılışı

Seyhan merkez ilçesi Mavi Bulvar-Kıyıboyu arası Adana şehrinin I. Sınıf tarım arazisi içinde yer
almasına rağmen 1975 sonrası müstakil tek katlı evlerle yerleşime açılmaya başlanmış zaman içinde şehir
merkezi konumuna geçmiştir. Şehirde 1980 yıllından sonra özellikle baraj yolu üzerinde 5 ve 10 katlı
apartman yapımı başlamış ve kısa sürede Adana şehrinin merkezi kısmı haline gelmiştir. 1995’e kadar Baraj
Yolu kesimi yoğun apartmanlaşmanın olduğu bir alan olmuştur. 1995 ve 2000 yılları arası Kıyıboyu-Mavi
Bulvar arası saha yurt mahallerini de içine alarak Fatih Mahallesi’ne kadar gelişimini ve büyümesini
sürdürmüş ve Adana şehrinin en cazip yerleşim alanı olmuştur (Şekil 8).
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Şekil 8: 1975, 1985, 1995 yıllarında kentsel yayılım alanları

2000 yılı öncesinde Fatih Mahallesi ve Pınar Mahallesi müstakil evlerden oluşmaktaydı. Çalışma
sahasının kuzeyinde inşa edilmiş olan otoyol ve bağlantıları ile birlikte kentsel yayılım alanı için çekim etkisi
oluşturmuştur (Şekil 9). 1990 yıllara göre daha fazla kentsel alan yayılımın olduğu çalışma sahasında 2000
yılı sonrası Pınar Mahallesi – M1 Alışveriş Merkezi arası ve otoban çıkışı 20-25 katlı apartman yapımı
başlamıştır. Yapılaşma 2010 yılı sonrasında ivme kazanmıştır. Yapılaşmanın çok hızlı bir şekilde
gerçekleştiği bu alan yeni bir cazibe merkezi haline gelmiş ve şehirleşmenin, Mavi Bulvar ile Kıyıboyu
arasında batıdan doğuya doğru artmasına sahne olmuştur. Burada üzerinde durulması gereken bir diğer husus
ise tarım arazisinin hızla yok olması haricinde yapılaşmanın dikey özelliğidir. Daha fazla nüfus barınmasına
olanak sağlayan bu yapı bölgede nüfusun artışını hızlandırmış ve yakın çevrenin de yapılaşması için adeta ön
hazırlık aşaması olmuştur.
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Şekil 9: 2000 yılı Landsat uydu görüntüsüne göre kentsel yayılım alanı

Gürselpaşa Mahallesi’nin olduğu saha 2000-2018 yılları arasında yerleşmenin hem yatay hem de
dikey istikamette geliştiği bir saha olmuştur (Foto 3). 15-25 katlı cam kule formlu binalardan oluşan ve site
olarak adlandırılabilecek yapılarla çok fazla alan kaplamıştır. Fatih, Pınar, Yurt, Yeni Yurt, Gürselpaşa
mahallelerinde özellikle 2010 yılından sonra başlayan site şeklinde apartman yapımı kentsel dönüşüm
süreçleri kapsamında sürerken diğer taraftan tarla, bağ-bahçe alanlarını da işgal edecek şekilde sürmektedir.
Günümüzdeki görüntü ise yer yer portakal ve mandalina bahçelerinin içerisinde çok katlı binalar şeklinde
karşımıza çıkmaktadır.

Foto 3:Apartmanalar arasında kalmış turunçgil bahçeleri

Çalışma kapsamında kentsel alanların yayılım sahalarını tespit etmek amacıyla 1/35000 ölçekli hava
Hava fotoları, 1/25000 ölçekli topoğrafya haritası, 2000, 2010, 2018 yıllarına ait LandSat uydu görüntüleri
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ve bunların band kombinasyonlarından yararlanılmıştır. Ayrıca GoogleEarth uydu görüntülerinden 2010 ve
2018 yıllarına ait görüntüler kullanılmıştır. Uydu görüntülerinden yararlanılarak yapılan sayısallaştırma
çalışmalarıyla yerleşim alanının 1985, 1990, 2000, 2010, 2018 yıllarındaki şehirsel yayılım alanları yüz
ölçümleri tespit edilmiştir. Buna göre çalışma sahasında 1985 yılında %78,02 olan tarım alanları 2018 yılına
gelindiğinde % 44,63 düşmüştür (Çizelge 4; Şekil 10-11).
Çizelge 4: Yıllara göre kentleşme ve tarım alanları

Yıl

Çalışma
Şehirsel
Alanında
Tarım Alanı
Yerleşme
Yüzölçümü
(Km2)
2
Alanı (Km )
(Km2)

Tarım Alanı
Oranı (%)

1985

29,8

6,55

23,25

78,02

1990

29,8

9,13

20,67

69,36

2000

29,8

9,25

20,55

68,96

2018

29,8

16,5

13,3

44,63

Şekil 10: Çalışma alanındaki yerleşim sahalarının yıllara göre alansal değişimi

Şekil 11: 2018 yılı GoogleEarth uydu görüntüsüne göre yerleşim alanları
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Kitiş ve Şenol (2013) uzaktan algılama ile Adana geneli için yaptıkları çalışmada 1989 yılında
şehirsel yerleşim alanlarını 1.351,86 hektar, 2006 yılında bu sahayı 2.956,25 hektar olarak hesaplamışlardır.
Bu durum % 118,68 lik bir değişimi göstermektedir. Bu çalışmada da Kıyıboyu ve Mavi Bulvar arasında
şehirleşme alanı değişimi; 1985’ten 2018 yılına kadar % 256 olarak hesaplanmıştır. Hâlihazırda çok katlı
binaların yanında sürdürülmeye çalışılan tarımsal faaliyetler dikkat çekicidir (Foto 4). Ancak; şehirsel
gelişim bu hızla sürdüğü takdirde Türkiye’nin bu sulanabilir tarım alanı potansiyeli olan bölgesi daha da
küçülecek ve yok olma tehdidi ile karşılaşacaktır.

Foto 4:Yapılaşma tehdidi altındaki tarım alanları

5. Sonuç ve Çözüm Önerileri
Çalışma sahamızı oluşturan Kıyıboyu –Mavi Bulvar arasındaki ıslah edilmiş tarım arazisinin yıllar
içinde şehirsel gelişime açılması sonucu % 55 kısmı ortadan kalkmış ve % 44,63 lük kısmı hala sulu tarımın
yapıldığı Türkiye ve Adana’nın en verimli tarım arazisi özelliğini taşımaktadır.
Kıyıboyu-Mavi Bulvar
arasındaki şehirsel gelişim 1980 yılına kadar yatay gelişme gösterirken Baraj yolu semtinde 1980-1985
yılları arası yatay gelişmeyle birlikte dikey gelişme başlamıştır.
Çalışma sahamızda 2000 yılına kadar yatay ve dikey gelişme seyri çok yavaş olmuştur. 2000 yılı
sonrası Seyhan ilçesi Mavi Bulvar –Kıyıboyu arası Adana’da yerleşme için en fazla tercih edilen sahalardan
biri olmuştur. Yurt, Yeni Yurt, Gürsel Paşa, Pınar, Fatih mahallelerinde 2000 yılı sonrası yatay büyümeden
çok kentsel dönüşüme girmiş ve çok katlı dikey yapılaşmanın olduğu yerleşim sahası haline dönüşmüştür.
Özellikle 2010-2018 yılları arası şehirleşmenin çok hızlı büyüdüğü tespit edilmiştir. Kanallardan sulama
suyu teminin edilebildiği için bağ ve bahçeciliğin çok yoğun olarak yapıldığı, turunçgil bahçelerinin yoğun
olduğu saha bu özelliğini kaybetmek üzeredir.
Çalışma sahasındaki şehirleşme alanları ayrıca 20-25 katlı apartmanların yapıldığı düzensiz
şehirleşmenin en kötü örneklerinin görüldüğü sahadır. Gürselpaşa mahallesi yeşil alan, çocuk parkı, ve geniş
bulvarları ile kendi içinde gelişmiş bir şehirsel alandır. Fakat bu mevkiinin Adana merkezi ile bağlantı
noktasında yol ağlarının dar olduğu ve trafik sorunun yaşandığı mevkilerden biri haline gelmiştir. Özellikle
şehir merkezine giriş caddelerinde ve otoban yoluna giriş bağlantılarında İstanbul trafiğinden daha yoğun
hale gelmiştir. Mavi Bulvar-Kıyıboyu arasındaki Pınar mahalleri, Sümer mahallesi, Tellidere mahallesi,
Yeşilyurt mahallesi, Fatih mahallesi 200yılı öncesi müstakil yerleşmeye açıldığından yeşil alan, çocuk parkı
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alanları ve şehir içi ulaşım ağının yok denecek kadar az olduğu mahalleler haline dönüşmüştür. Günümüzde
bu mevkiler kentsel dönüşüme girmiş ve çok katlı yapılaşma hızla devam etmektedir. Burada da müstakil
evler ortadan kaldırılarak 20-25 katlı apartmanlar yapılırken yol ve sokak sisteminin aynen kalması gelecekte
İstanbul’daki şehirleşmeden daha kötü bir görünüm sergileyeceği gerçeğini göz ardı edemeyiz. Günümüzde
bu sahada bağ ve bahçeler bulunmakta ve apartman ve evler arasında tarımsal faaliyetler sürdürülmeye
çalışılmaktadır. Bu sahadaki Gürselpaşa’daki gökdelen şeklindeki siteler ve narenciye bahçeleri, Pınar
mahallesi ve Fatih mahallesindeki müstakil evler ve kentsel dönüşümün hız kazandığı apartman kondular
ıslah edilmiş verimli tarım arazisinin geri dönüşü olmayan sonunu getirmiştir.
Son günlerde tarım arazilerinin ortadan kalkmasına bağlı olarak tarım ürünlerinin nüfusun
ihtiyacını karşılamaz olması ve tarım ülkesi olarak dışarıdan tarım ürünü alır duruma gelmemiz, dünyada az
bulunan ıslah edilmiş tarım arazilerini şehirsel gelişime açmak yerine onları korumamız gerektiğini ortaya
koymaktadır. Çukurova’nın en verimli ıslah edilmiş ve sulama kanallarıyla iki ürünün alındığı bu saha
ortadan kalkarken, İç Anadolu’da Konya Ereğli-Niğde Bor havzasındaki hazine arazisinin tuzlu
topraklarında ıslah çalışmaları yapılarak bağ ve bahçeciliğin yapılması ülke ekonomisi için büyük kayıp
olarak karşımıza çıkmaktadır. Çukurovalı çiftçiler bu KOP projesi kapsamındaki arazilerden toprak alarak
buralarda çiftlik kurmaya başlamışlardır. Islah edilmiş dünyanın en verimli tarım toprağını ortadan kaldırmak
yerine 2005 tarihli 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunun gereği yapılarak ziraat
alanlarının korunması hususunda gerekli hassasiyet gösterilmelidir.
Yerleşmenin sahanın kuzeyine doğru ana kayanın yüzeye daha yakın olduğu verimli tarım arazisine
zararın en az olacağı bölgeye doğru kaydırılmasına özen gösterilmelidir. Çukurova’nın depremselliği ve
depremde sıvılaşma potansiyeli asla göz ardı edilmemelidir.
Sulama kanalları arasındaki az miktarda kalmış tarım arazisi korunmalı, tarım konusunda birikimli
ve donanımlı bölge halkı bu arazilerden yoksun bırakılmamalıdır.
Batıdaki alışveriş-merkezinin yerleşme açısından bu kesimdeki yerleşmenin son sınırı olmasına özen
gösterilmeli, imar planları yapılırken bu husus göz önünde bulundurulmalıdır. Adana Büyükşehir Belediyesi
Gürselpaşa mahallesinin bittiği M1 (Eski Real) Alışveriş Merkezi’nden sonra Dikiliye kadar olan sulama
kanalları arasındaki sahada imar planına izin vermediğini söylemektedir. Ancak yapılan arazi çalışmalarında
burada da şehirleşmenin devam ettiğini göstermektedir. Öncelikli olarak bu sahanın koruma altına alınması
ve şehirleşmenin bir an önce durdurulması gerekmektedir.
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