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Ulkemiz sahip oldugu tabii kaynaklar bak1m1ndan dtinya

nin say1l1 illkelerk arasinda yer almaktadir. Bu kaynaklarin 

asgari tahribatla gtinilmtize degin gelmi§ olmasi, memleketimiz 

turizm a~1s1ndan bilylik bir ~ans niteligindedir. Bu tez'de sa

hip oldugumuz tabii kaynaklarin belli ba§lilari ana hatlariyla 

incelenerek, bu alandaki potansiyelimiz belirtilmeye ~al1~1l

m1~t1r. 

~al1~mam1n her a~amasinda benden yardimlar1n1 esirgeme

yen saygideger hocam Sayin Prof.Dr. Cemal ~ANLI'ya sonsuz ~lik

ranlarimi sunmayi bor~ bilirim. 

Kemal ~t~EK 
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20 ylizyilda uluslararas1 bir nitelik kazanan turizm 

endlistrisi, ylizy1l1n ikinci yar1s1nda lilke ekonomilerinin kar91la9-

t1g1 ekonomik problemlerin halledilmesinde ve darbogazlarin gide

rilmesinde bir gik19 noktas1 sergilemektedir. 

Her ne kadar ig ve d19 turizm hareketlerinin eski gag

lara dayand1g1 biliniyorsa da, bilimsel anlamda genel kabul goren 

turizm kavrami tan1mlamalar1na gore, gagda9 turizm hareketlerinin 

olu9mas1 ve geli9meye ba9lamas1 II. Dlinya Sava91'n1n sona erdigi 

yillara tekablil eder. 

Sosyo-kliltlirel sosyo-ekonomik bir olgu olan turizm, 4000 

y1ll1k insanlik tarihinin son elli y1ll1k doneminde uluslararas1 

dev bir endlistri haline gelmi9tir. Glinlimlizde uluslararasi turizm 

hareketleri son derece bliylik miktarlardaki dovizin el degi9tirme

sine yol agmaktadir. 

Sanayi devrimiyle birlikte sanayi kentlerinin olu9mas1, 

bliylik insan y1g1nlar1n1n bu kentlerde gegimlerini saglamak igin 

ya9amaya ba9lamalar1 refah toplumlar1n1 meydana getirmi9tir. 

Ancak 11 9ehirsel hayat" olarak adland1rd1g1m1z gagda9 hayat; hizl1 

geli9en teknoloji ula91m ve ileti9im imkanlar1n1n, bo9 zaman mikta

r1n1n artmas1, insanlarin bulunduklar1 gevreden daha yukardaki yer

lere gitmeye ozenmi9tir. <;;ag1m1zda buna dlizensiz kentle9menin, 

a§1r1 nlifus art191n1n, plansiz endlistrile9menin birlikte getirdigi 

olumsuz hayat ko9ullar1 eklenince, turizm olay1 iginde insanlarin 

oncelikle yoneldikleri ve arad1klar1 kaynaklarin ba91nda tabii 

kaynaklar gelmektedir. 

·~ lt 
'lfiiksekogJ?etim Kurula 

Do1''ilmanta.ayon Me.r1'el1 
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Pekgok yazar ve ara9t1rmac1 §ehirle9meyi glinlimliz turiz
minin en onemli sebebi olarak gorme egilimindedirler. Dev sanayi 

§ehirlerinin a91r1 kalabalik nilfusu ve beton y1g1nlar1 ile kapla-,. 
narak insan-tabiat ili9kisini nerdeyse yoketmesi, seyahate g1kmay1 

sadece dinlenmek it;in degil ayni zamanda bunult1c1 §ehir ortamin

dan uzakla9mak ihtiyac1n1 §iddetlendirmektedir. 

6zellikle gok kalabalik endilstri kentlerinde ya9ayan 

bilyilk insan y1g1nlar1 gilrilltil, hava kirliligi, trafik sorunlari 

gibi son derece y1prat1c1 sorunlardan bir sure uzakla9mak igin 

rekreasyon faaliyetlerinde bulunma amaciyla kirsal alanlara, deniz 

ve gol kiy1lar1na, orman ve daglik mahallere gitmektedirler. 

Sonut; olarak; yilzy1l1m1zda sosyal, ekonomik ve killtlirel 

alanlarda hizla meydana gelen degi9iklikler, ozellikle sanayile9-

mi9 refah toplumlarinda turizm talebini ve arz kapasitesini bilyilk 

olt;ilde artt1rm19t1r. 

Kentlerdeki ye9il alanlarin hizla beton y1g1nlar1na 

donil9tilgil, insan~tabiatili9kisinin neredeyse dumura ugrad1g1 glinil

mtiz dilnyasinda tabi'ati gormek isteyenlerin say1s1n1n silratle artt1-

g1 gert;eginden hareketle, tabii alanlara olan ula91m ile konaklama 

sorunlari gozilldtikt;e tabii kaynaklara dayali turizmin geli9ecegi 

ger~egi kendiliginden ortaya gikacaktir. 

Bir hizmet endilstrisi olan turizm sektorilnden ekonomik 

fayda temin etmek durumunda olan lilkelerde; turizm endilstrisine 

yon veren kurulu9lar ile sektorde yer alan her ttirlti i9letme yil 

boyu turizm hareketliligini hedef alirlar. Bu tlir hedef ve poli

tikalarin ba9ar1ya ula9mas1nda en onemli kaynak kullanim alanlari 

arasindatabii kaynaklarin bilyilk yer tuttugu saglik turizmi, dag 

turizmi, ki9 turizmi, tibbi turizm bilytik bir onem ta91rlar. 

Sanayile9mekte olan ve sanayile§lmi9 illkelerde sanayile9-
me-kentle§lme sorunu ortaya t;ikan gevre ve hava kirliligi sorunlari, 

bireylerin ~al19ma gilctinil azaltan ya da gal19malar1n1 tamamen 
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engelleyen, dolay1s1yle rnilli ekonornide olurnsuz etkileri bulunan 

bazi hastal1klar1n ve geng nesillerde ortaya gikan sakatl1klar1n 

tabii kaynaklardan yararlanarak ted~vi edilrnesi igin sagl1kl1 ik

lirnlerde bulunrna ve iklirn ktirlerine yonelik ihtiyaglari on plana 

gikarrnaktadir. 

Asya ile Avrupa kitalar1n1n birbirleriyle bulu9tuklar1 

bir noktada, eski Asya ktilttirtinlin Avrupa'ya ula~t1g1 bir gegit 

yeri olan Tlirkiye ulaslararasi turizrn potansiyeli a~1s1ndan gok 

~e~itlilik arzeden sengin bir turistik degerler toplarnina sahiptir. 

8333 krn.'yi bulunan kiy1lar1yla bir deniz Ulkesi olrnas1n1n yan1s1ra 

GOOO'nli a9k1n rnagara, 1300'li bulan yeralt1 s1cak ve soguk su kay

naklar1na, 20.2 rnilyon hektar orrnan alan1na, toplarn alani 287.634 

hektar clan 20 rnilli parka, 13000 haktara yakla~an orrnan igi rek

reasyon alanina sahip clan Ttirkiye, tlirn bunlar1n yan1s1ra dlinyan1n 

en elveri~li iklirne sahip tilkeler aras1nda yer alir. 

Ulkernizin orta iklirn ku~ag1nda yer alrn1~ olrnas1, kliltli

rel geziler yaprnak isteyen turistlere yaz rnevsirni boyunca yolculuk

lara tlirnliyle elveri9li clan ve s1cakl1k bak1rn1ndan ~e~itlilik gos

teren iklirn ko~ullar1 sunrnaktadir. 

Tlirkiye ormanlarla e~ anlarnli anla91lan ulusal parklar 

bak1rn1ndan sahip oldugu tabii gtizellik ve ilging rekreasyon olanak

lar1 ile turistler igin son derece ilgin~ ortarnlard1r. Goller, 

akarsular ve orrnanlar1n yan1s1ra, sicak bolgelerde yaz1n serinle

lernek ve dinlenrnek i~in g1k1lan daglar, tilkenin belli baz1 kesirn

lerinde giderek daha gok ki~ sporlar1 igin kullan1lrnaya ba~lanrn19-

t1r. 

~ifal1 rnaden sular1rn1z, iklirn ve deniz tedavi varl1klar1-

rn1z1n Ustlinllikleri ve e~sizliklerinin yan1s1ra, Tlirkiye tlirn bu deger

lerden yoksun bulunan ve birgok yonden gelirleri gok yilksek clan 

tilkeler i~in aran1l1r hale gelrni~tir. Turist gonderen illkelerin 
genellikle Avrupa, K.Arnerika, Japonya ve Avusturya gibi geli~rni~ 

clan ulkeler oldugu gozonUnde bulundurulursa, tilkernizin sahip 
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oldugu tabii kaynaklarin ne bilylik bir turistik potansiyel yarat

t1g1n1 fark etmek mlimklindlir. 

konulu bu ~ali§ma ti~ bollimden olu§maktadir • .. 

Birinci bollimde, tabii kaynagin tan1m1 ve s1n1fland1r

mas1, tabii kaynaklarin turizm agisindan onemi, turizmde degerlen

dirilebil~cek tabii kaynaklar lizerinde duruldu. Turizmde degerlen

dirilecek tabii kaynaklarin hepsini incelemek mtimklin olmadigindan, 

bu gali§mada glintimlizde aktif olarak kullanilan ba§lica kaynaklar 

lizerinde durulmu9tur. Turizmde degerlendirilecek belli ba9l1 kay

naklar olarak, jeomorfolojik gorlintim Bitki ortlisli, Hayvan toplulugu, 

Hidro mineral kaynaklar Geni§ ylizeyli sular, Tabiat olaylari ve 

iklim lizerinde duruldu. Bu bollimde son olarak turizm tabii kaynak 

ili9kisi incelendi. Burada turizmin tabii taynaklar lizerindeki 

olumlu ve olumsuz etkileri ele alinmi§tir. 

tkinci bollimde turizm i~in vazge~ilmez unsurlar olan 

tabii kaynaklar bak1m1ndan Tlirkiye'nin potansiyeli incelenmeye 

gal1§1lm19t1r. Bu ama~la Tlirkiye'nin sahip oldugu tabii kaynak

lardan; Ormanlar, Kaplica ve ~ifali sular, Daglar ve Magaralar, 

Denizler ve Kiyilar, Akarsu ve Goller ve son olarak Tlirkiye'nin 

iklimi lizerinde durularak lilkemizin bu alandaki potansiyeli belir

tilmeye ~al1§1lm19t1r. 

Uglincli bollimde konu daha da s1n1rland1r1lm19t1r. Bu bo

llimde Tlirkiye'nin sahip oldugu tabii kaynaklardan Ormanlar tan1t1l

maya ve Ormanlarin tu~istik:potansiyelleri belirtilmeye ~al191l

m19t1r. Burada ozellikle tabiatin devami i~in hayati onem ta91-

yan ormanlarin fonksiyonlari lizerinde geni§ bi~imde durulmu§tur. 



B!R!NC! B5LtiM 

I- TUR!ZMDE TAB!! KAYNAKLAR 

1.1. Tabii Kaynak Tan1m1 ve S1n1fland1r1lmas1 

Tabii kaynak, tabiatta bulunan, insan ihtiya~lar1n1 

giderebilecek §lekilde kullanilabilen varl1klar1n tlimlidlir (l) • 

Tabii kaynaklarin pek ~ok s1n1fland1r1lma §lekli mevcuttur. Bu 

s1n1fland1rmalar i~erisinde, "zamana dayali s1n1fland1rma 11 iizerin
de durulacakt1r. Zira insanoglu varoldugundan beri kendi istegi 

dogrultusunda tabiati tek yanl1 olarak kullanm1§1t1r. Hatta gilnli

mlizde bu kaynaklarin bir kism1n1n tamamen tlikendigi geri kalanla

r1n1n da hizla tlikenmekte oldugu gozlenmektedir. 

Tabii kaynak oncelikle slireklilik bak1m1ndan "tlikenir 

ve tlikenmez kaynaklar" olmak lizere iki gruba ayr1lmaktad1r. Tii

kenmez kaynaklar i~erisinde giine§I enerjisi, riizgarlar ve okyanus

lar gibi insan omrii i~inde tiikenmeyen, devaml1 olan kaynaklar 

yer alir. Tlikenebilir kaynaklar ise, "kendi kendini yenileyebilen 

ve kendi kendini yenilemeyen kaynaklar" olmak lizere ikiye ayr1l1r. 

Bunlardan yenilenebilen kaynaklar iyi bir i§lletmecilik dahilinde 

kendilerini devaml1 yenileyebilen ve devamli kilan kaynaklard1r. 

Yenilenebilir kaynaklar i~erisinde ormanlar, otlaklar, toraklar, 

su kaynaklari, yaban hayvanlari vb. yer alir. Yenilenemiyen 
... . . 

(1) Koray Ba§lol,· Dog'al Kaynakl'ar Ekonbmi·si, !zmir, !stiklal 
Matbaasi, 1985, s.27. 
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kaynaklar ise en iyi i9letmecilik dahilinde bile tilkenir ve kulla

nim ile yipranirlar. Bu grup i~ersinde demir, komlir, petrol v.b. 

yer alir. 

1.2. Tabii Kaynaklarin Turizm A~isindan C5nemi 

c;agimiz insani ya~am1n1, ko9ullar1 her ge~en gun biraz 

daba bozulan kentsel-endtistriyel ekosistemlerde slirdlirmeye ba§la
m19t1r. c;ogalan nlifus nedeniyle yana ve yukariya dogru hizla 

bliyliyen kentler ve geli9en teknoloji onemli ~evre sorunlarinin 

ortaya ~ikmasina neden olmu~tur (2). 

c;evre sorunlari genelde oturulan yerde sliregelen olagan 

nitelikli insan-tabiat ili9kisini normalden uzakla9t1ran unsurlar

dan kaynaklanir. Bu etmenleri a§agida verilen ba~liklar altinda 

siralamak mlimklindlir : 

12.1. !klim Degi9meleri 

Herhangibir yorenin yerle~im merkezine donli9mesi, yer

ylizlinlin ~e~itli yilkseklikteki alt yapi ve list yapi unsurlariyla 

kaplanmasi demektir. Mevcut bitki ortlisilnlin ortadan kald1r1lmas1 

ve topografik yapinin degi9mesi ile yeni bi~imler ve ylikseklikler 

ortaya "ikar. Bunlar tabii "evreye egemen iklim verilerini degi~

tirirler. ~oyle ki; toprak ortlisilniln yerine ge~en yol ve binalar 

gline9 enerjisinden gelen rady~syonu 9iddetlendirir C
3

> Ger~ekten 

(2) Aytug Akesen, . "Ormanlarimizin Turizm A~isindan C5nemi 11
, 

c;evre· Ve Orman.ci·~·ik. IJe)'.'<;ti.si, (Ocak-~ubat, 1985), s.8. 

(3) Ziya Er alp, Ge·n·e·1· Turizm, Ankara, A. U.S. B. F. ve Basim-Yayin 
Yilksek Okulu Basimevi, 1983, s.18. 
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yaz1n cadde ve sokaklar1n, bitki ortilsilyle kapl1 olan toprak par

~as1na k1yasla daha s1cak olmas1n1n nedeni budur. 

121.1. S1cakl1k 

Kent ortam1nda ta9 ve asfalt yap1lar tabii ortamlara 

gore daha fazla gilne~ enerjisi absorbe ederler. Diger yandan ko

nut, sanayi ve ta91tlardan kaynaklanan enerji, tabii enerjiye ek 

olarak kent ortam1n1n 1s1s1n1 art1ran bir faktor olmaktad1r. Tabii 

ortamda gerek toprak yilzeylerine gelen 191n miktar1n1n azalm19 

olmas1 gerekse toprag1n nemli oldugu zamanlarda bitkilerin yaprak

lar1ndan buharla9ma s1ras1nda kullan1lan 151 enerjisi dolay1s1yle 

1s1 kay1plar1 fazla olmaktad1r. Gece ise kent ortam1ndaki yap1 

yogunluguna bagl1 olarak kirli hava bir 9em5iye gorevi gorerek 

karasal radyasyonla meydana gelen 1s1 kayb1n1 engellemektedir. 

Tabii ortamlarda ozellikle ormanlar1n hakim oldugu yerlerde aga~

lar1n tepe ~at1s1 toprak yilzeyine olan 151 kayb1n1 azaltmaktad1r. 

Ancak kentlerde asfalt ve beton yilzeylerden olan 1s1 kayb1 daha 

yava9 olmaktad1r. 

" Tilm bi etkilerle yap1lar1n olu9turdugu ortam1n s1cak

l1g1 olduk~a yilksek olmaktad1r. Ku9ku5uz bu fark yap1 yogunluguna 

ve nilfusa bagl1 olarak bilyilmektedir. t5rnegin 100 bin nilfuslu bir 

kentin s1cakl1g1 ye9il alanlara gore 6 santigrad derece yilk5ek i

ken 10 milyon nilfuslu kentin s1cakl1g1 10 santigrad derece daha 

yilksek bulunmu9tur. • • ( 4 ) " 

121.2. Hava ve Toprag1n Nern Ekonomisi 

Yap1 alanlar1n1n yogunluk kazand1g1 yerlerde, hava sir

killasyonunun az olmas1 nedeniyle kirli hava s1k s1k sis olu9turmak

tad1r. Buralarda s1cakl1k Yil.k.sek oldugundan havan1n bagil nemi 

(4) Ertan Eruz, "Kentle~ Neden Oldugu Ekolojik Degi9imler", !stanbul Uni
versitesi Deniz Bilimleri ve Cografya Enstitiisi.i, !stanbul, Ders Notu, 
1988, C.- • I 
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dil9tik olmaktadir. Dolayisiyle yapi yogunlugu fazla olan kentler

de saganak yag19lar ~evredeki ye9il olanlara gore daha sik olmak

tadir. Ancak kent topraginin ortulrn,il§ olmasi, dil9en yag191n kana

lizasyon yoluyla gollere, denizlere baglanmasi sonucu suyun topra

ga ge~mesi engellenmektedir. Yapilaran kent topraginin su ekono

misi ilzerindeki diger bir olumsuz etkisi de, bitki ile su arasin

daki dengenin bozulmasi sonucunu doguran taban suyu dilzeyini onem

li ol~ilde dil9lirmesidir. Kent i~inde yag19la fazla SU gelmesine 

kar91n kayiplar fazla oldugundan bitkiler i~in bir nevi kurak bir 

ortam olu9turmaktad1rlar. Ayrica konut, sanayi ve ula91m etkisiy

le suyun kalitesi onemli ol~tide dti9mektedir. Bu durum canli haya

tinda bir dizi olumsuz geli9imin ortaya ~ikmas1na neden olmaktadir. 

Oysa tibii ortamlarda ozellikle ormanlarin hakim oldugu ortamlarda 

dti9en yag191n ytizeysel ak19a ge~mesi engellenmektedir. Boylece 

topragin su depolamasi ve yilzeyalti ak19lar1 ile taban sular1n1n 

zenginle9mesi saglanmaktadir : 

11 Bu bakimdan kaliteli ve yeterli suyun temini i~in kent 

~evresindeki yag19 taplama havzalar1n1n (gol, bent, baraj, dere) 

bitki ortilsil ozellikle ormanlarla kapli olmasi gerekmektedir ••• <5 > 11 • 

Suyun insanlar ve bitkiler i~in hayati degeri dil9tinilllir

se kentsel alanlarda kaliteli su elde etmenin zorlugu ortadadir. 

121. 3. Rilzgar 

Kent ortamindaki havanin s1cakl1g1 ile kent ~evresindeki 

havanin sicakl1g1 arasinda 5 santigrad dere fark vardir. Bu durum 

basin~ f arkl1l1g1 olu9turarak kent ~evresindeki temiz havanin kent 

i~ine yonelmesine neden olur. Ancak yap1lar1n yilksekligi, §ekli 

ve yay1ld1g1 alan ve topograf ik durum kent i~i hava hareketlerini 

(5) Ibid., s.11. 
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etkilemekte ve kentteki yliksek, geni§l ylizeyler olu~turan rlizgara 

dik konimdaki binalar rlizgar hareketini bilyilk olgilde engellemekte

din. Dolay1s1yle kent igindeki hav~ durgun ve sicak olmaktadir. 

1nsanlar bu ortamdan kisa bir silrede olsun ayrilarak tabii varl1k

lar1n sukunet iginde bulundugu alanlara yonelirler. 

12.2. Hava Kirlenmesi ve I91k Fakirligi 

Atmosferin tabii yap1s1n1n olu§lumunda, yerylizli d19 kabu

gunu orten bitki, toprak, SU gibi ortlilerden gelen katk1lar1nda 

payi vardir (
6
). Ormanlarin havaya oksijen vererek karbondioksit 

almasi, bakterilerin kimyasal salg1lar1, suyun buharla§lmasindan 

olu~an nem, atmosferi yapisal dengede tutar. Bu denge tum canli 

hayat igin vazgegilmez bir unsurdur. 

Atmosf erin yapisal dengesini olu~turan ve silrdilren oge

lerin i~leri mekanin yerle§lim merkezine donli§lmesi nedeniyle sekte

ye ugrar. Bir ba9ka deyi§lle topraktan atmosfere yonelik oksijen

karbondioksit al1:;-;-veri9i giderek yavai;-;lar ve durur (?). Bunun 

yerine kentsel yapilar, ta91t ve bacalardan yayilan zehirli gazlar 

ortama yay1l1r. Buglin kara, hava ve deniz ula91m sistemleri ige

risinde, ozellikle motorlu karayolu ta91tlar1ndan kaynaklanan hava 

kirliliginin canlilar ilzerinde yaptigi olumsuz etki gorillmekte
dir (8 ) 

Suya b1rak1lan zararli maddeler ise tabii hayati yok 

ettiginden atmosferin sudan ald1g1 oksijen ak1m1 durur. Bunun 

yaninda yine kentten havaya kari:;-;an ~ei;-;itli kimyasal elemanlar 

da atmosferip .Yci.pi::p.,n;i.,. o;l;µm~rnz .. Yonde etkilemektedir. 

(6) Eralp, a.g.e. s.20. 

( 7) Ibid. I s. 2 0 • 

(8) Erdogan Erkan, "Motorlu Ta:;-;itlardan Kaynaklanan Hava Kirliligi 
ve tlnlenmesi 11

,· TMMOB.Kimya Muhe·n-a-1·sTe·r1· Oda·sJ . .' Dergisi, (6-8 
Ocak 1986), s.91. 
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Kentlerin tizerinde tabii dengeden uzak clan bu atmosf er 

orgtisti evlere, odalara, i9yerlerine kadar girer. Solunum bu ortti 

altinda stirdtirtiltir. Topografik yap1n1n bozulmasiyla olu9turulan 

ytiksek binalar rtizgar hareketini engelleyerek bu orttintin kent tize

rine yerle9mesine yol agar. Bu gevre sorunlarina kentin insan 

ya9am1na s1n1rl1l1klar, tedirginlikler, gilrilltil, trafik tikan1kl1-

g1 eklenince insanlarin psikolojik durumlari oldukga sarsilir. 

~al19anlar gtiniln yorgunlugunu tizerinden atabilmek igin dinlenmek 

zorundadirlar. Oysa gtirtiltti uykuyu engellediginden ertesi gtin i§

lerine daha onceki yorgunluklari gidermeden ba9lan1lmaktad1r. Ust 

tiste gelen yorgunluk birikimi, bir silre sonra gerilime ve giderek 

ruhsal gokilnttiye donti9en bir silreg ba9lat1r. 

Oysa kirsal yerle9im ve hayat dtizeninin egemen oldugu 

yerler psikolojik dengeyi saglayici etmenlerin egemenligindedir. 

Bu sebepten dolayi, insan hayat1n1 olumsuz yonde etkileyen sorun

larla dolu gevreden kisa stirelerle de olsa uzakla91p tabii gevre

ye yonelme ihtiyaci kendisini duyurmaya ve tatil yoneliminde agir 

basmaya ba9lam19t1r. Gelecekte turizm egilimlerinin tabii kaynak

lar tizerinde daha da yogunla9acag1 bir gergektir. 

12.3. Relief 5zellikleri 

Relief ozellikleri (ytikselti, baki ve arazi egimi) 

lokal iklim ve toprak yapisi ilzerinde onemli etkiye sahiptirler. 

Kentsel yapilanmayla birlikte relief olumsuz yonde etkilenir. 

~ilnkti yapi alaninda arazi egimi bazi yerlerde onemli degi9iklikle

re ugramakta ve buradaki ozellikle ytiksek binalarin golgeleyici 

etkisiyle gevredeki ye9il alanlarin gtine9lenme 9erit ve silresi 

degi9ime ugramaktadir. Bunun yaninda topragin taban suyu seviyesi 

de degi9mektedir. Bu durum 16kal iklimi ve dolayisiyle toprak 

ozelliklerinin degi9ime ugramasi ortamdaki bazi bitki ve hayvan 

tilrlerinin yak olmasi sonucunu beraberinde getirmektedir <
9

> 

( 9) Eruz, s .12. 
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1.3. Turizmde Degerlendirilebilecek Tabii Kaynaklar 

Turizmde degerlendirilebilecek tabii kaynaklari tam 

anlamiyla ifade etmek olduk~a gil~tilr. ztra insanlarin egilimleri, 

mekana, zamana ve toplumun killtilr seviyesinin durumuna gore degi
~ir. Bu durum "dinamik tabii kaynagi" gilndeme getirir. 

Gilnilmlizde turistik potansiyeli olui;;turan tabii kaynaklar 

:;;unlardir 

13.1. Jeomorfolojik Gorilntim-Tabiat Bi~imi 

D19 kabik olarak yeryilzil degi9ik bi~imler halindedir. 

Dag, tepe, yama~, ova, vadi, dik ~ikintilar, oyuklar, magaralar, 

dikitler, sarkitlar, buz daglari vb. belli ba~li yeryilzli 9ekille
ridir (lO) 

Yeryilzil kabugu ve bu kabugu yer yer orten su varliginin 

sayisiz bi~imleri bir gorlinilm olarak ortaya ~ikar. Bu olu9um ta

biattan kaynakland1g1 i~in jeo-morfolojik gorilnilm diyoruz. Bu go

rlinilmler bazen tek bir varlik tarafindan olu:;;turulabilir. Mesela 

Agri dagi boyle bir gorilnilme sahiptir. Bazende ayri ayri kabil 
bi9imler bir araya gelerek bile:;;ik nitelikte bir gorilnilm olu:;;turur

lar. Mesela Pamukkale tek mekanda farkli tabii bi~imlerin katki

siyla olui;;an bile:;;ik nitelikte bir gorlintime sahiptir. 

Yer ytizil kabugu ilzerindeki tabii objeler olan, morfolo

j ik ve j eoloj ik arazi yapisi i.le tarim alani, orman alani ve su 

dlizeyi gibi orttilerin kapsad1g1 gorilnilmlere peyzaj denir (ll) • 

Turizm tabiat bi~iminin bu nitelikteki gorilnilmleri ile ilgilidir. 

Tabii peyzaj bak1ld1g1nda dinlendiriyor, ferdi glincel hayattan 

(10) Eralp, s.66. 

(11) M. Zekai Bayer, Peyzaj Mimarisi, Orman ve AV Derg·isi, 
Ci 1 t 61, Say 1 4 , (Ni s an , 19 8 5 ) , s • 3 2 • 

Yi.1 61, 
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kopariyorsa belirli bir ~ekim_ gilcilne sahip demektir. !9te bu ni

telik turist ak1m1n1 ~eker bir varlik olarak deger ta~ir. Burada 

ilstlinde durulmas1 gereken Ug husus nokta vardir (l 2 ). 

"Birincisi her jeomorfolojik gorlinlim gekim gilcline sahip 

degildir. Bu alanda gekim gilclinlin kaynaklandigi etmenler, tabia

tin kendisine degil, insanin ihtiyaglarina ve deger yargilarina 

dayali olarak olu~ur ve ge9itlenir ••• ". 

!nsanlarin egilimleri zaman igerisinde degi9erek daha 

farkli tabii kaynaklari gilndeme getirir. Bu bakimdan buglin deger

lendirilemeyen pek gok kaynak gelecekte onemli bir turistik kaynak 

durumuna donli9ebilir. 

"!kincisi bir tabiat bi9imi, mesela bir dag seyredilen 

ge9itli yerlere gore farkli bir gorlinilrn alir. Bazi yerlerden ba

kildiginda dag ba~ka engebeler arasinda kaybolur. o halde gorlinil

mil, dolay1s1yla gekim gliclinli ortaya 91karan seyir yerinin konumu

dur ••• " Bu nedenle seyir yerlerinin konumuna gore sifirdan maksi

muma kadar bir egri gizer. 

Boylece dag degil, bu seyir yerleri birer turizm meka

nina donli9lirler. 

"Uglinclisli, ge9itli tabiat bigimlerinin bir araya gelme

siyle ancak tek gekim glicli ortaya gikabilir. Boyle bir durumun, 

gekici gorlinlim olarak belirleni9ini, yine seyir yeri tayin eder. 

Ancak bu ge9it bile9ik gorlintim gekim glicline donU9tliyli seyir yer

leri sayi olarak tek goriinilme sahip olanlardan azd1r •• 11 Bu neden

le bu nitelikteki yerlerin jeoekonomik deqerleri oldukga yliksektir. 

Tabiat bigimleri ister tekil, isterse bile9ik olsun vaz

gegilmez bir unsurda gilne9dir. I91k kaynagi olarak gline9 gorlinilm 

mimaridi.r (l 3 ) 

(12) Eralp, s.67-68. 

(13) Ibid., s.67. 
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GUneiJ dogudan bai)liyarak batincaya kadar gegen sure 

iginde degi~en agilarla cisimleri ayd1nlat1r. Bu arada ge~itli 

gorilnUmler te~ekkill eder. Bu gorilnUmler belirli zaman kesitinde 

olu~urlar. Bunlara gttne~in bulutlarla yarattigi 1~1k oyunlarida 

eklenince gok degi~ik gekici gorilnilmler olu~maktadir. 

13.2. Bitki Ortilsil-Ormanlar 

Dilnyamiz yer yer bitki ortilsilyle kapl1d1r. Bitki ortil

silniln renk ve bigimi tabii peyzaji olu~turur. 

Bitki ortilsil iginde orman ayri bir kUmeyi olu~turur. 

Orman bir ekosistemdir. Bi ekosistem. agaglar, konukgu bi tkiler, 

saril1c1 bitkiler, otlar, mantarlar, yaban hayvanlari ve cansiz 

varliklardan olu~ur <
14 >. 

Konumuz agisindan orman ba~lica ~u nitelikleri ile gekim 

gilcil olu~turur. 

132.1. Gorilnilm ozelligi 

Bitki ortilsil olarak orman bir agag denizidir. Ancak 

egemen agag tilrilne gore degi~ik gorilnUmlere btirtintir. Jeomorfoloji 

ve gtine~le birlikte bu gorilnilm, degii>ken gekim gticil olu~turur. 

ote yandan, degi9ik agag ttirleri mevsimler itibariyla gortinlim 

farkl1l1klari yaratarak ei>siz bir tabla olu~tururlar. 

(14) Necmettin c;epel,· Or:ma·n· Ekol"oj·i·si, !stanbul 
Fakilltesi Yay1nlar1, N.: 337, 1983, s.40. 

1.ti. Orman 
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132.2. Yapisal Bzellik 

Orman ayn1 zamanda bir mekandir. Boyle bir mekan konu

muz a~1s1ndan 9u ozellikleri i~erir. 

Orman kendine has iklime sahip bir mekandir. Kaba qiz

gileriyle bir mekan1, dilzenli bir 1s1 ve nimlilik rejimi karakte

rize eder. S1cakl1k bozkirlardaki gibi ne geceden gtindlize ne de 

mevsimden mevsime ~ok bliylik farkl1l1klar gostermez. 

Ormanlar havanin karbondioksidini alip, oksijen verirle 

Boylece tabii filtre gorevini yerine getirirler. Ayrica lirettik

leri, isopren, pinen, limonen, mytcen vb. eterik yaglarla insan 

sagl1g1n1 olumlu yonde etkilerler Cl 5 ) 

Yapilan ara~tirmalarda, aga~larin golgesinde 1~1g1n 

spektral bir 9ekilde dag1l191n1n gozli, ye9ilin ise insan ruhunu 

dinlendirdigi ortaya ~ikm19t1r. 

Bu ozellikleri d191nda ormanlarin, yag19 rej~mini dilzen 

ledigi ~e9itli yaban hayvanlarina barinak te9kil ettigi, erozyonu 

onlemede etkin rol ald1g1 bilinmektedir. 

132.3. Dinamik ~zellik 

Ormanlarin alan olarak geni9letilmesi veya herhangi bir 

mekanin ormanlik alana donti9turuimesi, istenilen aga~ tlirline daya 

11 bir orman olu9turmas1 bu tabii varligin dinamik ozelligidir. 

Boylece kira~ bir yore fiziksel ve biyolojik faktorlerin elverdig 

oranda ormanla9t1r1larak bir turizm mekani olu9turulabilir. obli 

(15) Selman Uslu ve Omer Karagoz, "Gevre Kirlenmesi ve Ormanlarin 
Bunu onleyici Fonksiyonlar1, 11 t.tt.Orman· FakUltesi Dergisi, 
Cilt IV, No : 1, 1984, s.18. 
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tabii varliklarda olmayan bu ozellik, ayni zamanda bir liretim mal

zemesi olarak yeni turizm merkezleri olu9turmak a~1s1ndan deger

lendirilebilir. Boylece ormanin kendisi turizm ihtiyac1n1n bliylik 

bir bollimlinli olu9turan saglik ve spor ihtiya~lar1n1 kar91layan 

jeoekonomik bir varlik olarak bliylik deger ta;;ir. 

Bu niteligi orman turizm sektorlintin temel kaynaklarindan 

biridir. Turizm mekan1n1n kendisidir. 

13.3. Hayvan Toplulugu 

Bi~imlerindeki ozellikler, hayat 9ekilleri ve az bulunur 

olmalari, bazi hayvan ~e§litlerine duyulan ilginin kaynag1d1r. Bu 

nitelikler onlari ~ekim gilcli ile yliklli hale getirir (lG}. 

Kentsel ya§lami, insani giderek tabiattan uzakla§lt1rd1g1 

i~in soz konusu ilgi sadece yaban hayvanlari bak1m1ndan degil, 

besi hayvanlarina kar;;ida dogmaktadir. Kirsal alanlara yonelik 

turist ak1m1na neden davrani§llar ~ogunlukla bu dlirtliden kaynakla-

nir. 

Orman gibi hayvan topluluklarida ~ogaltilabilir. Bu a

landa yeniden ~ekim glicli liretmek ve ~e9itlendirmek mlimklindlir. 

Dinamik olan bu kaynagin gelecekte daha da onem ta91yacagi a9ikar

d1r. 

13.4. Hidro Termal Kaynaklar 

Halk dilinde, maden suyu-9ifal1 su olarak bilinen bu 

~e§lit kaynaklar kimyasal ve fiziksel ozellikleri; isi, tad, koku, 

(16) Eralp, s.70. 
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renk ve yogunluklariyla ge9itlenir ve degerlendirilir. Ayni 

zamanda btinyelerinde ge9itli mineralleri ve gazlari .eriyik halde 

bulundurduklarindan insan sagl1g1 pakimindan btiytik onem ta91rlar. 

Hidro mineral kaynaklar degi9ik 1s1larda yarytiztine ~ikar

lar. 20°c 1 nin altinda olan 9ifal1 sulara igmece, bu derecenin 

tisttindeki sicakliktaki kaynaklara, kapl1ca, 1l1ca, terme veya 

germ_ik denir. Kaplica tizeri orttilmti9 1l1ca demektir (l7 ) 

Hidro mineral sularin bir ozelligide hava ile temasla

rinda kimyasal ozelliklerini btiytik gapta yitirmeleridir. Bu de

gi9im sagliga yararli hidrotermal niteligin kaybolmasi anlam1na 

gelir (l8 ) Boyle bir ozellik suyun depolanmasini ya da borular

la ba9ka yerlere ta91nmas1n1 imkansiz hale getiriyor. O halde 

suyun 9ifal1 niteliginden yararlanmak i~in, ~ikt1g1 yerden yani 

kaynakta kullan1m1 gerekmektedir. 

Bu ozellikler goz ontinde tutulursa, bu sulardan yarar

lanmak istiyen ki9iler mutlaka kaynaginin oldugu yerlere gitmek 

zorundadirlar. Bu kaynaklara sahip tilkeler olduk~a 9ansl1 say1-

l1rlar. 

13.5. Geni9 Ytizeyli Sular-Denizler 

13 5 .1. Bigimsel Gortinilm 

D19 kabuk engebeliklerin gukurluklar1n1, deniz, gol, ok

yanuslar doldurmu9tur. Buna kar91n kara pargalarinin jeomorfolo

jik ozellikleri denizlere geli9igtizel serpilmi9 irili ufakli ada

lar, korfezler, fiyordlar ve yarim adalardan olu9mu9tur Cl 9 ). 

(17) Re9at !zbirak, Tilrkiy-e 1, !stanbul, Milli Egitim Bakanl1g1 
Killtilr Yay1nlar1, 1972, s.162. 

(18) Re9at Izbirak, Tilrkiye, !stanbul, Milli Egitim Yay1nlar1, 
1984, s.235. 

(19) Aydogan Koksal, T\irk:j..ye~nin Genel Turi·zm Cografyasi, Ankara, 
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Bu bi~imsel gortinlim., karalarla denizlerin birle§tigi yerlerde 

ve her iki varl1g1n kendisine has niteliklerinin kar191m1 sonucu 

ayr1 bir goriinlim. ortaya t;ikar. Bu nitelikteki bir gorlinlim., sadece 

deniz veya sadece karalar1n olu9turdugu peyzajdan daha ~ekicidir. 

Bu tabloda 191g1nda onemi oldukga bliyliktlir. 

Boyle bir tabloya renk ayr1 bir katki olarak girer. 

~oyleki denizin maviligi, karalarin jeolojik niteliklerinden kay

naklanan ge9itli renkleriyle veya bitki orttisilniln kendine has 

renkleriyle birle9erek ayri oldugundan daha f arkli bir gorlinilm 

alir. 

135.2. Deniz Kara !li9kisinden Dogan Varliklar 

Goriinilm 

Yerytizii yuvarlag1n1n % 7l'ini kaplayan denizler, agik

larda tekdilze ve sonsuzluk duygusu veren gorilnlimtiyle tam anlamiyla 

gekicilik unsuru degildir. Karalar, denizlerin bu tek dilze gorli

nlim.iinil degi9tirir ve ona gekicilik katarlar. Boylece deniz kara 

ili9kisinden gekim gilcil ta91y1c1 bir varlik dogar. ~linkli ayr1 

ayr1 ne kara ne de deniz gorlinlim. olarak bu nitelikleri bir gekim 

gilcii olu9turmazlar .<20) • 

Ancak, bile9ik gori.inlim. gekim gticlinii ta91mas1 igin kara

nin ilgi gekecek bir bigimde gortinmesi gerekir. ~unkil sularin 

kendisine has bir bigimi yoktur. Bulundugu kap ona §ekil verir. 

Buradaki kap ise kara pargas1d1r. ~rnegin gol karakterindeki ka

ralarin denizlerle bile9imi, tabii goriinlim. olarak ~ekim gilcil olu9-

turmaz.;, Buna kar91n Fjord denilen k1y1 bi~imlerinin gorilniimil yilk

sek gekim glicii olu9turur. 

(2Q)Eralp, s.72. 
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Kiyi $eridi 

Sularin karalarla bile~iminden ortaya 9ikar tabii 9izgi

ye k1y1 diyoruz. Kl.y1 9eridi ise deniz, gol ve nehirlerin kl.yi 

gizgisi boyunca uzanan kara par~as1d1r. Karanin dli9le§erek denize 
( 21) 

indigi yerlerde, olduk9a enli bir kl.y1 §eridi olu9turur Bu 

durumda deniz taban1 karan1n uzant1s1 bi9iminde adeta havuzla91r. 

Bir ba§ka degi~le deniz dibinin s1gla9arak karalarla birle§tigi 

kl.y1 §eridinde olu§turdugu mekan, denizin sundugu olanaklardan ko

lay ve tehlikesizce yararlanmay1 5aglad1g1 i'tin gekim glicli ta§1y1-

c1s1na donli~lir. 

Deniz-Gline~-Kum 

Bu ilg age illkemize yonelik turizm talebinin bliyilk bir 

bollimilne tekablil etmektedir. Bu lig ogenin her birinin belirli 

nitelikleri ta§1mas1 gerekmektedir. Deniz bu liglliye fiziksel 

ve kimya5al yap1s1yla girer. Eriyik mineraller, kimyasal yap1s1-

n1, 151 ve ak1c1l1g1, fiziksel yap1s1n1 verir. Mesela 151 en az 

17°c 1 yi bulmu§sa, denize yonelik gekim glicU olu~uyor demektir. 

Boyle bir 1s1 dilzeyi eriyik minerallerden yararlanma yolunuda 

agar. 

Gilne~ bu Uglilye ge~itli degerlerle kat1l1r. Bunlardan 

birinci5i, gilne§in havada kal1~ silre5idir. Buna gilne~lenme silresi 

diyoruz. Mesela Bahama adalar1nda y1l1n 12 ay1nda gilne§lenme sil

resi 8 5aattir <
22 > 

Gilne~in tabloya katt1g1 obilr deger i5e, havan1n bulut5uz 

olmas1 bigiminde dolayli yoldand1r. ~ilnkil havanin kapali olmas1, 

gtine§i etkisiz hale getirir. Mesela Dogu Karadeniz Kiy1lar1nda 

(2 l)!bid., s.79. 

(22) !bid• I S • 7 4 • 
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yazin gi.ine9lenme si.iresi uzun oldugu halde, ~ogunlukla yag19l1 ha

valarin egemenligi bu ~ekim gi.icUnil azaltir. 

Yore, bulutlarla golgelenmeden, gilnde 8-10 saat gline9 

alabiliyorsa, gilne9 istenilen nitelikte demektir. Ancak, deniz

den yararlanmada tabanin s1gla9mas1 nasil gerekli ise b~ slirede 

olu9an gilne9dende yararlanma kiyi 9eridinin kumsal olmasi o derece 

gereklidir. ~ilnkli gline9in 50-60°c•ye varan termal etkisinden 

yararlanmak i~in, bu 1s1y1 insan vilcuduna saglikli bi~imde aktara

cak kum gereklidir. 

Boylece radyasyon yolu ile 50-60°c•ye varan 1s1nma, deniz 

suyu serinligine aktarilarak, bedensel 1s1 al19 veri9i deniz-gline9-

kum ol~lislinden olu9an tabii bir sauna ortaminda saglik i~in yarar-

11 hale donli9tlirliltib , <
23

). Boyle bir saunanin olu9mas1n1n temel 

ko9ulu, k1y1n1n yeterli 9iddetle ve slirede gi.ine9 almas1d1r. 

19te k1y1 turizmi dedigimiz ~e9it, deniz-gilne9-kum ol~lisliniln opti

mal degerde bir araya gelebildigi mekanlarda ortaya qikar. Boyle 

bir olu9um sadece tabii sauna imkanlar1n1 degil, yaz mevsiminin 

insana ne9e kaynagi olan tum ozelliklerini sunar. Bu nedenle qag1-

m1zda k1y1 turizmi, dinlenme-spor _ve ensenlik anlamina gelen bile-

9ik bir degime donli9mli9tilr. 

13.6. Tabiat Olaylari 

Tabiat olaylar1 insan i~in silrekli ilgi kaynag1d1r. Bu

nun en sik rastlan1lan1 ay ve gilne9 tutulmalar1d1r. Astrologlarin 

daha onceden boyle bir olayin hangi gun ve saatte nereden blitilnily

le izlenecegini bildirmeleri, merakl1lar1n, belirlenen yerde top

lanmalarina neden olur. 

(23) 1bid. I So 75. 
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!lgi yekici tabiat olaylar1 arasinda yanar daglar ba;;ta 

gelir. Zaman zaman Etna dag1n1n lav pilsklintmeye ba9lamas1 

Sicilya'ya yonelik bir turist ak1m1n~ ba;;lat1r •. 

Bunlar aras1nda, gece yar1s1 gline;;i diye adland1r1lan 

tabiat olay1, turizm pazarlanmasinda yer alan en onemlisidir. 

(Dtinyanin ( 23} derecilik egimi, gilney ve kuzey kutup

lar1nda y1lda iki kez 24 saat sure ile gi.ine;;in hi¥ batmadan gori.in

mesine neden olur. Ba;;ka bir degi;; ile Kuzey Kutbu, iyin Haziranin, 

Gi.iney Kutbu iyin de Eyltiltin son haf talar1nda gtine;; 24 saat stire 
ile gori.ilebilir <24 > 

13.7. !klim 

!klim cografya ilminin temel konular1 arasinda yer almak

la birlikte, turizmide yakindan ilgilendiren bir konudur. 

!klim ge;;itli etmenlerin degi;;ik yogunlukta bir araya 

geli;ilerinden kaynaklanan bir tabiat olay1d1r. 

Bunlar aras1nda gune;;, 1s1 kaynag1 olarak iklimi olu;;tu

ran ba;;lica etmendir. 

tkinci etmen Dlinyan1n kiire bi~iminde olu;;udur. Boyle 

bir bi~im baz1 yerlerin fazla 1s1nmal1, bazi yerlerin gi.ine9 ener

jisini 'egik olarak daha az 1s1nmas1na neden olur. Bu sure i~inde 

di.inyanin karanl1kta kalan yerinin hizla sogumas1 demektir. 

Di.inyanin kendi etraf 1nda donli§ilyle yer yilzil farkli dere

celerde 1s1nm1;; ku;;aklar1 olu;;turur. 

!klim bu iki temel etmenin i.iri.ini.idiir. Yeryilzi.i bu a~1dan 

(24) !bid. I S • 76 • 
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"1- Ekvator iklim ku§agi 

2- Tropik iklim ku§agi 

3- Kutup iklim ku§agi 

4- Antartik iklim ku§ag1d1r." 

Aslinda bunlar varsayimsal iklim ku9aklar1d1r. Farkli 

1s1lardaki ku9aklar1n sinirlarindaki isi f arkliliklarindan dolayi 

ayri bir iklim ku9ag1 olu9ur. Bunlara da ara iklim ku9aklar1 

denir. MeselaB iliman iklim bu nitelikte bir ara ku9akt1r. 

Gline9in d1§1nda ba9ka bir etmende atmosferdir. Atmosfer, 

Gline§ten aldigi enerjinin bir kism1n1 absorbe eder geri kalanini 

yerylizilne gondedir. Yer ylizilnden yansiyan karasal bir kisim ener

ji Atmosfere geri doner. Atmosferin 1s1nmas1 genellikle bu ikinci 

yolla olur. Buna radyasyon diyoruz. 

Boylece atmosferde, farkli isilara sahip hava kitlesi 

yer alir. Bu yol ile olu9an farkli isilardaki hava kitleleri 

ise, rlizgar sistemini olu§turur. 

Denizlerle, karalarin ayri kimyasal yapida olu9u, ayni 

iklim ku§aginda olsalar bile farkl1 derecelerde 1s1nmalar1na ve 

dolayisiyla atmosferde farkli isilardaki hava kitlelerinin yer 

almasina neden olurlar <
26

> . Bu durum her iki varliga has olmak 

ilzere bir yanda karasal iklimi oblir yandan ise deniz iklimi deni

len ~e§itleri olu§turur. Denezlerle karalarin birle9tigi yerlerde 

ise bile9imden dogan yeni bir ~e§idi dogar. Mesela Akdeniz iklimi, 

Andriyatik iklimi, Marmara iklimi bu tlirdendirler. 

Bu genel a~iklamalardan sonra iklimin turizm ilzerindeki 

etkilerini §Dyle ozetleyebiliriz. . . 

(25) tzbirak, · Tlirkiye· 1, a.g.e., s.117. 

(26) Eralp, s.76. 
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!klim ttim canli varl1klar1n hayat1n1 ko9ulland1ran 

temel etmenlerden biridir. Soyleki; hayat yoreye egemen iklim 

verilerine uyumla si.irdilri.ili.ir. !klim~n hayata bu denli egemen olu-

9u, oblir yandan yukarida ana hatlariyla belirtilen etmenlerin ik

lim ku:;;aklar1n1 ve bu ku:;;aklar iginde bolgesel, yoresel iklim ~e-

9itlerini yaratmasi, mekanlar arasi insan hareketlerini h1zland1r

m19t1r. !klimin tesiri degi9ik derecelerde olmak i.izere blitlin 

turizm ~e9itlerinde gori.ili.ir. !klimin etkinligi bazi verilere 

bagl1d1r~ Bunlarin ba:;;inda s1cakl1k, gi.ine9lilik mliddeti, gi.ine:;; 

191nlar1n1n :;;iddeti, yag19 miktari ve havanin nemlilik durumu gel
mektedir <27 > 

Aylara Gore Isi Ortalamalari 

Ayni zaman kesitinde, yore ve mekanlar arasinda 1s1 fark

l1l1klar1 vardir. Aylara gore alinan 1s1 ortalamalari bir bakima 

gekim gi.ici.i etmeni olacak akimin yonlenmesine neden olur. Boylece 

iklim <re:;;idinin o zaman dilimi i<rin egemen oldugu mekana yonelir

ler. 

Gi.ine:;;le11I11e Sliresi 

Gline9in herhangi bir mekan i.izerinde dogu9undan bat1:;;1na 

kadar ge<rirdigi si.irenin, ba~ka yerlerdekine kiyasla uzun olmasi 

soz konusu yorenin <rekim gilcilnti artt1r1r. Fakat burada onemli 

olan gi.ine:;;li gUn say1s1n1n fazla ve bulutsuz olmas1d1r <
28 >. 

Bunun yaninda gline9li glinlerin denizden yararlanma mevsimine 

denk gelmesi gerekmektedir. 

(27) Tunca Toskay ,· Tur·i·zm 'O'l'ayi·na Ge·ne1· Yakla:;;im, !stanbul, Der. 
Yay1nlar1, 1989, s.191. 

(28) Eralp, s.77. 
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Deniz Suyunun Isi Ortalamalari 

f Deniz suyunun isi ortalamasi denildiginde onemli olan, 

k1y1 turizmi yap1lmas1na elveri~li yerlerde suyun ayl1k ortalama 

s1cakl1g1d1r. Belli bir derecenin tisttindeki yerler ~ekim gticti 

olu~tururlar. !~ daglik bolgelerde, kutupsal ve il1man1 iklim 

ku~aklar1nda hayatlar1na stirdtirenler i~in s1cak denizler, y1l1n 

her mevsiminde ~ekim gticil olu~turur. 

Kar Kal1nl1klar1 ve Kal19 Silresi 

Turizmde ~ekim ogesini kar degil, onun belirli bir ka

l1nl1kta olmasi simgeler. Bu kal1nl1g1n ol~illil k1~ sporlarina 

elveri~lilik a~1s1ndan belirlenir. Bunun yaninda karla kapli ala

nin ki~ sporlarina musait engebe ve geni9likte olmasi, tesislerin 

karl1l1k dtizeyinde i9letilmesi i~in karin yeterli stire kalmas1da 

olduk~a onemli bir unsurdur. Bunun yaninda kar kaliteside onemli 

bir faktordtir. 

Egemen Rilzgar1:n Yonil 

.f Yerytizilni.in f arkli s1cakl.1klarla is1nmas1, atmosferde 

farkli isilarda hava kitlelerinin yol a~masina yol a~ar. Rilzgar 

farkli isilara sahip kitleler arasindaki hava ak1m1d1r. 

K1y1 turizminde rilzgar onemli bir faktordilr. Soyle ki 

mevsimine gore cografik mekanin kendisine has bir rilzgar rejimi 

vardir. Mesela Ege k1y1lar1 yazin ogleden sonralari imbat rtizgari 

alir ve bunalt1c1 s1cag1 hafifletir. Bu nedenle imbat a bolgedeki 

insanlarin hayatina giren hatta hayatlar1n1 yonlendiren bir f aktor

dilr. 
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Havas1 kuru olan, kisa zamanda bilytik s1cakl1k dereceleri 

f arklar1 gostermeyen, sert rtizgarl1 olmayan yerler iklim bak1m1n

dan tercih edilir <
29 > 

1.4. Turizm Tabii Kaynaklar Etkile~imi 

Turizm ve tabii kaynak ili§kisinin olumlu ve olumsuz 

olmak tizere iki yonti mevcuttur. Bunlar birbirleri ile ~ok yakin 

baglant1l1d1rlar. Bu baglantiya onem verilmedigi takdirde kisir 

dongtiye girilmesi kag1n1lmaz oluyor. 

Olumlu etkiler : Turizmin var olabilmesi igin baz1 te

mel kaynaklara ihtiyag duyulur. Bu kaynaklarin ba§1nda da tabii 

kaynaklar gelir. ~u halde turizmin devaml1lg1 bu temel kaynak

larin varl1g1 ve devaml1l1g1na bagl1d1r. Bilingli turizm planla

masinda hedef, turizmin var olmasina ve geli§mesini saglayacak 

tabii kaynaklarin bulunmas1 veya olu§turulmas1 ve devaml1l1klar1-

n1n saglanmas1d1r. 

Turizm bu §ekilde uyguland1g1 zaman tabii hayati koru

mada onemli bir rol oynar. -

Olumsuz etkileri : Turizmdeki hizl1 geli§meler turizm 

faaliyetlerinin tabi kaynaklar Uzerindeki olumsuz etkilerini, 

artt1rm1§t1r. Bu olumsuz etkileri artiran sadece zaman igindeki 

turist say1s1nda meydana gelen art1§ degildir. <;tinki turistlerin 

~ogunun belli turistik yerlere ve bolgelere yonelmeleri; turizmin 

y1l1n belli aylarinda yogunla§mas1 bu bask1y1 daha da art1rmakta

d1r. Oysaki artan ihtiyaca paralel olarak turistik yer ve bolge

leri kolay;ti](la . Cirt:~r!Ileik .. !Ilil!Il](ti~ .. degildir. 

(29) Tunca Toskay, "Turistik Mahalin Dag1l1§1 ve Bu Konuda Etkili 
Olan Faktorler". (Bas1lmam1§ Doktora Tezi, t.U.!ktisat 
FakUltesi, 1969), s.95. 
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Nilfus yogunlugu az, arazi. ve iklim ~artlari uygun, bit

ki ve hayvan varl1g1 ag1s1ndan zengin, bilyuk kitlelerin ula~1m1na 

elveri9li ula~tirma baglantilari ol'an, alt yapi ve turizm hizmet

lerini uretecek tesislerin, kurulabilecegi yerlerin sayisi yeryil~ 

zilnde fazla degildir (3 0) 

Turizmin plansiz geli~imi sonucu ortaya gikan nilfus ar

t191 ve a~iri yapila~malar ba~ta kiyilar olmak uzere butun su kay

naklar 1n1 kirletmektedir. Su kaynaklarinin kirlenmesine ilave 

olarak verimli tarim arazileri ve bolge flora ve f aunasi da tahrip 

olmaktadir C
3
l). Ormanlarin tahribi, ormanlik alanlarlarda avlan

ma, agma, orman yang1nlar1, gevre kirliligi in~aat ve ula9t1rma 

faaliyetleri bitki ortusune·ve yaban halatina zarar vermektedir. 

Kiyilardaki avlanma, deniz araglari bar1naklar1, gezinti yollari 

deniz hayvanlari neslinin tukenmesine yol agmaktadir. Bazi gol 

ve akarsu kiyilarindaki sazlik alanlarin kald1r1lmas1 da burdaki 

canli hayatin olmasina neden olmaktadir. Sonugta turistik bolge 

gekiciligini kaybetmektedir. 

(30) Ugur tlmiirgul9en, "Turizm ve <;;evre !li9kileri Uzerine Ele9ti
rilere Bir Baki~, 11 Anatolia·Ayl1k Turizm ve Killttir Sanat 
Dergisi, Yil 1, Sayi 2, $ubat 1990, s.33. 

(31} Muzaffer M. Evgin, "Turistik Yorelerde <;;evre Problemleri, 11 

c;;evre· ve· !ns·an· Der·g·1·s1, Yil 3, Sayi 7, (Mart 1988) s.5. 



!K!NC! Bt5LUM 

II- TURK!YE'N!N TUR!ZMDE DECERLEND!R!LEB!LECEK TAB!! KAYNAKLAR 

A~ISINDAN DECERLEND!R!LMES! 

Tlirkiye ~ok zengin tabii varliklara sahiptir. Burada 

sadece turistik deger ta~iyan tabii varliklarin bazilarina ornek

ler halinde dokunularak Tilrkiye'nin bu alandaki potansiyelini 

belirtmeye ~al1§1lacakt1r. Bu kaynaklarin ba~licalari ~unlardir. 

2.1 Ormanlar 

Ulkemizde yap1lan son istatistiklere gore 20.2 milyon/ha 

orman alani bulunmaktad1r. Bu miktar illke alanin % 25.9'na teka

bil eder. Avrupa'da bu oran % 30'dur. Ki§i ba~ina dil~en orman 

alan, 0,44 hektar kadardir. Ormanlar1m1z1n 10.9 milyon hektari, 

koru, 9.3 milyon hektari ise baltalik ~eklindedir. Orman alan1n1n 

8.9 milyon hektar1 ki bu miktar genel orman alan1n1n % 43.85'ini 

kapsamakta olup, normal kurulu§tadir. Geri kalan orman alanlari 

ise bozuk yap1dad1r (l). 

Ormanlar1m1z1n cografi dag1l1~1 incelendiginde, yogunlu

gun kiyi bolgelerimizde oldugu gozlenmektedir. Burada dikkati 

~eken bir nokta Tlirkiye'nin turizm haritasi ile orman haritasinin 

(1) Yilmaz Bozkurt ve Yener Goker ,· Orma·n· tlrtin'l'e·rinden Faydalanma, 
!stanbul Universitesi No: 3402, Orman Faktiltesi No:379 Ta~ 
Matbaasi, 1986, s.18. 
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birbirine paralel olmasidir. 

tllkemizin ormanlarin yay1l191 dlizensizdir. Bunda ekolo

jik ve iklimdeki bolgesel farkl1l1klar1n1n onemli etkisi bulunmak

tadir. Ayrica insanlarin olumsuz davran19lar1da bu yay1l19ta rolli 

bulunmaktadir. Ormanlar1m1z1n cografi bolgelere dag1l191 Tabla 

gosterilmi;>tir. 

Tabla 1: Cografi Bolgelere Gore Orman Alanlarinin Dag1l191 

Bolgeler 

Karadeniz Bolgesi 

Akdeniz Bolgesi 

Ege Bolgesi 

Marmara Bolgesi 

Dogu Anadolu Bolgesi 

!g Anadolu Bolgesi 

Gliney Anadolu Bolgesi 

Orman Orani (%) 

24.9 

24.2 

16.7 

12.7 

10.3 

7.5 

3.0 

Kaynak: Orman Bakanligi ~al19mal1 1980, No: 38/7 ANKARA 

Tablonun incelenmesinden anla91lacag1 lizere, ormanlarin 

oldukga yaygin bulundugu yerler yeti9me ortami ko9ullar1n1n elve

ri9li oldugu Karadeniz, Akdeniz kiyilari ile Marmara ve Ege bolge

sidir. Burada dikkati geken bir ozellik sozli edilen bolgelerin 

turi 7Il agisindan onem arz etmesidir. Orman ile turizm i~ i~e be

raber ya9amas1 gereken unsurlardir. 

Ormanlar1m1z1n % 54.4'li ince yaprakli, % 45.6'si ise 

yaprakli agag ormanlardan olu9maktad1r <
2

> 

Ulkemiz tabii olarak yeti9en agag turleri bakimindan 

oldukga zengindir. Ormanlar1m1z1 olu9turan agag cinsleri ve oran

lari Tabla 2'de gosterilmi9tir. 

(2) Metin 5zdonmez ve Turhan !stanbullu,· 'O'rman·c·1T1k P-olitika·si, 
!stanbul Universitesi No: 3553, Orman Fakliltesi No: 401 Ta9 
Matbaasi, 1989, s.132. 
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Tablo 2: Ormanlar1m1z1 Olu9turan B ~lica Aga9 Tilrleri 

ve Oranlari 

!~NE YAPRAKLILAR YAPRAKLILAR 

Aga9 Cinsi Oran (%) Aga<t Cinsi Oran 

~am 38.5 Me9e 25.9 

Goknar 6.8 Ka yin 8.5 

Ladin 2.0 Gilrgen 2.7 

Sedir 3.5 Kestane 1.4 

Ard19 3.5 Kizilaga<t 0.9 

Diger ibreliler 0.1 Kavak 0.8 

Ihlamur 0.5 

TOPLAM 54.4 D19budak 0.4 

Diger yapraklilar 4.5 

TOP LAM 45.6 

Kaynak : Bozkurt, s.18. 

(%) 

Ormanlar1m1z1n rekreasyon bakimindan onemleri <tOk bilyilk

tilr. t>zellikle 9ehirlerin 9evresindeki ilerlemeyi durdurmak, 9e

hirsel yogunlugu~biraz olsun azaltmak amaciyla olu9turulan ye9il 

ku9aklar halkin rekreasyon ihtiyacini bilyilk olgilde gidermektedir 
(3) 

Bunun yaninda ormanlar odun hammaddesi d191nda ge9itli hayati 

fonksiyonlarida ifa ederlerler. Bu konuda ayr1nt1l1 bilgi ilgilncil 

boli.imde ele al1nm19t1r. 

2.2 Kaplica ve ~ifali Sular 

Gilntimliz dlinyasinda turizm endlistrisinin en onemli dal

larinin biri, insanoglununun sagligini kazanmak i9in ba9ka diyar

lara gidip §iifa aramasi_ ~le m~:ydana gelen "saglik turizmi"dir. 

(3) Nazmiye t>zgil~, Turizm co·gya·fyasi, !stanbul Universitesi 
No: 3267, Edebiyat Fakilltesi No: 3203, 1984, s.81. 
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Soguk ve sicak 9if al1 su kaynaklarina sahip cograf ik bolgeler ta

rihinde en eski gaglardan beri turizm hareketlerinin yayg1nla9t1g1 

ba9l1ca merkezler olmu9tur <
4

> 

As1rlard1r insanliga hizmet veren termal ve klimatik 

kiir uygulamalari, diinyada ve illkemizde yirminci yiizyilin ba9lar1 

ile ilk yar1lar1na kadar varl1kl1 ziimrelere has bir eglence ve 

tedavi uygulamasi olu9turmu9tur. Oysa, XXI. yilzyila ula9mak iize

re oldugumuz 9u siralarda termalizm, giiniimiiz insan1 igin bir gerek

lilik ve 9iiphesiz gelecek nesiller i~in daha da onem ta91yacak 

bir olay niteligindedir. 

T1bb1n dev adimlarla ilerlemesine ve yeni yeni tedavi 

yontemleriyle ila~larin ke9fine ragmen yilzyillar boyu insanogluna 

9ifa dag1tan kaplica, 9ifal1 su ve ~amur banyolari giincelliginden 

hi~ bir deger kaybetmemi9tir. ~ilnkii, hastalik ve sakatliklarin 

tedavisi; kronik agrilarin iyile~tirilmesi; sinir bozuklugu, bit

kinlik ve yorgunlugun giderilmesi; i9giicil ve ne9enin yeniden kaza

n1lmas1 i~in en iyi ila~lar sicak ve soguk sular ile ~amur banyo

larinin yerini tutamamaktadirlar. Kaplica, ~ifali su ve ~amur 

banyolar1n1n ihtiva ettikleri 9ifa verici ve teskin edici unsurlar, 

ilaglarin yapt1g1 gibi sadece hastal1kl1 organ ilzerinde etkili o

lup rahats1zl1klar1 gidermekle kalmamaktadir. Soz konusu 9ifa 

verici ve teskin edici unsurlar, daha ~ok sinir sistemi iizerinde 

tesirli olur ve hastaliklarla miicadele hususunda ig organizma dii

zeninin sagl1kl1 ~al19mas1n1 saglarlar. Boylece kaplica, 9ifal1 

su ve ~amur banyolari sadece hastaliklarin tedavisini miimkiin k1l

man1n yanisira insan sagliginin korunmasinda tesirli olan bir gida 

haline gelmi9tir. 

Giiniimii.zde geli9mi9 ve geli9mekte olan iilkelerin sanayi

le9me ve kentle9me sonucu kar9i kar91ya kaldiklari ~evre sorunla

ri ve hava kirlenmesi (nemli ve gilne9ten yoksun agir iklimin 9art

lar1nin etkin oldugu Avrupa iilkelerinde daha da onem kazanarak) 

(4) ozgiir C5zcan, "Termalizm ve Tiirkiye" (basilmami~ bitirme tezi, 
Uludag tlniversitesi, Balikesir Turizm !9letmeci
ligi ve Otelcilik Yiiksek Okulu), s.l. 
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insan sagl1g1n1 bozan, i§gilcil verirnini azaltan bir ya9arna ortarni 
olu9turrnu9tur. Rornatizrnal hastaliklar, beslenrne bozuklugu ve 

sinirsel yorgunluklari artan bu ortarnin yaratt1g1 sorunlari gider-.. 
mek arnaci ile Almanya, Fransa, 1talya vb. lilkeler kaplica, deniz, 

iklim kaynak ve degerlerinden yararlanrna yollar1n1 aram19 ve ba9-

lang1gta halk sagl1g1 ve i§gilcil verimini korumak arnaciyla silrdilril

len bu gabalar, sonralari i~ ve d19 turizm olayi ile biltilnle§en 
11 kapl1ca, deniz ve iklim klirleri" gibi uygularnalara donil9mil§tlir . ( S) · 

Avrupa'da bir~ok illke kilr istasyonu, gevre ve hava kir

liligini one silrerek sagl1ks1z bir ~al19ma ortarn1nda tum bir yil 

gegiren ki§ilere 11 Tabiata Donil9 11
, "!deal Dinlenme 11

, vb. sloganla

riyla turistlerin dikkatini ~ekrnek ve ilgisini uyand1rmaktad1rlar. 

Bununla birlikte Avrupa haricindeki illkelerde de termal turizmin 

insan sagl1g1na saglad1g1 faydanin tip a~1s1ndan oldugu kadar, 

ekonomik agidan da giderek daha iyi anla91ld1g1 ve degerlendiril

digi gorillmektedir. 

Turizm geni9 boyutlu ve ge9itli disiplinlerin blitilnle9-

tigi bir eylem olarak ele.' al1nd1g1nda tabii kaynaklarin yararla

n1ld1g1 11 sagl1k turizmi" kapsarnindaki terrnal turizm ya da kaplica 

turizmi ozellikle Tilrkiye'nin tabii zenginligi oraninda saglik 

ag1rl1kl1 sosyo-ekonomik ve kliltilrel yap1s1 a~1s1ndan bliylik onem 

ta91maktad1r. Ttirkiye kaplica tedavisinin geleneksel uygularnalar1, 

tabitii · ve ·kill t.iirelsgevresinin etkin unsurlariyla termal turizm po

tansiyeli ag1s1ndan dilnya illkeleri arasinda onde gelmektedir (6). 

Yogun bir terrnal turizrn aktivitesini mtimkiln kilacak var

liga sahip olan lilkemiz; kaplica, harnarn ve kar tesislerinin tarihi 

dekor ve atmosfer iginde uluslararas1 terrnal turizmin hizmetine 

suruna 9ans1na sahiptir. 

( 5) !smet Ulker, Tli"rkiye·• de sa·g11k Tur·izmi· Ve Kap·1·1·ca· P'la·n1arnas1, 
Killtilr Turizm Bakanl1g1 Yay1nlar1: 1006, Killtilr Eserleri 
Dizisi : 129, c;;agda§ Killtilr Eserleri Dizisi No: 1006/129 
Ankara, Eylill-1988, s.17. 

(6) t>zcan, a.g.e., s.52. 
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Kliltlir ve Turizm Bakanligi'nca yapilan ara9tirma ve 

~ali9malarin sonuc;larina gore Tlirkiye'de 1300 dolayinda kaplica 

ve ic;me kaynag1 bulurunaktad1r (?). ~lke dlizeyinde geni~ bir yayi-

119 gosteren bu kaynaklar, genellikle dogal ~iki.911 eriyik, mine

ral degeri yliksek, fiziki-kimyasal bile9imi farkl1 ve bol verimli
dir (8 ) 

Mesela, Pamukkale Kaplicas1 400 litre/sn, !negol-Oylat 

Kapl1cas1 30 litre/sn, Bingol-Kos Kapl1cas1 125 litre/sn, Siirt

Billoris Kaplicasi ise 240 litre/sn akim degeri gosterir <9 >. 

Daha c;ok Gliney Marmara, Ege, tc; ve Dogu Anadolu bolgele

rinde toplarun1§ bulunan kaplica sular1miz1n bir k1sm1 banyo uygu

lamalar1 ic;in ongortilen sicaklik sin1rlar1 ic;i.nde bulunurken 

(Pamukkale Kapl1calar1 36°c, !negol-Oylat 42°c, Gediz-Muratdagi 

36-38°c gibi), bir kisim kapl1calar1m1z da (Gonen Kapl1cas1 70-80°c, 

Kozakl1 98°c, Hisaralan 99°c, tzmir-Doganbey 75°c gibi), yliksek 

s1cakl1k degerine sahip bulunur (lO) • 

Kaplicalar1m1z bir kism1 deniz kiy1s1nda (Gemlik, 

Armutlu, Ezine-K lstanbol, Edremit-Glire, !zmir-~e9me, Seferihisar

Doganbey, Bodrum-Karaada ve Koycegiz gibi), bir kismi ise orta 

yilkseklikte daglik ve ormanlik yorelerde (!negol-Oylat, Gediz

Murat Dagi, Bolu-Btiylikkaplica ve Bingol-Kor kapl1cas1 gibi) bulu

nurlar. Bu durum ktir c;e9itliligi ve kaynak kullan1m1 yontinden 
(11) 

etkin bir ~ekicilik saglar 

(7) !smet Ulker, "Saglik Turizmi ve Kapl1calar1m1z1n Degerlendiril
mesi," Turizm Bankasi Dergisi, (Ocak-~ubat 1988), s.205. 

( 8) !bid• I 5 • 2 Q 6 • 

( 9) Selahattin ~oruh, "~if ali Sular1m1z, 11 Tu·ri·zrn Banka·sy Dergisi, 
{Ocak-~ubat 1988) I s.47. 

(10) !zbirak, s.237. 

(11) !bid. I S • 238 • 
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Tilrkiye'de boyle sularin say1s1n1n 9ok say1da ve dag1-

n1k bir durumda oldugu dil~ilnillilrse, soz konusu durumun saglik 

turizmi i~in olu~turdugu potansiyelin ne denli bilyilk oldugu orta-.· 
ya ~ikacaktir. 

tllkemizde bulunan kaplicalardan romatizma hastal1klar1, 

deri hastal1klar1, i~ salg1 sistemi hastaliklari solunum yollar1 

hastal1klar1, sinir sistemi rahats1zl1klar1, bobrek hastal1klar1, 

ameliyat sonrasi rahats1zl1klar, kemik ve kire~lenme hastal1klar1-

n1n tedavisinde yararlani.lir <
12 >. 

Kaplica ve 9if al1 sular yalniz topraktan yeryilzilne 

~1kt1klar1 mahallerde etkilidirler. ~ilnkli, ba~ka mahallere ta91-

n1p gotilrlildlikleri ve tabii 1s1lar1n1 yitirdikleri zaman etkileri

ni de yitirmektedirler. Bu nedenle 11 ~ifal1 sular", ancak tabiatta 

bulunduklari alanda ve sicakli.k derecesini muhaf aza ettigi taktirde 

bazi hastaliklara deva olabilirler. Bundan dolayi.dir ki; ~ifa 

bulmak isteyenler o suyun kaynad1g1 yerlere bizzat gelerek yarar

lanma durumundadirlar. 

Ulkemizin hemen her yoresinde rastlamak mlimklin olan kap

lica ve ~if al1 sular1m1z1n bolgelere gore dag1l1m1 9oyle olmakta

di.r : 

Marmara Bolgesindeki Kapli.ca ve ~if ali Sular 

Marmara Bolgesi'nde bulunan bu kaplicalar, !stanbul iline 

bagli Yalova il~esine 16 km. uzakliktaki Gok~edere yakini.nda aga~

liklar arasindadi.r. Eski ~aglardan beri faydalani.lmi.9 bir kapl1-

cad1r. Cumhuriyet Donemi'nde bugunkil modern durumuna getirilmi9-

tir. Kaplica kaynaklarindan bol su ~ikar~ S1cakl1klar1 48-62°c, 

bile9imi sodyumslilfatli, digo-metaliktir. 

(12} !bid. I S.239. 
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Say1lar1 gok olan Bursa Kapl1calar1 da Ttirkiye'nin en gok 

ziyaretgi geken yerleridir. Bu kaplicalardan bir kismi Bursa 

§ehrinin ~ekirge semtinde bulunur. ~urada sularin s1cakl1g1 45°c, 

bile~imi kalsiyum, sodyum bikarbonatli, oligo-metalik, radonlu
dur (l 3 ) 

Bursa 9ehrinde kaplica gruplarindan biri olan Kaynarca

Yeni Kapl1ca'n1n sular1 granit kayalar1n1n ~atlaklarindan g1kar. 
0 

Bu sular1n s1cakl1g1 83 C den ~ok, bile9imi sodyum bikarbonatli 

ve ktiktirtltidtir. !ki tarihi havuz, ozel banyolar ve buguluk var

dir. Yeni Kaplica Ttirk termalizm mimarisinin tipik tarihi bir 
(14) 

ornegidir 

Bunlarin di§inda Bursa'nin pek ~ok kaplicasi vardir. Bun

larin ba9l1calar1; Ktiktirtlti Kaplica, Kara Mustafa Kapl1cas1, 

Oylat Kapl1cas1, Armutlu Kapl1cas1, Mustafa Kemal Pa9a Kapl1cas1-

d1r. Gemlik Kapl1cas1 eski eserlerden olup deniz k1y1s1na yak1n 

bir yerdedir. Suyun s1cakl1g1 36°c, 9ifal1 suyun grubu kalsiyum 

bikarbonatl1d1r. Oylat Kapl1cas1 !negol'tin Saadet Koy'unde olup, 

orman i~inde, gtizel manzaral1 ve 840 m yilksekligindedir. Suyun 

s1cakl1g1 40°c, 9ifal1 suyun grubu kalsiyum, sillfat ve bikarbonat-

1 d 
( 15) . 

1 ir 

1af1~vesGilneybati B6lgesindeki Kaynak ves~ifal1· Sular 

Tlirkiye'nin tinlil maden suyu i91etmelerinden biri Afyonkara

hisar Kiz1lay Maden Suyu'dur. Afyon ilinin 22 km. kuzeyinde 

ve 1000 m yilkseklikte gikan bu 9ifal1 sulardan eskiden beri yarar

lan1ld1g1 kazilardan anla~1lmaktad1r. Bu §ifali kaynagin "maden 

suyu i'9leme i~letmesi" _olarak i§letilmeye a~1lmas1 1906 y1l1na 

rastlar (l
6
). Suyun s1cakl1g1 16°c, PH degeri 6.6 dir. Mide 

rahats1zl1klar1, karaciger ve safra kesesi, bagirsak ve bobrek 

(13) Kerim 5mer ~aglar, TUrkiye'nin Maden Sulari ve Kapl1calar1, 
Ankara, Maden Teknik Arama EnstitUsli Yaym1, Seri B, No:ll, 1950, s.10 

(14) !zbirak, Tlirkiye 1, s.106. 

(15) Markopolo Seyahat Acentasi, (Bas1lmam1~ ozel gali§ma) 
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rahatsizliklarina iyi gelmektedir. 

Tlirkiye' de kaplicalarin en go,~ bulundugu yerler arasinda 

Balikesir, <;anakkale, Denizli, !zmir, Manisa, Mugla, Kocaeli, 

Aydin ille~Ltlir. Balya'nin Dag Ilicasi, Bigadig'in Acisu, Kokar

Akar Ilicalari; Burhaniye ve Edremit'in Karaagag, Ak~ay, Bostanc1, 

Glire Kaplicalari ile Zeytinpinar !2mecesi, Erdek'in Zeytinlipinar 

Ilicasi ve Gonen Kaplicalari, Eskidere Ilicasi; Sind1rgi'nin 

Emendere, Hisaralan, Sarisu Kaplicalari; Havran i12esinin Derman 

kaplicasi ba§lica kaplica, i2me ve §ifal1 su kaynaklaridirlar. 

Bunlardan Gonen Kaplicasi pek eskiden beri tin salmi§, eski 

eserlerin bulundugu bir §ifa kaynagidir. Modern otelleri ve banyo 

tesisleri, bliylik havuzu, gamur banyolari, 120 yi bulan ozel banyo

lari, fizik tedavi enstitlisli, hidroterapi, sualti masajlari, buhar 

odasi ve fiziko-mekanik bolilmleri vardir. Suyun sicakligi 77°c, 

su grubu kalsiyum, sulfat ve bikarbonatli, radyonludur. Kaplica 

tesisleri blitlin yil hizmet vermektedir. Her tlirlli romatizma, 

nevralji, nefrit ve kadin hastaliklarina §ifa verici ozelliktedir 

( 17) • 

Denizli ilinde Golemez <;amur Ilicasi, Kavakba~i Kliklirtlli 

c;amuru ile Karahayit ve Pamukkale Kaplicalari; Buldan'da Yenice 

Ilicalari; Saraykoy'de Babacik, !nalti, Kizildere, Ortak~i 

Kaplicalari belirtilmeye deger olanlaridir. 

Bunlardan Pamukkale Maplicas1, memleketimizde ve dlinyada 

unil bulunan §if ali su kaynaklarinin yeryilzilne ula§tigi onemli 

bir turistik yerdir. Uzaktan pamukyigin1 gorilntilslinde olan son 

derece glizel dogal i§lemeli travertenlerin uzandigi bu kaplica 

bolgesinde sicak sularin kilgilk tabii 2anaklari doldurarak akmasi, 

d . .. ··1 1 1 d d (l8) na ir goru en o ay ar an ir 

(17) !zbirak, s.108. 

(18) <;aglar, s.22. 
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!zmir'in kaplica ve igmeleri gok ziyaretgi geker. ~e~me 

Kaplica'lari da nadir bulunan ~ifal1 yerlerdendir. Burada kapli

calar deniz kenarindadir. Plaj ve termali ayni yerde bulunan boy-,. 
le bir yer dtinyada az· gorlilebilecek niteliktedir. 

Aydin ile, kaplica bakimindan zengindir. Burada Germencik, 

Ortakg1, Aydin, !mamkoy, Gtimli~, Sazlikkoy Kapl1calar1 vardir. 

Bunlardan Germencik Kaplicas1 ve ~amur Kaynaklar1 gok aranir. 

Burada gok yerden sicak suyar kaynar. Sicakliklar1 52-70°c dir. 

Burada moor tipi gamurlar kaynar ki, gamur tedavisininde pek deger
lidirler Cl 9 ) 

Ege Bolgesindeki Kaynak ve Maden Sular1 

Bir bolgede kaplicalarin en gok bulundugu ilimiz Klitahya•

dir. Burada Yancali, Ilica, Murat Dagi, Eynal, Emet, Dereli, 

Hamam Koyli, Samrik, Yukar1 Yoncaagag, Na~a, Gediz, Aksaz Kapl1ca

lar1 ve Namam Bogaz1 !gmeleri gok yerde bilinir. Bu kaplicalarin 

asil unu ve ozelligi moor tipi ~ifal1 gamurlardan olu~lar1d1r. 

Bu gamur kaynaklar1n1n s1cakl1g1 36°c dir <
20

> . 

Simav ilgesindeki Eynal kaplicalar1, gok eski ~ifa kaynak

lar1ndand1r. Sular1 kliklirtllidlir, s1cakl1g1 66°c ile 78°c arasin

dadir <21 > 

Eski~ehir, iginde kaplica sular1n1n normal sular kadar 

bol akt1gi bir kapl1ca ~ehrimizdir. Burada toprak bir metre ka

z1l1nca bu sular gikar. Sularin asil s1cakl1gi 40-48°c dir. 

(19) !zbirak, s.10. 

(20) Markopolo Seyahat Acentas1 5zel ~al1~mas1 

(21) tzbirak, s.112. 
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Gliney Anadolu Bolgesindeki Kaynak ve $if ali Sular 

1gel'in ~ifali sulari, Mersin 1~me'si, Mut ve Sapanca 

Kaplicalari ile·Tarsus'un Akgakoca ve Ke~blikti !gmeleridir. Bu 

arada Antalya ilinin Alanya ilgesindeki Damlata~ Magarasi Unlil bir 

~ifa kaynagi ve turistik yer olmu~tur. 

Hatay'daki 9ifal1 sular Reyhanli Kapl1cas1 ile Erzin !gmesi, 

Ba~lami~ kaplica ve igmesidir. Suriye sinirina yakin olan Reyhanli 

Kapl1cas1 da bol sular be~ kaynaktan yeryilzilne ula~ir. Banyo ve 

igme tedavisinde kullanilir. Serpintileme ve koklama suretiyle 

solunum yollarina 9ifa vericidir. Erzin !gmesi'nde mide ve bag1r

sak hastaliklarina ~ifa verici sular kaynar <
22

> 

Dogu Anadolu Bolgesindeki Kaynak ve Sif ali Sular 

Elazig ilinin pek gok yerinde ~ifali sular kaynar. Bunlar 

arasinda Mastar Dagi etegindeki !sme Koyil Maden Suyu, Karakocan 

!gmesi, Bolu Kaplicasi ve 1gmesi vardir. 

Agri ili, Diyadin ilgesi kapl1calar1, be~ kaplicadan olu

~ur. Bingol ili kaplicalarindan Kos Kapl1cas1 ayn1 isimli koyde

dir. ~ok sayida turistik tesisleri sahiptir. 

Bitlis ilinin ~ermik ve Ilicalar1 ile maden sularinin 

(15 adet Ilica, Maden suyu) hi~ birisinde tesis yoktur <
23

> 

(22) !bid~ I S.114. 

(23) Koksal, s.288. 
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2.3 Daglar ve Magalalar 

23.1 Daglar 

Sagl1kl1 iklimde bulunma ve iklim klirleri denildiginde, 

turizm hareketlerinin yogun olarak slirdlirlildligli kiy1 yoreleri 

ile kaplica merkezlerinin d1~1nda, ozellikle orta ylikseklikteki 

daglik ve ormanlik yorelere ozgli iklim ko~ullari ve bu iklimlerin 

insan blinyesi lizerinde yapt1g1 olumlu etkiler akla gelir. Bu yo

reler genellikle deniz seviyesinden 800 metre yliksekliklerden 

ba$1ar ve 2000 metreye kadar devam eder. Bu ytikseklik ku$ag1, 

~ogu kez orta ylikseklikte daglik yoreler ile orman ortlislinlin yay1-

l1§ gosterdigi alanlari kapsar <
24 >. 

Yliksekligi 2500 metreden fazla olan daglarin onemli yer tut

tugu lilkemizde, yazin erimeyen karlarla ortlilli alanlar geni9 yer 

tutar. Ya;z; aylarinda kardan s1yr1lm1§ olan yliksek alanlarda dag 

~ay1rlar1 ve renk renk ~i~ekleriyle e§i bulunmaz bir manzara olu§

tururlar. 

Havadaki nem oran1n1n dli9lik, basin~, yogunluk ve oksijen 

degerlerinin az, bu nedenle gline§ 1~1nlar1n1n daha etkili oldugu 

orman ve dag iklimi ku§aklarinda 1§1ma (radyasyon) ile ultraviyole 

1§1nlar1n1n etkisi artar ve atmosferdeki ozon (0
3

) olu§umunu hiz

land1r1r. Ultraviyole her 1000 metre ylikseklikte % 15 oraninda 

artar. Buna bagli olarak havadaki ozon miktari da artar. Bu 

nedenlerle yliksek yliksek yoreler i~in "ozon jeneratorli" deyimi 

kullan1l1r. Bilindigi lizere ozon indirgen bir ozellik ta§1d1g1 

i~in havada bulunan kirletici art1klar1 indirgeyerek, havanin 

tabii yolla temizlenmesine olanak saglar. Bu yonelerin ~ogu kez 

orman ortlileri ile kapli bulunmasi, yore ikliminin ba§ka ozellikler 

(24) !smet Ulker, Tilrkiye'de Saglik Turizmi ve Kaplica Planlamasi, 
a.g.e., s.115. 
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kazanmasina neden olur. Orman ortlilerinin bulundugu bur tlir 

yerlerde, havanin bagil nemi daha dlizenli kilinir. Rlizgarin a~iri 

etkisi ve s1cakl1k oynamalari goreli olarak onlenir. ozellikle 
" 

gam ormanlar1n1n yay1l19 gosterdigi mahallerde, gam agac1n1n tabii 

salgilarla gikard1g1 koku sinir sistemi lizerinde uyar1c1 ve olumlu 

bir etki yapar ' 25 ) • 

C5nceleri sicak kesimlerde yazin serinlemek ve dinlenmek i

gin gikilan daglar, lilkemizin belirli baz1 kesimlerde giderek 

daha ~ok ki§ aylarinda ki§ sporlar1n1n yap1ld1g1 turistik mahaller 
gorlinlimli alm19lard1r (26 ). 

Glinlimlizde, tlim dlinyada tabiata yoneli§in hizla artt1g1 goz

lenmektedir. ozellikle yaz aylarinda daglarin buz y1g1nlar1 ile 

ortlilli yerlerini gezip gormek, hem saglik hem spor hem de bilgi 

edinme bak1mlar1ndan onem ta§ir. 

1975-85 donemini kapsayan ara9t1rmalar Alman turistlerinin 

saglik ve spor ag1rl1kl1 seyahatlerindeki art19 oran1 s1ras1yla 

% 117 ve % 100 nispetindedir <
27 ). 

Tlirkiye'nin yerylizli engebelerini gosteren bir haritaya 

bak1l1rsa, lilkemizde dilz alanlarin az oldugu gozlenir. Tilrkiye'de 

ortalama ylikseklik 1131 m olup, Avrupa (330) ve Asya (1050) 

anakarasindan daha fazladir <28 ). Bu da Tlirkiye'nin bu alandaki 

potansiyelini gok agik olarak gostermektedir. 

Ulkemizin hemen hemen biltiln daglari ki9 ve dag sporlarina 

mlisait olup, tesis bulunanlarin say1s1 oldukga azdir. 

(25) !smet Ulker, s.115. 

(26) ozgilg, s.129. 

(27) T.tl.S.!.A.D, "Turk Turizminin Bugilnkil Durumu, 11
· TUS!AD Dergisi, 

T/87 (Ocak, 1988), s.30. 

(28) Kubilay Baysa1,· Turkiye· Eko·n:omi·si,!stanbul, Gliray Matbaasi, 
1984, s.62 
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Tip ag1s1ndan, sagl1kl1 bir insanin blinyesi, deniz seviye

sinden 2000 metre ylikseklige kadar herhangibir rahats1zl1k duymaz. 

Buna kar91l1k yukarda genel olarak nitelikleri belirtilen orta ylik

seklikte daglik ve ormanlik yorelere has iklimler insan blinyesini " 

uyar1c1, solunum organlar1n1 gliglendirici ve kan dola9im1n1 hizlan

d1r1c1 etki yaparlar. Bu nedenlerle bilimsel olarak spor yapilan 

lilkelerde, segkin sporlarin glig geli9tirme gal19malar1nda bu tlir 

dag ikilimi olanaklarindan yararlan1l1r <
29 >. 

Ba9l1ca daglar1m1z1 bolgeler itibariyle 9oyle siralamak 

mlimklindlir. 

Karadeniz Bolgesi ve Daglar 

Bolgenin Dogu Karadeniz bollimli daglari, ~oruh 1rmag1 agzin

dan Meletgayi vadisine kadar 400 km. boyunda ve 50-60 km. eninde 

dag s1ralar1 halinde uzanir. Ylikseklikleri ise 3000 metreyi 

a9an hatta 4000 metreye varan daglard1r. Bolge, e9siz glizellik

teki manzaralari, ge9itli buzullari, buzul devrinden kalma kliglik 

say1s1z golleri, bunlarin erimesinden dogan dereleri, yliksekler

den inen gaglayanlari, Alpin gigeklerle slislli gay1rlar1 ile gorlil

meye deger daglardir <3 o) 

Dogu Karadeniz Daglar1n1n Ba9l1calar1 

Mescit daglari 3238 metre, Dumlu Daglari 3169 metre, ~am 

daglari ve Alahuekber Daglar1d1r. 

Orta Karadeniz bollimli daglari az ylikseklikte (1500-2000 m) 

olup, Ustleri ya da dliz veya hafif dalgali dag s1ralar1 halindedir. 

(29) tilker, s.116. 

(30) Koksal, s.183. 
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Bundan dolayi bu daglar Alpinizm bakimindan pek elveri§lli degil
dir (Jl) 

,. 
Bati Karadeniz'e gelince, buradaki daglar Orta Karadeniz 

daglarindan daha yilksek, devamli ve yer yer ar1zal1d1r. Yilksek

likleri de 2000 metreye ula§ltigi gibi bazi kesimlerde 2500 metreyi 

de a§lar. ~am ormanlariyla kapli Ilgaz, Koroglu, ve Bolu daglari 

gilzel manzarali daglardir. Klimatizm, yani iklik tedavisi bak1-

m1ndan yorede tesis olarak, Kastamonu'nun Daday ilc;esinde verem 

senatoryumu vardir. Karadeniz Bolgemiz turiste heyecan veren 

kiy1lar1, yei;;ilin c;e§litli tonlar1n1 kapsayan ormanlari, bol soguk 

sulari ve c;aglayanlari ile yurdumuzun en gilzel yoresidir <
32 ) 

Marmara Bolgesi ve Daglar 

Dag turizmi bak1m1ndan yorede en uygunu ve ayni zamanda bir 

takim tesislerin de yap1lm1§ oldugu Uludag'dir. Gliney Marmara 

bollimlinde yer alan ve 2543 metre ylikseklige sahip bu dag, yalniz 

yorenin degil, ayni zamanda memleketimizin ki§ sporlar1n1n yap1l

d1g1 ve <;e:;iitli dagc1l1k tesislerinin ve konaklama olanaklar1n1n 

bulundugu biricik dag1m1zd1r. Uludag'a bu olanagi saglayan ilk 

kar ortilsil, ekim ayinda gorillilr. Her ne kadar 2000 metrenin ilstlin

deki kuytu yerlerde de karlar her zaman bulunursa da, bunlar ka

l1c1 karlardir. !:;ite bu ozelliginden dolayi Uludag, memleketimi

zin ki9 sporlari ile tan1nm19 bir dagi olarak kar§imiza ~ikar. 

Uludag'dan ba§ka, Gilney Marmara'da Edremit'in batisinda, 

1767 metre yilkseklikteki Kazdag1, <;amlar1 ve glizel manzaralar1, 

soguk sulari ile kamp kurmaya elveri9li bir yerdir <
33 ) 

(31) Koksal, s.183. 

(32) !bid, s.185. 

(33) !bid, s.212. 
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Ege Bolgesi ve Daglar 

Ege'nin konumuz agisindan onem ta91yan daglari; Yamanlar 

ve Bozdag'dir. Bu daglar 9ahane manzaralari ve saglik dolu hava

lariyla yaz mevsiminde bir istirahat yeri olmakla birlikte, ki~ 

mevsiminde dag sporlar1na uygundur. 

Bunlar1n yaninda Aydin ilinde Beydaglari lizerinde Aydin 

Pa~a Yaylasi, <:;ine'de Madran Yaylasi, Nazilli'de Karacasu Yaylasi, 

Kuyucak ilyesinde Saricaova Yaylasi kamp kurmaga ve piknik yapmaya 

uygun, gak aga~lariyla kapl1 ger~ekten glizel yerlerdir. 

Akdeniz Bolgesi 

Dag turizmi yonlinden Akdeniz Bolgesi, Toros Daglar1n1n 

varligi ile onem tazan1r. Toros daglari lig kisma ayr1l1r. Bati 

Toroslar, Orta Toroslar ve Dogu Toroslar. Bu dogu Toroslarin, 

c;ukurova'dan ba1ilayarak Mu1i ovasina giden uzantisinin ig ve di~ 

yaylalar1 mevcuttur <
34 >. Bunlardan orta Toroslar Ta1ieli yaylasi 

ile Uzun Yayla arasinda dag siralar halinde uzanir. Bir~ok yer

lerde 300 m. yliksekligi bulur ve geger. Bolkar Dagi 3585 m., 

Aladag 3734 m. yliksekligindedir. Her ikisi de Ttirkiye'nin en yilk

sek daglari arasinda yer tutarlar. Bu iki dagda yazin da eriyip 

bitmeyen kal1c1 karlar, yer yer buz ortlileri buz devrinden kalma 

9ekiller mevcuttur <
35

> 

Orta Toros Daglari yer yer dik ve derin vadilerle (Goksu, 

Seyhan, Ceyhan) yay1lm1~lard1r. !g Anadolu'yu c;ukurov~'ya bagla

yan Ankara-Adana demiryolu me9hur Gillek Bogazi'ndan geger. 1050 

metre ytikseklikte, 30 km. uzunluktaki bu bogaz, ha~in gortinti~li ile 

ilgi odagidir. Bir diger onemli ge~it yeri de c;akit Bogazi'dir. 

(34) !bid. I S.15. 

(35) !zbirak, s.13. 
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Ankara-Adana asfalt yolunun gegtigi bu bogaz dik yamagli gam or

manlariyla kapli derin bir vadi gorilnilmdedir. 

Toros Daglarinin bati bolilmil Antalya Korfezi'nin iki yanin

da uzanan ve Goller Bolgesinde birbirlerine yakla9an dag s1rala

r1ndan olu9ur <
36 >. Korfezin bat1s1nda gilney-bati kuzeydogu dog

r.ultusunda uzanan Beydaglar1-K1zlar sivrisi (3069 m), Akdag-Uyluk 

tepesi : 3014 m, Tahtali Dagi 2366 metredir. Teke yoresi adi ve

rilen bu sahanin yap1s1 kalkerden ibarettir. Antalya korfezinin , 

kuzeybati gilneydogu dogrultusunda uzanan daglar Geyik Dagi 2900 

metre, Kizildag 2257 metredir. Goller Bolgesindeki Sultan Daglari 

Toprak Tepede 2519 m. yilkseklikte olup kuzey-bati gtineydogu dogrul

tusundadir. 

Toroslarin bu kesimiride karstik 9ekiller pek gok ge~itte

dir. Bolca yag19 alan bu daglarin list kis1mlar1nda bilyilklti kti~tik

lil ganaklar vardir. Bunlarin i~i zaman zaman sularla dolarak ge

gici golleri olu9turur <
37

> Ayrica bu bolge dtidenler, obruklar 

yeralti irmaklari, su yutan delikler, gtir kaynaklar bakimindan 

olduk~a zengindir. 

Bu bolge turizm bak1m1ndan istikbal vaad etmektedir. Dogu 

Taros daglari, Taros sisteminin d19 siras1n1 meydana getirir. 

Hatayda Amanos Daglari ile ba~lar. Kuzeydogu-gilneybati dogrultu

sunda uzanan Amanos Daglari, dik yama~li, dar ve uzun bir silsi

ledir. Toroslarin bu di~ yayi, diger bir deyimle Amanoslarin 

uzantisi, Kibris adasinda da devam eder. A~agi yukari 175 km. 

uzunlugunda ve 20-30 km enindeki Amanoslarin ytiksek zirvesi 2240 m. 

ytiksekliktedir. Amanos daglar1n1n doguya dogru uzant1s1 Mara~ 

yak1n1ndan ba~lar. Bent Dagi 3027 m., Ahir Dagi 2342 m. ve 

Engizek Dagi 2814 m. yilksekliktedir. Daha kuzeyde Nurhal Dagi 

3081 m.ye varir C
3

B) Bu kesimden itibaren Orta Toroslarin aksine, 

(36) !zbirak, s.13. 

(37) !bid., S.15. 

(38) Koksal, s.16. 
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Dogu Toroslar bliyiik olui>turur •. Uzant1s1 Van Golii'niin giineyine 

ve Hakkari daglarina kadar devam eder. 

Hakkari Daglari Tiirkiye'nin en yiiksek daglar1d1r. Yiiksek

likleri 3000-4000 m. arasindaki bu daglar, sa~p ve keskin dorukla

ri, kal1c1 karlari, birgok buzul golleri, yukari kesiminde yiiksek 

dag gay1rlar1, glizel ve seyrine doyum olmayan manzaralari ile 

Al D ~ l h t 1 t ( 3 9) d ~ l .. k k 1 . d p ag ar1n1 a ir a ir Bu ag arin en yu se tepe erin en 

ikisi Cilo Dagi 4116 m., Rei>ko Tepesi 4135 metredir. Memleketimi

zin en biiyiik buzulu, Rei>ko bu~ulu da_ bur.adadi.r. . Hakkari .daglik . 

yH~esinin gegit,yerleri ise azdir. 

Bolge sakinleri, Akdeniz iklimi ozelliginin geregi, bilhas
sa yaz mevsiminin 9ok sicak gegmesinden dolayi Toroslardaki yay

lalara 91karlar. Bir ig turizm diyebilecegimiz bu gog hareketi, 

diger bir deyimle "yaylaya g1k1i>" Mayis ayinda bai>lar ve ve sonun

da tamamlanmii> olur. Yayladan donlii> ise Ekim ayi bai>indan sonuna 

kadar devam eder. Bu gag etme, bolgenin dogu kesiminde, yani 

Adana Boliimli'nde (Bilhassa Adana ve Mersin illerinde) daha gok 

gorlillir. Hatay'in Bati Ayaz Yaylasi veya Tekepinar Yaylasi glizel 

manzarali en iyi piknik ve dinlenme yeridir <40 >. 

Mersin'in yaylalari, gam agaglari, ye~il gay1rlar1 ile 
goriilmeye deger, i>ahane yerlerdir. Tarsus ilinin yurt gapinda 

taninmii> yaylasi Namrun gam ormanlariyla kapl1d1r. 

!g Anadolu Bolgesi ve Daglar 

Kuzey Anadolu s1radaglar1 ile glineyde Tores Dag s1ralar1 

taraf1ndan ku~at1lan !g Anadolu'nun k1y1 bolgelere nazaran daha 

az daglik bir goriinii~ii vardir. Genel hatlari ile ortalama 1000 

m. ytikseklige sahip clan bu bolgemiz, genii> dtizltiklerle kapl1d1r. 

(39) !zbirak., s.17. 

(40) Koksal, s.235. 
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Bolgedeki ylikseklikleri dogudan itibaren bir kis1m1 Sivas'in dogu
sunda, Yukari Kizilirmak bolUmUnde Tecer Daglari, Beydagi, Kizil

dag S1ralar1 yer alir <
41 > 

Ankara ve gevresinde ise, doguda Elma Dagi, !dris Dagi; 

batida Aya~ Daglari, H1nz1r Dagi ve Abdtilselam Dagi yer alir. 

!c Anadolu Bolgesinde, gliney-dogu kesimi eski ve yeni vol

kanlarin bir dizi halinde bulurunasiyla dikkat geker. Glineybati

kuzeydogu dogrultusundaki bu volkan daglar sirasiyla Karadag, 

Karacadag, Hasandagi, Btiytik Hasandagi, Kilgtik Hasandag1 ve bunlarin 

en ytiksegi olan Erciyes Dagidir. 

!g Anadolu'da Karadag'dan Erciyes Dagi'na kadar uzanan 

260 km boyunca bilytiklti ktigtiklti gok sayida sonmti~ volkanlar, kre

terler, krater golleri, sonmti~ volkanlar ve geni~ lav platolari 
yer alir <42 > 

!g Anadolu volkan daglar1n1n en ytiksegi Erciyes Dag1n1n 
ytiksek doruklarinda kal1c1 karlar, buz yataklar1 ve buzul mevcut

tur. Dagin gevresinde bir takim ktigtik volkan konileri gortilmeye 

deger yerlerdendir <43 > 

Turizm yonilnden, dtinya ~apinda gorillmeye deger kiymette 
olan bir diger yerylizli ~ekli !~ Anadolu'nun "volkanik tlif y1g1lma

lar111 adi verilen olu~umlar1d1r. Tlif y1g1nlar1 zamanla erozyona 

ugrayarak peri bacalarina donti~mti~lerdir. Urgtip ve Goreme ile 

Yaprakhisar ve Silime'de en gtizel ornekleri te~ekktil etmi~tir. 

Nev~ehir ~ay1 ile Darosa ~ayi arasindaki sahadaki peri bacalarinin 

oaz1lar1n1n ytiksekligi 25-30 metreye ula~ir. Bilhassa i~lerinden, 

bazalt ~apkali koniler en . glizel orneklerdir. 

(41) !bid. s.18 

(42) !zbirak, s. 27. 
(43) Koksal, s.19. 
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Dogu Anadolu Bolgesi ve Daglar 

Cografi yonden Tilrkiye'nin en yilksek sahasi clan Dogu 

Anadolu gtizel manzara ve saglam havaya sahip daglarla kapl1d1r. 

Bu daglardan Nemrut Dagi, Silphan Dagi, Agri Dagi Etekleri, Munzur 

Daglari, bilhassa Cilo ve Sat Daglari bolgede komping ve ki9 spor

lari yapmaya elveri~lidir. 

Tilrkiye'nin en yilksek dagi Agri Dogu Anadolu'dadir. Bir 

volkan dagi clan Agri 5165 metre ytiksekligi ile heybetli bir dag

dir. Agri dagi Ttirkiye ile !ran s1n1r1 ilzerinde yer alm1~t1r. 

Tepesinde bir buzul takkesi vardir. Yerli ve yabanci turistler 

dagin ~e~itli ytiksekliklerinde yaz mevsimi boyunca kamp kurarlar 

( 44) • 

Bingol daglari, bilhassa.bilhassa dilzlek sahasindaki bin

lerce bliyilklil kli~ilklil golleri ile seyrine doyum olmayan bir yore

dir. 

Bitlis'in Tatvan il~esine uzakl1g1 15 km. clan Nemrut vol

kan dagina kolayca motorlu ara~la ~ik1l1r. 

Erzincan'in glineyinde, Tunceli'nin kuzeybat1s1nda ve 

Elaz1g 1 1n kuzeyinde yer alan kuzeydogu-gilney-bati dogrultusundaki 

Munzur daglari 0rtalama 3000-3500 metre yilkseklikte manzarasi ho9 

ve kamp yapmaya elveni9li daglardandir. 

Erzurum'un gilneyinde, kuzey dogu-gilney bati dogrultusunda 

uzanan Palandoken daglari ki9 turizmine olduk~a elveri9lidir. 

Bolgenin en yilksek dag s1ras1 ise Hakkari'de Cilo ve Sat 

Daglar1d1r. Hakkari daglik sahasi i~ersinde bu daglar en geni9 

yer kapl1yan1 en yilksek alan1d1r. 4000.metrenin ilzerindeki ytiksek

ligi, ~ok sayida_ buzul __ golleri, yirmiden fazla dag buzulu, alpin 

(44) !bid. I So 291. 
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ctictek ve ctayirlari ile hoi> gorilnlimlil daglarimizdandir. Cilo

Sat Daglarinda kamp kurmaya elverii!li yerler pek ~oktur (45 >-

Gliney Dogu Anadolu Bolgesi ve Daglar 

Bolgede daglik alan, Gilney dogu Toroslarinin dogu uzantisi 

Siirt-Mardin illeri sinirindaki Cudi Dagidir. 2089 metre yilksek

ligindeki dag, turizm bakimindan degerlendirilebilir. Geriye ka

lan illerin sahalari pek daglik olmadigindan dag turizmi agisin

dan elverii!li yerler degildir. Ancak, Gilneydogu Anadolu Bolgesi'

nin de kendine has turizm degerleri vardir. En ba§ta geleni de 

tarihi eserleri ve kalintilaridir <46 ) 

23.2 Magaralar 

Bai>ka tai>lara gore daha kolay eriyebilen bu nedenle ge9itli 

yerilstil ve yeralti 9ekillerinin olu9umuna yol a~an olaylarin dogur

dugu yeryilzil §ekillerine "kartik §ekiller" adi verilir (4 ?) 

Tilrkiye'de bu tilrlil 9ekillerin olu9masina yer vermi§ clan 

kalin kalker tabakalir (kire~ ta§l. tabakalari) ~ok yer tuttugu 

gibi, yine boyle 9ekillerin dogabilecegi al~i ta91 arazisi de bu

lunmaktadir. 

Tilrkiye'de bulunan ba9l1ca karstik 9ekiller, dildenler, 

obruklar, koyaklar, magaralar ve inlerdir. Ulkemizin karstik 

§ekilleri en ~ok Akdeniz Bolgesinde taplanm19t1r . <48 >. Genellikle 

li~lincil zamanda te9ekkill etmi9 bu bolgede karstik §ekillerden dolin

ler, dildenler, polyeler, magaralar ~ok yer tutar. Burada konumuzu 

( 45) !bid., s.292. 

(46) !bid., s.300. 

( 4 7) !zbirak, s.24. 

(48) !bid.' s.30. 
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diger bir deyimle Turizm Cografyas1n1 ilgilendiren magaralardir. 

Boyle magaralardan Adana boltirntinde, Mersin ile Silfke arasinda 

Cennet magarasi ve ~oktinttisU ile Cehennem ~ukuru vardir. Cennet 

~ukuru 90 metre derinlikte ve a~agiya merdivenle inilen bir obruk

tur; dibinde bir magara vardir ve i9inde bir yeralti suyu akrnak

tadir; yeraltinda kaybolduktan sonra Narlikuyu kuyusundan yerytizti

ne ~ikar ve denize kar1~1r. Cehennem obrugu ise, digerinden daha 

dar daha derindir; etrafi sarp kayalik olup takriben 120 metre ka

dar bat1s1nda Narlikuyu Magarasi yer alir. Denizden yUksekligi 

160 metredir. !~i~e birka~ salondan ibarettir. Yerde mozaik ha

linde i~leruni~ ti~ glizel tanr1gan1n (Hera, Athena, Afrodit) resim

leri bulunur. !~ kismi ayd1nlat1lm1~t1r. Gezilmeye ve gorlilmeye 

deger bir magaradir c49 > 

Ttirkiye'nin kal1n kalker tabakalar1ndan bir yapi gosteren 

daglar1n da yerlistti ~ekilleri ve yer alti su yollar1, galerileri 

ve magaralar1 bak1m1ndan 9e~itli ~ekiller vardir. Bunlardan 

bol yagi~ alan Bat1 Toroslarin mesela Geyik Daglarinda hemen her 

~eridi geni~ yer tutar. Bir9ok dereler ve ~aylar kaynaklar1n1 

bu dagdan kaynarlar. Goksu 1rrnag1 da bunlardan biridir. Bu 

akarsularin ~ogu, takibettikleri yatak boyunca dibe dalar ve bir 
.. 1 t d kt kt t k .. .. 1 1 ( 5 0 ) sure yer a in a a 1 an sonra e rar yeryuzune u a~ir ar • 

Bu daglarda ttirlli bi~imlerde ve bliylikllikte say1s1z 9anaklar ve o

yuklar vardir. 

Dogu Anadolu ve Glineydogu Anadolu Bolgesinde, tlirlli devir

lere ait kalkerlerden kivr1ml1 yapilar olan daglarda ve yaylalarda 

bu karstik ~ekiller gorlillir. Unlli ~aglayanlariyla Glirlevik Dagi, 

Munzur Daglari, Hakkari Daglari, Gercil~ Yaylalari, Mardin'in 

Mazi Dagi, Urfa ~evresinin yaylalari, Malatya ve Mara~ taraflari 

bu ~ekillerin r;e~it 9e~it bulundugu .yerler aras1ndad1r. Buralar

daki daglarin eteklerinden bliylik su kaynaklari yer yer klikreyerek 

91karlar. Bunlarin yaninda magaralar ve inler vardir (Sl) 

(49) Koksal, s.257-258. 

(§0) !zbirak., s.30. 

(51) !bid., s.20. 
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Tilrkiye'de yeralti karstik §ekillerinden olan magaralar 

~ok sayida olu§IDU§ ve geli§mi§tir. Magara ve inlerimizin say1s1-

n1n binin tizerinde oldugu sanilmaktadir. Her ne kadar bunlarin .. 
hepsi henilz ortaya konulmami§ ve bilinenlerin de bir k1sm1 yeterin

ce ara§t1r1lmam1§ ise de, son yillarda ara§t1rmalar1m1z tarafindan, 

bir~ok magaralar1m1z1n ba§lica ozellikleri belirtilmi§ ve tanitil

mi§ti.r. 

Bunlardan yilzyi.ldan beri bilineni !stanbul yak1n1nda, Ktigtik 

<;;olimece goltiniln kuzeyindeki "Yarimburgaz Magaras1 11 d1r. Sozkonusu 

magaranin uzunlugu 1 km. kadar olup; biri a§agida biri yukarida 

olmak tizere iki geni§ salonla ba§lar. Tavam1n yilksekligi 15-20 

metreyi bulan salonlar, ara yerde galeriler uzan1r, daha ileride 

magara kollara ayrilir ve girilemeyecek kadar daralir. !gerisinde 

eski yerle§melere ait kal1nt1lar1 bolca bulunduran Kara-in maga

ras1 Antalya'nin 25 km. kuzeybat1s1nda bulunmaktadir. Bu magara 

denizden 650 m. ytikseklikte olup, list ilste ti~ bo§lugu ve dar bir 

giri§ yeri vardir. Ta§ devrine ait ara~lar, o devrin ge§itli hay

van fosilleri, insana ait kalintilar bulunmu9tur C52 >. 

Memleketimizdeki belli ba§li. diger magaralar; Manavgat'in 

kuzeyinde "Rlizgarli Dilden Magarasi", Akseki'nin Dilden Magaras1 11
, 

Antalya Burdur yolu gevresinde Kovanlik koyil yak1n1ndaki Gtivercin

lik Magaras1, Bucak ilgesinin !ncironti Magarasi, BuDdur'un !nsuyu 

Magarasi (mide ve bagi.rsak hastaliklarinin tedavisinde yararlani

lir), !sparta'nin Aksu bucag1n1n Zindan Magarasi, Bey9ehir Galli 

batisinda Yenihisar-Bademli'nin Pinargozti Magarasi, Alanya'nin 

Damlata9 Magarasi (nefes darligi, astim hastal1klar1n1 iyile9tirici 

niteliklere sahiptir), Alanya'daki deniz magaralarinin en btiyilgti 

olan Korsan-ini Magarasi, A91klar Magarasi, Kadi Magarasi, Fosforlu 

Magarasi, Bucak'ta Adsiz Magarasidir <
53

> 

Magara havasi dilzenli sicaklik ve bagil nem "nisbi nem" 

degerleri ile zengin karbondioksit gazi igeren bir ozellige 

(52) !bid. I S.30. 

(53) !smail Tan1nl1, Turizm, Milli Egitim Gen~lik ve Spor Bakanl1g1 
Yayinlari No:78, Ders Kitaplari Dizisi: 72,Milli ECjitim Basllllevi, 1984, s.28. 
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sahiptir. Bu ytizden magara havasi, genellikle astim, nefes dar

liklari gibi rahatsizliklarin giderilmesinde elveri9li bir ktir 

ortami olu§lturur. 

Magaralar, kendine ozgU yapisal olu~umlari bakimindan da 

degi9ik ve zengin dogal ~ekiciliklere sahiptir <
54

> 

2.4 !klim 

tklim cografya ilminin temel konulari arasinda yer almakla 

birlikte, turizmi ilgilendiren temel kaynaklardandir.· Belirli 

iklim verileri yerine gore dogrudan hirer turizm varligi olmakla 

birlikte, diger varliklarin turizmde jeoekonomik degerler almasi 

ve turizm endUstrisinin girdileri arasina katilarak turistik tirti

ne donU§mesi iklime baglidir. 

TUrkiye, orta iklim ku9ag1nda bulunur. Bundan dolayi, bir 

yandan her ~evsime yag19l1 orta iklimin etkisi ile diger yandan 

yazlari kurak ge~en subtropikal iklimin bir tipi olan Akdeniz 

ikliminin etkisi alt1ndad1r <
55 > • . Yurdumuzun her tarafi iklim 

bak1m1ndan birbirine benzemez. Denize uzaklik ya da yak1nl1k, 

dag s1n1rlar1n1n varl1g1, deniz ytizline gore yUkselti gibi neden

lerden dolayi memleketimizin bazi yerlerinde ki~lar ~ok soguk, · 

yazlar sicak geger. Buna kar~1l1k bazi yerlerde de ki~lar 1l1k 

ve yag1~l1, yazlar ~ok sicak ge~er. Bu durum Ttirkiye'yi turistler 

i~in vazge~ilmez bir Ulke konumuna getirmektedir. Zira tilkemizde 

4 iklimi ya9amak mtimkUndUr. 

Ttirkiye'nin iklimini incelerken, once sicaklik, yag19, rtiz

gar gibi iklim elemanlar1n1, sonra da bunlarin etkisiyle olu§lan 

iklim bolgeleri gozden ge~irilecektir. 

(54) Ulker, s.121. 

(55) Koksal, s.41. 
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S1cakl1k Derecesi 

Memleketimiz ~ayet tamamiyle deniz seviyesinde bir illke 
0 olsaydi, s1cakl1k fazla olmayacak, en soguk ay ortalamasi 4-8 c , 

en sicak ay 22~26°c arasinda bulunacak, y1ll1k fark da 18°c yi 

ge~meyecektir <
56

). Ylikselti sebebiyle yurdumuzun bir~ok mahalle

rinde yazlar daha serin, ki~lar daha soguk ge~mektedir. 

Tilrkiye'de yaz aylarinda, s1cakl1k ortalamas1 bolgeler iti

bariyle ~oyle ger~ekle~mektedir. 

az Aylarinda S1cakl1k Ortalamalari 

Dogu Anadolu Bolgesinde yaz devresinde yilkseltinin fazla 

olmasindan otilril serin bolge ilzerinde yaz yag1~lar1 etkisini gos

terir. Yaz yag1~lar1 nedeniyle Akdeniz ikliminin d1~1nda kal1r 

<
57

> Bu bolgemiz 17-21°c ortalama degeri ile, yaz mevsiminde 

az sicak yer olarak gorilllir. ~rnegin, Erzurum'un temmuz ayi orta

lamasi 19°c,. Kars'in 17.2°c, Agri'nin 21°c 1 dir. Ekstrem degerler 

ise 34-38°C ile tropik sicakliklara ula~ir. Erzurum'da 34°c, 

Kars'ta 34.6°c, Agr1'da 38°c 1 dir (SS}. Bu vaziyet bolgenin yliksek 

daglar ve platolarla kapli bulunmasi nedeniyle, s1cakl1g1 etkile

mektedir. 

Karadeniz Bolgesi ile !~ Anadolu bolgesi yillik ortalama 

s1cakl1k olarak birbirlerine benzerlik gosterir. Yazin ortalama 

s1c1kl1k 20-32°C'dir. Ekstrem degerler ise 37°c ile 40°c aras1n

dad1r. Temmuz ayi ortalamalari Rize'de 22,2°c, Samsun'da 23°c, 

Zonguldak'ta 21,6°c, Ankara'da 23.1°c ve Konya'da 23.1°c 1 dir. 

(56) !bid., s.41. 

(57) Nejat Tun~dilek, Tlirkiye· 1 nin K1r Potansiyeli ve Sorunlari, 
!stanbul Universitesi Yayin No: 2364, Cografya Enstitlisil 
Yay1n No: 96, !stanbul, Edebiyat Fakliltesi Matbaasi, 1978, s.10. 

(58) Koksal, b.42. 
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Marmara Bolgesi, Akdeniz Bolgesi ile Karadeniz Bolgeleri 

arasinda "ge9i~ iklimi" ozelligi gosterir. 

ri Karadeniz Bolgesinden fala buna kar~in 

dil~ilktilr. Bursa'da 24.2°c olan s1cakl1k, 

Temmuz ayi ortalamala

Akdeniz Bolgesinden 

!stanbul'da 23.2°c 1 dir. 

Ege ve Akdeniz Bolgelerimiz ortalama 27-00°c ile en sicak 

yerler durumundadirlar. !zmir'de temmuz ortalamasi 27.6°c, 

Antalya'da 28°c, Adana'da ise 27.6°C 1 dir. 

Gilneydogu Anadolu Bolgesi yurdumuzun en sicak bolgesidir. 

Temmuz ayi ortalamalari Diyarbakir'da 31.0°c, Urfa'da 31.7°c 1 dir. 

Ki~ Aylarinda S1cakl1k Ortalamalar1 

Dogu Anadolu Bolgesi diger bolgelerden daha f arkli bir 

karaktere sahiptir. K1~1n bu bolgeye Sibirya antisiklona yerle~

tigi zamanlarda 9ok ~iddetli soguklar meydana gelir <59 >. Bu bol

gedeki ocak ayi ortalamalari a0 c ile 12°c aras1ndad1r. Erzurum'da 

-8.3°c, Kars'ta -11.a0 c, Agri'da -10°c 1 dir. 

Memleketimizde Dogu Anadolu'dan sonra soguk yerler 

!~ Anadolu ve Gilneydogu Anadolu gelir. Bolgede ocak ayi 

degerleri Ankara'da 0.3°c, Konya'da -o.1°c, Diyarbakir'da 

Urfa'da 5.1°c'dir~ 

olarak 

ortalama 
0 

1. 8 c, 

Yurdumuzun k1y1 kesiminde ki~ kesiminde ki~ mevsimi 1l1k 

ge9mektedir. Marmara ve Karadeniz k1y1lar1 bu mevsimde Q~ta de

recede soguk mahaller olarak kar~1m1za 91kar. Bolgede ocak ayi 
. 0 0 0 

artalamalari Rize' de 6. '1 C, Samsun' da 6. 9 c, zonguloak •·ta 6. 0 c • -

dir. 

(59) Tun~bilek, s.9. 
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Ocak ayinda Akdeniz ve Ege kiyilarimiz. en iliman ki§l mev
o 

simi gegen bolgelerimizdir. 8-10 c derecelik degerleriyle il1k 

yerler durumundadir. Bolgede ocak ayi ortalamalari !zmir'de 
0 0 0 

8.6 C, Adana'da 9.3 C derece, Antalya'da 1.1 C derecedir. 

TUrkiye yapisal olu9umu nedeni ile Ug taraf 1 denizlerle 

gevrili orta yUkseklikte daglik ve ormanlik yoreleri gol ve kiyi 

yoreleri geni9 alanlar kaplayan bir Ulkedir. Bu genel gorUnUm 

dogal bir sonucu olarak f arkli iklim bolgelerine ve yUkseklik 

ku9aklarina sahip olan yurdumuz, iklim olanaklari ve iklim kurleri 

bakimindan gok uygun ko9ullara sahip bulunmaktadir (GO) 

Yag19lar 

Diger Ulkelerde oldugu gibi, TUrkiye'de yag19larin onemi 

bUyUktUr. Zira suyun insanlarin hayatinda, hayvanlarin ya9ay191n

da ve bitkilerin geli9iminde onemli yeri vardir. Yerle9me yerleri 

(Koy, kasaba, 9ehir} de suya bagl1 olarak kurulurlar. 

Cografi konum.u geregi itibar1yle Tlirkiye, bir taraftan her 

mevsimi yag19la orta iklimin, diger taraftan da yazlari kurak 

gegen Su.trapikal orta iklimin (Akdeniz iklimi} etkisi altindadir. 

Bu etki, her 9eyden evvel yag19larin mevsimlere dagil191, yani 

yag19 rejimi Uzerinde kendini gosterir. 

Tlirkiye'nin yillik yag19 dagil191 haritasini,· yerylizU 

9ekilleri haritas1 ile kar91la9tirirsak, yag19lar1n miktar bak1-

mindan, daglik kesimlerde fazlal1g1 goze garpar. Gergekten de en 

fazla yag19li yerler kenar daglarinin denize bakan yamaglarindadir. 

Dogu ve bati Karadeniz kiy1 daglar1, Gtiney Anadolu 1 da Taros daglari, 

Teke yoresi, Antalya gevresi, Orta Toroslar, Glineydogu Toroslar 

ve Ege Bolgesi 1 nin daglik kesimleri en gok yag19 alan yerlerdir. 

Nemli sahalarda yillik yag19 tutar1 700 nun ile 2500 nun arasinda 

degi9ir. Daglik sahalarda yag191n fazlal1g1 sebebi, nemli rlizgar

larin. b.u ytiksek yerlere bo.1. ya.919 birakmasindandir. Daglarin 

(60} !smet Ulker, s.118. 
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denizlere bakan yamaglarinda gilr bir bitki ortilsil, i~ kisim ya

ma~larinda ise daha az hatta ~iplak bitki ortilsil .bundan ileri 

gelmektedir. Memleketimizin en fazla yagi~ olan yeri 2357 mm .. 
ile Rize ve gevresindedir (Gl) 

Kiyidan uzakla~ip ig kesime dogru gidildikge yag1~lar1n 

azald1g1 gortililr. Buralarda en az yagii;;ar· gukur yerlerde rastla

n1l1r. !g Anadolu Bolgesi, Gtineydogu Anadolu Bolgesinin i9 kesi

mi, Urfa-Mardin boltimil, Dogu Anadolu'nun gukur havzalari az yag1~

l1 yerlerdir. Bunlardan en geni~ saha, !9 Anadolu Bolgesidir. 

Doguda Sivas'tan, batida Eski~ehir'e, kuzeyde Ankara'dan, gilneyde 

Konya'ya kadar uzanan saha, en az yag1~l1 sahadir. Ortalama yagi~ 

miktari 350 mm aras1ndad1r <62 > 

Yurdumuzun bilyilk kismina yagii;; miktari senenin kii;; mevsi

mine rastlar. Yaz mevsimi ise hemen hemen biltiln Tlirkiye'de kurak 

ge~er. Yalniz Kuzeydogu Anadolu ile Erzurum ve Kars platolarinda, 

az da olsa, yagi~ yaz mevsiminde vardir. 

Yag1~lar1 kati ~ekli olan kar yag1~lar1na gelince, Tlirkiye 

yuk bir illke oldugundan hemen hemen her yerine kar yagar. Ancak, 

Akdeniz Bolgesi kiyi kesimine kar, ender olarak bir ka9 senede bir 

kisa slireli olsa bile genede kar yagar. 

Kar yag1~lar1n1n tarim, akarsularin ve yaralti stilar1n1n 

beslenmeleri ve ula~im bak1m1ndan hatta ki~ sporlari turizm yoniln

den, memleketimizde onemli yeri vardir. Memleketimizin bazi yilk

sek daglarinda kar ortilleri yazinda erimez ve devamli kalir. 

tist ilste yagan karlar, tabakalar halinde birikir ve kal1nl1klar1 

5 metreden 50 metreye kadar buz ortlileri meydana getirirler. 

Buzul adi verilen bu ortliler Hakkari'de Cilo daglarinda, Dogu 

Karadeniz'de Ka~kar daglarinda, kil~ilk ol~ilde Toraslarin Aladaglar'

inda Erciyes ve Silphan daglar1nda ve Agr1 dag1n1n dorugunda vardir. 

(61) Koksal, s.44 

(62) !bid. I 
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Yurdwnuzda ·kar yag1~lar1 genellikle kasim ayinda ba~lar 

ve aral1kl1 devam ederek nisan ay1n1n ilk yar1s1nda son bulur. 

Bolgelere gore kar yag1~l1 yore, Karadeniz, Marmara ve 1<r 

Anadolu'da kasim-nisan, Akdeniz k1y1 kesiminde, Ege ve Gtineydogu 

Anadolu'da aralik-mart, Dogu Anadolu'da ise ekim-mayis aylar1d1r. 
Kar yag1e1 silresi, diger bir degimle ki~ milddeti, Dogu Anadolu'da 

8 ay gibi uzun, Akdeniz, Ege ve Gilneydogu Anadolu'da 4 ay, Karadeniz 

Marmara ve t<r Anadolu'da 6 aydir. 

Kar ortlilti glinler say1s1 batidan doguya ve guneyden kuz~ye 
gidikdik<re artar. C5rnegin, Mugla'da orttilli glinlerin ortalama 

say1s1 2 gun, Erzurwn'da 114 gun, Kahramanmara~'da 6 gi.in, Samsun'

da ise 9 gtindlir(~~~l. 

Hava Bas1nc1 ve Rlizgarlar 

Yurdumuzdaki iklim olaylar1n1n gidi~ini anlamak i<rin Ttir

kiye' nin bulundugu sahanin basincr durwnu ile bundan dogan rtizgar

lardan bansetmek yerinde olur. Hava bas1nc1 zamana ve bulunan 

yere gore degi~ir. Hava, hemen her an btiytik ya da kticruk ol<rlide 

degi~ebilir. Bas1nc1n az oldugu yere "al<rak basin<r alani", <rok 

oldugu yerlere de "ytiksek basincr alani" denir. Ruzgar bu iki 

alan arasindaki hava akim1d1r. 

Tlirkiye'de rtizgarlar cografi konwnu itibariyle genel ola

rak "glinllik rilzgarlar" ve "yerel rtizgarlar mevzii rilzgarlar" ~ek

linde ikiye ayr1l1r. 

Gilnlilk rilzgarlar, kara ve deniz, dag ve vadi meltemleri 

olarak belirlerler, Meltem ruzgarlari hafif ve serin esen rilz
garlardir. Bu tip rtizgarlar, farkli gunluk isinma ve sogwnalar

dan meydana gelirler. ~ogunlukla yaz mevsiminde bu serin ruzgarlar 

( 6 3} !bid. s • 4 5 • 
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bunalt1c1 sicak havayi azaltir ve ferahlatirlar. 

Meltem rtizgarlari iki yonltidUr. Gtindtizleri karadan deni

ze, geceleri ise denizden karalara dogru eser. Bunun nedeni gtin

dtizleri karanin, geceleyin denizlerin sicak olmas1ndand1r. Mem

leketimizin Ege ve Akdeniz Bolgelerinde, yaz mevsimi esnasinda 

bu meltem rtizgarlari aranir. Kisa birer stire halinde hemen he

men her gtin esen bu rtizgarlar, gtintin belirli saatlerinde esmeyip 

biraz gecikince bunalt1c1 sicak insan hayat1n1 etkiler. tzmir 

ve gevresinde esen "!mbat" rtizgari bir deniz meltemidir. Her 

gtin ogleden sonra, bazi gtinler ogleye dogru eser, ak~amleyin ha

fifler ve gece kesilir. 

Bu arada Akdeniz Bolgesinde ve Ege'de esen bir diger rtiz

gar da "eteziyen" rtizgarlar1d1r. Bir nevi meltem olan bu rtizgar, 

mayis sonundan eyltile kadar dtizenli ve kuru eser, insanlar tize

rinde serinletici etkide bulunur. 

Dag ve vadi meltemleri de, yazin farkli is~nmasindan do

gar. Yaz mevsimihde bu rtizgar, ogleye dogru vadilerden ve ova

lardan daglara dogru hafif eser •. Ak~am ise, dagdan vadilere 

dogru eser ve btittin gece devam eder. 

Yerel rtizgarlar ise, bir bolgede belirli bir sure iginde 

gtin veya pafta olarak esen rtizgarlardir. Bu rtizgarlar, birbirine 

yakin yerlerin zaman zaman f arkli 1s1nmalar1ndan olu~an yerel ha

va bas1nc1ndan ileri gelir. Kuzey yontinden esen Poyraz, Karayel 

ve Y1ld1z soguk rtizgarlar, gtiney yontinden esen Lodos ve Samanyeli 

sicak rtizgarlar1d1r. 

Memleketimizde kuzey dogrudan esen sert ve soguk poyraz 

rilzgari, bilhassa ki~ mevsiminde etkili olur. Yagmur ve kar yag

d1rd1g1 gibi, agik havalarda gok soguk olarak eser. Yaz mevsi

minde esen "Yaz Poyrazi" ise sicak yerlere serinlik getirir. 
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Kuzeybatidan esen diger sert ve 9iddetli rilzgarlarda 

"Karayel" ve 11 Y1ld1z 111 dir. Bunlarda ki91n yagmur ve kar getirir

ler. 

Ki~ mevsiminde esen, Bati Anadolu'da ve Marmara denizinde 

etkili olan gilney yonlil sicak rilzgar "Lodes" tur. Ki~in Lodos 

rilzgari, mevcut karlari eritir ve arkasindan yagmurlari getirir. 

Denizlerde ~iddetli f~rtinalara sebep olur. Lodos rilzgar1 I2 
Anadolu 1 da da etkili olur. Gilnlerce yerde kalan ve buzla~mi;; 

kar~ortilsil bir anda erir. 

Yaz mevsiminde gilneyden esen bir diger rtizgar "Samanyeli" 

dir. Bu rilzgar, kuru ve sicak, bitkileri kavuran, insanlara s1-

k1nt1 veren bir rilzgardir. Memleketimizde, Akdeniz bolgesinde 

bu sicak rilzgar estikten bir ka~ giln sonra, yerini yag1;;l1 vesse

rin bir havayi b1rak1r (64) 

Biltiln bu faktorler bir araya gelerek ~e~itli iklim dipleri

ni olu~tururlar. 

Tilrkiye Cografi konurn itibariyle orta iklim ku9ag1n1n gli

ney kenarinda yer almakla birlikte, ba9l1ca ti~ iklim tipine ayr1-

l1r. 1- Akdeniz iklim tipi 2- Karadeniz iklim tipi 3- !~ kesim

ler (step) iklim tipi dir< 65 ). 

(64) !zbirak, s.98 

(65) Koksal, s.47 
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2.5 Denizler ve Kiyilar 

!nsanlarin denizle olan ili9kileri denizi tan1d1klar1 glin

lere kadar uzanmasina kar91n, turistik ama~la denizden yararlan

ma 1800'lti y1llar1n sonlarinda ba9lam19, tilkemizde ise soz konu

su kullanim 1960'11 yillardan sonra yogunla9m19t1r< 66 ). Glinlimliz

de dtinyanin en onemli turizm merkezleri deniz kiy1lar1nda yer al
maktadir. 

Geli9mi9 lilkelerin insanlari, kendi lilkeleri s1n1rlar1 

i~indeki ve yakin lilkelerdeki denizler giderek daha az kullan

maktalar. Denizlerin giderek kirlenmesi, kiy1lar1n betonla9mas1 

ve iklimin denizden yararlanmaya elvermemesinden dolayi geli9mi9 

tilkelerin insanlari yeni aray19la kirlenmemi9 denizleri, beton

la9mam19 kiy1lar1 ve denizden yararlanmaya elveri9li iklimi olan 

lilkeleri ortaya ~ikararak tatillerini oralarda ge~irmeye ba9lam1$
lard1r (67 ) 

u~ yani dtinyanin en temiz ve en gtizel kiy1lar1yla ~evrili 

Ttirkiye dtinyada ~okaaz tilkenin sunabildigi tatil ve dinlenme ola

naklarina sahiptir. 

Ttirkiye kiy1lar1 genelde temiz ve pek ~ok yerde ormanla 

birle9erek e9siz bir manzara olu9tururlar. Kiyilarda btiytiklti UT 

fakli ~ok sayida kumsallar vardir. Boyle yerlerde deniz birden 

bire derinle9mez. Deniz dibindeki kumluklar adam boyunu a9acak 

9ekilde ileri uzanir. 

(66) Btilent tlzkan, "Turk Turizminin-tlnemli·Kaynagi Deniz ve Ki
y1lar1na !li9kin Sorunlar" ,· ·Tu'rk'iye· Ka'lk'i·n:ma· Ba:nka·si· Turizm 
Y1·1·1·1g'1· '1"9.87, Ankara, Haziran 1989, s.79. 

(67) Erol Manisali, ~tikrti Yarcan,· Ti.irk Tu·r·i·zm· Endilstri'sl A2!ai;>t1r
ma·s1, T.C. Turizm Bankasi A.$. Ara9t1rma ve Egitim Bai;;kan
Tig1 !nceleme/Ara9t1rma Dizisi : 2, Ankara, Ekim 1987, s.14. 
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Tilrkiye olduk~a uzun kiyilara sahiptir. Kiy1lar1m1z1n 

toplam uzunlugu adalar dahil 8333 km'dir {G 8 ) 

Kiy1lar1m1z1n bu derece uzun olmasi, ~e9itli kiy1 9ekil

lerinin varl1g1ndan ileri gelir. Bilhassa Bati ve Gilneybat1 A

nadolu kiy1lar1 bir hayli girintili ve ~ik1nt1l1d1r. Karadeniz 

kiy1larim1z da en uzun kiyi ~izgisini te9kil eder(G 9 ). 

Karadeniz Kiy1lar1 

Bir kapali deniz gorilnilmilndeki Karadeniz kiy1lar1n1n uzun

lugu 1695 km. en derin yeri 2244 m., yilzolgilmil ise 424.000 kilo

metrekaredir(?O). Genel olarak Karadeniz kiy1lar1 az girintili 

ak1nt1l1 ve yilksek bir kiyi halindedir. Bu 9ekliyle Karadeniz'

de "boyuna kiyi tipi" ilstilnlilk gosterir. "Enine kiyi tipi" ise, 

yalniz batida Eregli ve orta kesimde Sinop ~evrelerinde gorillilr. 

Kiy1lar1n dik olu9u nedeniyle plajlara, Tilrkiye'nin diger kiy1la

r1na nazaran, daha az rastlanilir. Karadeniz'de deltalarin ve 

geni9 kumsallarin bulundugu kisimlarda "algak kiyilar" da te9ek

kill etmi9tir. Kiz1l1rmak ve Yel}il·irmak delta sahalari ve Sinop 

kesimi boyledir. Dag s1ralar1n1n kiyiya paralel uzan191 nedeniy

le korfezler ve bilyilk tabii limanlarda (Sinop hari~) tel}ekkill 

etmemi9tir. Sinop Karadeniz kiy1lar1n1n biricik tabii liman1d1r. 

Diger koylar, Eregli, Amasra, Per9embe, Vakfikebir ve Ak9aabat 

koylar1d1r. Plaj imkanlari s1n1rl1 olmasina ragmen e9siz tabii 

gilzellikleri Karadeniz'i popiller kilmaktadir • 

. (68) Kubilay Baysal, · s.64 

(69} !zbirak, s.144. 

(70) Koksal, s.36. 



- 59 -

Karadeniz kiy1larim1z boydan boya gok gilzel manzaralarla 

doludur. Deniz kiy1lar1ndan birden yilkselen dagl1k yerler, ya

maglari silsleyen ormanlar, bahgeler .·ve tarlalar arasina serpilmi9 

koyler, kiyi boyunca s1ralanm19 9ehir ve kasabalarla memleketi~ 

mizin en gilzel yerleri arasinda yer tutmu9tur. Bu arada kiyi 

boyunda deniz ak1nt1lar1 ve rilzgarlarin etkisiyle olu9mu9, pek 

ince kiyi kumlariyla ortillli yerlerde sira sira tepecikler halin

de kiyi kumullari meydana gelmi9tir ki, bunun glizel ve dikkati 

geken orneklerinden biri Qile yak1n1ndad1r <
71

> • 

Bu avantajlarin yaninda Karadeniz Bolgesi deniz suyu s1cak

l1g1 ve gline9lenme sliresi ile yararlanma mevsiminin uzunlugu ba

kimindan olumsuz ozellikler ta91maktad1r. 

Marmara Denizi, Bogazlar ve Kiyilar 

Marmara denizi, Karadeniz ve Ege denizi arasinda 11.350 

kilometrekarelik ylizolglimli ve 1189 km'lik kiyi uzunlugu ile kil

gtik bir ig deniz gortinlimlindedir. Kiy1lar1n1n ozelligi, kuzey ve 

bati kiy1lar1, Kaa:-adeniz k1y1lar1 az girintili ve gik1nt1l1, gil

ney ve dogu kiy1lar1 ise, Ege kiy1lar1n1 hatirlatacak kadar gi

rintili ve pargali te9ekktil etmi9tir. Bu kesimde meydana gelmi9 

tzmit, Gemlik, Bandirma ve Erdek korfezleri, denizaltinda kalm19 

hirer goklintil hendegi olmas1d1r <72 >. Deniz girintileri denilen 
bu kiyilar, yer yer "k1r1kl1 kiyilar" ozelligini gosterir. 

Karadeniz'i Ege'ye baglayan Bogazlar, gok onemli deniz 

yollar1d1r. Bunlardan !stanbul Bogazi 32 km'lik uzunluga sahip, 

geni9ligi 760 metre ile 3500 metre arasinda degi9en ve derinligi 

(71) !zbirak, s.40 
( 7 2) Koksal, s. 3 6 
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qok yerde 30-90 metre olan eski bir akarsuyun vadisidir <73 >. 
~evresinin manzaralari ile Tilrkiye'nin ve Dilnya 1 n1n en gilzel tu

ristik yerlerinden biridir. 

!kinci bogaz, ~anakkale Bogazi ise 63 km. uzunlukta, ge

ni~ligi 1375 metre ile 8275 metre arasinda degi~en, derinligi 

50-150 metre arasinda bulunan bu bogaz da, !stanbul Bogazi gibi 

Dordilncti zaman ba~larinda eski akarsu vadisinin sular altinda 

kalmasiyla olu~mu~tur. 

Marmara den±zinin ozellikle gtiney ve dogu boltirnti, qok ye

rinde girinti ve qikintilarla doludur. Burada !zmit, Gemlik, 

Band1rma, Erdek korfezleri, deniz sulari altinda kalmi~ birer 

qoktintti hendegi ve btiytik deniz girintileridir. Daglarin ve tepe

lerin denize dogru uzandiklari kiyilarda "enine kiyi" ozelligi 

gosteren dik ve yarli kiyilar da vardir. Marmara denizinin ba~

lica ada topluluklari iki yerdedir : 

1- !stanbul yak1n1ndaki Adalar toplulugu, 

2- Kap1dag1 yar1madas1 yanindaki "Marmara Adalari" toplu-

lugu. 

Bunlarin d1~1nda bir de Gemlik Korfezi aq1klar1nda !mral1 

adasi vardir. Bunlardan Marmara adalar1n1n en btiyilgti olan Mar

mara adasi 200 km2 ytizolqtimtindedir. Bundan daha ktiqtik olarak da 

Pa~alimani ve Av~a adalari vardir. !stanbul yak1n1ndaki 11 Adalar 11 

toplulugu, buradaki qokmeler sonucu deniz sulari altinda kalmi~ 

eski arazinin daha ytiksek yerleridir. Kuzeylerindeki Kocaeli ya

rimadasi ile benzer ozellikleri gosterirler. Bugiln bu adalarin 

bilyilkleri (Bilyilkada, Heybeliada, Burgaz adasi, Kinaliada) devamli 

yerle~me alanlari ve onemli turistik yerlerdir< 74 >. 

(73) !bid, s.37 

(74) Re~at !zbirak, s.41. 
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Marmara denizinin sig sahasi, gilney boltimildilr. Buna kar-

91l1k kuzey boltimli daha derindir. 

Bogazda iki yonlli ak1nt1 vardir. Ustten olan ak1nt1, 

Marmara'nin az tuziliu sular1n1 Ege denizine ta91r. Alt ak1nt1, 

yani dipten olan ak1nt1 ise, Ege'nin tuzlu sular1n1 Marmara deni

z ine tafiar. 

Deniz suyunun tuzlulugu, ylizey sularinda, Karadeniz'de 

~ok dil9ilk (ortalama binde 18 1rmak ag1zlar1 yak1n1nda daha az, 

ornegin Sakarya agzi onilnde binde 10 a yakin) , Marmara denizi 

yine az tuzlu (ortalama binde 22), fakat Ege denizinde yliksektir. 

(~anakkale bogazi agzinda %0 33, daha glineyde %0 38). Karade-

niz' in suyu bol irmaklarla olduk~a fazla yagi§larla beslenmesi 

ve buharla9ma ile fazla kayiba ugramamas1 sonucunda, bu az tuz

lu ve dolay1s1yla hafif sular Karadeniz ve Marmara'da daha tuzlu 

ve agir sular tizerinde yay1lm1~ bulunur <75 > 

Ege Denizi ve Kiy~lar1 

Ege denizi, Akdeniz'in kuzey bolilmlindedir. Bir~ok adala

r1 bulundugundan onceleri buna Adalar Denizi denirdi. Akdeniz'in 

bir boltimli olan bu denizin dogusunda Tlirkiye topraklari uzanir. 

Ege denizi, agz1n1n iki yaninda Bozcaada ve Gok~eada (!mroz) 'nin 

bulundugu ~anakkale Bogaz1 yoluyla Marmara Denizine, buradan da 

!stanbul Bogaz1 yoluyla Karadeniz'e baglant1l1d1r <
76

> 

(7 5) Besim Darkot, Metin Tuncel , · Ma·rm·a·r·a· B"o·lge·s ·i· Co"§'r"afyasi, 
!stanbul Universitesi Yayinlari No:2510, Cografya Ensti
tlisli Yay1nlar1 No:ll8, !stanbul, Edebiyat Fakliltesi Matbaasi, 
1981, s.15 

(76) Re§at tzbirak, s.42 
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Karadenizle Akdeniz arasinda bulunan Ege denizi, memleke

timizin en uzun kiyalarina sahip bir denizimizdir. K1y1lar1n1n 

uzunlugu 2805 km. olup dilnyanin en girintili gik1nt1l1 kiyilarin

dan sayilir. Ayni zamanda adalarinin goklugu ile taninir <77 ) 

Ege B51gesinde, dag s1ralar1n1n kiyiya dik bir ~ekilde 

uzanir. !~te bu uzani~ ~ekli, Ege kiy1lar1n1n olu~umuna etki 

yapt1g1ndan, burada sozil edilen girintili ak1nt1l1 ve gogunlukla 

"enine kiyilar" in meydana gelmesine neden olmu;;tur. Ancak, yer 

yer denize inen akarsular, getirdikleri materyalleri agiz kisim

larina biriktirerek "dilzle~me kiy1lar1 11 nin te~ekkillline yer ver

mi9tir. Bu ylizden tarihin eski ~aglarindaki onemli liman 9ehir

lerinin harabeleri (Efes, Milet gibi) buglin 9ok i91erde-karalar

da kalm19lard1r. 

Akdeniz ve K1y1lar1 

Memleketimizin glineyinde uzanan Akdeniz, asil Akdeniz'in 

dogu bollimtinti te9kil eder. Ulkemizin Akdeniz k1y1lar1 1577 km. 

olup Karadeniz kiyilarina benzer. 

Akdeniz kiyilarimizin bati ucu, Ege denizine kom~udur ve 

bu kesimde kiyi gizgisinin egik, ya da dik uzan19lar1 vardir. 

Ayni zamanda Ege kiy1lar1nda oldugu gibi girintili ve gikintila

ra da rastlanir. 

Akdeniz'in bati kiy1lar1 ytiksek kiyi karakteri gosterir. 

Burada deniz 25-30 metre yil-seklikte traverten falezleri vardir. 

Ancak, Antalya kiy1lar1 btittintiyle ytiksek olmayip, bazi akarsu 

agizlarinda dtizltik alanlarda mevcuttur <
75 ) 

(77) Aydogan Koksal, s.38 

(78) !bid, s. 38 
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Akdeniz'in dogu kiy1lar1na gelince, Mersin korfezi kiy1la

r1 "boyuna yap1l1 kiyi" tipindedir. Gilindire ile Ta§ves kor

fezi arasindaki kiyi kesimi, kilgilk kliglik koylar §eklinde girin

tili gik1nt1l1d1r. 

Gukurova kiyilari ve "dilz k1y1lar" §eklind~ olup Seyhan, 

Ceyhan ve Tarsus 1rmaklar1 tarafindan meydana gelmi§ bir delta

dir. 

Akdeniz'in su ile beslenme ve tuzluluk §artlari, Karade

niz gibi degildir. Karadeniz'e gore, daha sicak ve yag1~lar1 

daha az, hele yaz mevsiminde hig denecek kadar az, bir bolgede 

bulunmasi ve bilylik nehirlerin seyrekligi, tuzluluk oran1n1 art

t1r1r. 

Turizm ag1s1ndan kiy1lar1m1z oldukga onem arz eder. Mar

mara ve Karadeniz kiy1lar1nda, denize girme sliresi mayis ayi_ 

sonundan, eyllil ayi sonlarina kadar devam eder. Bu slire iginde 

deniz suyunun ortalama s1cakl1g1 20°-25° derece arasinda degi§ir. 

Akdeniz ve Ege denizi kiy1lar1nda, yilda 5-7 ay denize 

girmek milmklindilr. Bu aylar mayista ba§lar ekim sonuna kadar 

slirer. Mesela, Antalya, Alanya, Bodrum, Fethiye, !skenderun 

ve !zmir kiy1lar1ndaki suyun ortalama s1cakl1g1 20°-20° derece 

arasinda degi§ir. 

Killtilr ve Turizm Bakanl1g1n1n en onemli oncelikli turizm 

bolge planlama gal1§malar1 Akdeniz kiy1s1ndaki Antalya, Side ve 

Koycegiz bolgelerini kapsamaktadir. Bu bolgelerdeki altyapi ve 

proje gal1§malar1 Turizm Bankasi taraf indan hazirlanmakta ve yli

rlitlilmektedir. En onemli planlama faaliyeti Gliney Antalya Turizm 

Geli§im Projesi'dir. Gliney Antalya turizm bolgesi Antalya'dan 

batiya dogru Gelidonya burnuna kadar 75 km'lik kiyi §eridini kap

samaktadir. Bolge ge§itli oren yerleri, tarihi ve arkeolojik 

anitlar, kiyi boyunca uzanan kumsal ve orman ortlisli ile Olimpos 
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Ulusal Parki s1n1rlar1 igindedir. Bolge iyi iklim ko~ullarina sa

hiptir ve yaz aylarinda ortalama 22 derecelik deniz suyu s1cakl1-

g1 ile turizm donemi 8 aya kadar uzamaktadir <
79

> 

Ug yani dtinyanin en temiz ve en gtizel kiy1lar1yla gevr~li 

Ttirkiye'nin turistik ~ekiciligi onemli ol~tide gtine~, deniz ve ki

yilar gibi dogal kaynaklardan kaynaklanmaktad1r. ozellikle 

"Turk Rivyerasi" olarak adland1r1lan Akdeniz kiy1lar1 dtinya'da 

gok az tilkenin sunabilecegi tatil ve dinlence olanaklarina sahip~ 

tir. 

Bati tilkelerinin btiytik deger vererek soztinti ettikleri 

"Avrupa'nin gtine~li kiy1lar1 11 deyi~i i~inde btittin <se~itlilik ve 

gtizellikleriyle memleketimizin kiy1lar1 da yer tutmu~tur. Bu ozel

likleriyle ve degerleriyle i" ve di~ turizmde, deniz ticaretinde, 

bal1k<til1k, stingercilik ve ttirlti deniz tiretiminde kiy1lar1n1n 

btiytik onemi vardir (SO) 

2.6. Akarsular ve Goller 

Su, insanin en zaruri ihtiya"lar1na cevap veren bir mad

de olmasi bak1m1ndan, tabiatin onemli bir varl1g1d1r. tnsan, 

her ~eyden once ya~amasi i<tin suya ihtiya" duyar (8 l) 

Ttirkiye, akarsularin ve buna bagli olarak vadilerin "ok 

ve sik bulundugu bir memlekettir. Ttirkiye'nin yerytizli ~ekille

ri, ana ~izgileriyle uzun siradaglar, tek tek yilkselen daglar, 

platolar, tekneler ve ovalardan olu~mu~ bulundugundan bu ~ekil

ler, akarsularin ak1~~a~~ ve birle~meleri, denizlere veya i~ 

~79) Erol Manisali, ~ilkrti Yarcan, s.16 

(80) !zbirak, s.43 
(81) Haluk Cillov , · 'TUrkiye· Ekon·omisi, !stanbul tlniversi tesi Ya

y1nlar1ndan No:1~18, Iktisat Fakilltesi No:305, !stanbul, 
Sermet Matbaasi, 1972, s.27. 
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havzalara uzanmalari bak1m1ndan onemli etkiler yapm1~t1r (82) 

Memleketimizin akarsulari, genel olarak yeryilzil ~ekille

rine uygunluk gosterir. !nsan ve yaban hayati, tarim i~lerinde 

suyun oynadigi rol milmktindtir. Suyun yoklugu gibi fazlal1g1 da 

zararl1d1r. Mesela fazla sular ta9k1nlara, topraklarin sUpUrUl

mesine sebep olurlar <
03 > 

YeryUztinde sular atmosferden yagmur ya da kar 9eklinde 

dil9en sularla olur. Bu nedenle akarsular, goller ve yeralti su

lari olmak ilzere ti~ kisma ayrilabilir. 

Her akarsu, yerin egimine uyarak yama~lardan iner, diger 

akarsularla birle9erek bilyilr ve sonunda ~ogunlukla denize dokil

lilrler. Akarsular1n1n her birinin havzasi vardir. Genelde bu 

havzalar toplama, tar;;ima, biriktirme bolilmlerinden olui.;;ur. 

Akarsularin faydasi, aki~ rejimlerinin dilzenliligi ile 

ol~illilr. Akarsu rejimi iklimle s1k1 s1k1ya ilgili oldugu gibi, 

yeryilzil ~ekillerine ve zeminin ge~irgenligine de bagl1d1r. Si

cak kuru ge~en yaz mevsiminde akarsularin sulari azalir, hatta 

kurur. Ayni i.;;ekilde arazinin ~ok yerde daglik olui.;;u, zeminin 

ge~irimli tabakalardan meydana gelmesi, rejimi ilzerine etki ya

par. 

Dokilldilkleti denizlere gore ba~lica akarsular1m1z ; 

Karadeniz'e Dokillen Akarsular 

Karadeniz'e dokillen akarsularin bir kismi kisa boyludur. 

Har~it ~ayi, Melek Suyu, Bartin ~ayi gibi digerleri bilyilk ve ill

kemizin onemli}·nehirlerindendir. 

(82) Re~at !zbirak, s.60 

(83) Koksal, a.g.e., s.62 
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~oruh Nehri 

Kuzey Dogu Anadolu'nun en btiyilk 1rmag1dir. ~oruh, Mescit 

daglar1n1n bati tarafindan kaynagini alir. Dogu Karadeniz dag-

lar1 ile bu daglar arasindan ge~er. 

radeniz'e doktillir <84
> 

Nehrin uzunlugu 446 km. dir. 

Batum liman1 glineyinde Ka-

2 
Yagi~ alam1 14900 km dir. 

Kabarik ve ~ekik zamanlari arasindaki fark 4-5 metredir. Sulari 

ki~in ~ekilir, ilkbahar ve sonbahar kabarir <
05

> 

Ye~il~rmak 

Karadeniz'e dokUlen bliyilk akarsular1m1zdan biri Ye~il1rmak

t1r. Bu 1rmak birbirine yakin btiytikllikte il~ ana kolun birle~me

sinden dogmu~tur. Bunlardan en uzunu Kelkit~ayi, ~ekerek irma-

gi ve asil Ye~ilirmak, yahut Tokat ~ayidir. Ye~ilirmagin tlimtintin 

uzunlugu 519 km., yagi~ alan1 da 36.000 km2 • dir <86 ) 

Kizilirmak 

Ttirkiye'nin en uzun nehridir. Ba~lang1~ yerinden Karade

niz'e doklildligli Bafra burnuna kadar clan uzunlugu 1182 km., ya

g1~ alani 75.000 km
2

• dir. Kizilirmak, Sivas'in Zara il~esinin 
dogusundaki daglardan dogar, !~ Anadolu'da geni~ bir bliklilln ~i

zer. Sivas, Kayseri ve Ankara yak1nlar1ndan ge~er, bu i~ bolge

deki ba~lica kolu clan Delice 1rmag1n1 alir ve Kuzey Anadolu 

daglari arasina girer~ Burada Levrez ve Gok1rmak 1 1 alir, kendi 

(84) !zbirak, s.76 

(85) Koksal, s.62 

(86) !zbirak, s.76 
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deltas1 olan Bafra ovas1n1 gec;erek Karadeniz'e d5killtir. Kiz1l-

1rmag1n ta~k1nlar1n1 dtizenlemek ve elektrik enerjisi elde etmek 

ic;in iki baraj Hirfanl1 ve Kesikkopril in~a edilmi~tir. 

Yenice Irmag1 (Filyos ~ay1) 

Bat1 Karadeniz b5ltimtiniln Filyos c;ay1 228 km. uzunlugunda 

ve yag1~ alani da 1300 km
2

• dir. Denize doktildilgti yerde Filyos 

ad1n1 alan c;ayin asil adi Yenice 1rmag1d1r (87 ). Bal sulu 1rmak 

yaz aylari d1~1nda bol su gegiren, kabarmi~ zamanlarda ise 400-

500 metrektipil bulan gtir bir akarsudur. Yenice 1rmag1na, Bolu'

dan gelen Devrek gay1 ya da Btiytiksu kar1~1r, uzunlugu 170 km. 

olan bu su ilkbahar da kabarir, yazin en c;ekik devresine ula~ir. 

Sakarya Nehri 

Karadeniz b5lgesinin btiyilk nehirlerinden Sakarya 842 km. 

uzunlugunda ve 57.000 km2 
yag19 alan1 ytizolgtimtindedir. Nehir 

~ifteler yak1n1n Sokarba~1 adi ile dogar. Kiz1l1rmak gibi geni~ 

bir blikltim meydana getirir. Batidan Porsuk gay1n1, dogudan An

kara ve Kirmi9 ~aylar1n1 alarak kuzeye y5nelir ; dar ve derin 

b x- 1 a k x- · b · w a a· ··k··1·· < 88 ) o~az ar an gegere si~ ve gen19 ir agiz an o u ur • 

Elektrik enerjisi ve sulama igin Sakarya nehri lizerinde 

1956 y1l1nda, Nall1han 1 1n Sariyar koyti mevkiinde 11 Sar1yar Bara

j111 in9a edilmi~tir. Gene ayni nehir tizerinde "G5kc;ekaya" ba

raji da in~a edilmi~tir. 

( 8 7) !bid I S • 7 8 

(88) Koksal,· s.65 
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Marmara Denizine Dokillen Akarsular 

Trakya arazisinden Marmara Denizine dokillen hig bir onem

li akarsu yoktur. Gilney Marmara kesiminden gelen sular, Kocaba9 

gayi, Gonen gayi, Kocagay ve Susurluk irmagidir. Bunlarin ige

risinde en uzunu bu akarsu olup boyu 321 km'dir. 

Susurluk Irmagi 

Susurluk irmagi Saphane dagindan kaynaklar1n1 alir ve bu 

kesimde Simav gayidir. Simav golilnden geger ve batiya dogru akar, 

B1nd1rg1 yak1nlar1nda kuzeye bilkillilr, Balikesir ovas1n1n dogu 

kenarindan gegerek Karacabey ovasina girer, burada batidan, Man

yas gollinden gegen Kocagay kendisine kar191r. 

Susurluk 1rmag1na birgok irmak kar191r. Bunlardan Ku9 

golline yonelen Kocagay, Ulubat golilne dokillen Kirmastri gayi, 

Bursa ovas1n1 gegen Nililfer ~ay1 Kocadere ad1 verilen yerde Su

surluk 1rmag1na katilirlar (89 ) • Bu bolfunde irmak geni9ler ve 
motorlu ve yelkenli teknelerin i9leyebilecegi bir akarsu duru

mundadir. 

Ege Denizine Doktilen Akarsular 

Ege bolgesi akarsulari dogu-bati dogrultusunda meydana 

gelmi9 gokilntil hendeklerinin iginde akarlar. Bunlar, Bakirkoy, 

Gediz, Kilgilk ve Bilyilk Menderes 1rmaklar1d1r. Ayrica Trakya'da 

nehrinin bir kolu Ergene ir~agi vardir. 

(89) tzbirak, s.78 
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Gediz Irmag1 

!crbat1 Anadolu diizlliklerindeki Murat dag1ndan <tikar. Do

gubat1 dogrultusunda akarak Ege denizine ula91r. Yol km. uzun

lugu ve yag19 alan1da 17500 km2 .dirC 40). 

Biiylikliigii bak1m1ndan Bilyilk Menderes'den sonra gelir. 

Gediz 1rmag1 sonbahardan yaz mevsimi ba9lar1na kadar bol suludur; 

Fakat yaz mevsimi boyunca sular1 bir hayli <tekilir ; yatag1n1n 

crak1llar1 ortaya <tikar. Sulamada ve elektrik enerjisi elde et

me de faydalan1l1r. 

Kli<tilk Menderes 

odemi9 yak1n1ndaki Bozdag'dan <tikan Kii<tiik Menderes, Ege 

denizine doktilen 1rmaklar1n en kil~ilgtidilr. Uzunlugu 175 km., ya

g19 alan1 3000 km
2 

dir. Dogu-Bati dogrultusunda akan Kil~lik Men

deres Ku9adas1 korfezine doklillir. 

Tarihi ~aglarda, getirdigi materyelleri agiz kism1nda 

y1gd1g1ndan, kiy1daki Efes limani bu glin 8-9 km kadar i~erde 

kalm19t1r C9 l) 

Btiylik Menderes 

Ege bolgesinin en uzun 1rmag1d1r ve 584 km. uzunluga sa

hiptir. Yag19 alan1 da 25000 km
2 

dir <92 > Bliylik Menderes pek 

(90) Koksal, s.67 

(91} !bid, s. 68 

(92) !zb1rak, s.80 
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~ok bliylik kollari vardir. Nehir ocak ayinda kabarmaya ba;;lar, 

;;ubat ayinda en kabarik noktasina ula;;ir. Haziran ba91ndan iti

baren de al~almaya ba9lar ve Agustos ,. ayinda da en ~ekik devresi

ni gosterir. 

Tarihi ~aglarda Bliylik Menderes nehri ta;;idigi allivyonlar

la doklildligli korfezi doldurarak bu glinkli Baf a gollinlin olu;;unu 

hazirlam19, bir zaman liman ;;ehri olan "Milet", glinlimlizde 10 km. 

i~erde kalm19 ve korfez girintisini doldurarak "Bolat" ovasini 

te9ekklilline sebep olmu;;tur <93 > 

Bliylik Menderes nehri ve kollarindan sulamada yararlanil

digi gibi, kurulan barajlarla elektrik enerjisi liretiminde de 

faydalanilmaktadir. 

Ergene Irmagi 

Trakya ¥1ld1z daglarindan dogan Ergene, kuzeyden !nee dere, 

Ergene sularin1, glineyden de Hayrabolu suyunu alir. Dogu-Bati 

dogrultusunda akar ve !psala yakininda Meri~ nehrine kar191r. 

Uzunlugu 281 km. yagi;; alanida 14000 km. karedir. 

Akdenize Doklilen Akarsular 

Bolgedeki arasularin bir kismi kisa boylu ve yazin sulari 

azalana ~aylardir. Uzunlari ise Dogu Akdeniz'de toplanmi9t1r. 

Batidan itibaren akarsular, Dalaman ~ayi, E9en ~ayi, Demre ~ayi, 

Alakir ~ayi, Goksu, Tarsus ~ayi, Seyhan Nehri, Ceyhan Nehri ve 

Asi Irmagidir. 

(93) Koksal, s.68 
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Dalaman <;ayi 

Akdenizin batisinda Koycegiz ile Fethiye arasindaki saha

dan geQerek denize doklillir. Uzunlugu 229 km. dir ve yag19 alani 

da 4500 km
2 

di'r <
94

> 1 ,., G"k 'd k 'k k k Da aman ~ayi o tepe en arsti ayna -

larindan dogar. !lk once Kuzey-Gliney dogrultusunda akan Qay, 

yukari kesimde az egimli bir plate akarsuyu 9eklindedir. Orta ke

simde ise dar ve derin vadilerin iQine girer. A9agi kesimde az 

egimli sahadan, Yeni Dalaman ovasindan geQer. Fethiye korfezi 

batisinda Akdeniz'e dokUlUr. Dalamanin suyu yaz mesiminde fazla 

Qekilmez, sonbahardan yaz ba9lang1c1na kadar sUren devrede sula

ri bol ve berraktir. <;aydan sulamada faydalanilir. 

Goksu 

Ta9eli platosunun akarsuyu clan Goksu, iki kol halinde 

Geyik daglarindan Ql.kar. Gtineydeki kolu GokQay, batidaki kolu 

ise Gokdere ismini alir. 308 km. uzunlugundadir. Yagi:;; alani 

10.000 km. karedir. Mut ilQesinde bu iki kol birle9ir ve asil 

Goksu ana 1rmag1 olarak akar. Silifke'de 140 km. kare geni:;;li

gindeki deltasini meydana getirerek Akdenize doktillir <
95

> 

Seyhan Nehri 

Akdeniz bolgesinin en bliylik akarsuyu Seyhan' in uz·unlugu 

5601 km dir. Kendisini besleyen dort bilylik akarsuyundan herbiri 

(94) Koksal, s.68 

(95) !bid, s. 69 
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bir 1rmakt1r. Bunlar, Zarrandi suyu 308 km, Goksu 200 km., c;;a

kit suyu 125 km. ve Gorglin suyu 120 km. uzunlugundadir (96 ) 

Seyhan nehri kollari ile birlikte deltas1n1 yaratarak 
11 <;;ukurova" yi meydana getirmi9tir. Seyhan nehrinden enerji ve 

sulamada yararlanilir. 

Ceyhan Nehri 

Orta Toroslarin Nurhak daginda kaynaklarini alan Ceyhan 

nehri 530 km. uzunlugunda ve yagi~ alani 20.000 km. karedir. 

!lk gikt1g1 yerden Soglitlti Deresi adindaki kollarindan Nurman 

gayi Tahtali daglarindan gikar. Bu iki gayin birle9mesiyle Cey

han ad1n1 alir, yoluna devam eder ve dogu tarafindan Ahir dagin

dan dogan ve 150 km. uzunlugu bulunan Aksu kar191r (97 > . Bu 

suretle bliyliyen Ceyhan nehri kuzeydogu-glineybati yonlinde akar. 

Ceyhan hehri, bir zamanlar Karata9 mevkiinde denize ula

~irken sonradan yolunu degi9tirmi9 ve 9imdiki yerinde denize do

klilmeye ba9lam19t1r. 

Asi Nehri 

Asi nehrinin yukari bollimli Suriye topraklarinda, a9ag1 

bollimli Tlirkiye topraklarinda olan bir nehirdir. Blitiln uzunlugu 

380 km. yurdumuzdaki kismi 97 km. dir(
98

). Nehir Llibnan'in 

Ayn-el Tire mevkiinde dogar· ; kisa bir mesafeden sonra Suriye 

topraklarina girer. Humus'dan ge~tikten sonra Hama gokilntil ova

sina s1n1r1 a9tiktan sonra da Amik ovasina girer. A9ag1 yukari 

(96) !zbirak, s.68 

(97) Koksal, s.72 

(98) !bid, s. 73 
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kuzey-gilney dogrultusunda ararken memleketimizde bir dirsek 9e

virerek yonil dogu-bati olur. 

Antakya'dan ge9er, vadisi daralir ve Harbiye 9aglayanla

r1n1 meydana getirir. Daha sonra defne suyunu da katarak $an

dagi mevkiinde Akdeniz'e dokillilr. 

Dogu Anadolu Akarsulari 

Bolge akarsulari, yilksek ve daglik, ki9 mevsimi 9iddetli, 

yag19lar1 olduk9a fazla olan topraklardan 91karlar. Bazi yerler

de platolar arasina derin gomillmil9, bazi yerlerde de ovalarda 

akarlar. 

En onemli akarsulari Aras Nehri, Kura Irmagi, Firat ve 

Dicle nehirleridir. 

Aras Nehri 

Bingol daglarindan sularini alan Aras nehrinin Tilrkiye 

topraklarindaki uzunlugu 584 km. biltilnil ise 1059 km. dir. Bin

gol daglarini a§tiktan sonra Erzurum gilneyini ge9er ve Pasinler 

ovasina ula91r. Burada kendisine Pasin 9ay1 kar19ir. Kars yo

resinden gelen 144 km. uzunlugundaki Arpa ~ayini alir ve Tilrkiye 

ile Sovyet Rusya arasinda sinir te9kil eder. Igdir ovasinda ak

tiktan sonra sinirimizi birakir. !ran-Rusya sinirina girer, 

daha a§agilarda Hazar denizine dokillilr. 

Aras nehrinin 9ekik zamani ki9 mevsimindedir· ; yerler 

karla ortillil ve erime de bu mevsimde yoktur. Mart ayindan sonra 

kar erimesi ile birlikte yag19larda ba9ladig1ndan kabarik zamani 
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bu mevsime isabet eder. Igdir ovasinda Aras nehrinden sulamada 

faydalanilir. 

Kura Irmagi 

Kaynag1n1 Allahilekber daglarindan alan Kura irmagi 1523 km. 

uzunlugundadir. Tlirkiye topraklarindan aktiktan sonra ~ildir ku

zeyinde Rusya arazisine girer ; bir sure sinir te~kil edecek ~e

kilde akar, sonra Aras nehri ile birle9erek Hazar denizine dokli

lilr. Sulari ilkbaharda ~ogalan, sonbahara dogru ise azalan ir

magin a9agi kesimi sefere elveri~lidir. Irmakta ya9ayan "Kuri" 

baliklarindan siyah havyar elde edilir. Kura'dan sulamada ya

rarlanilir. 

Firat Nehri 

Ana kaynagini Erzurum'un kuzeyinden Karasu mevkiinden 

alan Firat nehrinin Tlirkiye topraklarindaki uzunlugu 971 km. bli

tlinil ise 720.000 km
2 

dir <
99

> Bu hali ile Tlirkiye'nin en bilylik 

yag19 alani nehri oldugu ortaya ~ikar. Nehir Tlirkiye toprakla

rindan sonra Suriye Irak topraklar1n1 ge~erek !ran korfezine do

klililr. Ba9l1ca iki ana kolu Murat ve Karasu 1rmag1d1r. 

Ki~ aylar1n1n etkisiyle ve daglik sahalar1n karlar1n1n 

erimesiyle Firatin sulari nisan ayina kadar dUzenli olarak ylik

selir. ve bazi yillar ta9k1nlara yol a~ar. !9te bu ta9k1nlardan 

korunmak ve elektrik enerjisi liretmek amaciyla Keban ve Atatlirk 

hidroelektrik! santralleri ku:rrulmu9tur. 

(99) Koksal, s.75 
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Dicle Nehri 

Gilneydogu Anadolunun akarsuyu olan Dicle nehri, Elazig'in 
Hazarbaba dagindan akar. Ttirkiye'deki uzunlugu 523 km. tmnti ise 

1.900 km. dir. Yag19 alaninda 38.000 km. karedir. Bal sulu ve 
irmak geni9liginde akarsularla beslenir (lOO) 

Dicle nehri, Habur suyu kav9ag1nda topraklar1m1z1 terk 

eder ve s1n1ri ge~erek Irak'a girer. $ot mevkiinde Firatla bir

le9ir ve !ran korfezine dokillilr. 

Diclenin kollarinin sulari, ilkbaharda kabarir, bu hal 
yaz mevsiminde de devam eder ; yaz sonunda ve sonbaharda sulari 

~ekilir. 

Goller 

Memleketirnizde bilyilklli kil~liklil ~ok sayida gal vardir. Bun
larin rneydana geli9leride tilrlil yer 9ekli hareketleriyle olu9rnu9-

tur. Tabii gollerirnizin yilzol~ilmil 9243 km
2 

yi bulur. 

Tilrkiye'de goller toplu olarak bulunduklari gibi (Goller 

Bolgesi, Gilney Marmara Golleri), tek tek olarak da.bulunurlar. 

Ayrica illkemizde son zamanlarda say1lar1 kli~funsenrniyecek 

rniktarda baraj golleride meydana getirilmi9tir. 

(100) !bid, s. 76 
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Tabii Goller 

Memleketimizde gollerin ~ogunlugu tektonik hareketlerle 

olu9mu9tur. Yalniz Van golil set halinde olu9mu9tur. 

van Golil 

Ulkemezin en bilylik dilnyanin be9inci bilyilk golil olan Van 

Golil, Dogu Anadolunun yukari Murat-Van bolilmilnde yer alir. Yilz

ol~ilmil 3738 km
2 , en derin yerleri gilney bolilmilnde 100 m., en uzun 

yeri 125 km., en geni9 yeri 90., denizden yilksekligi 1646 m dir(lOl). 

Van golilniln ~ok girintili ~ik1nt1l1, muntazam olmayan bir kenar1 

vardir. Gol, esas bir govde ile kuzey doguda geni9 bir ge~it va

s1tas1yla buna baglanm19 bilyilk bir korfez olmak ilzere iki kisim-
(102) 

dan olu9mu9tur • Gollin te9ekkillil ise, jeolojik devirlerde 
buradaki Mu9-Van depresyonu Nemrut volkanlar1n1n tikanmasi sonu

cu meydana gelmi9tir. 

Van golil, ~evreden gelen akarsularla beslenir fakat bir 

ayagi olmad1g1ndan sulari aci, sodali ve tuzludur (l03). 

Deniz yilzlinden ~ok yilksek, denizlerden uzak ve yilksek dag

larla ~evrili bulunan Van Golil ~evresinin iklimi, ana ~izgil~riy

le kara iklim tipini gosterir. Ortada bilyilk ve derin bir gollin 

bulunmas1, ~evresi i~in kil~ilk Ol~ude de olsa bir 1S1 dilzenleyici

Si etkisi gorlililr. Gol yazin serinletici, ki91n 1l1t101 bir te

sir yapar. 

(101) !zbirak, s.53 

(102) Hamit !nandik,· Tilrki·y-e· Gc:HTe·ri, !stanbul, !.U.Cografya 
Enstitlisil Yay1n1, N0:44, Bafia Matbaasi, 1965, s.64 

(103) Koksal, s.82 
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Gollin en onemli adalari, Akdamar, Ku~adasi, ~arpanak ve 

Gadir adalaridir. 

Kli<;lik bir deniz gorlinlimlindeki Van gollinde, Tug iskeleleri 

ile Van arasinda Ferry-Boat seferi yapilmaktadir. Burasi ayni 

zamanda demir yolu ile !ran'a bagl1d1r. 

Bir Alp goltinti hatirlatan Van Golti, kiyilarindaki gtizel 

plajlar1 ve fevkalede manzaras1 ile turizm bakimindan da elveri~

lidir. 

Tuz Golil 

!<; Anadolu'da Tilrkiye'nin ikinci btiytik golti clan Tuz Galli, 

denizden 925 m. ytikseklikte ve sularinin fazla oldugu mevsimde 

(ilkbahar) yilzol<;ilmil 1500 km. kare, sularinin <;ekildigi kurak 

yaz mevsiminde ise 200 km
2 

clan sig bir goldlir (l0 4 ). Gollin bli

ytik bir kismi s1gd1r. Derinligi bir ka<; metreyi ge<;mez. Gilney 

kismi en derin kesimidir. 

Tuz golti tektonik bir <;ukurluktan meydana gelmi~, d1~ar1-

ya akintisi bulunmayan bir goldtir. Sulari <;Ok tuzludur. Beslen

me yetersizligi ve ~iddetli buharla~ma dolayisiyla Tuz golli yaz 

esnasinda ve bilhassa yaz sonralarina dogru iyice kli<;lillir. Tu.z 

nispetinin <;ok fazla olu~u sebebiyle buharla~ma neticesinde ken

dini gosteren su kaybi onemli tuz tortulla~masina sebebiyet 

. (105) 
vermektedir • Gol yaz aylarinda 5-30 cm kal1nl1g1nda tuz 

tabakas1 ile ortliltir. 

(104) !bid, s. 75 

(105) !nandik, s.54 
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Gal, glineydogu tarafinda, Ak~ay'dan gelen Melendiz suyu 

ile beslenir. Qevresi tuzcui bitkilerin yeti~me alan1d1r. 

Bey§ehir Galli 

Goller yoresmnde Bey§ehir il~esinde yer alan memleketi

m1z1n li~tincti bliytik tabii gollidlir. Yliksekligi 1121 metre ve yliz

ol~limti de 658 km
2 

clan tatli sulu bir goldtir. Tektonik ve kars

tik vasiflar gosteren bati kesiminde faylar mevauttur. Gollin en 

geni§ yeri 25 km. uzunlugu 45 km. derimligi ise 10 metreyi ge~-
(106) 

mez • Gollin fazla sulari Bey9ehir ~ayi ile Sugla golline 

ve oradanda ~ar9amba suyuna gider. 

viyesi devamli olarak ylikselmi9tir. 

Golden ~ok miktarda balik tutulur. 

Egridir Galli 

Son seneler zarf 1nda gal se

Galde 22 ada mevcuttur. 

Bati Toroslarin orta kisminda bulunan Egridir Galli, ~ev

resindeki daglik sahalar arasinda kuzey gliney dogrultusunda 50 km 

lik bir mesafe dahilinde uzanmaktadir (l0 7 >. Yilzal~iimil 486 km2
, 

eni 3-15 km, derinligi en ~ok 17 m., ~ok yeri s~10 m., denizden 

yliksekligi 916 m. dir (l08 ). 

Gollin sular1n1n rengi ye9ildir ve tatl1d1r . ; hem tistten 

hem de alttan ak1nt1s1 vardir. Gollin fazla sular1 glineyden ~i

kan bir ayakla 10 km. glineyindeki Kovada golline dokliltir. Golde 

(106} Koksal, s.80 

(107) !nandik, s.33 

(108) !zbirak, s.47 
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balik ~oktur. Ta§it olarak motorlar, mavnalar ve kayiklar i9ler. 

Ayrica Altinkum plajinda turistik tesisler vardir. 

!znik Golu 

Marmara Bolgesi gollerinin en bliyilgli olan !znik Goli.i, 

denizden 85 metre yilkseklikte, 298 km
2 yilzol~funilnde uzunlugu 

45 km., gerti~ligi de 14-15 km.dir. Derinligi 65 metre ve sulari 

tatli bir goldilr (l0 9). Gollin ~anagi, Bati Gemlik Korfezinden 

doguda Geyve-Pamukova ~okfultli alanina kadar uzanan tektonik ~u

kurlar i~indedir. 

Baraj Golleri (Goletler) 

Tlirkiye Cumhuriyeti kuruldugundan beri bilhhassa son yil

larda barajlarin yapimina hiz verilmi!itir. Bu barajlarin ~ogu 

elektrik enerjisi elde etmek, bazilari sulamada kullanmak, bazi

larida hem enerji, hem sulamada kullanmak bazilari da hem ener

ji hem sulamada ve hem de ta~kinlari onlemek i"in kurulmu~lardir. 

Bu barajlar, vadilerde saglam kayalarin bulundugu dar 

yerlere yap1ld1g1 i~in bunlarin arkasinda biriken sularin te~kil 

ettigi goller vadilerin bi~imine uygun bmr tarzda geriye dogru 

uzanirlar. Suniibaraj gollerinde fazla su toplamak zarureti ol

dugu i~in, bunlar epeyce derindirler ve mevsimlere gore su sevi

yesinde onemli al~alip ylikselmeler de kendini gosterir. 

(109) Koksal, s.81 
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Keban Baraj Golli 

Keban baraj1, Firat nehri lizerinde, F1rat ve Murat nehir

lerinin birle9tigi yerin hemen glineyinde in9a edilmi9tir. Bara

jin gerisinde meydana gelen gollin ylizolgi.imli 675 km2 dir ki bu 

Van ve Tuz gollerinden sonra ilgilncli bliyilk golilmilz durumundadir. 

Gollin uzunlugu 125 km. gol hacmi 30 milyar metrekilptlir. Gollin 
9ekli vadilere uyarak dalli ve budaklidir (llO) 

Dogu Anadolu'ya ve baglanti yolu ile Bati Anadolu'ya ener

ji saglayan Keban baraj1 sulamada da yararlan1lmaktad1r. Gol 

gevresinin planlanmasi ile turizmden de faydalan~lacagi 9tiphesiz

dir. 

Hirf anli Baraj Golli 

Memilieketimizin ikinci buyuk baraj golu Hirfanli, Kiz1l-
1rmak nehri ilzerinde, Ankara ve K1r9ehir illeri arasinda Tuz go

llintin yan1ba91nda olu9mu9tur. Baraj golunun yuzolglimti 263 km2 , 

uzunlugu 72 km., en geni9 yeri de.15 km. dir. Baraj elektrik 

elde etmek igin kurulmu9 ve Kuzeybati Anadolu 9ebekesine dahil 

olmu9tur. Ayni zamanda sulama, ta9k1nlar1n kontrolil igin in9a 

edilmi9tir. Golde balik ilretimine de gegilmi9, gevresi dinlenme 

ve mesire yeri olarak dilzenleruni9tir (lll) 

Atattirk Baraj Golil 

tllkemizin ugilncli bliylik golildlir. Yilzolglimil 814 km2 dir. 

G.A.P. projesi iginde yer alan Atattirk baraji gevresine ye~illendirme 

(110) ibid, s. 82 

(111) tbid, s.83 
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~ali~malari yapilmaktadir. 

Akarsular ve goller, diger tabii kaynaklarla olu~t.urduk

lari manzaralar, iginde bar1nd1rd1klar1 zengin bitki ve hayvan 

topluluklari sunmu~ olduklari ge~itli spor imkanlari ve olu~tur

duklari sagl1kl1 mikro iklimle turizm igin vaz ge~ilmez unsurlar

dir. Akarsular ve gollerden yararlanmanin ilk ~art1 korumadir. 

Zira yararlanmanin devamli olmasi esastir. 



III- TURK!YE'DE TAB!! KAYNAK OLARAK ORMANLARIN TUR!ZM ACISINDAN 

DE~ERLEND!R!LMES! 

Ulkemize yonelik turizm egilimlerinin bilyilk bir bolilmti, 

tabiitkaynaklara, bu kaynaklar iginde ozellikle orman ve deniz 

veya ikisinin birle9tigi alanlara yoneliktir. 

Ormanlik alanlarimiz s1n1rlar1 igindeki tabii gilzellikleri, 

orman igi su kaynaklari, kendisine has iklim, fauna ve floras~y

la oncelikle dinlenme turizmi i~in vaz gegilmez bir turistik ma

hal olu9tururlar(l) A.A. 

Ulkemiz ormanlar1na yonelik turizm talebine cevap verebil

mek amaciyla, ormanlik alanlar1m1z ~e9itli donemlerde turizme su

nulmu9tur. 5nceleri devlet tarafindan i9letilen bu alanlar son 

zamanlarda ozel sektorede ag1lmi.9t1r. 

3.1. Ormanlar1m1z1n Turizme Sunulma !mkanlari 

Yogun yerle9me alanlar!l:ndaki olumsuz hayat ko9ullar1 insan

lari artan ula91m imkanlarindan yararlarunak yoluyla bo9 zamanla

r1n1 degerlendirmeye itmi9 ve degerlendirme daha gok ormanlarin 

egemen oldugu kirsal alanlar ilzerinde yogunla9mi.9t1r. 

Tilrkiye'de ormanlik ve kirsal alanlar1 halk1n eglenme ve 

dinlenme ihtiyaglar1n1n kar91lanmas1nda oteden beri onemli bir 

yere sahiptir. Ancak gerek agik hava rerreasyonu bak1m1ndan 
I. 

·• - . ~-· r-• ·• , 

(1) Akesen, s.9 
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bliytik onem ta§1yan orman i<;indeki dinlenme alanlar1n1n, gerekse 

ulusal parklarin ayr1lmas1 ve kurulmasina ili§kin devlet giri;:;im

leri 1956 y1l1ndan itibaren 6831 say;i,.li orman kanunu ile olmu§tur. 

Halen-232 adet orman i<;i dinlenme yeri ile toplam alani 287.634 

hektar clan 20 adet milli park ayrilmi§ bulunmaktadir( 2). 

31.1 Orman !<;i Dinlenme Yerleri 

Orman i<;i dinlenme yerleri (Tabiat Parklari) : Bitki or

tlisli, yaban hayati ve fiziksel yapi ozelligine ve estetik degere 

sahip manzara btitlinltigti i<;inde halkin dinlenme ve eglenme kulla

nimlara uygun tabiat par<;alar1d1r. Orman rekreasyon alanlar1nda, 

geli§iglizel piknik ve kamp kullanim1 belli bir dtizen i<;erisinde 

dtizenlemek ve ytirlitmek, toplumun giderek artan a<;ik hava rekre

asyonu gereksinimi koruma-kullanma dengesi i<;erisinde kar§ilamayi 

ama<;lamaktadir. 

Orman i<;i dinlenme yerleri, kaynak degerleri ve tesis ama<;

larina gore, koruma ve kullanma dengesi i<;erisinde s1n1fland1r1l

makta ve hizmet dtizeyi bakimindan farklilik bulunmaktadir. Su 

anda hizmet sunan ve <;al1§malar1n1 slirdtiren bu yerler ti<; tipe 

ayrilmaktadir <
3

> 

II A Tipi Orman !<;i Dinlenme Yerleri : 

Kaynak degeri ve ziyaret<;i potansiyeli 

ytiksek yerlerdir. Bu alanlarda <;ad1rl1 

kamp dlizenlemeleri ile konaklama olanagi 

vardir. Gtintibirlik kullanimlara da ola

nak vermektedir. 

(2) 5zdonmez, s.145 
(3) Stimer Gtilez, "Doga Koruma ve Turizm Uzla§masi Gereken !ki 

Zit Olgu", Turizm Y1ll1g1 1986, s.93 
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B Tipi Orman !"i Dinlenme Yerleri 

Gtintibirlik kullanim ag1rl1kta olmak 

tizere dtizenlenmi9lerdir. Geceleme te

sisleri yoktur. 

C Tipi Orman !gi Dinlenme Yerleri : 

Kaynak degeri ve ziyaretgi potansiyeli 

olduk"a s1n1rl1d1r. Yoresel gereksinim

leri kar91lamak igin kurulmu9tur. Boy

le yerlerde az sayida tesisler bulunmak

tadir ••.. 11 

Kaynak degeri ve ziyaret"i potansiyeli oldukga s1n1rl1 

bulunan Yoresel ihtiyaglari kar91lamay1 amag edinen yerler, ge

nellikle yerle9im bolgelerine bir kag kilometre uzaklikta bulun

maktadir. Gtintibirlik kullanima daha uygundurlar. Denizden uzak

tadirlar. Geceleme ve diger kamp tesisleri (gama91rhane, bula-

91khane) bulunmaktadir. 

Kaynak degeri ve ziyaretgi potansiyeli ytiksek olan ve ga

d1rl1 kamp dtizenleme imkani olan yerler (genellikle deniz kenarin

da) ise yogun yerle9im merkezlerinden oldukga uzakta yer almakta

dirlar. Bu uzaklik bazen 25 km kadar olabilmektedir <
4 >. Bu yer

ler sadece yorede ya9ayan insanlarin ihtiyaglar1n1 gidermekle kal

mayip yurdumuzun ge9itli yerlerinden ve d19 tilkelerden gelen kul

lan1c1lara da hizmet sunmaktadir. 

Ulkemizde Orman Genel Mtidtirltigti taraf indan yonetilen ve 

topluma sunulmu9 232 Orman !gi Dinlenme yeri vardir. Tabla 

gortilecegi gibi bunlarin 28 tanesi A tipi, 63 tanesi B tipi, 141 

tanesi de C tipindedir. 

(4) Mehmet Avci, "Orman !gi Dinlenme Yerlerimiz", Orman Mtih.Der
g"i'si, sayi 8 1984, s.22 
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Table - 3 !llerimize Gore Orman !~i Dinlenme Yerleri 

!l A Ti pi B Ti pi c Ti pi Top lam 

Adana 1 2 4 7 

Adapazari 1 1 2 

Amas ya 1 2 13 16 

Ankara 1 3 17 21 

Antalya 1 4 1 6 

Artvin 1 2 3 

Balikesir 2 2 9 13 

Bolu 1 3 4 

Bursa 2 1 11 14 

<;;anakkale 1 7 8 

Denizli 1 4 5 

Elazig 1 3 4 

Erzurum 1 4 5 

Eski~ehir 1 4 7 12 

Giresun 4 4 

Isparta 1 3 4 

!stanbul 2 11 2 15 

!zmir 3 8 11 22 

Kahramanmara~ 5 4 9 

Mer sin 3 4 2 9 

Mug la 8 6 2 16 

Trabzon 1 5 6 

Zonguldak 1 5 6 

Top lam 28 63 141 232 
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Kaynak : D.P.T. V.Be9y1ll1k Kalkinma Plani, 6zel Ormanc1-

l1k !htisas Komisyon Raporu, Ankara, s.310 

Genelde yerle~im alanlarina yakin mesaf ede tesis edilen 

Orman i9i dinlenme yerleri, yore halkinin kentle~mesinin getirdi

gi pek ~ok olumsuz etkilerden kurtulup tabiata duyulan ozlemin 

giderilmesinde onemli rol oynarlar. 

31.2 Milli Parklar 

!nsanoglu varoldugu glinden, glinlimlize kadar ge9irdigi evre

lerinde slirekli bi9imde tabiat ile ili9ki i~inde kalmi~tir. An

cak insan-tabiat ili9kisi incelendiginde, insanlarin tabiattan 

aldiklarinin, tabiata verdiklerinden 9ok daha fazla oldugunu her 

evrede gormek mlimkilndilr. 

Tabiatin alehine stiregelen bu tek yanli faydalanma 19. ytiz

yildan ba9l1yarak, artan bi~imde gtinlimilze gelen, tabiat1n korun

masina yonelik milli ve milletleraras1 ~ali~malarida beraberin-

de getirmi9tir. 

Boylece, tabiati slirekli olumsuz yonde etkileyen insanlar, 

bir yandan da sahip olduklari tabiati ve tabi kaynaklar1 koruma 

yollarini aram19lard1r. 

Tabiatin korunmasina yonelik ilk 9al19ma, Amerika Birle

~ik Devletlerinin bazi bolgeleri insanlarin tahribinden korumak 

ve turistik merkez haline getirmek amaciyla yap1lm19t1r. 

1972 yilinda konuya ili9kin yasa tasarisinin A.B.D. kong

resinde onaylanmas1 sonucu, Yellwstone yoresi Amerika'n1n ve ayni 
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. zamanda dlinyanin ilk milli parki olarak ayr1lm19t1r <5 > 

Ulkemizde milli parklarla ilg~li ~al19malara 1956 y1l1n

da g1kart1lan 6831 say1l1 Orman Yasasinda yer alan 25. madde ile 

ba9lanm19t1r. 

1960'lardan sonra Milli Parklarlala ilgili bir takim kuru

lu9lar ve Yonetmelikler ortaya g1km19 ve nihayet 1976 y1l1nda 

Orman Bakanl1g1 blinyesinde "Milli Parklar ve Avci.lik Genel Mil

dlirlligli" kurulmu9tur. 1982'den itibaren Tilrkiye'deki Milli Park 

gal19malar1 Orman Bolge Mildilrlilkleri tarafindan yilriltillmektedir( 6). 

1983 tarih ve 2873 say1l1 kanun ile Milli Parklar ile il

gili esaslar daha agik olarak belirtilmi9tir. Bu kanuna gore 

"Milli Park, bilimsel ve estetik bakimdan 

milli ve milletlerarasi ender bulunan tabii 

ve killtilrel kaynak degerleri ile koruma, 

dinlenme ve turizm alanlarina sahip tabiat 

pargalar1n1 ifade eder 11 <7 >. 

Yurdumuz milli parklarindaki ziyaret~i say1s1n1 onlimilzde

ki yillarda bilylik bir geli9me gosterecegi san1lmaktad1r. Nite

kim, bugiln 10 milyon olan ziyaret~i say1s1n1n gelecekte daha da 

artacag1 san1lmaktad1r. 

Toplam alan1 287634 hektar olan 20 adet milli park ayr1l

m19 bulunmaktadir. Bunlarla ilgili table a9agida sunulmu9tur. 

(5) Ba9ol, s.75 

( 6) !bid I S • 7 6 

(7) 9.8.1983 Tarih ve 2873 say1l1 "Milli Parklar Kanunu", Resmi 
Gazete, 11.8.1983 
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Tablo - 4 : Ulkemizdeki Milli Parklar (Kurulu~ Yillarina Gore) 

Sir a 
No 

1 

2 

3 

4 

5 

Alan Tes is 
Adi !_li !"!~·- Kaynak_l)_~gerleri Tarihi 

Yozgat Yozgat 

c;;aml1g1 

Karatepe Adana 

Aslanta~ 

Soguksu Ankara 

264 

7715 

1050 

Ku9 Cen. Bal1kesir 64 

Uludag Bursa 11338 

Tabii (Bitki ve Hayvan Toplulukla- 1958 

ri) Dinlenme ve Eglenme 

Tarihi ve Arkeolojik, Tabii (Bit- 1958 

ki topluluklar1), Dinlenme ve Eg-

lenme 

Tabii (bitki topluluklar1) dinlen 1959 

me ve Eglenme 

Ornitolojik (ku9 bilimsel) 1959 

Tab ii (Bitki topluluklari), Jeolojil961 

Dinlenme ve Eglenme 

Yararlanma 
!mkanlari 

Kamp, Piknik 

Bilf e 

Milze, Kamp, 

Piknik 

Otel, Lokanta, 

Kamp, Piknik 

Bilimsel ara9-

t1rma, gozlem 

Otel, lokanta, 

kayak, kamp, 

piknik 

6 Yedigol- Zonguldak 2019 Tab ii (Bitki ve Hayvan topluluklari) ,1965 Kamp, piknik, 

ler Dinlenme ve Eglenme sportif ,balik~ilik, 
kirgazinosu 



m 
<X> 

Sir a 
No Adi 

7 Dilek 

Y.Adasi 

!li 

Aydin 

Alan 
Ha.·-

10985 

8 Spil Dag Manisa 5050 

9 Kizildag Isparta 550 

10 Termessos Antalya 6702 

11 Kovada 

Golil 

12 Munzur 
Vadisi 

Isparta 6534 

Tunceli 42000 

13 Olimpos Antalya 69800 

Beydaglari 

Kaynak Degerleri 

Tabii (Bitki ve Hayvan Top

luluklari, Jeoloji) Manzara 

Dinlenme, Eglenme 

Tes is 
Tari hi 

1966 

Tabii (Hayvan top., Jeolojik) 1968 

Dinlenme, Eglenme 

Tabii (Bitki Topluluk~ari) 

Dinlenme ve Eglenme 

1969 

Tarihi ve Arkeolojik, Tabii 1970 

(Bitki Topluluklari) Dinlen-

ve Eglenme 

Tabii (Bitki ve Hayvan Toplu- 1970 

luklari) Manzara, Dinlenme 

Eglenme 

Tabii (Bitki ve hayvan toplu- 1971 
luklari) Jeoloji 

Arkeolojik, tarihi tabii 

(jeolojik hayvan top.) 

1972 

Yararlanma 
!mkanlari 

Piknik, Plaj 

kabini 

Kamp, Piknik, 

Kirgazinosu 

Kamp, Piknik 

Ramp, Piknik 

Piknik, kamping 

sportif bal1k~1l1k 

Sportif bal1k~1l1k 
Piknik 

Motel-Lokanta, kamp 

piknik 



0 
O'I 

Sir a 
No Adi !li 

Alan 
Ha. Kaynak Degerleri 

Te sis Yararlanma 
Tarihi !mkanlari 

14 

15 

16 

Gelibolu ~anakkale 33000 Harp tarihi, Tabii (Jeomorfoloji, 

Yarimadasi bitki topluluklari) 

Koprillil 

Kan yon 

Antalya 36614 Tarihi, Tabii (Jeolojik, bitki 

topluluklari) 

1973 

1973 

Ilgaz Dagi Kastamonu 1088 Tabii (bitki topluluklari) Manzara 1976 

Dinlenme, Eglenme 

17 Ba9komutan Af yon -

Klitahya 

35500 Tarihi ve killtilrel degerler 1981 

18 Goreme Nev9ehir 9572 Tarihi (eski yerle9meler, kiliseler,1986 

~apeller) Tabii (jeoloji, peri ba

calari) degerler, eglerune, dinlenme 

Otel, Lokanta 

kamp, milze, 

anitlar 

Piknik, Sportif 

balikgilik 

Kamping, sportif 

Balik~ilik, piknik 

kayak, otel, motel, 

Mlize ve anitlar. 

Mlize ve Anitlar 

Otel, tatil koyu, 

kamping, lokanta, 

agikhava mlizesi 



r-1 
0\ 

Sir a 
No Adi !li 

19 Ma~ka Trabzon 

Altindere 

Vadisi 

20 Bogazkoy ~orum 

Alacahoylik 

Alan 
Ha. 

4800 

2634 

Kaynak Degerleri 

Tarihi (Slimela manastir} Dinlenme, 

Eglenme, Manzara 

Tarihi ve Arkeolojik (Hititlerin 

Merkezi) 

Kaynak, Silmer Gillez, Turizm Y1ll1g1 1986. 

Tes is 
Tarihi 

1987 

1988 

Yararlanma 
!mkanlari 

Kamp, piknik, 

Sportif Balik-

~1l1k. 

Milze, kamp, 

piknik 
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31.3 Tahsisler 

Turizm amagli yatirimlarin son yillarda bliylik bir hiz 

kazanmasinda en onemli etken 12 Mart 1982 tarihinde ylirlirllige 

giren 2634 sayili Turizmi Te~vik Yasasidir. Bu yasayla, Turizm 

alanlar1nda ve turizm merkezlerinde kalan hazineye ait ormanlar 

ile turizm alan ve merkezleri d1~1nda kalan Devlet Ormanlarin'da 

ozel ormanlarda veya hlik.rnli ~ahsiyeti haiz kamu kurulu~larina ait 

ormanlarda en az 100 yatakli turizm tesisi kurmak isteyen gergek 

ve tlizel ki~ilere ge§ftli tahsisler yap1lm1~t1r. 

Son yillarda verilen turizm amagli izinlerin bolgeler 

itibar1yla dag1l1~1 tablo halinde verilmi~tir. 

Tablo 5 1987 y1l1nda verilen turizm amagli izinlerin 

Bolge Mildlirlilklerine Dagili§:l,i 

BolgeMd. Ke sin !zin 5n !zin 

Adedi 2 Ade di 2 m m 
2 2 

Mug la 7 519900 m 1 35000 m 
4 313220 2 2 200000 2 

Antalya m m 

Denizli 1 4946 m2 

Amasya 1 16100 m 2 

Zonguldak 1 1500' m 2 

1 30000 2 
Mer sin m 

1 30000 2 
Erzurum m 

14 855666 2 5 295000 2 
Toplam m m 

Kaynak· ; Orman Genel Mlidlirlligli !zin !rtifak Daire 

Ba~kanligi 



Tablo 6 

Bc:Slge Md. 

Mug la 

Antal ya 

!zmir 

Artvin 

Balikesir 

Trabzon 

!stanbul 

Eski~ehir 

Adapazari 

Isparta 

Top lam 
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1988 Y1l1nda Verilen Turizm Ama~li !zinlerin Bolge 

Mildilrlilklerine Dag1l1~1 

Ke sin !zin (jn !zin 

Adedi 2 Ade di 2 m m 

3 91631 2 
9 749000 2 m m 

3 131961 2 5 1330651 2 m m 

4 345300 2 m 

1 20000 2 rn 

1 17775 2 m 

1 30000 2 m 

1 790000 
2 m 

1 7990 
2 m 

1 90000 
2 m 

.l 200000 2 m 

6 223592 
2 

25 3581916 
2 

m m 



Tablo 7 
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1989 Y1l1nda Verilen Turizm Amagli !zinlerin BC.Slge 

Mlidlirlilklerine Dag1l1~1 

1989 Y1l1 

BcHge Mildiirlilgil Ke sin !zin C>n !zin 

Mug la 

Aut 

Adapazari 

Top lam 

Adedi 2 Adedi 2 m m 

1 25000 2 
1 50000 

2 
m m 

1 150918 2 m 

1 3470000 2 
1 568000 2 m m 

3 3623418 2 
2 618000 2 m m 

Kaynak ; Orman Genel Mildlirlligli !zin !rtifak Daire 

Ba:;;kanl1g1 

Bunun yaninda 1954-1987 tarihleri arasinda 60 adet 

kesin izin top1am olarak 476.5354 Ha Orman alaninin turizm ama9-

l1 tahsisi yap1lm1:;;t1r 

Ormanlik alanlarin turistik amagli yatirlmlar igin 

boylesine tercih edilmesinde ormanlarin ge:;;itli fonksiyonlar1-

n1nda rolli bliyilktilr. 



- 95 -

3.2 Ormanlarin Fonksiyonlari 

onceleri orman dendiginde akla sadece odun ilretimi 

gelirdi. Oysa gtinilmilzde ilerlemi9 toplumlar ormana ba9ka bir 

gozle bakmaktadirlar. Zira zaman igerisinde yapilan ara9tirma

lar ormanlarin odun ilretimi haricinde de gok daha onemli hayati 

fonksiyonlari ifa ettiklerini ortaya ~1karm19tir. ()zellikle tu

rizmin oznesi olan insan oglunun mutlulugu ve saglikli ya9am1 

igin ormanlarin direkt ve dolayli olarak katkida bulundugu a9i

kardir. Ormanlarin ba9lica fonksiyonlari 9unlardir. 

32.1 Hidrolojik Fonksiyon 

Su dtizeni geni9 ~apta meterolojik ko9ullara baglidir. 

Yag191 az veya dtizensiz olan bir yorede, isi dilzeninin bitkile

rin ve hayvanlarin isteklerine uygun oldugu soylenemez. Bunun 

yaninda yag19larin canlilar i~in yararli olmasi i~in yeteri mik

tarda ve aylara dagil191nin dtizenli olmasi gerekmektedir. 

Yagi~larla gelen sularin, bir kismi buharla9arak at

mosfere geri doner, bir kismi topragin i~ine sizar geri kalan 

kismi da toprak tizerinde akarak a9agilara gider. Tbprak tizerin

deki bitki ortlislinlin ozellikleri, yillik yag19 miktari tizerinde 

belirgin bir rol oynamaz, fakat yag19larla gelen sularin dagili

minda onemli rol oynar. ~iplak bir araziye dil9en yagmur damla

lari engelleyici bir bitki ortilsli yok ise silratle ytizeysel aki

ya ge~erler. Arazi bitki ortlisilyle kapliysa yagmur damlalari 

hemen ylizeysel aki~a ge~roez, zira bitki ortilsli altindaki humus 

tabakas1, bir slinger gib~ yagmur damlalar1n1 tutar ve yava~ yava9 

topraga s1zmas1n1 saglar. Bitki ortlisli ne kadar sik ve ne kadar 

kalin tabakaliysa, ak19a ge~en su miktari da o kadar az olur. 
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Bitki ortillerinin en kal1n1 orrnan oldugundan, orrnanla kapli ara

zide aki§a gegen su1.\1miktar1 az ve temiz olur. 

Egimli arazilerin yamaglarindaki topraklar1n igerisi

ne s1zan sularin bir k1sm1 yamaglarin alt k1s1mlar1ndan pinar 

veya kaynak §eklinde gikarlar. Yamaglardaki sularin bir kisrnin

dan bitkiler yararlanir. Geri kalani toprak iqerisinden hare

ketle a§agilara iner, ya dilzlilklerdeki topraklari besler yada 

derelere kari;?arak a§agilara gider. Yamaglar ozellikle ormanla 

kapli ise, p1nar veya kaynaklardan bilttin yil boyunca dtizenli ve 

bol su gikar. Yarnaglar ormansiz ise pinar ve kaynaklardan az 

miktarda ve kisa slireli su gikar. Ormanlar yagi§la gelen sula

rin arazide uzun silre tutulmas1n1 ve btitiln canl1lar1n bu sudan 

faydalanmas1n1 saglarnaktadir. 

"Orrnanlar ve Orman topraklari, bir baraj 

gibi yagi§ sular1n1 tutar ve yava;? yava~ 

canlilara sunarlar. Bu ozelliklerfunden 

dolayi, orrnanlara birer tabii baraj gozli 
ile bak1l1r ...... CS) 

Bu nedenle ormanlarin illkedeki suyun rniktari ve kali

. tesini bilytik gapta etkiledigi i. kabul edeli:r:. 

Bir yorede su dilzeninin saglanabilmesi igin orrnan 

varl1g1n1n belirli bir miktarin altina dil§memesi zorunludur. 

Aksi halde yag1§la gelen sular, fayda yerine zarar verir. Bir 

yamagta bitki orttistiniln ozellikleri degii;;tirilerek, yamagtan 

a§agiya inen suyun miktari ve kalitesi degii;;tirilebilir ve is

tege uygun hale getirilebilir. Barajlara su gonderen yamaglarda 

bu bilgiden faydalanrnanin veya faydalanmamanin '. btiylik onemi var

dir. 

(8) Tahsin Tokmakoglu, 110rman··Varl1g1n1n Su Dtizenine ve Hayat 
ilzerine Etkileri" ·c;evre· Ko'rutna' n·e·rgi·si, Say1 37, Kas1rn 1986, 
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32.2. Antierozyonal Fonksiyon 

Erozyon, verimli arazileri ziyan ve mahveden bir cana

vara benzetilmektedir. Gozle gorillmeyen bu canavari insanlar 

oldlirmezlerse, canavar insanlari ag birakarak oldilrlir( 9). 

Yer kabugunun akarsular, ruzgarlar, dalgalar ve buzul

lar tarafindan a§indirilarak ta§1nmas1na erozyon diyoruz. 

Ulkemiz erozyon olayla~i gok eskilere dayanmaktadir. 
l:5zellikle anadoluyu her yandan sarmi§ ve kaplami§ clan daglarin 

sularin y1k1c1 ve ta§1y1c1 etkileriyle yava§ yava§ a§inmasi so

nucunda arazide akillari durduracak bliyukllik ve yiginlikta de-

gi§iklikler meydana gelmi§tir (lO) Son 2000-2500 yil ic;inde 

Anadolu'da ba§lami§ ve bu giln hala devam etmekte clan sel olay

larinin yikim ve ta§iyici etkileriyle daglardan kopan ve a§agi

lara ta§inan tapraklar pek c;ok ovanin geni§lemesine yol ac;mi§

lardir. Ayni §ekilde ta§inan topraklar, deniz kiyilarinin yer 

yer doldurarak karalarin yava§ yava§ denizlere dogru ilerlemesi 

sonucunda pek 9ok tarihi kiyi 9ehirleri gilnfunilzde denizden bir 

hayJii igerde kalm19lardir. Ornegin Efes buglin 4, Truva 9, Tar

sus 15 ve Bergania 22 km igerde kalmi§tir. 

!stanbul'da gok daha sonradan dolmaya ba§layan Hali9 

glinden gline hizla daralmaktadir. Hali9 1 e Kagithane ve Alibey

koy derelerinden her yil 93.000 m3 toprak ta§1ndigi ve Halig'in 

son 25 yil ic;inde alanindan 50. 000 m2 kaybettigi anla§imi§tir(ll}. 

·-------............... .------......--.-.-....--·---·-·-------· 
(9) Tahsin Tokmanoglu.,- -11 0.rman Varliginin Toprak Erozyonuna Et

kisi 111· c;evre Ko'r~a· .. ~e:r:·~i·~~, Sayi 38,. Aralik 1986, s.26 

(10} Faik Tav9anoglu, se1· Yatak1a·r1h1n· Tahkimi, !stanbul Univer
"Sitesi Yayin No:l972, Orman Fakilltesi Yayin No:203, Matbaa 
Teknisyenleri Basim Evi, 1974;s.no-19 . 

(11} Tav§anoglu, s.3 
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Birgok illkelerde ve illkemizde tarihi zamanlardan beri 

oluean erozyon ve sel olaylari sonucunda arazinin ugrami~ oldugu 

bilyilk degi~iklikler, illkelerde ozellikle nilfusun artmasi ve ti

caretin geli9mesiyle toplumlarin bilyilyennihtiya~lar1n1 kar91lamak 

amaciyla insanlarin deniz kiy1lar1ndan itibaren yava9 yava9 de

re vadilerine girip oralardan daglara tirmanarak, geeitli birim

lerde ormanlar1 yok etmesiyle hiz kazanmi§tir. 

11 Yanll.9 arazi kullanma, a91r1 otlatma 

ve dilzensiz f aydalanma sonucu bu giln 

yurdumuzun %90 1 1nda degi~ik 9iddetler

de erozyon gorillmektedir. Bu oranin 

iginde %53'den fazlas1n1n eiddetli de-

recede erozyona •••••. 11 maruz kald1g1 gorfilmektedir(l2). 

FAQ uzmanlar1n1n bir raporuna gore, Tlirkiye'de erozyo

na maruz bulunan alanlardan her yil 1 mm kal1nl1g1nda toprak ta

~1nd1g1 kabul edilmektedir. Erozyonun illkenin yakla§ik %90'1nda 

(70.000.000 ha), soz konusu oldugu dilelinlilmek ve topragin ozgill 

ag1rl1g1 1,5 ton/m3 al1nmak suretiyle yapilan hesaptaCl3 ). 

11 10.000 m2 x 0,001 m = 10 m3 I ha 

70.000.000 ha x 10 m3 / ha = 700.000.000 .m3 

m3 3 700.000.000 x 1,5 ton/m = 1.050.000.000 ton. 11 

~ . ( . 

--..------~-,.......,...._-,,.-------.,,...,...-

(12) Ertugrul Gorecelioglu,. "Tlirkiye'.de Arazi Kullan1m1 ve Bundan 
Dogan Sonuglar," Orman 87 Panelinde Sunulan Bildiri, !zmit, 
25 Mart 1987~ s.52 

(13) Orhan Uzunsoy.vve Ertugrul Gorecelioglu,' Havz·a IsTahi'nda Temel 
!lke ve Uygulamalar, !.U. Yayin No: :3310·, Orman Fakliltesi 
Yayin N6:371, Ta§ Matbaasi, 1985, s.3 
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Her yil 1.050.000.000 ton vatan topragi erozyonla ta

~inmakta. Bunun bir bolfunu akarsularla, denizlerle kam9ular1m1-

za akmaktadir. 

tllkemizde birim alanda ta~inan metaryel rniktari Kuzey 

Amerika'dakinden 6 kat, Avrupa'dakinden 17 kat, Afrika'dakinden 

ise 22 kat fazladir. Bir ara~tirrnaya gore Tlirkiye her yil Kib-
. (14) 

ris adasi kadar toprak kaybetmektedir • 

Ormanlar genelde <;ok tabakali kurulu~lardir. Bu neden

le erozyonun onlenmesinde sed gorevi yaparlar. Su rejirninin dli

zenlenmesinde, yagi~ ve kar sular1n1n akip gitmesine topragin 

heyelan ve sular vas1tas1yla ta~1n1p gotlirlilmesine, rlizgar eroz

yonu tahribatina kar~i hep orrnanlardan faydalan1lm19t1r. 

Ormanlar, kokleriyle topragi tutarak a91n1p ta91nrnas1na 

engel olmakla ; yaprak ve govdeleriyle yag1~lar1 tutup, yava9 

yava9 topraga verilmesi suretiyle toprak erozyonunu onlemekle ; 

sularin orrnanin slinger gibi topraginda tabii bir f iltrelemeye ta

bi tutarak temizlemekte ve ak19lar1n1n dlizenlenmesinde bliylik fay

dalar temin ettigi bir gergektir. 

32.3 <;evre Kirlenmesi ve Orinanlarin Onleyici Fonksiyonu 

Bu konu turizm bak1m1ndan da onem ta~1d1g1 i<;in lize

rilnde genii] ol<;lide durulacaktir. <;evre, insanin tiim sosyal, bi
yolojik, fiziksel ve kirnyasal i9levini slirdlirdligli bir ortamdir(lS). 
Bir bai;;ka tanirnlamaya gore ; gevre,· canl1lar1n ya~arnas1n1, geli-

9~m~~i .. ~.a91:ay~n/; .. o~~a;r;=i; ~~r~~l! .. olarak etkisi al tinda bulunduran 
..._ ' ...... • I ., > •, 

-----~-...a.-. ' <.. . '... . "<'4tt ..... 

(14) Uzunsoy, s.4 

(15) ·selrnan Uslu ve Omer Karagoz, 11 <;evre--Kirlenrnesi ve Orrnanlarin 
Bunu 6nleyici Fonksiyonlari, 11 

.· t·.u·. · Orrna·n· Fakli"l'tesi Dergisi, 
Seri B, Cilt XXIV, Say1 1 1984, s.77 
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ve di~ dilnyasini olu~turan klimatik, fiyografik, edafik ve biyo

tik faktorlerin biltilnlilgiidilr (l 6 ) 

Gevre kirlenmesi ise, insanoglunun bir pargasi oldugu, 

tabii gevrenin hava, toprak ve suyun toplumsal gevrenin iirilnii 

olan, fizikzel, kimyasal ve biyolojik yapidaki yapay ortam unsur

lariyla, hayati dengesini bozacak ~ekilde kirlenmesidir. 

323.1 Gevre Kirlenmesi 

Gevre kirliligi, havaya ge~itli yollarla kari~an azot 

oksitleri (NOx), Karbonoksitler .cco2 , CO), kilkilrt oksit cso2) 

gibi gazlarla, toz, duman, is, koku, bakteriler, buhar, mikrop

lar vb. hava kirlenmesine, ortafosfat ve nitrat gibi mineral be

sin m~ktarinin artmasi, benzin, aldehit, keton, etilen, esetofe

non, difenil, eter, pridin, tetrolin ve naftalin gibi hidrokar
bonlar Cl?) 

DDT. ve aldri.n gibi ha~ere oldilriiciller, azotlu bile~ik

ler, asitler, civa, arsenik, bakir, ginko, kalsiyum gibi zehirle

yici etkiye sahip organik ve anorganik endilstriyel artiklar, es

sel artiklar, tarimsal gubreler, petrol ve petrol ilrilnlerinin ar

tiklari, erozyonla gelen topraklar su ve toprak kirlenmesine ne

den olurlar. 

Hava kirliligine neden olan bazi gazlar (so2 ,Nox) suya 

gegerek gozillmesi su kirlenmesine olu~maktadir. Tar.llnda kullanilan 

. . ' ~ ·,. . 

(16) ''1Ned:mettin Gepel,. Ekosistem Bilgisi, (Basilmamii;; Ders Notu) , 
!stanbul, 1982 

(17) Uslu ve Karagoz, s.78 
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koruma ila~lari, gtibre, yem ve hayvansal art1klar ve radyoaktif 

maddeler toprak kirlenmesine neden olurlar. 

3231.1 Hava Kirlenmesi 

Temiz havan1n bile!1imindeki gaz, s1v1 veya kat1 madde

lerin atmosfer ic;indeki konsantrasyonlar1n1n biyolojik veya kim

yasal stireglerle belli s1n1rlar1 al1mas1na ve canli hayatina zarar 

verecek bir dtizeye c;1kmas1na hava kirlenmesi denir (l8 ) 

Yapilan ara!1t1rma ve hesaplamalara gore her yil atmos-
12 f ere dogal yoLlar ve insanlar taraf 1ndan yakla~ik lxlO ton ya-

banci madde kat1lmaktad1r. Diger taraftan sadece modern teknolo

jinin geli~mesi ile yakla~ik 5x108 ton yabanci madde atmosfere 
verilmektedir (l9 ) 

Hava kirlenmesine neden olan ba~lica kirleticiler ; 

Soba, kalorifer ve mutfak bacalarindan i;ikan duman-

lar % 50-70 

Motorlu nakil vas1talar1n1n egzost gazlari %10-20 

tmalathane, atolye yerlerinden % 5-10 

Ta!1ima ve sokak tozlarindan 

Diger sebepler 

" . 
.... . ' '-, " ' ~. ' . -~ ' ' ..... ,,., ·, .. ' 

(18) !bid, s. 78 

% 5-10 
% 5-10 11 <20 ). 

(19) Ertugrul Gorecelioglu, "Birle11mi~ Milletler <;evre Programi 
ve Tabi.i .c;evrenin·Ko:runmasina !li!1kin c;ali~malar," 11 Orman 
F_aktiltes·i'·perg~sf,. ~er~ .. s.' ... c:l~t XV1_Say1 2, 1975, s.47 

(20) Ali S1rtl1, c;evre K,iYlili9i' ve· Orm:an, Ankara, Ankara Orman 
Mtihendisleri Odasi Yayin No:8, 1984, s.24 

"· o .. '\fiiksekogretim Kuru11. 
DokUmazltasyon Merkc111u 
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EndUstride bzeLliKle bakir, soda, porselen, fayans, 

toprak, e~ya, tugla ve keramik fabrikalari nihayet evlerde kul

lanilan fosil yakitlardan olu:;;an so
2

1 dan %30-50'si yliksek hava 

tabakalarina ula~makta ve hava akimlari ile binlerce kilometre 

uzakliklara ta~inabilmektedir. Bu hareket s1ras1nda havadaki su 

damlac1klar1 ile once slilfliroz aside (H
2
so

3
) sonra da siilfirik 

aside (H
2
so4 ) donli~rnektedir. Bu suretle kliktirt, yagi~larla yer-

.. ·· a·· <21 ) a 1 11 a · ~ yuzune oner Bu ne en e son yi ar a asit yag19 sorunu 

ortaya ~1krn1:;;t1r. Asit yagi~lar kara ve sulardaki canlilara son 

derece zararli olmakta ve biyolojik dengeyi bozmaktadir. Bu su

retle sulardaki bitkisel planktonlarin tUr say1s1 azalmakta, 

gollerdeki baliklar ya9amlar1n1 yitirmektedir. 

Bunun yaninda son yillarda endlistride ve evlerde kulla

nilan fosil yakitlardan r;ikan co2 gazi, hava kar191rn1ndaki oksi

jen dengesinin co2 le~ine degi~mesine neden olrnaktadir. Bu durum 

dilnya s1cakl1g1n1n artmas1n1 saglamaktadir. ~ilnkil co2 1s1y1 tu

tan ve depo eden bir gaz tUrUdlir. Zamanla dlinya s1cakl1g1n1n 

hizla artrnasi, kutuplardaki buzullarin gozlilmesine ~imdiki s1n1r

lar1n1n degi~mesine neden 6lacakt1r< 22 >. 

Havasi, topragi ve suyu kirleruni9 bir lilkenin turizrn 

bakimindan bir varlik gostermesi beklenernez. Zira kirlilik sade

ce insan sagl1g1n1 olumsuz yonde etkilemekle kalmayip, turistin 

yoneldigi kaynaklarinda yok veya kullanilamaz duruma gelmesine 

neden oluyor. 

3231.2 Su Kirlenmesi 

Su canl1lar1n kendi hayatJ.na gerekli oldugu gibi, bes-

1 . ~ 1 k d . ~ 1 1 .. .. 1 i . d kl . d . ( 2 3 ) enmesini sag. ayaca ,. l:ger can 1 ar ve urun er r;in e gere 1 ir . 

~~------- -~~~-----------------
(21) Uslu, s.61 

(22) Ba9ol, s.235 

(23) Ba9ol, .240 
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Su kirlenmesi suyun kalitesinin biyolojik kimyasal ve 

fiziksel bazi slire~lerle olumsuz yonde etkilenmesi olay1d1r. 

Canl1lar1n hayat devam ettirmede zaruri bir madde clan su, en

dlistri tesislerin atilan zehirle maddeler, ~e9itli milcadele ila~

lari, suni glibreler, deterjanlar, bliylik 9ehirlerin ~opleri ve ka

nalizasyon ak1nt1lar1 ile kirlenmektedir. Bu kirlenme neticesin

de sular, iginde hig bir canl1n1n hayat1n1 devam ettirmesine im

kan vermez hale gelmekte, igilme ve kullanma vasf1n1 yitirmekte

dir. 

!nsanlar hayat 9artlar1n1 daha da kolayla9t1rmak i~in 

var olduklari glinden beri tabiatla amansiz bir mlicadeleye girmi~

lerdir. Tabiatta sukunet igerisinde bulunan bazi maddeler, in

sanlar taraf 1ndan bulunduklar1 yerlerden gikarilarak hizla kulla

n1lm19lard1r. Dnceleri tabiat kendi blinyesi i9inde geli~en bu 

anormallikleri dlizeltebilmi9tir. Fakat glinlimlizde gerek kullan1-

m1n bir ag gibi bliylimesi, tabii olarak hi~ bir zaman olu9amaya

cak bazi sentetik maddelerin bulunmasi tabiati kendisini yeni

leyemez duruma getirmi9tir. Bu kirlilikten dolayi bu glin dlinya

nin su kaynaklari hizla kullanilamaz hale gelmi9lerdir. 

Fransa'da nehirler yilda 18 milyar metreklipten fazla 

s1v1 haldeki zararli maddeyi denizlere ta91makta ve Paris §ehri 

herglin 1,2 milyon metreklip i9lem gormemi§ kanalizasyon suyunu 

Seine nehrine ak1tmaktad1r. Bati Almanya'da gole, nehir ve akar

sulara bo9alt1lan s1v1 art1klar1n miktari glinde 59 milyon metre

klipli a9maktad1r <
24

). Diger taraf.tan Akdeniz'e yilda 40-50 mil

yar ton ge9itli artik doklilmekte olup, bu maddeler arasinda me

taller onemli yer tutmaktadir. Akdeniz kiy1lar1nda kurulmu~ 

fabrikalarda yilda 5000 ton kalay, 1400 ton kur9un, 950 ton krom 

ve 10 bin ton civa denize kari§maktadir. Ayrica nehirlerde yil

da 100 tona yakin civayi beraberinde ta~imaktadir <
25

> 

(24) Gorecelioglu, Birle9mi§ Milletler ~evre Programi ~al1~malar1 
s.48 

(25) Uslu, s. 82 
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Bir ba9ka kaynaga gore denizlere tankerlerin doktilgti 

petrol gtinde 10.000 m31 ti bulmakta bu da ic;inde ve dibindeki can

l1lar1 (balik, deniz ku9u vb.) oltimtine yol ac;makta tiremelerini 
engellemektedir (26 ). 

Ulkemizde kirlilik bat1 Ulkelerine kiyasla daha azdir. 

Buna ragmen Hali~, Marmara kiy1lar1, !zmit, !zmir ve !skenderun 
korfezleri kirlilikten paylar1n1 alm19lard1r. 

Ulkemiz turizm bak1m1ndan ~ekici kilan f aktorlerin ba
~inda kiy1lar1m1z ve sular1m1z gelmektedir. Sulara yonelik clan 

turizm egiliminin gelecekte de artarak devam edecegi a~ikardir. 

3231.3 Toprak Kirlenmesi 

Toprak kirlenmesi, topraklarin yararl1 ve arzu edilen 

fiziksel, kimyasal ozelliklerinin kati, s1v1 veya radyoaktif ar~ 

tiklar ve kirleticiler tarafindan bozulmas1d1rC 27 >. Topraga ka

r19an c;e9itli kirleticiler bitkinin bilyfunesi ic;in gerekli toprak 

ozelliklerini ters yonde etkiledikleri gibi, toprak suyu, ytizey

sel ve ytizey alti aki§ sulari ile ba9ka yerlere ve ozellikle ne

hir, gol ve denizlere ta~inarak buralarda ~e9itli kirlenme sorun

lari yaratir. 

Toprak kirlenmesi, bir bakima sularinda kirlenmesi de

mektir. Buna !stanbul-Halic;'ten bir misal verilebilir. Hali~'de 

Alibeykoy Baraji havzasina 1,5-2 km uzaklikta bulunan Habibler 

Koyti yak1n1nda !stanbul.~e~~diye~inin c;op dokme yeri vardir. 

(26) S1rtl1, s. 26 

(27) Nihat Balc1,. "Toprak Erozyonu ve Kirlenme Sorunlar1; 11 

· ·tsta:nbu'l Uni've'r's'ite·s·i· O'rma·n: F'akti'l'te·s·i· Detg·i·si, Seri B, 
Cilt XXVI, Sayi 2, 1976, s.32 
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Bu goplerin biyolojik ve fizikosimik ayr19ma ilrilnleri yagi;;larla 
dogrudan topraga ge~erler. Bu ilrilnler daha sonra yer ilstil ve 

yer alti sulari ile sonunda baraj goltindeki sulara kar19makta

d1r. 

Ziraat alaninda kullanilan suni gilbrelerin ihtiva ze
hirli kimyevi tuzlar, sularla ta91narak su kirliligine neden 

olurlar. Diger taraftan kirlenme ile ilgili bir husus da eroz

yonla ta91nan sedimentin yaratt1g1 kirlenmedir. 

Toprak kirlenmesi, topraga bag1ml1 canl1lar1n hayatlar1-

n1 direkt olarak olumsuz yonde etkilemekle birlikte, sular1n 

kirlenmesine yol agarakta canlilar i~in kurtulu9u olmayan bir 

sona hazirlar. 

323.2 Gevre Kirliliginin Canli Organizmalar Uzerindeki Etkileri 

3232.l Hava Kirliliginin Canli Organizmalar Uzerindeki Etkileri 

Havadaki toz ve duman1 olu;;turan pargaciklar gliney 191n

lar1 i~in bilylik bir engelleme kudretine sahiptirler. Bliylik kent

lerde duman, 1~1g1n %90 1 1n1 tutabilmektedir (28 >. sozkonusu par

gaciklar bitkilerin ylizeyini kaplamakta ve gok zararli olmakta

dir. Bu zararliligi 191g1n, chlorenchyma ile ili;;kisini kesmesi 

;;eklinde olmaktadir. 

Havadaki tozlarin 5 mikron ve daha bilyilkleri list solu

num sistemini (akc;:jJj~~, .. k.a~P,) .. ?lumsuz yonde etkiler. 5 .1 mikron 

(28) Uslu, s.83 
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arasinda olan tozlar akciger vasitasiyla kan dola91m1na katilmak
ta, 1 mikrondan kil~tik olanlari bron9lar1m1z1 etkilemektedir. 

Havada a91r1 derecede toz birikimi goz ve akcigerde 

kronik hastal1klar1 yaratt1g1 gibi agir zehirlenmeler, dola91m 

kalp ve solunum.yetersizliklerine, derive akcigerdeki kanser
lerin geli9mesi~e zemin hazirlar (29). 

Ktiktirt oksitler (so
2
so

3
) solunum yollarinda tahri9 

sonucu rinit, fonsillit, farenjit, bron9it, anfizeme kadar gi

den astim krizleri yaratir. CO (karbon monoksidin) yakindan 

solunmasi ile kanin oksijen baglama gtictinil azaltir, ba9 agr1s1, 

bulant1 ve yag1n solunmas1yla olilme yol a~ar, petrol raf~neleri, 

kok ve viskos fabrikalar1 art1klar1ndan olu9an kilkilrtlil hidro
jen (H

2
S), kokusu ile tahri9lere yol a9ar, florlu art1klar ke

miklere zarar verir, kur9un kronik zehirlenmelere neden olur. 

Bu gaz ve s1v1 ttirti art1klar1n etkileri, deride egzama, tirtiker 

ve dermatitlere yol a~ar< 3 0). 

3232.2 Su ve Toprak Kirliliginin Canli Organizmalar ttzerindeki 

Etkileri 

Dilnya ntifusunun %70'i gilvenle kullanilacak sudan yoksun

dur. Bunun dogal bir sonucu olarak sudan ge~en hastaliklarla 

hergtin dilnyada 25.000'den fazla insan olmektedir. Sicak tilke

lerdeki insanlar1n kan ve idrar yollarina yerle9en mikroplardan 

(Bilharzia), 71 illkede 200 milyonu bulan insan 1zd1rap ~ekmekte
dir C3l) 

(29) Necmettin <;epel ve Ertan Eruz, "Samsun Orman Fidanliginda 
Gortilen Duman Zararlari Uzerine Ara:;;t1rmalar, ... t·. u. Orman 
FakUltes·i DeYg'isi, Seri A, Cilt XXX, Say1 1, 1980, s.47 

(30) Nurten tlzer, "c;evre Kirliligihde Agac1n Yeri, 11
· <;evre· Koruma 

Derg·isi, Sayi No:21, Temmuz, 1984, s.12 
(31) Gorecelioglu, s.50 
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Her yil 100 milyona yakin insan sitmaya yakalanmakta ve 

bunlardan 1 milyonu hayatini kaybetmektedir. Tifo, Kolera, di-

~anteri ve karaciger iltihabi gibi hastaliklar insan sagl1g1n1 

olumsuz yonde etkilemekte ve can kaybina neden olmaktad1r< 32 >. 

Topraga_kimyasal glibrelerin verilmesi ve bunlarin yag19-

larla yikanarak kullanma sularina kadar ula9t1r1lmas1 ~ozlimli glig 

sorunlar yaratmaktadir. 

Fosfat, nitrat ve klor'un belli konsantrasyonlari a9ma

s1 halinde ozellikle nitratli sular kliglik gocuklarda sagliga za

rarli olmaktadir. Yogun glibrelemenin yap1ld1g1 alanlardan gelen 

sularin nehir ve gollere kar19mas1yla gol ve nehir sularindaki 

besin maddeleri ve ozellikle f osfor miktari artmakta ve bu sular

daki biyolojik denge baliklarin olilmtine neden olabilecek derece

de bozulmaktadir< 33 >. 

Bitkisel lirlinleri hastalik, bocek ve mantardan korumak 

amaciyla kullanilan pestisid denilen ileglar, sebze ve meyveler 

lizerinde kalarak veya topraga ve oradan da sulara gegip insanla

ra kadar ula9mas1 ile saglik bakimindan zararli sonu~lar dogur

maktadir. Razi pestisidlerin ve ozellikle DDT'nin onemli ve dik

kati geken bir ozelligi, ba~langigta zararsiz bir dtizeyde clan 

konsantrasyonlar1n1n beslenme zincirinden son halkalara dogru 

konsantrasyonu gok zararli bir dilzeye gikaracak ~ekilde birikim 

yapmas1d1r. 

3232.3 Glirliltilnlin Canli Organizmalar Uzerindeki Etkileri 

~evre kirlenmesi iginde insan sagl1g1n1, onun sinirsel 

ve kan dola91m s~stem~pi_olu~suz yonde etkelemesi, heyacani 

(32) Uslu, s.84 

(33) Nihat Balci, Gevre Kirlenmesi ve Korumasi Ders Notlari, 
a.g.e., s.32 
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tepkilere neden olmasi bakimindan gilrtiltilniln de onemli bir rolil 

vardir. Glirliltil devaml1'. 9ekilde dimag enerjisini onemli ol~Ude 

tliketerek fonksiyonel d~mag ve sinir rahats1zl1klar1na ve stir

menaj denilen uygarlik hastal1g1na sebebiyet verir <
34 ) 

' GlinlimUZ ko!imllarinda gi.iri.ilti.ini.in atom reaktorleri ve 

otomobil artik gazlarindan daha fazla hastaliklara neden oldugu 

tezi savunulmaktadir. 

Genel olarak bi.iyi.ik kentlerdeki sinirsel bozukluklarin 

%52'si gi.irlilti.iye bagli olup, 30-60 db arasindaki gi.iri.iltti ruhsal 

tepkiler yaratir. 60-90 db arasinda ruhsal ve fizik reaksiyonlar 

bir arada ortaya ~ikar, 90-120 db arasinda ise i~ kulak rahat

s1zl1klar1na ned~n olur< 35 > . 
Diger taraftan gi.iri.iltii kanda 9ekerin artmasina, akyu

varlarin azalmasina, damarlarin bilzi.ilmesine neden olmakta, bazi 

tip otoritelerine gore de kan dola91m bozukluklar1, kalp hasta

l1klar1nda ve miyokard enfarkti.isi.inden meydana gelen olilmlerin 

art191nda etkili olmaktadir C3G) 

323.3 Ormanlarin ~evre Kirliligi Uzerine Etkileri 

3233.l Artan Di.inya Nilfusu ve Getirdigi Sorunlar Kar91s1nda 

Ormanlar 

tizellikle di.inya ntifusunun a§1r1 derecede art191 ve en

dtistri alaninda yapilan a§amalar, ormanlarin hijyenik degerini 

(34) Uslu, s.86 

(35) Ertugrul Gorecelioglu, ''Ormanlarin !nsan Sagl1g1na Etkileri, ~ 
II.Milli ~evre Mtih. Simpozyumu, !zmit, 1983, s.23 

(36) Uslu, s.85 
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daha da artt1rm19 bulunmaktadir. Gergekten 1850 yilinda dilnya 

nilfusu 1 milyar iken, bugiln hemen hemen 5 milyara yakla9m19t1r. 

Bunun 2000 y1l1nda 7 milyari a§acagi beklenmektedir <
37

). Ta

rimsal ve endilstriyel maddelerin tilketimi ise nilfus art19 ora

nindan daha hizli bir geli9i:Lm gostermektedir. Tilketimin bu 9ekil

de kabar191 sonucunda art1klar1n miktari da gok fazlala9makta ve 

dolay1s1 ile gevre gittikge artan bir olgilde ve devamli 9ekilde 

kirlenip bozulmaktadir. 

3233.2 Ormanlarin Hava Kirliligi tizerine Etkileri 

Ormanlarin fiziksel hava kirlenmesini olu9turan toz'a 

kar91 clan fonksiyonlari hakkinda bir~ok ara9t1rma yap1lm19t1r. 

Ormanlarin kati kirleticilere kar91 azalt1c1 etkisi bir 

ba9ka ifade ile filtre 9eklindeki fonksiyonu aktif ve pasif ol

mak uzere iki 9ekilde gorulmektedir. Ormanlarin aktif filtre 

etkisi 9u 9ekilde olu9ur , <
38 ): 

"Orman igine sokulan kati parcraciklar 

dogrudan filtrelenmektedir. Ormanin 

bo9luklar1ndan giren kirli rilzgarlar 

dal ve yapraklar arasindan ge~erken 

kati parcraciklar birakarak ilerler ve 

temizlenmi9 olarak diger yoldan crikar

lar. 11 

(37) !bid, s. 86 

(38) S1rtl1, s. 46 
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Ormanlarin pasif f iltre etkisi ise ; 

"Hava ak1m1 ormanin 6nilnde biraz ylikselir, 

engel te9kil eden ormanin bitimine dogru 

tekrar algalir. Bu algalma ve yilkselme 

ile bir burulma olur ve havada kirli 

maddeler bliylik bir k1sm1 ormanin gat1s1 

tarafindan tutulur." 

Ormani olu9turan agag tlirlerinin zararli maddelere kar-

91 dayan1kl1g1 farkliliklar gosterir. 

Ormani olu9turan aga~ ~ilrlerinin zararli maddelere kar~i 

dayan1kl1l1g1 farkl1l1klar gosterir. Bu bakimdan ibreliler gaz 

zararlarina kar91 gok duyarlidir. Buna kar91n geni§ yaprakli 

aga~lar bu §ekil zararlara kar§l. daha fazla diren~ gosterirler. 

Ormanin rilzgar yonilne bakan kisminin tabakali olu§u, 

geni§ bir tepe taci yilzeyi kaplamasi, iyi bir toprak florasi ile 

ortlilil bulunu9u gerek filtre hassasi gerekse rilzgar perdesi §ek

linde hava kirliligini onemli derecede azaltir. 

Hava kirliligi ilzerinde, yilksek ve algak basin~, egemen 

rilzgar y6nli, ortalama rtizgar §iddeti ve nihayet mikrolimatik ve

riler gibi meteorolojik ko9ullar1n da etkisi vardir (39 > 

Bir ormanin hava kirliligini azalt1c1 fonksiyonu belir-

li olgil s1n1rlar1 iginde gorUlilr, Mesela yapilan tespitlerine 

gore l ha ladin ormani 32 ton, gam ormani 36,4 ton ve ayni bilyilk

lilkte kayin ormani 68 ton kati kirletici maddeyi tutabilmektedirC 4 0) 

1f39) Uslu., s. 87 

(40) S1rtl1., s.47 
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Diger taraftan Almanya'da yapilan bir ara9t1rmaya gore 

bir gaz fabrikasi civarinda 1 cm
3 

havada 43.000 tanecik, orman 

idaresi binasinda 17.000 tanecik, bir yol kav$ag1nda 33.400 ta

necik, orman i~inde 4400 ve ormanin bati kenarinda 120 tanecik 

say1lm19t1r. Bu tespitleri takiben orta 9iddette bir rlizgarin 

~iktigi sirada yapilan ol~melerde ise 1 cm3 havada 18.400 tanecik 

tespit edilmi$tir. Bu duruma gore ormanda yapilacak duzenli ara

malarla ormanin filtre etkisinin arttigi gorlilmil$tilr. Rlizgar 

$iddetinin azalmasi, havanin durgunla$masi ile kirliligi olu$

turan maddeler daha az ~okmektedir. Boyle durgun bir havada ya-
3 pilan ol~ilmlerde gaz fabrikasi civarinda 1 m havada 66.000 tane-

cik, orman idare binasi yakininda 47.000, yol kav$ag1nda ise 

20.000, orman i~inde 18.000 tanecik tespit etmekle yukaridaki 

kani dogrulanm1$t1r (41) 

3233.3 Ormanlarin, Gaz Zararlari $eklindeki Hava Kirliligi 

Uzerindeki Etkisi 

Ormanlar, hava kirliligini olU$tUran C0
2 

gazi bakimin

dan da bir taraftan oksijen liretmeleri, diger taraftan asimilas

yon esnasinda co
2 

gaz1n1 kullanmasi ve nihayet dogal filtre ~ek

linde faydali bir fonksiyona sahiptir. 

Ormanlar, yilda ortalama 2,5 ton/ha karbonu kimyasal 

olarak baglar, ba$ka bir ifade ile bunu fotosentez olay1nda kul 

lanir ve bundan 5,9 ton/ha selilloz liretir. Dlinyadaki tilm karalari 

( 41) 

s.58 

(42) Necmettin <;epel, Ornian· Eko'l'oj'i'si, !stanbul Universitesi 
Yayin No : 2479, Orman Fakilltesi Yayin No :257, Matbaa 
Teknisyenleri Basin Evi, 1978, s.138 
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kaplayan vejetasyon ortlisli atmosferden yilda 93.600xl0
6 

ton co2 
alarak bunu fotosentez olayinda kullanir< 43 >. 

ozellikle fotosentez olayinda bir•·.haktar ladin orrnaninin 

oksijen liretirni 2-20 ton veya glinllik 10-30 gr'dir. Tek bir la

din agac1n1n oksijen liretirni ise 1-3 kg/yil veya 10-30 gr/glindlir. 

Bir insanin glinllik solunurnu igin 500 kg oksijene gereksinrne duyul

duguna gore 10-20 agag bir insanin glinllik oksijen gereksinirnini 

kar§l1l1yor dernektir< 44 >. 

Yerylizlinde agagland1r1lrnas1 rnlirnklin olan alanlarin agag

land1r1lrnas1yla atrnosfere daha fazla oksijen verilecegi tabidir. 

Boylece orrnanlar, havadaki co
2

' i azaltrna ve oksijen:i. 

rniktar1n1 arttirrnada kliglirnsenrneyecek katkida bulunrnaktadirlar. 

Orrnanlarin lirettigi oksijen atrnosfere giderek ozon taba

kasinin devarnliligina da katkida bulunur. 

3233.4 Orrnanlarin Radyoaktif Kirlenrneye Kar§li Onleyici Etkisi 

Orrnanlarin, radyoaktif hava kirlenrnesine kar§li da koru

yucu fonksiyonlari vardir. Orrnanlar, olu§lturduklari yaprak, dal 

ve govde klitleleri ile ternas ettikleri hava iginde bulunan kir

letici rnaddelerin kons&ntrosyon ve kar1§l1rn dururnlarini degi§ltirir 

ve bu suretle de kiri slizerek sagl1g1 koruyucu §lekilde etkili 

olurlar. 

Radyoaktif rnaddeler genellikle kontrol altindadir. Fa

kat gel}itli nedenlerle ve gerekli onlernlere ragrnen bu rnaddelerin 

(43) ~epel., s.139 
(44) Uslu., s.88 
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kullan1ld1g1 reaktorlerin baz1lar1nda zaman zaman kazalar olmak

ta ve radyoaktif materyal etrafa yayilarak canlilar igin ciddi 

tehlike ve problemler yaratmaktadir. 

Ormanlarin sistemli koruyucu etkisi, normal atom tesis

lerine gevre ilzedindeki 1~1n yilkilnil minimumda tutmaya ve reaktor 

kazalarinda halkin sihhat 1 ve hayat riskini azaltmaya yarar. 

Ormanin radyoaktif materyali tutma kapasitesi 9a91lacak 

derecede yilksektir. Ormanlari olu9turan agaglar, govde, dal ve 

yapraklar ile rilzgara siper olup onun hizini ve yonilnil degi~tir

dikleri gibi beraberinde ta91d1klar1 radyoaktif pargac1klar1 

stomalari taraf1ndan absorbe ederler. 

Radyoaktif kirleticilere yapraklilar, igne yapraklilar

dan daha dayan1kl1d1rlar. Agaglarin odunlari igine ald1klar1 

radyoaktif materyal oldukga azdir ve bu odunlar1n kullan1l1~ za

manina kadar pratik olarak tamamen kaybolmaktadir <
45

> • 

Radyasyonla kar91l1~1lan hallerde, daha etkin bir koru

ma saglanamazsa, insanlarin ve hayvanlar1n ormanin i~ine girme

leri tavsiye edilir. ~ilnkil ormanin koruyucu etkisiyle radyoaktif 

materyal %30-60 azaltilmaktadir. Bu da, olfun oran1n1 %50'ye, 

hatta 191n yilkilnil 2/3 azalt1lmas1 halinde sifira dil9ilrilr <46 >. 

Hatta evlerin arasindaki ye~il alanlar bile radyoaktif

lige kar~i koruyucu etkilerini gostermektedirler. 

3233.5 Ormanlarin Gilrilltilyil ~nleyici Etkisi 

tnsan ve gevresi ilzerindeki etkileri giderek artan 

gilrilltil, ho9a gitmeyen, rahatsiz edici duygular uyandiran bir 

(45) Sirtli., s.58 

(46) Miraboglu., s.60 
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akustik olgu veya begenilmeyen, istenmeyen sesler toplulugu ola

rak tan1mlanmaktad1r< 47 l. 

Orman1n golgesinde 191g1n spektral bir 9ekilde dag1l191 

ile insan goztinu.en az rahats1z eden dinlendirici bir ortam ya

rat1lm19 olur. Sakin hava derinin korumas1n1 onler, orman atmos

ferinde soluk al1nd1g1nda yerle9me merkezlerine oranla daha f az

la bagil nem cigerlere gider. 

Ormanlarda gergin sinirleri yumu9atan bir sukunet var

d1r. Yuksek frekansl1 gilrilltti yap1c1 tonlar, aga~ govdeleri ta

raf1ndan zarars1z hale getirilir. Orman1n mikroiklimindeki bu 

sessiz ve sakin hava, kentlerdeki bunalm19 insanlar ic;in ka~1-

n1lmaz fiziki bir dinlenme ve terapi ortam1 olu9turmaktad1r< 4S). 

tlzellikle kentlerdeki her agac1n enerji ve termik bak1m~ 

dan atmosfer havasina olumlu bir katk1s1 vard1r. Transpirasyon 

yapmak suretiyle rutubet kaynag1, dil9ilk s1cakl1k ve emisyon ne

deni ile radyasyon ve s1cakl1k kaynag1 olu~tururC 49). 

Orman mikroikliminin ba9ka bir ozelligi de, Isopren, 

Pinen, Limonen, Mytcen gibi eterik yaglar1 i~ermesi ; toz biri

kiminden fakir olu9udur. 

!breli ormanlarin yay1l19 gosterdigi alanlarin havas1n

da, eterik yaglar ozellikle bron~it ve list solunum hastal1klar1 

i~in tabii tedavi imkani saglarlar. Pek c;ok illkede ve memleke

timizde senatoryumlar1n c;am ormanlar1 civar1nda kurulmu9 olu9u 

ormanlarin mikro iklimi ve ~evre kirliligine kar91 koruyucu fonk

siyonlari ile ifade edilebilir. 

(47) Ba9ol., s.282 

(48) Nurten .. tlzer, "<;;evre Kirliliginde Agac1n Yeri" ·c;·evre Koruma 
ue·r·g·i'si I Sayi 21, (Temmuz 1984) I s .12 

(49) Uslu., s~ 90 
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Glinfunlizde glirliltli, atom reaktorleri ve egzost gazlarin

dan daha fazla hastaliga sebebiyet vermektedir C50) 

Orman ve benzeri bitki ortlisli, glirliltliyli yansitma've 

absorbe etme suretiyle azaltmaktadir. Bitkilerin glirliltliyli 

onleyici rol oynayabilmeleri serin frekansina yapraklarin ylizli

ne, mevsime, aga~larin tlirline ve dagili9 tarzina gore degi9ir. 

Bunun yaninda ormani olu9turan agag yapraklarinin kuv

vetli ve sert olu9u, glirliltlinlin geli9 yonline dik duru9u, list lis

te siralanmasi, tepelerinin ig kisimlarinin da yaprakli olmasi, 

yere kadar kapalilik yapmasi glirliltliyli onleme bakimindan etkili 

rol oynamaktadir. 

~ehirlerin i~ine ye9il bir dil gibi giren orman parga

ciklari ; hem o kis::unlarda sessizlik saglama gibi pasif bir et

ki, hem de yerle9me merkezleri ve yollarda meydana gelen gliri.il

tliyli azaltici olarak aktif rol oynarlar< 51). 

Yapilan ara9tirmalara gore 50 m geni9ligindeki bir par

kin trafik glirlilttisilnli 20-30 db(desibel) kadar azalmaktadir <52 ) 

3233.6 Ormanlarin Su ve Toprak Kirliligi tlzerine Etkileri 

tlnceki bollimler de degindigimiz gibi toprak ve buna 

bagli olarak meydana gelen su kirliliginin nedenleri arasinda 

topraga verilen gtibreler ile toprak taneciklerinde tutulan pes

tisidler bulunmaktadir. 

(50) Sirtli., s.52 

(51) !bid. I S • 54 

(52) Gorecelioglu., Ormanlarin !nsan Sagligina Etkileri a.g.e., 
s.24 
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Mesala, tarimsal arazi ve ormanlik bolgelerdeki glibre

lemelerden arta kalan fosfor genellikle yilzeysel ak19 sulari ve 

list topragin erozyonu ile akarsulara ula$maktadir< 53 >. Topraga 

sizarak toprak suyu veya ylizeyalti aki~lar halinde derelere 

ula~an sular, toprak tarafindan stizlild~gli i~in onemli bir fos

for veya ba~kaca eleman ta~1mac1l1g1 yapmamaktadir. 

Ormanlar kokleriyle topragi tutarak topragin a~1n1p 

ta~1nmas1na engel olmakla, yaprak ve govdeleriyle yagi~ sularini 

tutup, yava~ yava~ topraga verme suretiyle toprak erozyonu onle

mekle ; sularin ormanin slinger gibi topraginda tabii f iltrele

meye tabi tutarak temizl.emekle ve aki~lari dlizenlemekle sel bas

k1nlar1n1 onlemekle bliylik faydalar saglarlar. 

Eger bu gun hala temiz su i~ebiliyorsak bu, ormanlar1-

m1z1n sayesindedir C5 4 ) 

3233.7 Orman !klimi ve !nsan Sagl1g1na Etkisi 

Ormanlarin yukarida ozetlenmege ~al191lan hijyenik fonk

siyonlari d1~1nda ozellikle bilyuk kentler ve endilstri merkezleri 

civarinda onem kazanan ayri bir ozelligi de, ormanlarin bir mik

ro iklime sahip olmalar1d1r. Ormanlarda, a~ik alanlara oranla 

gilndtizleri daha serin geceleri daha sicak bir hava vardir. Faz

la evaporasyon nedeni ile ormanlarin tepe tabakasi sicak yaz glin

lerinde ortami serinletir. Yilksek miktarlarda radyasyon absorbe 

ettikleri i~in ki~in sicak olur ·< 55
> 

(53) Uslu., s.89 

(54) Sirtli., s.50 

(55) Uslu., s.90 
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32.4 Ormanlarin Uretim Fonksiyonu 

Ormanlar1m1zdan 30 milyon m
3
/yil odun ham maddesi tire

tilmektedir. Ki9i ba91na hasad edilen odun hammaddesi miktari 

giderek azalmaktadir <56 > • 

Ortalama olarak ki9i ba~ina ihtiyacin 1 m3;yil oldugu 

kabul edilirse ilretim ile tilketim arasinda bilyilk a~ik gorillecek

tir. Bu a~1g1n bir maktarinin ithalat bilyilk bir bolilmilniln orman

larimizdan usulsilz kesimle kar91land1g1 bir ger~ektir. Odun ham 

maddesi yakla91k 6000 yerde kullanilmaktadir. 

32.5 Ormanlarin Tali Uriln Fonksiyonu 

Ormanlarimizdan asli odun hammaddesi yaninda qe9itli 

yan ilrilnlerde elde edilmektedir. Bu ilrilnlerden genellikle civar 

koyliller yararlanmaktadir. 

Orman yan lirilnlerinin ba9l1calar1 ; yenilebilir meyva 

ve tohumlar, mantarlar, su hayvanlari, su ilrlinleri, hayvan yemi 

ve yenilebilir bazi bitkilerdir. 

Blitiln bu fonksiyonlarin yaninda ; ormanlar sinesinde 

barindirdigi ~e9itli bitkiler, ku9lar, bocekler ve av hayvanla

riyla topragin ilzerinde, iginde, gorillen ve gorillmeyen canli ve 

cansiz varliklariyla her mevsim serinligine, degi9en taze renk

leri ve sevimli ~ehresiyle insan kalbinde sonsuz hayranlik ve 

heyecan yaratan gerqek ve e9siz bir alemdir. 

(56) Bozkurt,, s.33 
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3.3 Tilrkiye'de Ormanc1l1g1n Sorunlar1 

!nsanoglu gogebelikten yerle9ik hayata ge~isinden bu ya

na yani binlerce yil, ~ok yonlil sava9lar1n ard1 arkas1 kesilmeyen 

goglerin, dilzensiz yerle9imlerin bilyilk afetlerin ve nihayet orman 

larin geli9igilzel kullan1m1 sonucu ormanlarin bilyilk olgilde tah

ribine ve yok olmasina sebep oldugu a~1kt1r< 57 >. 

Ulkemiz topraklar1 pek ~ok uygarliga be9ik olmu9tur. 

Pek ~ok sava9 ve y1k1m gormil9tilr. !lk yerle9imle ba9layan orman 

tahribi TUrkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonrada hizla devam et

mi9tir. Gilnilmilzde biltiln ~abalara ragroen orman tahribi devam 

etmektedir. Ormanlarim1z1n tahribinde rol oynayan ba9l1ca et

menler ; Orman Koy ili9kisi, Orman Yang1nlar1, arazi kullanirn ve 

sorunlar1, ~evre kirliligidir. 

33.l Orman Koy !li9kisi 

Ulkemiz nilfusunun yakla~ik %24'il orman koylerinde ya~a

rnaktadir. Bu koylerimiz ziraat kesimine nazaran zor iklim ve 

arazi 9artlar1na ilaveten alt yapi hizmetleri yonilnden de daha 

az pay alm19 dururndadirlar. 

Tilrkiye topografyas1 genelde engebeliktir. Meyil, ara

zi ve arazi kullanrna yetersizligi sebebiyle erozyon ~iddeti ~ok 

fazladir. Ziraat arazimiz, 27,7 milyon hektardir. Bunun 8,5 

milyon hektar1 sulanabilir durumdadir. Halen sulanan 2,5 milyon 

hektar'dir. !9lenebilen ziraat sahamiz 16,9 milyon ha, kis1tl1 

i9lenebilen 4,6 milyon h~kt~rq~r( 58 >. 

(57) Sabri Orhan, "Orman ve Orman Koylilsil," Orm:a·n: ve· AV Dergisi, 
Yil 61, Cilt 61, Sayi 1, (Ocak 1985) s.9 

(58) Yilmaz Osmanoglu, "Orman Koylillerimizin Meseleleri ve c;;ozilrn 
Yollar1, 11 Orman· Milhendis·1·1g1· Derg·i ·s ·i, Yil 23, Sayi 12, 
(Aralik, 1984), s.26 
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Orman koylerinde kaynaklarin sinirli olmasi, artan 

nlifusun ihtiyacini kar;nlayamamakta, ihtiyag-kaynak dengesizli

gi ,ortaya gikmaktadir. Bu nedenle normal yollarla gelir temin 

edemeyen orman koylUsU, askari ;;artlarda ya;;amini sUrdlirebilmek 

igin yasa d191 yollara yonelmekte, ormanin soklilerek yerle;;me, 

tarla agma, izinsiz hayvan otlatma, kagakgilik, yangin gikarma 

vb. suglari i;;lemektedir. Ulkemizdeki ormanlarin blitlin gabala

ra ragmen sadece yarisinin kadastrosu yapilmi;;tir. Bu da suga 

yonelmeyi kolayla;;tirmaktadir. 

Slirekli yapilan kanun degi;;iklikleri kadastro i;;levini 

geciktirmektedir. Zira her yeni kanunla, orman alanlarinin bir 

kismi ge;;itli bahanelerle di;;ariya gikarilmaktadir. Orman koy

lerinin ihtiyaglari temin, sadece iginde ya;;adigi orman sekto

rtiyle ilgili degil gok yonlUdilr. Yapilan tespitlere gore 1977 

y1l1nda 20.000 zabit tutulmu;;, 9500 ha sahada agma, kagak kesim, 

yangin gikarilmi;;tir< 59 >. 

33.2 Orman Yanginlari 

Orman yanginlarinin yildirim, dikkatsizlik, kasten, 

ate;;leme, tarla agma, ihmal, goban ate;;i, lokomatif ate;;i gibi 

muhtelif sebepleri vardir. Ayrica bir kisim orman yanginlarinin 

sebebi hala bilinmemekte. 

Tlirkiye'de 1960-1975 ile 1976-1986 yillari arasinda 

gikan orman yanginlarinin toplam miknari ve sebepleri tablo 

8'de verilmi;;tir. 

(59) !bid., s.27 
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Tilrkiye'de 1960-1975 ve 1976-1986 Yillari Arasinda 

Qikan Orman Yanginlarinin Miktarlari ve Sebepleri 

YANGIN ADED! TGBLAM 

Kasit !hmal Sebebi Bilin. 

59 3457 2485 4154 10 155 

%0,6 %34 %24,5 %40,9 %100 

266 3107 6984 13 484 

% 2 % 23 % 23,2 % 51,8 %100 

Kaynak ; Orman Genel Mildlirlilgli Orman Koruma ve 

Yanginla !lgili !statistik, 

Ankara, 1988 

Tablodan gortilecegi lizere orman yang1nlar1n1n %60'ina 

yakin bir kismi k~sit ve ihmalden kaynaklanan yanginlardir. Se

bebi bilinmeyen yanginlarinda btiylik bir boliimlinli kas1tl1 yangin

lara dahil etmek miimktindlir. 

33.3 Tlirkiye'de Arazi Kullanim ve Sorunlari 

~e~itli kaynaklara gore Tlirkiye'de arazi kullanim1n1n 

tarihi 8-9 bin yil gerilere uzanmaktadir. Bu slire iginde bitki 

orttislinli, toprak ve su arasindaki dogal dengenin yava~ yava~ 

degi~meye, daha sonralari da bozulmaya ba~lad1g1 anla~1lmaktad1r 
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Cumhuriyetin kurulu9undan bu yana nilfus hizla artm19 tarim ilriln
lerine olan ihtiyacida korilklemi~tir. Bu talebin birim alanda 

verimi arttirmak yerine, tarim alanlar1n1 orman, c;;:ayir ve mera 

arazisi aleyhine geni~letmek suretiyle kar~1lanmas1 yoluna gidil

mi9tir. Ayrica plansiz arazi kullanim1 nedeniyle en verimli ta

rim arazileri endilstri kurulu~larina ve dilzensiz kentle9meye kur

ban edilmi9tir. 

Arazi siniflamasi, c;;:e9itli ilrilnler verebilecek potansi

yele sahip arazi parc;;:alarindan yilksek dilzeyde ve devaml1 bir fay

dalanmay1 saglamak amaciyla arazinin, yapisal ozelliklerine, po

tansiyeline ve c;;:evre ko9ullar1na dayanilarak s1n1f land1r1lmas1-
d1r <60 > 

Devaml1 ve dilzenli olarak toprak i9lemesine uygun olan 

I,II ve III. s1n1f araziler illkemizin %24,8'ini baz1 toprak koru

ma onlemleri alinmak kaydiyla tarima ve diger kullanimlara uygun 

olan v. s1n1f araziler de illkemizin %9,3'ilnil kaplamaktad1r( 6l). 

Tarima uygun olmayan ve ancak ~ayir, mera ve orman gibi 
devaml1 bitki ortilsil altinda tutulmas1 gereken V,VI.ve VII. s1-

n1f araziler ise toplam arazisinin %60'1n1 olu9turmaktad1r. 

Tarim alanlarim1z1n %61,4'il I, II ve III. s1n1f araziler

de, %l6,6 1 s1 IV. s1n1f arazilerde %22~si V; VI ve III. s1n1f ara

zilerde yer almaktadir(62). 

Ulkemizde tarima milsait araziler geli9igilzel yapila~maya 

ac;;:1lmaktad1r. Verimli ve sulanabilir bu araziler in9aat sahalarina 

(60) Dogan I<antarc1,· Tiirkiye·•a·e· A·ra·z1· Yeten·ek 'S"1n·1·fTar·1· 1le Arazi 
· Kullan·im· B"oTg·es·eT D\i"r·um.u, !stanbul Universitesi Yayin No:3153 

Orman Fakilltesi Yayin No·: 350, Ta9 Matbaasi, s.56 

(61) !bid., s.57 
(62) Ertugrul Goreelioglu, "Tilrkiye'de Arazi Kullanimi ve Bundan 

Dogan Sorunlar, 11 Orman 87, Kamu Oyunda erman Paneli, 
(25 Mart 1987), s.54 
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donerken, tari.m daha verimsiz ve i~lemesi zor olan orman arazi

lerinde yapilmaya gal1~1lmaktad1r. Bu amagla her yil yilzlerce 
hektar orman arazisi kanunsuz olarak agi.lmaktadi.r. 

33.4 ~evre Kirliligi ve Asit Yagmurlari 

Gilnilmilz ormanc1l1g1n1n en onemli sorunlarindan biride 

gevre kirliligidir. Ormanlar doganin akcigerleridir. Hayayi, 

suyu ve topragi kendi dogal filtrelerinden gegirerek temizler

ler. Fakat ormanin da canli bir toplum oldugunu unutmamak gere

kir. Nasi.l insanlar fazla aldi.klari. bir maddeden rahatsiz olu

yorlarsa, agagta filtre gorevini yerine getirirken bilnyesine 

ald1g1 a~iri yabanc1 maddeden once rahatsiz olur daha sonra ze

hirlenerek olilr. 

ozellikle, sanayile~en yorelerde fabrika bacalar1n1n 

atmosfere bm~altt1g1 kilkilrtdioksit (so
2

) ve azot oksitlerinin 

(NO ) asitli baca kurumlari.yla civa ve kadmium gibi zehirli metal 
x 

pargac1klar1m1n rilzgari.n etkisiyle geni~ bir alana dag1lmas1 

ve su buhari ile kari~arak nitrik ve sillfirik asit olu~turan 

yagmurlarla yeryilzilne donmesine asit yagmuru diyoruz<6 3). 

Asit yagi~lar bitkilerin ozellikle ormanlarin ilzeriRe 

dil~mekte, topraga ve sulara kari.~maktadir. Boylece insanlar, 

hayvanlar, bitkiler ilzerinde onemli zararlar yapmaktadi.r. 

Zararli maddelerin ormanlarin igerisine sokulmasi iki 

yolla olmaktadi.r. Birincisi, gaz ve kilgilk pargac~klar halindeki 

zararli. maddeler direkt olarak agaglarin yapraklari ve kabuklari 

(63) M.Cemil Ozgill ; "Asit Yagmuru 11
• Tabiat Ve ·tn·s·a·n· ne·rgisi, 

Yil 11, Sayi 7, (Mart 1983) s.11 
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i~e topragin ilzerinde depolanmaktadir. Bunlar yagmur, kar ve sis 

ile suda gozillerek gok ge~itli asitler meydanaQgelmektedir. !kin

cisinde ise, zararli maddeler daha havada iken yagan ~attrr've yag

murlarla asidlere donil~erek asitli yagi~lar halinde ormanlarin 

ilzerine, ormanin topragina ve sularina ula~maktadir. 

Agaglarin en onemli organi olan ve Fotosentez yolu ile 

hammaddelerin Uretildigi yaprak ve igne yaprak yUzeylerinde olu

~an zararli asitler, klorofilin yap1s1n1 bozmakta, hlicre geper

lerini parcralamakta, asimilasyon (ozilmleme) faaliyetini yava~

latmakta ve durmakta, dolay1s1yla agaglarin bilyilmesini ve geli~

mesini sekteye ugratmaktadir. 

Diger taraftan ormanin topraginda depolanan asitlerin 

etkisi ile besin maddeleri dola91m sekteye ugramakta, endirekt 

olarak beslenme yetersizligi olu9makta, ayrica topraktaki zarar

li agir metallerin gozillmelerinin etkileri ile kok sistemi zehir

lenmesi meydana gelmektedir. Boylece ormanin ve ormani olu9tu

ran agaglarin metabol±k f aaliyetlerindeki bozukluklar nedeni ile 

agaglar hastalanmaktadir. Hastalanm19, agaglarin kurakliga, do

na, zararli bocek ve mantarlara kar~~ direngleri kir1lmaktad1r. 

Ormanlarda hava kirliliginin orman ilzerindeki yaptigi 

tahribatin boyutlari illkemizde, biltiln Tilrkiye'yi kapsiyacak ~e

kilde gorillmektedir. 



SONU~ VE 5NER1LER 

Turizm getirdigi ticari kazang itibariyle milli ekono

miye, insanlar arasinda dostluk koprtisti kurmasi dolayisiyla mil

letlerarasi bar19a katkisindan ottirti dikkatleri tizerine gekmek

tedir. 

Turizm gelirlerinin ticarette btiytikltik ve ozellik yontin

den birinci kalem olmaya yoneldigi gtintimtiz dtinyasinda, turizm'in 

varolabilmesi igin bazi temel kaynaklara ihtiyag duyulmaktadir. 

Bu kaynaklarin ba91nda da tabii kaynaklar gelmektedir. 

Ulkemiz, tabii kaynaklar bakimindan oldukga iyi bir po

tansiyele sahip ender ·tilkelerden biridir. Ttirkiye ; ki9 ayla

rinda ki9 sporlari yapmaya, yaz aylarinda gezi ve dinlenme imkan

larina sahip, ytikseklikleri 2500 m'yi a9an gok sayida daglara 1 ; 

igindeki tabii gtizellikler, orman igi su kaynaklari, kendisine 

has iklim, fauna ve florasi ile oncelikle dinlenme turizm igin 

vaz gegilmez bir turistlik mahal olu9turan 20 milyon hektar 1 1 

a9an ormanlari ; toplam alani 287.634 hektar olan 20 milli par

ka, uzunlugu 8333 km'yi bulan kiy1lar1 ; termal turizmin kayna

gini olu9turan sayilari 1300'ti bulan maden sularina ; irili ufak

li gok sayida akarsu ve gollere sahiptir. 

Ttirkiye, sahip oldugu bu tabii kaynaklarin miktarlari

nin yaninda, bunlarin vasiflarinin ytiksek olmasi bak1m1ndan da 

oldukga 9ansl1 sayilir. Sanayile9mi9 ve turizm alaninda mesafe 

kaydetmi9 olan tilkeler, tabii gevreyi sonsuz kaynak olarak kabul 

etmi9 ve kullanm19lard1r. Bu tilkeler tabii kaynaklarin kendini 

yenileme yeteneginin s1n1rl1 oldugunu tabii dengenin bir daha 
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dilzelmemek ilzere bozulabilecegini yakin zamanda fark etmi9lerdir. 

Fakat bu durum pek gok illke igin geriye dontilemiyecek hal alm19-

t1r. Ulkemiz gerek sanayile9me gerekse turizm yolunda olduk~a 

gen~ bir tilkedir. Sanayile9me i~in dezavantaj olarak nitelendi

rebilecegimiz bu durum turizm a~isindan avantaj olu9turmaktad1r. 

Zira bu sayede sahip oldugumuz tabii kaynaklar gtinilmlize degin 

yapilari bozulmadan ula9abilmi~tir ve turizm'de mesafe alm19 til

kelerin bu alandaki geli~meleri incelenerek iy± yanlar1n1n ali

nip yanl1~lar1n1n tekrar edilmemesi i9in gerekli onlemlerin alin

masi imkani elde edilmi~tir. 

Ulkemiz 1983 yilindan sonra turizm'de btiytik ilerlemeler 

kaydetmi~tir. 1983 yilinda 65.934 olan belgeli turizm konaklama 

yatak ~ay1s1, 1989 yili sonu itibariyle 145.000'e ula9m19t1r. 

Bu miktarin 1994 y1l1 itibariyle 350.000'i ge~ecegi tahmin edil

mektedir. Arzi arttirmaya yonelik bu olumlu 9al1~malar yapilir

ken ozellikle kiyilarimizda !spanya ve !talya misallerinin ders 

alinarak ayni hatalara dti~tilmemesi i~in yorenin ekolojik 9artla

rin1 goz ontine alan tesislerin kurulmasi hedeflenmelidir. 

Son yillarda tilkemizin kiyilarindaki, betonla9ma ve 

plansiz yap1la~ma turizm a~isindan olumsuz etkilere yol a~arken, 

bu alanda izledigimiz politikalarin kisa vadede kar etmeyi hedef

ledigi gozlenmektedir. Bu durumun tabii kaynaklar1m1za uzun va

dede ·kullanilamaz duruma getirecegi ve dolayisiyla Turk turizmi

ni menfi yonde etkiliyecegi a~ikardir. 

Yukarida degindigimiz sorunlar kar91s1nda tabii kaynak

larin korunmasi konusunda zaman ge~irmeden onlem al1nmas1 gerek

mektedir. Bu konudaki gecikmenin doguracagi zararlari gidermenin 

imkani yok gibidir. Herhangi bir ekonomik faaliyet kolunda ilre-

tim fakt5rleri kaybedilip tekrar geri kazanilabilir. Ancak Tu

rizm' in temelini olu9turan tabii kaynaklarin bir kez kaybedilmesi 

halinde tekrar geri .getirilmesi mtimklin degildir. Bu nedenle 

kullanma ve korumaya ili9kin politikalarin bir an evvel geli~tirilip 
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haya~iyete ge~irilmesi gerekmektedir. Bu alanda olu~turulacak 

politikalarin ba~lica ~u ilkeleri ~~ermesi gerekmektedir. Bu 

ilkeler ; Turizm arz1n1n geni~letilmesi, yeni turistik yer ve 

bolgelerin belirlenmesi mutlaka imar ve turizm geli~me planlari

na gore yap1lmal1d1r. Bu planlar haz1rlan1rken uluslararasi tu

rizm talebi ve soz konusu yer ve bolgelerin ekolojik yap1s1 goz

onunde bulundurulmal1d1r. 

Turizm alaninda liretilen her mal ve hizmetin bir eko

nomik maliyeti oldugu gibi tabii kaynaklarin kullan1m1ndan dola

Y~ maliyeti _olu~turularak fiyat mekanizmasina dahil edilmeli

dir. Turizm sebebiyle bozulabilecek dlinyada ender rastlanan 

ozelliklere sahip tabii ~alanlar ulusal park veya tabiati koru

ma alani haline getirilmelidir. 

Turizm i~in hayati onem ta~iyan ormanlar1m1z1n ozenle 

korunup geli~tirilmeleri gerekmektedir. 5zellikle orman i~in

deki yapila~maya itina edilmelidir. Aksi takdirde ormanlar ylik

lendikleri fonksiyonlari yapamaz duruma gelirler. Bu durum be

raberinde say1s1z ~evre soruniar1n1 getirmektedir. 

2000 y1llar1n1n en bliylik sanayilerinden biri olacagi 

tahmin edilen turizmin geli~mesi, turistik kaynaklarin ak1lc1 

bir ~ekilde kullan1l1p geli~tirilmesini ongorlir. Koruma ve 

geli~tirmeye dikkat edilmezse turizm tabiati somtiren bir unsur 

halini alir. Ulkemiz kaynaklar1n1n %80'ninin halihazirda temiz 

oldugu dikkate alinirsa ~ok gti~lli potansiyele sahip oldugumuz 

ve bu potansiyeli slirekli kilacak dinamik politikalara ihtiya

c1m1z oldugu ortaya ~ikar. 
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