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ÖZ 
 Bu çalışma, Marmara Bölgesinin Güney Marmara Bölümünde yer alan İznik 
Depresyonu’nun beşeri ve ekonomik özelliklerini coğrafi açıdan incelemek amacıyla 
hazırlanmıştır. Araştırmamızda, beşerî faaliyetlerin doğal çevre koşullarıyla yakın ilişkisi göz 
önünde bulundurularak, çalışmaya konu olan sahanın fiziki coğrafya unsurları da 
incelenmiştir. Ancak bu konudaki temel yaklaşımımız, doğal çevreyi tüm ayrıntılarıyla 
irdelemek değil, beşerî faaliyetler üzerindeki etkileri ölçüsünde ele almak olmuştur. 
Araştırmamız, İznik Depresyonu’nda nüfus dağılışından yerleşme şekillerine ve 
büyüklüğüne, yerleşme dokusundan mesken tiplerine ve sürdürülen ekonomik faaliyetlere 
kadar büyük bir çeşitliliğin varolduğunu ortaya koymuştur.  
 Coğrafi şartlarının sağladığı avantajlardan dolayı yerleşme tarihi oldukça eskiye 
dayanan İznik Depresyonu, konumu itibariyle de tarih boyunca buraya egemen olan devletler 
için büyük önem taşımıştır. Günümüzde 2’si şehir, 77’si köy ve 13’ü mahalle ölçeğinde olmak 
üzere toplam 92 yerleşim ünitesinin yer aldığı araştırma sahamızda kmP
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P’ye düşen nüfus 

miktarı 105’tir. Nüfusun % 54.9’u şehirlerde, % 45.1’i ise kır yerleşmelerinde yaşamaktadır. 
Doğum oranlarının düşük olması ve yöre dışına göç vermesi nedeniyle İznik 
Depresyonu’ndaki nüfus artış hızı Türkiye ortalamasının altındadır.  
 Araştırma sahamızın temel geçim kaynağı durumundaki tarım havza genelinde farklı 
karakterler sunmaktadır. Havza tabanında ve alçak düzlüklerde entansif tarım yöntemleri 
uygulanarak başta zeytin olmak üzere çok çeşitli ürünlerin yetiştiriciliği yapılırken; bu 
düzlükleri çevreleyen plato sahalarında genellikle kuru tarım yöntemleriyle tahıl ve yem 
bitkileri yetiştiriciliği yapılmaktadır. Tarımın büyük ölçüde sınırlandığı dağlık sahalarda ise 
hayvancılık ve ormancılık faaliyetleri ön plana geçmektedir. 1970’li yıllardan itibaren hızlı bir 
gelişim gösteren sanayi, havzanın ekonomik hayatında giderek önem kazanmış ve tarımdan 
sonraki en önemli faaliyet durumuna gelmiştir. Mevcut potansiyeliyle havzanın 
kalkınmasında etkin bir rol oynaması gereken turizm faaliyetleri henüz istenilen düzeyde 
değildir.   

 
ABSTRACT 

This study was prepared to investigate main human and economic geographical 
features of the Iznik Depression which is located at the Southern Marmara Subregion in the 
Marmara Region of Turkey. Taking into account close relationships between human 
activities and natural environmental conditions, outlines of physical geographical features of 
the area was investigated. Not all details of environmental settings  were, however, dealt 
with, because principal purpose of the study is to emphasize interactions between physical 
characteristics and human activities. Thus, special emphasis was given to the impacts of 
physical conditions to human activities. It was also aimed to explain several diversities in the 
Iznik Depression, such as distribution of population, types and texture characteristics of the 
settlemental areas, and economic activities. 

Owing to the adventages provided by its geographical conditions, Iznik Depression 
has both an old history of settlement and had great importance for the countries obtaining 
sovereignity in the region. At the present, except for two cities, Iznik and Orhangazi, 90 
settlemental units are found in the study area, 77 of which is formed by village settlements 
and the rests are districts. Total population per km² is 105 person. 54.9 % and 45.1 % of 
population live in cities and rural areas, respectively. Compared with Turkey’s average 
population rate, velocity of increase in population is lower in the area, because mainly of low 
birthrate and immigrations to surrounding regions. 

Agriculture which has some different characteristics in the basin is the main source 
of life in the study area. In central parts of the basin, cultivation of various types of products, 
especially olive trees, are carried out with intensive agriculture methods on low alluvial 
plains, whereas plateaux areas surrounding these lowlands are particularly convenient to 
cultivation of cereals and fodder. At the mountainous areas where agriculture is considerably 
restricted, activities of stockbreeding and forestry are commonly executed. Industry which 
showed a rapid development since 1970’s became the most important economic activity 
after agriculture. Although the study area has an adequite potential of tourism, tourism 
activities is not in required level.  
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ÖNSÖZ 
 Günümüzde yerel coğrafya araştırmaları giderek önem kazanmaktadır. Bu 

yerel coğrafya araştırmalarıyla, farklı karakterler taşıyan sahalar, ayrıntılı bir biçimde 

incelenebilmektedir. Çünkü, coğrafyada araştırılan saha ne kadar küçülürse 

ayrıntılara inmek o derece mümkün olabilmektedir. Bu tip çalışmaların bölge  ve 

havza kalkınma planlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında mutlaka dikkate 

alınması gerekmektedir. Bilindiği gibi ekonomik kalkınma planlarının başarıya 

ulaşması ve uygulanabilirliği, kalkındırılması düşünülen sahanın doğal ve beşeri 

kaynaklarının tanınmasına ve o sahadaki ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak 

verimli bir şekilde değerlendirilmesine bağlıdır. Bu noktadan hareketle, bir sahayı 

çok çeşitli yönleriyle ve bilimsel esaslara dayanarak, kapsamlı bir şekilde inceleyen 

beşeri coğrafya çalışmalarının gerekliliği ortaya çıkmaktadır.  

 Güneydoğu Marmara havzalarından biri olan İznik Depresyonu, doğal çevre 

özellikleri ve başta tarım olmak üzere potansiyel ekonomik kaynakları bakımından 

son derece zengin bir sahadır. Bu özelliğine karşın İznik Depresyonu’nda bugüne 

kadar ayrıntılı bir beşerî coğrafya çalışması yapılmamıştır. Araştırmamız bu 

konudaki eksikliği gidermek ve Türkiye’nin beşerî ve ekonomik coğrafya özelliklerini 

ortaya koymaya yönelik çalışmaların bir halkasını oluşturmak amacıyla 

hazırlanmıştır.   

 Araştırmamız, mevcut literatürü göz önünde bulundurmak suretiyle, temelde 

2002 -2005 yılları arasında gerçekleştirdiğimiz arazi çalışmalarına dayanmaktadır. 

Yılın çeşitli dönemlerinde düzenlenen bu arazi çalışmaları sırasında yapılan gözlem 

ve toplanan bilgilerle, resmi kurumlardan temin edilen harita ve istatistiklerden 

faydalanılarak; araştırma sahamızın beşeri ve ekonomik özellikleri ortaya 

konmuştur. Çalışmalarımız sırasında karşılaştığımız en önemli güçlük, istatistiksel 

bilgilerdeki yetersizlik olmuştur. Özellikle tarımsal faaliyetlere ilişkin istatistiklerin 

eksik ve tutarsız oluşu, bu tip çalışmalarda güçlük çıkardığı gibi, ülke bazında 

yapılan planlamaların da uygulanabilirliğini azaltmaktadır. Arazi çalışmalarında 

yaptığımız anket ve gözlemlerlerin yanı sıra, ilgili tarım ilçe müdürlüğü çalışanlarının 

özverili yardımlarıyla söz konusu eksiklik büyük ölçüde telafi edilmiştir.  

 Çalışmamız üç bölüm halinde ele alınmıştır. Birinci bölümde, beşeri 

faaliyetler üzerindeki etkileri ölçüsünde, araştırma sahamızın doğal çevre özellikleri 

incelenmiştir. Araştırmamızın İkinci bölümü İznik Depresyonu’nun nüfus ve yerleşme 

özelliklerini kapsamaktadır. Bu bölümde söz konusu sahanın yerleşme tarihiyle, 

nüfus ve yerleşme özellikleri ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Çalışmamızın son 
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bölümünde ise ekonomik faaliyetler üzerinde durulmuş; başta tarım olmak üzere 

hayvancılık, sanayi, turizm, ulaşım ve ticaret konuları geniş çerçevede incelenmiştir. 

Ayrıca çalışmamızın son kısmında araştırmada ulaşılan başlıca sonuçlar, temel 

problemler ve çözüm önerilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştur. 

 Yetişmemde büyük emeği geçen ve bu ilginç çalışma konusunu hazırlama 

imkanını bana veren; aramızdan ayrıldığı 31 Aralık 2003 tarihine kadar 

danışmanlığımı yürüten, merhum hocam Prof. Dr. Ümit Sergün’ün hatırasını minnet, 

şükran ve hürmetle anarım.  

 Çalışmalarımın her döneminde ilgisini esirgemeden ufuk açıcı fikirleriyle yol 

gösteren, ayrıca araştırma sahama defalarca gelmek ve çalışmalarımı yerinde 

görmek lütfunda bulunan muhterem hocam Prof. Dr. Süha Göney’e teşekkürü zevkli 

bir vazife addediyorum.  

 Çalışmalarım sırasında yakın ilgilerini gördüğüm ve fikirlerinden 

faydalandığım hocalarım Doç.Dr. Orhan Gürbüz’e, Doç.Dr. İ.Yaşar Hacısalihoğlu’na, 

Doç.Dr. Süheyla Balcı Akova’ya, Yrd.Doç.Dr. İsmet Akova’ya, Yrd. Doç.Dr. Muzaffer 

Bakırcı’ya; yardımlarından dolayı Arş. Gör. Mesut Doğan’a, Arş.Gör.Dr. Mehmet 

Bayartan’a, Arş. Gör. Dr. Özlem Sertkaya Doğan’a, Arş.Gör. Selma Akay’a ve 

Arş.Gör. Aylin Yaman’a  teşekkür ederim.  

 Araştırmamın çeşitli kısımlarının hazırlanmasında yardımcı olan ve zaman 

zaman arazi çalışmalarımda bana eşlik eden değerli dostum Arş.Gör.Dr. A. Evren 

Erginal’e teşekkürlerimi sunarım. Çalışmamın hazırlanması sırasında emekleri 
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GİRİŞ 
I. Araştırma alanımızın yeri ve sınırları 
 Araştırma konumuz olan İznik Depresyonu, Türkiye’nin kuzeybatı köşesini 

meydana getiren Marmara bölgesinin güneydoğusunda yer almaktadır. Araştırma 

sahamızın çok büyük bir kısmı Güney Marmara bölümünün “Samanlı yöresi” 

dahilinde kalırken, Gürle-Avdan dağlarının güneyinde kalan kesimleri “Bursa yöresi” 

içinde yer almaktadır (Darkot ve Tuncel, 1981:124).  

 Marmara Bölgesi’nin Anadolu Yarımadası’nda kalan kısmında, ana hatlarıyla 

doğu-batı doğrultusunda uzanan ve kuzeyden güneye doğru dağlık sahalarla 

birbirinden ayrılan depresyonlar, bölgenin fiziki ve beşerî coğrafya özellikleri 

bakımından büyük bir önem taşımaktadır. Esas itibariyle doğu-batı doğrultusunda 

uzanan kırık hatlarına tekabül eden bu çukur sahalar ile plato ve dağlık sahalar 

kuzeyden güneye doğru birbirlerini takip etmektedirler. Kuzeyden güneye doğru; 

Karadeniz çukurluğu, Çatalca-Kocaeli Yarımadası; Sapanca Gölü-İzmit Körfezi-

Marmara Denizi’nin kuzeyine doğru devam eden çukurlar; Samanlı Dağları-Kapıdağ 

Yarımadası, İznik Depresyonu-Gemlik Körfezi-Bandırma ve Erdek Körfezi; Gürle-

Avdan dağları, Yenişehir-Bursa-İnegöl ovaları-Ulubat ve Manyas gölleri; Uludağ 

şeklinde devam eden  bu sistemdeki her havza bir diğerine genellikle boğazlar 

vasıtasıyla bağlanır ki, bu kesimler aynı zamanda önemli ulaşım güzergahlarını 

kendilerine çekerler. Genişlikleri, coğrafi özellikleri ve potansiyelleri farklılık gösteren 

söz konusu havzaların herbirinde, büyüklüğü ve önemi içinde yer aldığı havzanın 

potansiyeline göre değişen bir ya da birkaç önemli şehir bulunmaktadır. Araştırma 

konumuz olan İznik Depresyonu da bu havzalardan biridir ve kuzeyindeki Samanlı 

Dağları’yla güneyindeki Gürle (Katırlı) -Avdan dağları arasında, kabaca doğu-batı 

doğrultusunda uzanmaktadır. Depresyonun en alçak kesiminde, ülkemizin altıncı 

büyük gölü durumundaki İznik Gölü (302.2 km2) bulunmaktadır ve içinde yer aldığı 

depresyonun genel doğrultusuna paralel olarak İznik Gölü’de doğu-batı yönünde 

uzanım göstermektedir.   

 Taban kısmı ve bunu çevreleyen nispeten yüksek dağ ve platolardan 

meydana gelen araştırma sahamızın sınırlarının belirlenmesinde, havzanın su 

bölümü çizgisi esas alınmakla birlikte, beşeri ve ekonomik özelliklerdeki bütünlüğe 

de dikkat edilmiştir. Bu nedenle, araştırma sahamızın sınırları yer yer İznik Gölü 

havzasının subölümü çizgilerinin dışına çıkmaktadır. Araştırma sahamızın kuzeybatı 

ve kuzey sınırları, İzmit Körfezine dökülen akarsularla, İznik Gölü’ne dökülen 
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akarsuları ayıran subölümleri hattından; doğu sınırı Sakarya’ya karışarak 

Karadeniz’e dökülen akarsularla, İznik Gölü’ne dökülen akarsuları ayıran subölümü 

hattından; güney sınırı Yenişehir Havzasıyla İznik Gölü Havzasına dahil akarsuların 

subölümü hattından; batı sınır ise Gemlik Körfezine dökülen akarsularla yine İznik 

Gölü havzasına dahil akarsuların su bölümü hattından geçirilmiştir. (Şekil 2) Ancak, 

yukarıda da ifade edildiği gibi, beşeri faaliyetlerdeki bütünlüğü bozmamak amacıyla, 

araştırma sahamızın kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde, İznik Gölü Havzasına ait 

akarsuların subölümü hatlarının dışına çıkılmıştır. Söz konusu kesimlerde, Naldöken 

dağıyla Gebegöynük dağları arasındaki vadiden GB-KD yönünde akarak İzmit 

Körfezi’ne dökülen Kalem D. ve Gebegöynük dağının güneyinde yine GB-KD 

yönünde akarak Kocadere’ye oradan da Sakarya Nehrine karışan Kalem D.’nin 

yukarı çığırları araştırma sahamızın sınırları içine alınmıştır. Bu kesimdeki ekonomik 

faaliyetlerin İznik depresyonuyla bir bütünlük oluşturması ve sahada kurulmuş 

yerleşmelerin ticari, ekonomik ve soysal açıdan İznik şehriyle yakın ilişki içinde 

bulunmalarından dolayı, inceleme alanımızın sınırları bu kesimleri de kapsayacak 

şekilde genişletilmiştir.  

 Araştırma sahamızın sınırlarına daha yakından bakacak olursak, batı 

sınırının Gemlik körfeziyle İznik depresyonunu ayıran Karsak Eşiği üzerindeki 

subölümü hattını takip ettiğini ve daha kuzeydeki Paleozoik mermerlerden oluşan 

Erikli Dağı’nın doruk hattında, Karaincir T. (963m) ve Beşpınar T. (926m) üzerinden 

Güneyköy’ün kuzeybatısına ulaştığını görmekteyiz. Araştırma sahamızın sınırı 

burada, İzmit körfezine dökülen akarsularla İznik havzasına dahil akarsuları ayıran 

subölümü hattını izleyerek bir dirsekle doğuya doğru yönelmekte, Karlık dağının 

Mangır T. (826m) ve Karlık T. (809m) gibi yüksek kesimlerini takip edecek şekilde 

doğuya doğru devam etmektedir. Buradan kuzeydoğuya yönelen sınır, yine İzmit 

körfeziyle İznik gölü havzasının subölümü hattını takiben Dikmen T. (702 m), Kıran 

T. (769 m.) ve Pilav T. (767 m.) gibi zirvelerden Naldöken dağına ulaşmaktadır. 

Naldöken dağı üzerinde güneydoğuya yönelen sınır hattı, İzmit Körfezine dökülen 

Sıcak D.’nin ve Sakarya Nehrine karışan Kalem D.’nin yukarı çığırlarını içine alacak 

şekilde  Mercimek T. (893 m), Karpuz T. (1122 m.), Armut T.(1052 m.),Yongalık T. 

(1204 m.), ve Karataş T. (1064 m.) gibi zirveler üzerinden Çerkeşli Göleti 

kuzeydoğusundaki Göl T. (402 m)’ye ulaşmaktadır. Araştırma sahamızın doğu ve 

güneydoğu sınırı Sakarya N. ile Ana D.’nin havzalarını, diğer bir ifadeyle Karadeniz 

havzasıyla İznik Gölü (Marmara Denizi) havzasını birbirinden ayırmaktadır. 
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Araştırma sahamızın güney sınırı ise, önce Karadin oluğunun güneyindeki plato 

sahası üzerinde İznik Gölüne dökülen akarsularla Sakarya N.’ne karışan akarsuları 

ayıran su bölümü hattını takip ederek Avdan dağına ulaşmaktadır. Daha sonra bu 

dağlık kütle üzerindeki Avdan T. (926 m.), Belenkaya T. (758 m.),  Taşlıtarla T. (646 

m.), Hıdrellez T. (676 m.), Mestantarla T. (709 m.), Elmalı T. (765 m.), Mustafalıdayı 

T. (765 m.), Muharrem T. (913 m.), Erikli T. (939 m.) ve Mahya T. (990 m.) gibi 

doruklar üzerinden batıya devam eden araştırma sahamızın sınırı güneybatıdaki 

Fındıcak D.’nin su toplama havzasını içine alacak şekilde önce batıya, daha sonra 

tekrar kuzeye dönmekte ve Karsak Eşiği üzerindeki Yumurta T. (525 m)’ye 

ulaşmaktadır. 

 Araştırma sahamızın sınırlarının tespitinde idari sınırlar dikkate alınmamıştır. 

Nitekim, Bursa iline bağlı İznik ve Orhangazi ilçelerinin tamamı; yine Bursa iline 

bağlı Gemlik ve Yenişehir ilçelerinin bir bölümü, Bilecik iline bağlı Osmaneli ilçesinin 

bir bölümü ve Yalova Merkez ilçenin çok küçük bir bölümü araştırma sahamızın 

sınırları içinde kalmıştır. Böylece araştırma sahamız dahilinde Bursa, Yalova ve 

Bilecik illerine bağlı altı farklı ilçenin toprakları yer almaktadır.  

 Şekil itibariyle kabaca dikdörtgene benzeyen araştırma sahamızın, İznik Gölü 

(302.2 km2) dahil toplam yüzölçümü, 1426.2 km2‘dir. Araştırma sahamızın uzun 

ekseni olan doğu ve batı sınırları arasındaki kuş uçuşu mesafe 54 km. ila 65.6 km. 

arasında değişirken, kuzey-güney sınırları arasındaki mesafe 19 km. ila 29 km. 

arasında değişmektedir. 

 İnceleme alanımız ana rölyef şekilleri olarak dağ, tepe, plato ve ovalardan 

oluşmaktadır. En yüksek noktasını Gürle Dağı üzerindeki Gürle T. (1282 m.), en 

alçak yerini, batı sınırının geçtiği Karsak Boğazının tabanı (60 m. civarında) 

meydana getirmektedir. Sahanın şekillenmesinde genç tektonik hareketlerle akarsu 

aşındırma ve biriktirme faaliyetleri etkin rol oynamıştır.  

 Sahanın temelini Paleozoik ve Mesozoik’e ait çeşitli kayaçlar meydana 

getirmektedir. Bununla birlikte araştırma sahamızda Paleozoik’ten Kuaterner’e kadar 

çeşitli dönemlere ait, metamorfik, volkanik ve tortul kayaçlar aflörman vermektedir. 

Kayaçların araştırma sahamızdaki yayılışları yerşekillerinin oluşumu ve beşeri 

faaliyetler üzerinde belirleyici etmenlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer 

taraftan Kuzey Anadolu Fayı’nın orta kolu tarafından katedilen araştırma sahamızda 

çok sayıda fay bulunmaktadır.  
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 İnceleme alanımız esas olarak, Akdeniz ve Karadeniz iklimlerinin geçiş tipi 

niteliğindeki Marmara İklimi koşullarını yansıtmaktadır. İklim özellikleri itibariyle, 

havzanın alçak kesimlerinde Akdeniz İkliminin karakteristik ürünü zeytin başta olmak 

üzere çok çeşitli tarım ürünlerinin yetiştiriciliği mümkün olmaktadır. İznik 

Depresyonu, Gemlik Körfezi’yle bir bütün oluşturacak şekilde zeytininin, ülkemizin 

kuzeyinde kuşak halinde en geniş alanlarda yetiştirildiği kesimlere karşılık 

gelmektedir. Diğer taraftan, araştırma sahamızın plato ve dağlık sahalarında 

yükseltinin artışına bağlı olarak iklim şartlarında farklılaşmalar ortaya çıkmakta ve bu 

durum başta tarım olmak üzere birçok beşeri faaliyet üzerinde etkide bulunmaktadır. 

 İznik Depresyonu toprak tipleri bakımından çeşitlilik göstermektedir. Havzada 

jenetik topraklar grubunu oluşturan zonal, intrazonal ve azonal topraklardan her 

üçüne de rastlanmaktadır. Fakat konumuz açısından esas önemli husus, araştırma 

sahamızda verimli toprakların geniş alanlar kaplamasıdır. Gerçekten göl 

çevresindeki ve vadi tabanlarındaki verimli alüvyal topraklar, elverişli iklim koşulları 

ve sulamanın da etkisiyle polikültür bir tarımın yapılmasına olanak sağlamaktadır. 

 Elverişli doğal çevre özellikleri ve coğrafi konumu nedeniyle, araştırma 

sahamızın yerleşme tarihi oldukça eskiye inmektedir. İstanbul’u Anadolu ve Ege’ye 

bağlayan eski yollar üzerinde yer alan ve bu bakımdan âdeta bir köprü görevi 

üstlenen İznik Depresyonu, bölgede hüküm süren devletler için hemen her dönemde 

büyük bir öneme sahip olmuştur. Nitekim, ilgili bölümde ayrıntılı bir biçimde ele 

alındığı üzere, araştırma sahamızın doğusunda yer alan İznik şehrinin dört ayrı  

devlete başkentlik yapmış olması, sahanın sahip olduğu önemi ve değeri göstermesi 

bakımından dikkate değerdir.  

 2000 yılında yapılan genel nüfus sayımı sonuçlarına göre, 117.673 olan 

araştırma sahamızdaki nüfusun % 45’1’i kırsal yerleşmelerde, %54.9’u ise şehirlerde 

yaşamaktadır. Aynı sayım sonucuna göre araştırma sahamızın aritmetik nüfus 

yoğunluğu 105’tir.   

  İnceleme alanımızdaki ekonomik faaliyetlerin durumuna göz atıldığında, 

tarımın temel ekonomik faaliyet olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra bilhassa 

1970’li yıllardan itibaren hızlı bir gelişmeye sahne olan sanayi de önemini giderek 

artırmaktadır. Hayvancılık, ormancılık ve turizm gibi diğer ekonomik faaliyetler ise, 

yukarıdaki iki sektöre göre daha geri planda bulunmaktadır.  
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II. Amaç ve yöntem 
 İznik Depresyonunun beşeri coğrafya açısından günümüze kadar ayrıntılı bir 

şekilde çalışılmamış olması, bu araştırmanın yapılmasındaki en önemli faktördür. 

Nitekim, literatür özeti bahsinde de görüleceği üzere araştırma sahamız ve yakın 

çevresini kapsayan coğrafi çalışmalarda, genellikle fiziki coğrafya konularının ağırlık 

kazandığı ve sahanın bütününden ziyade bir bölümünün ele alındığı anlaşılmaktadır. 

(Ardel, 1949-1954-1959; Tanoğlu ve Erinç, 1956; Bilgin, 1961-1967; Chaput, 1967; 

Kayan, 1987-1996; Meşeli, 1998; Yazıcı Çapuk, 1999; Kayacılar, 1999). Bu 

durumdan hareketle, İznik Gölü Havzası’nda bir beşerî coğrafya araştırması 

gerçekleştirilerek; nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerin taşıdığı özellikler, bu 

konuların saha genelinde gösterdiği farklılıklar ve bunun nedenleri ile, sahanın 

coğrafi potansiyelinin ne ölçüde değerlendirildiği ve yaşanan problemlere ilişkin 

olarak, fiziki coğrafya unsurlarını da dikkate alan bir çalışma yapılması yönünde 

kanıya varılmıştır. 

 Çalışmada öncelikle literatür taraması yapılarak, araştırma sahamızla ilgili 

mevcut yayınlar temin edilmiş ve bunlar incelemeye tâbi tutulmuştur. Literatür 

incelenmesinden sonra, resmi kurumlardan araştırma sahamızla ilgili harita ve 

istatistiklerin toplanması aşamasına geçilmiştir. Bu kapsamda araştırma sahamızın 

topoğrafya haritaları, jeoloji haritaları, toprak haritaları, amenejman haritaları, 

Akharım, Şerefiye ve Kırıntı köylerinin kadastro planları, İznik ve Orhangazi 

şehirlerinin imar planları; İznik ve Orhangazi meteoroloji istasyonlarına ait rasatlar, 

1935-2000 yılları arasında yapılan genel nüfus sayım sonuçları ve çeşitli yıllara ait 

tarım istatistikleri ilgili kurumlardan temin edilmiştir. Sözü edilen temel haritalara 

dayanılarak, arazi çalışmalarında kullanmak üzere araştırma sahamızın topoğrafya, 

morfoloji, eğim, hidrografya, toprak ve arazi kabiliyet sınıfları haritalarının çizimi 

yapılmıştır. Ayrıca, yine söz konusu harita ve verilerden yararlanarak nüfus, 

yerleşme ve ekonomik faaliyetler gibi beşeri ve iktisadi coğrafyanın temel konularıyla 

ilgili taslak haritalar çizilmiştir.  

 Literatür incelemesi ve taslak haritaların çiziminden sonraki aşamayı 2002 ila 

2005 yılları arasında gerçekleştirmiş olduğumuz arazi çalışmaları meydana 

getirmektedir. Yaz aylarında daha uzun süreli olmak üzere, araştırma sahamıza yılın 

çeşitli dönemlerinde çok sayıda arazi çalışması düzenlenmiştir. Buradaki temel 

amacımız, araştırma sahamızda yılın farklı dönemlerinde gözlem yapmak ve 

bilhassa zirai faaliyetlerde yıl boyunca hangi işlemlerin yapıldığını takip ve tespit 
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etmek olmuştur. Arazi çalışmaları sırasında şehir, köy ve mahalle ölçeğindeki tüm 

yerleşmelere gidilerek, yerleşmelerin kurulduğu sahaların doğal çevre özellikleri 

incelenmiş; yerleşmelerdeki fizyonomik özellikler, mesken tipleri ve yürütülen 

ekonomik faaliyetler bizzat yerinde saptanmaya çalışılmıştır. Bu aşamada elde 

edilen bulgular, gerek taslak haritalar üzerine işlenerek, gerekse yazılı kayıtlara 

geçirilerek çalışmanın sonraki aşamalarında kullanılmıştır. Arazi çalışmaları 

sırasında, daha net bilgilere ulaşmak amacıyla mülakat ve anket yöntemleri de 

uygulanmıştır.   

 Araştırma sahamıza ait haritaların çiziminde, 1:100.000 ölçekli (G22, G23, 

H22, H23) ve 1:25.000 ölçekli (G22 c3-c4,d3-d4; G23 c3-c4, d3-d4; H22 a3-a4, b2-

b3-b4; H23 a1-a2-a3-a4, b1-b2-b3-b4) topoğrafya haritaları; 1:00.000 ölçekli jeoloji 

haritaları (G22, G23, H22, H23), 1:100.000 ölçekli toprak haritaları (Bursa ve Bilecik 

illeri), 1:25.000 ölçekli (Orhangazi, İznik ve Mahmudiye Orman İşletme şeflikleri) 

amenajman haritaları ve Landsat ETM (2000 yılı) uydu görüntüsü kullanılmıştır.   

Haritaların hazırlanmasında çeşitli bilgisayar programlarından (Arc-view 3.2, ArcMap 

8.3, Corel-Draw 10, Photoshop 7, Erdas 8) faydalanılmıştır.  

 Çalışmamız üç bölümden meydana gelmektedir. İlk bölümde İznik 

Depresyonu’nun jeolojik özellikleri, yüzey şekilleri, iklim ve toprak özellikleri, bitki 

örtüsü ve hidrografik özellikleri gibi doğal çevre şartları incelenmiştir. Bu bölümün 

hazırlanmasındaki amaç, sahanın doğal çevre şartlarının beşeri ve iktisadi faaliyetler 

üzerindeki etkisini ortaya koymaktır.  

 Beşeri özellikler başlığını taşıyan ikinci bölümde, İznik Depresyonu’nda 

yerleşmenin tarihsel evrimiyle, nüfus ve yerleşme özellikleri irdelenmiştir. Bu 

bölümde, araştırma sahamızdaki yerleşme tarihi incelendikten sonra, kır ve şehir 

nüfusunun zaman içinde gösterdiği değişim, nüfusun dağılış özellikleri ve bu 

durumun nedenleri üzerinde durulmuştur. Bu bölümün bir diğer konusunu meydana 

getiren yerleşme bahsinde ise, kır ve şehir yerleşmeleri, geçici ve daimi kır 

yerleşmeleri, kır yerleşmelerinin dokuları, yerleşmelerin ekonomik özellikleriyle kır 

meskenlerinin taşıdığı özellikler detaylı bir şekilde incelenmiştir.  

 Üçüncü bölümde ise araştırma sahamızdaki ekonomik faaliyetler üzerinde 

durulmuştur. Bu bağlamda, taşıdığı önem itibariyle başta ziraat olmak üzere, 

hayvancılık, sanayi, ulaşım, ticaret ve turizm faaliyetleri ayrıntılı bir incelemeye tâbi 

tutulmuş ve yaşanan belli başlı sorunlar ortaya konularak çözüm önerileri 

sunulmuştur.   
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III. Literatür özeti 
 Ardel, 1949: Araştırmacı “Armutlu Yarımadası” adlı bu makalede, 1948 ve 

1949 yılında gerçekleştirmiş olduğu arazi çalışmaları sırasında yaptığı tespitlere 

dayanarak, inceleme alanımızın kuzeybatı kesimini de kapsayan Armutlu 

Yarımadası’nın jeolojik ve morfolojik özellikleri üzerinde durmuştur. Yazar, 

yarımadanın bir Hersinien masifi olduğunu ve oluşumundan bugüne kadar jeolojik 

ve morfolojik bakımlardan çok karışık bir gelişim devresi izlediğini ifade ederek, 

rölyef şekillerinin yalnızca yapı ile açıklanamayacağını; aşındırma faktörlerinin de 

onların meydana gelişinde rol oynadığını belirtmiştir. Yarımadanın, çevresindeki 

alçak sahalara göre daha yüksek bir rölyef arzetmesini, Pliosen sonu-Dördüncü 

Zaman başlangıcındaki hareketlerle ilişkilendiren yazar, topoğrafya şekillerinin ise 

esas itibariyle aşınma sonucunda meydan geldiğini ifade etmiştir.      
 Ardel, 1954: “İznik Depresyonu ve Gölü” başlıklı makalesinde İznik Gölü’nün 

kuzeyindeki Pleistosen taraçalarına ilk defa dikkat çeken Ardel, gölün Dördüncü 

Zaman’ın glasye devirnde bugünkü seviyesinden 60 metre daha yüksekte olduğunu 

ifade etmiştir. Yazar İznik Gölü’nün önceleri kapalı bir havzada yer aldığını, daha 

sonra ise sularını deversman (boşalma) yoluyla Gemlik körfezine akıttığını 

belirterek, Karsak Boğazı’nın bu aşındırma sürecinde oluştuğu ihtimali üzerinde 

durmuştur. 

 Tanoğlu ve Erinç, 1956: “Garsak Boğazı ve Eski Sakarya” adlı makalede, 

Karsak eşiği üzerinde doğudan gelen eski bir akarsuya ait olgun vadi şekilleri ve 

taraça kademeleri bulunduğu ileri sürülmüştür. Yazarlar, söz konusu taraçaların, 

boğazın doğu kesiminde doğuya doğru, batı kesiminde ise batıya doğru 

eğimlendiklerini ve taraçalar arasındaki seviye farkının boğazın orta kesimlerinde 

azamiye eriştiğine dikkat çekerek, taraçaların oluşumundan sonra meydana gelen 

lokal yükselmeler nedeniyle bir kubbeleşme hareketinin olduğunu savunmuşlardır. 

Taraçaların ve eski vadi şekillerinin genişliğine, taraçaların hacmine ve niteliğine 

dayanarak bunların büyük bir Pleistosen nehrinin eseri olmaları gerektiği; Karsak 

eşiğinde meydana gelen lokal tektonik yükselmeler sonucunda eski nehrin aşamalar 

halinde gömüldüğünü ifade etmişlerdir. Sonuç itibariyle, Pleistosen esnasında 

Sakarya nehrinin Karadin vadisini ve İznik depresyonunu takiben batıya doğru 

aktığı, Karsak boğazındaki eski vadi şekillerinin bu akarsuya ait olduğu; Sakarya’nın 

daha sonra meydana gelen bir kapmayla kuzeye çevrildiği, onun eski vadisi içine ise 

cılız Karsak deresinin  yerleştiği ifade edilmiştir.  
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 Ardel, 1959: “İzmit Körfezinden İznik Gölüne (Morfolojik Müşahedeler)” isimli 

makalesinde yazar, İznik Gölü’nün gerek geçmişteki seviyeleri gerekse bugünkü 

seviyesiyle, kendi çevresindeki ve Karadin oluğundaki akarsular için mevzii bir taban 

seviyesi meydana getirdiğini ifade etmiştir. Karadin oluğunda çeşitli seviyelerde 

tespit ettiği ve göle doğru eğimli olduğunu belirttiği taraçaları, İznik Gölü’nün 

Pleistosen’deki seviyeleriyle ilişkilendirmiştir. Ardel, çalışmasında ayrıca Karsak 

boğazı’nın kapma mekanizması sonucunda meydana geldiğini de ifade etmiştir.  

 Bilgin, 1961:  “On the geomorphic evolution of the Iznik Lake Depression 

and the origin of the Garsak Gorge” isimli makalede, İznik Gölü Havzası’nın da 

Adapazarı, Sapanca depresyonları ve İzmit, Gemlik körfezleriyle beraber aynı 

dönemde meydana gelen tektonik alçalmalar sonucunda oluştuğu, bu dönemin 

muhtemelen Pliosen sonu-Pleistosen başlangıcı olduğu ifade edilmiştir. Yazar, göl 

havzasının oluşumundan önce, eski bir nehrin sahadaki olgun topoğrafyayı takiben 

batıya doğru aktığını; kuzeydeki Samanlı Dağları’nın yüksek kesimlerinde ve 

havzanın doğusunda Karadin ovası ve Kaynarca civarında gözlenen eski vadi 

şekilleri ve flüvyal depoların bu eski drenaj sistemini işaret ettiğini belirtmiştir. 

Araştırmacı, söz konusu Pleistosen nehrinin eski Sakarya olduğu yönündeki 

görüşlere katılmayarak, Sakarya nehrinin kuzeydeki bir akarsu tarafından kapılması, 

Geyve boğazının açılması, Pamukova depresyonunun gelişmesi ve Adapazarı 

alüvyal ovasının oluşması için Üst veya Orta Pleistosen’den bu yana geçen sürenin 

yeterli olmayacağını vurgulamıştır. Yazar, Karsak eşiğinin üzerinde eski bir akarsuya 

ait olgun vadi izlerinin bulunduğunu, genç yarıntının ise muhtemelen Pleistosen’in 

bir glasyal döneminde alçalan kaide seviyesine uymaya çalışan Karsak deresinin 

yaptığı geriye aşındırmayla oluştuğunu ifade etmiştir.   

 Bilgin, 1967: “Samanlı Dağları-coğrafi etüd” isimli bu eserde, Samanlı 

Dağları’yla bu dağların güneyindeki İznik ve Gemlik çukurluklarının kuzey kesimleri 

incelemeye tabi tutulmuştur. Söz konusu çalışmada esas itibariyle, jeolojik ve 

morfolojik özellikler, iklim özellikleri, hidrografya ve bitki örtüsü gibi fiziki coğrafya 

konularına ağırlık verilmekle birlikte, bir bölüm tamamen beşeri ve ekonomik 

özelliklere ayrılmıştır. Bu bölümde, Samanlı Dağları’nın orta bölümüne dahil edilen 

araştırma sahamızın kuzey yarısı da dahil olmak üzere, etüd sahasının nüfus ve 

iskan özellikleriyle, mesken tipleri ve ekonomik faaliyetleri üzerinde durulmuştur. 

 Bu eserde Bilgin’in, bilhassa İznik Gölü’nün çevresindeki taraçaların ve 

Karsak boğazının oluşumu konusundaki tespitleri dikkat çekicidir. Araştırmacı, 
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taraçaların büyük bir olasılıkla, Pleistosen’in plüvyal devrelerinde, göl seviyesinin 

yükseldiği sırada meydana geldiğini ifade etmekte, bunların oluşumu sırasında 

Karsak Boğazı’nın henüz açılmamış olduğunu belirtmektedir. Yazar, kitabında 

ayrıca Karsak Boğazı’nın oluşumuyla ilgili olarak, 1961 yılında yayınlamış olduğu 

makalesindeki görüşlerin tekrarlamıştır.  

 Chaput, 1976: Araştırmacı, Türkiye’de bulunduğu 1928-1936 yılları arasında 

yaptığı tetkik seyahatlerinde inceleme alanımızın batı kesimlerinde de bazı 

gözlemler yapmıştır. Chaput, “Türkiye’de Jeolojik ve Jeomorfojenik tektik 

Seyahatları” adlı kitabında, araştırma sahamızın söz konusu kesimlerinde yaptığı 

tespitlere dayanarak, İznik Gölü’nün önceleri kapalı bir havza olduğunu, fakat daha 

sonra Gemlik körfezine dökülen bir derenin geriye aşındırma ile vadisini kazarak, 

doğuya doğru sokulduğunu ve burada yaptığı kapmayla gölün tabilerinin sularının 

Marmara Denizi’ne akmaya başladığını ifade etmiştir.  

 Kayan, 1987: “Arkeolojik jeomorfoloji açısından Yenişehir ve İznik 

havzalarının çevre özellikleri” başlıklı bildiride, İznik ve Yenişehir havzalarının 

oluşumları itibariyle benzerlik gösterdikleri ve her ikisinin de Kuzey Anadolu Fay 

Zonu üzerinde, doğu-batı doğrultulu tektonik çukurluklar içinde gelişmiş 

depresyonlar oldukları belirtilmiştir. Araştırmacı çalışmasında, İznik Gölü 

çevresindeki höyüklerin özellikle batı ve doğudaki düzlüklerde toplanmış olduğunu 

ifade etmiştir. Ayrıca, Holosen boyunca iklimde görülen salınımlar nedeniyle İznik 

Gölü’nün seviyesinde yükselme ve alçalmaların meydana geldiği, çeşitli morfolojik 

gözlemlere dayanılarak ispatlanmaya çalışılmıştır. Diğer taraftan göl seviyesindeki 

yükselme ve alçalmaların gölün yayılış alanında da değişikliklere yol açtığı 

belirtilerek, höyüklerin kurulduğu dönemlerde kıyıya olan uzaklıklarının 

günümüzdekinden daha farklı olduğu ifade edilmiştir.  

 Kayan, 1996: Araştırmacı “Ilıpınar Höyüğü çevresinde jeomorfolojik ve jeo-

arkeolojik araştırmalar” başlıklı makalesinde ise öncelikle İznik Gölü ve çevresinin 

yapısal özelliklerine değindikten sonra, İznik Gölü çevresindeki göl depoları ve göl 

seviyesindeki değişimleri almış ve bilhassa Holosen’deki seviye değişimlerini 

ayrıntılı bir şekilde irdelemiştir.  

 Çalışmada sahanın morfolojik özellikleri, değişen göl seviyesi ve kıyı 

çizgisiyle, araştırma sahamızın batısındaki Ilıpınar Höyüğü arasındaki ilişkilere 

değinilmiş ve Ilıpınar’ın ilk kuruluş dönemlerinde, göl seviyesinin bugünkünden 

birkaç metre daha yüksekte bulunduğu, dolayısıyle o dönemlerde yerleşmeyle kıyı 
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arasındaki mesafenin daha az olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada ayrıca, 

sedimentolojik ve stratigrafik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla höyük üzerinde 

yapılan sondajların sonuçlarına göre, höyüğün farklı özellikler gösteren iki alüvyal 

birikinti alanının arasında bulunduğu tespit edilmiştir.    
 Meşeli, 1998: “İznik Depresyonunda arazi kullanılışı” başlıklı doktora tezinde, 

inceleme alanımızın büyük bir bölümünü de kapsayan sahanın arazi kullanılış 

durumu ele alınmıştır. Araştırmada söz konusu sahanın fiziki ve beşeri coğrafya 

özelliklerine değinildikten sonra, temel konu durumundaki arazi kullanım özelliklerine 

geçilmiştir. Çalışmada arazi kullanımındaki farklılıklar ve bu farklılıkların nedenleri, 

çeşitli kesimlerden seçilen örnek köyler baz alınarak detaylı bir şekilde irdelenmiştir. 

Son kısımda ise bilhassa arazi kullanımıyla ilgili sorunlar ortaya konarak, çözüm 

önerileri sunulmuştur. 

 Yazıcı Çapuk, 1999: “İznik-Mekece Arasının Jeomorfolojisi” adlı doktora 

tezinde, inceleme alanımızın doğu kesiminin morfolojik özelikleri ve İznik Gölü’nün 

oluşumuna ilişkin görüşler sunulmuştur. Çalışmada, incelemeye tabi tutulan 

sahadaki yerşekillerinin oluşumunda tektonizmanın temel etken olduğu belirtilerek, 

Pamukova, Karadin Oluğu, İznik Depresyonu ve Gemlik Körfezi’nin, Miosen 

ortalarından itibaren faaliyetini sürdüren Mekece-İznik-Gemlik Fayı’na bağlı olarak 

meydana gelmiş depresyonlar zinciri olduğu ifade edilmiştir. Araştırmacı, İznik 

Gölü’nün, Pleistosen’deki iklim salınımlarından dolayı seviye değişimleri gösterdiğini 

ifade etmiş ve gölün kuzeydoğusunda üç seviye halindeki taraça kademelerinin söz 

konusu seviye değişimlerini işaret ettiğini belirtmiştir.  

 Kayacılar, 1999: “Gemlik Körfezi-İznik Gölü-Bursa ve Yenişehir ovaları 

arasında kalan sahanın jeomorfolojisi” başlıklı doktora tezinde, inceleme alanımızın 

güneybatı kesiminin de içinde yer aldığı söz konusu sahada, yerşekilleri birimleri 

tanımlanması ve ayrımı yapılmış, dağılışları ortaya konmuş ve oluşum süreçleri 

açıklanmıştır. Araştırmada, incelemeye konu olan sahanın Kuzey Anadolu Fay Zonu 

üzerinde bulunması nedeniyle, yerşekilleri sistemlerinin oluşum ve gelişimlerinde 

neotektonik hareketlerin etkin denetimi olduğu belirtilmiştir. Yüksek ve arızalı rölyef 

ile çevrelerindeki havza tabanları arasında, faylanmalardan dolayı belirgin eğim 

dikliklerinin meydana geldiği ve bu nedenle akarsu biriktirme şekilleri olarak tipik 

birikinti konileri ve alüvyal yelpazelerin oluştuğuna dikkat çekilmiştir. Bununla birlikte 

bazı rölyef şekillerinin litolojik özelliklerin etkisiyle geliştiği de ifade edilmiştir.  
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 Kayacılar ayrıca, Orhangazi ovasında, İznik Gölü’nün son interplüvyal 

dönemdeki geriye çekilme safhalarına karşılık gelen gölsel birikim taraçalarının 

oluşumuna da değinmiştir. Yazar, eski İznik Gölü’nün Üst Pleistosen’in plüvyal 

döneminde en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra, Karsak eşiği üzerinde bulunan 

asılı vadi topoğrafyasının en alçak kademesi üzerinden Gemlik Körfezi’ne 

boşaldığını ve Karsak Boğazı’nın gölün oluşumundan sonra açıldığını ifade etmiştir. 

Yazar Karsak Boğazı’nın oluşumu konusunda üçlü bir oluşum mekanizması öne 

sürmüş; boğazın boşalma, kapma ve antesedans olaylarıyla açıklanabilecek çok 

yönlü bir süreçte meydana geldiğini belirtmiştir.  
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1. DOĞAL ÇEVRE ÖZELLİKLERİ 
Çalışmanın bu bölümünde, araştırma sahamızdaki beşeri faaliyetler üzerinde 

belirleyici rol oynayan doğal çevre özelikleri ele alınmıştır. Bu bağlamda sırasıyla 

araştırma sahamızın jeolojik ve morfolojik özellikleri, iklim şartları, toprak özellikleri, 

bitki örtüsü ve hidrografik özellikleri üzerinde durulmuştur.  

 

1.1. Jeolojik özellikler 
 İnceleme alanımızın mevcut coğrafi özelliklerinin belirmesinde temel faktörler 

arasında strüktüral ve litolojik özellikler ile bilhassa genç tektonik hareketlerin etkileri 

son derece önemlidir. Bu fiziki özellikler aynı zamanda araştırma sahamızdaki 

beşeri hayatın ve ekonomik faaliyetlerin belirlenmesinde, yürütülmesinde ve 

sınırlanmasında veya gelişiminde tayin edici bir rol oynamaktadır.   

Jeolojik yapı, bilindiği gibi yer şekillerinin oluşumunda ve gelişiminde süreç 

ve zaman faktörleriyle birlikte önemli etkiye sahip bulunmaktadır. Bu etki, öncelikle 

kayaçların farklı fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip olmasının yanında, meydana 

getirdikleri istif özelliklerinin farklılık göstermesi, kıvrım, kırık, eklem ve tabakalılık 

gibi yapısal özelliklere sahip olmasından kaynaklanır. Örneğin tabakalı strüktürlerde 

tabakaların yatay, monoklinal, faylı ve kıvrımlı gibi değişik yapısal özellikte olmaları 

rölyef şartlarının spesifik yapısını ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca kayaçların mineralojik 

bileşimlerinin yarattığı petrografik özellikleri farklı aşınım olarak bilinen seçici 

erozyona yol açmakta, böylece morfolojide direnç farkına dayalı olarak eğim, 

yükselti ve yarılma derecesi (rölyef enerjisi) açısından değişiklikler ortaya 

çıkmaktadır. Bunun yanı sıra genç tektonik aktivitenin etkisiyle gerçekleşen 

depremlerin, özellikle kil ve su içeriği yüksek olması nedeniyle titreşim esnasında 

sıvılaşma yeteneği fazla olan gevşek zeminlere sahip alüvyal ovalar üzerinde 

kurulmuş yerleşmelere ve dolayısıyle insana zarar vermesi açısından önemi 

büyüktür. Bu nedenle, litolojik ve tektonik özellikler burada da önemli bir etmen 

olmaktadır.  

  

1.1.1. Litolojik özellikler 
İznik Depresyonu ve çevresinde farklı yaş, köken ve dirençteki kayaçlar 

aflore olmuştur. (Şekil 2) Volkanik, tortul ve metamorfik kayaçlardan oluşan 

formasyonlar, ilerdeki sayfalarda eskiden yeniye doğru ele alınmıştır.  

 



 13

1.1.1.1. Paleozoik formasyonlar 
Birinci Zamana ait kayaçlar, İznik Depresyonu ve yakın çevresindeki en eski 

formasyonları teşkil etmektedir. Paleozoik formasyonlarını ağırlıklı olarak Permien, 

Karbonifer ve Ante-Karbonifer devrinde meydana gelmiş kristalen şist ve mermerler 

oluşturmaktadır. Metamorfize olan temel kayaçları içinde şistler en geniş yayılışı 

gösterirken, şistler içinde mercek şeklinde veya aratabakalı olarak kristalize kalkerler 

de gözlenmektedir.  

Şistler: İnceleme alanımızda en geniş sahayı kaplayan şistler, sahanın kuzey ve 

kuzeydoğusunda kesintisiz olarak uzanan geniş bir dağlık ve platoluk sahada 

yaygınlık kazanmakta, güneydoğuda ise Şerefiye köyü çevresinde tipik mostralar 

vermektedir. Killi şist, grovak, serisitli şist, serpantinli şist, mikalı ve kloritli şist gibi 

değişik türleri bulunan şistler Paleozoik temelin, gözlenen en eski formasyonunu 

oluşturmaktadır. Genellikle esmer-gri renkteki şistler üzerinde yer alan kristalize 

kireçtaşları ile mermerlerin alt seviyeleri benzer renkte olduklarından çoğu kez 

birbirine karıştırılmaktadır. 

Şist birimleri içinde en altta gnays ihtiva eden seri ile konkordant ve tedrici 

geçişli olarak amfibolitili şistlere, daha sonra ise serisitli şistli ve kloritli şistlere 

geçilmektedir. Şistlerin üzerinde yer alan mermerlere geçiş konkordant özellik 

göstermektedir. Serisitli ve kloritli şistler, bu kayaç grubu içinde killi şist ve 

grovaklardan sonra en fazla bulunan kayaçlardır (Akartuna, 1968: 28). 

İznik’in kuzeyindeki Ömerli köyü çevresinde farklı renkte, bol miktarda serisit, 

albit, kil mineralleri, klorit ve talk içeren serisit şistler hakimdir (Akartuna, 1968: 29). 

İnceleme alanımızın kuzeydoğusundaki şistler içinde ise mikalı şistler yaygındır. Bu 

formasyonlar farklı yönlerde kuvars damarları, bol kuvarslı aplit damarları ve bazen 

de Tersiyer lavları tarafından kesilmektedir. Kuvars damarlarına pek çok şist 

mostrasında rastlamak mümkündür.  

Şistler litolojik özelliklerinin bir gereği olarak kolayca kırılıp parçalanabilen, 

yani aşınma ve ayrışma faktörlerine karşı düşük direnç gösteren kayaçlardır. Bu 

nedenle iklimin ve diğer dış faktörlerin etkisiyle pedolojik süreçlere daha çabuk 

cevap vererek killi ve tınlı toprakların oluşumuna uygundurlar. Şistler üzerinde 

gelişen topraklar, nispeten kalın horizonlu ve mineral içerikleri bakımından zengin 

oldukları için,  zirai faaliyetler açısından kalkerli sahadaki topraklara göre daha 

elverişlidirler. (Foto 1)  
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Foto 1: Araştırma sahamızda Paleozoik kalker ve şistler arazi kullanımı bakımından 

farklılıklar arzetmektedir. Kalkere göre daha kolay aşınan şistler üzerinde ziraate 

elverişli topraklar meydana gelmekte ve bu sahalarda çeşitli ürünler 

yetiştirilebilmektedir.  
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 Bununla birlikte inceleme alanımızdaki şistler üzerinde arazinin fazla 

parçalanmasından dolayı tarımsal verim çok yüksek değildir ve bu kesimlerde açılan 

vadiler gerek tarımsal açıdan sağladıkları potansiyel itibariyle, gerekse köylerin 

kuruluş yeri olmaları itibariyle büyük önem taşımaktadır. Örneğin Tacir, Gürmüzlü, 

Sansarak, Mahmudiye, Kutluca ve Elmalı gibi köyler bu vadiler içinde 

kurulmuşlardır. Bu köylerde yaşayanlar geçimlerini büyük ölçüde vadinin taban 

düzlüklerinde ve yamaçlardaki arazilerde ziraat yaparak sağlamaktadırlar.  

 Mermer ve kristalize kireçtaşı: Orhangazi’nin batısında, İznik Gölü’nün kuzey ve 

kuzeydoğusunda geniş yer kaplayan ve çoğunlukla beyaz, sarımtırak beyaz, 

pembemsi beyaz, ve gri renklerde olan mermer ve kristalize kireçtaşları, araştırma 

sahamızın yüksek ve eğimli kesimlerine karşılık gelmektedir. Jeolojik araştırmalarda 

genellikle Permien yaşlı oldukları belirtilen bu formasyonlar sahanın kuzeydoğu 

kesimlerinde şistler arasında aflörman vermektedir. Metamorfizma geçirme 

derecelerine bağlı olarak kristalize kireçtaşlarından mermerlere doğru bir geçiş söz 

konusudur.  
Mermerler araştırma sahamızda killi şist, serisit şist, klorit şist tabakaları 

üzerinde bulunur. Alt seviyelere doğru tabakalanma ve şistozite belirgindir ve tabaka 

kalınlıkları daha azdır (Akartuna, 1968: 33). 

 Mermerler aşınmaya karşı daha dirençli olduklarından özellikle inceleme 

alanımızın batı ve kuzeydoğu kesimlerinde, çevresine göre masif bloklar şeklinde 

yüksekte kalan dağlık arazileri meydana getirmektedirler. Üzerlerinde toprak 

örtüsünün ince olması ve eğimin genelde fazla olması nedeniyle tarımsal faaliyetler 

ancak dar alanlarda sürdürülebilmektedir. Bitki örtüsü olarak orman ve fundalıklar 

hakimdir. Özellikle karstik düzlükler içindeki ormanın açıldığı kesimlerde ise meralar 

yaygındır ve bu alanlarda hayvancılık yapılmaktadır. Bunun yanı sıra  mermerlerin 

yüzeylediği sahalarda açılan ve bugün tamamına yakını kapanmış olan taş 

ocaklarından alınan malzemeler, başta tarihi eserler olmak üzere, araştırma 

sahamızdaki pek çok yapının inşasında kullanılmıştır. (Foto 2) Mermerler 

günümüzde de sanayiye ham madde sağlaması bakımından önem taşımaktadır. 

Araştırma sahamızın batı kesiminde yer alan kireç fabrikası ham madde olarak bu 

sahadan elde ettiği mermerleri kullanmaktadır. (Foto 3) 
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Foto 2: Araştırma sahamızda Paleozoik mermerlerin aflörman verdiği sahalarda 

açılan taş ocakları, Roma döneminden itibaren işletilmektedir. (Ömerli köyü 

güneydoğusundaki taş ocağı)  

 
Foto 3: Orhangazi’nin batısındaki Paleozoik kalkerler, bu sahada kurulmuş olan 

kireç fabrikasına ham madde temininde kullanıldığından önemli bir ekonomik değer 

durumundadır. (Karadeniz Kireç fabrikası)  

 



 17

1.1.1.2. Mesozoik formasyonları 
Metavolkanit - meta kırıntılı kaya: Alt ve Orta Trias’a ait bu formasyonlar spilitik 

bazalt, spilit, radyolarit çamurtaşı, spilitik kumtaşı, kireçtaşı ve çörtlerden 

oluşmaktadır (Genç, 1986: 29). İnceleme alanında Karsak Boğazı, İznik Gölü’nün 

güneyindeki Mustafalı ve Göllüce köyleri çevresi, doğuda Dereköy güneybatısı ile 

sahanın güneydoğusunda su bölümünü takip eden hat boyunca Derbent, 

Yenişerefiye, Bereket, ve Akçapınar köyleri civarında bu formasyonları görmek 

mümkündür. Kızıl, kahve, yeşil ve mor renkli çok az pillov lavı içeren bu kayaç 

grubu, som görünüşlü olup, kireçtaşı bant ve mercekleri ile kireçtaşı olistolitleri 

içermektedir. (Genç, 1986: 34) 
 Spilitlerde nadiren yastık lav yapısı görülür. Radyolitler sert tabakalı, kıvrımlı 

ve kırmızı renklidir. Bazen kireçtaşı çakılları görmek mümkündür ( Genç, 1986: 35). 

Spilit yapısı itibariyle yumuşaktır. Kolay ayrışmalı olduğu için topoğrafyası hafif 

eğimli engebeler oluşturur. Kireçtaşı olistolitlerinin mostra verdiği kesimlerde yüksek 

eğim değerine sahip tepeler meydana gelmiştir. Araştırma sahamızda bu kayaçların 

mostra verdiği kesimler genellikle ormanlarla kaplıdır. Orman açmalarının yapıldığı 

kesimlerde ise meralar ve kuru ziraat alanları yer almaktadır.  

Ofiolit: Yeşilimtırak sarı, esmer, alaca renkli olup, çok çatlaklı olmaları dolayısıyle 

kolayca parçalanarak dağılan ofiolitlere, İznik Depresyonu’nun doğusundaki Adliye 

köyü kuzeybatısında çok dar bir sahada rastlanmaktadır. Ofiolitler bu sahada 

Paleozoik şistler arasında yer almaktadır.  

Kireçtaşı–mermer: Bu formasyonlar inceleme alanımızın doğusundaki İhsaniye 

köyü civarında en geniş yayılış sahasına sahip bulunmaktadır. Sahanın 

güneydoğusunda subölümü hattı üzerinde, Yenişerefiye köyü güneyinde ve 

Nüzhetiye köyü batısında da mostralarına rastlanmaktadır.  

Yer yer marn ara seviyeli ve kıvrımlanmalı olan bu kayaçlar beyaz, krem, 

koyu sarı renkli orta kalın tabakalı olup, oolitik kireçtaşı özelliğindedir. Erime ve 

karstik olaylar sonucu tabakalanma izleri net değildir. İyi gelişmiş kırık ve eklem 

yapıları ile kalsit damarları tipiktir. İstif kalınlıkları 50 ila 400 m. arasında 

değişmektedir (Genç, 1986: 51). 

Aşınıma karşı dirençli olan bu formasyonun mostra verdiği kesimler 

genellikle çevrelerine göre daha yüksekte kalmışlardır ve yamaçları eğimlidir. 

Toprak şartları açısından da ziraate uygun olmayan bu kesimler genellikle orman ve 

fundalıklarla kaplıdır.  
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Metamorfikler: Metamorfizma geçirmiş kumtaşı, çakıltaşı, pelit, volkanitlerden 

oluşan bu formasyonlar inceleme alanımızın kuzeybatısında, Hamzalı köyü çevresi 

ile sahanın doğusundaki Dereköy ve İhsaniye köyleri çevresinde gözlenmektedir. Bu 

formasyonun görüldüğü kesimlerde genellikle orman, fundalık ve mera alanları 

bulunmaktadır. Ayrıca Dereköy kuzeybatısında, ormanların açıldığı kesimlerde 

meyve yetiştiriciliği yapılmaktadır.  

Konglomera: Koyu, genelde gri kahve renkli, kalın tabakalı sert konglomeralardan 

oluşan bu formasyon, Bayırköy’ün güneyinde yüzeylemektedir. Formasyonun çakıl 

bileşimini çoğunlukla kuvars, şist, çört, ve kireçtaşı çakılları oluşturur ve tüm bu 

unsurlar birbirlerine karbonat çimentoyla tutunmuştur. Çakıl şekilleri genelde 

yuvarlak olup, çapları 1-2 cm arasında değişir. Üst seviyelerde kumtaşlarına doğru 

bir geçiş görülür. Alt seviyelerinde ise flişlerle kontağı görülen bu kayaçların üst 

dokanağı belirsizdir. İstifin kalınlığı 150 m. yi bulmakta olup içinde fosil 

barındırmamaktadır. Ancak altında bulunan kayaçlarla olan ortam ilişkisine göre 

rölatif olarak Üst Kretase yaş verilmiştir (Genç, 1986: 69). Topografyada aşınmaya 

karşı dirençli sırtlar meydana getiren konglomeralar üzerinde, Sölöz Deresi’nin 

kollarını oluşturan Fındıcak Dere ve Sarnıçlar Deresi gibi bazı akarsular 

gençleşerek, yer yer derin vadiler meydana getirmişlerdir. Konglomeraların mostra 

verdiği kesimler ormanlarla kaplıyken, Fındıcak ve Sarnıçlar derelerinin meydana 

getirdiği vadilerin taban kısımlarında sebze ve meyve yetiştiriciliği yapılmaktadır.  

Fliş: Fliş fasiyesindeki çökel kaya topluluklarından oluşan bu birim, yer yer kalın tüf 

tabakaları ile ara katkı içerir ve içinde yaygın olarak kireçtaşı olistolitleri görülür. 

Kretase flişleri İznik Depresyonu’nun güneyinde subölümüne kadar çıkmakta; 

Fındıcak, Paşayayla, Bayırköy, Burçun, Demirışık, Mustafalı, ve Göllüce köyleri 

çevresinde de geniş alanlarda yayılış göstermektedir. Ayrıca Aydınlar Köyü’nün 

batısından başlayarak Çerkeşli Köyü kuzeyine doğru devam eden bu birim  

inceleme alanımızın sınırları dışında da doğuya doğru devam etmektedir. Yine 

sahanın kuzeyinde, Bayındır köyü civarından başlayarak kuzeydoğuya uzanan ve 

Osmaniye köyüne kadar ulaşan bir kesimde, uzunca bir şerit halinde flişlere 

rastlanmaktadır.  

Boz, kahve, krem, yeşil renkli, ince orta kalın tabakalı, konglomera-marn- 

kireçtaşı-kumtaşı-kiltaşı-tüf-silttaşı-çamurtaşı ardalanmalı olan bu kayaç topluluğu 

içinde değişik boyutlarda kireçtaşı olistolitleri bulunmaktadır. İstiflenme düzeni 

çoğunlukla normal olup, bazen iyi kıvrımlanma örnekleri gözlenir. Kumlu seviyelerde 
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ise kırıklar göze çarpmaktadır. Çamurtaşları içinde gevşek tutturulmuş konglomera, 

kumtaşı  ve sert karbonat çimentolu kumtaşları da bulunur. Çakılların büyük bir 

kısmını kireçtaşı ve kuvarsit oluşturmaktadır. Yer yer  görülen kireçtaşları ise kırmızı, 

krem renkli, ince ve orta tabakalıdır. Üstten Eosen ve Paleojen’e ait daha genç 

birimler tarafından uyumsuz olarak örtülür Flişlerin, 200-800 m. arasında bir kalınlığa 

sahip olduğu belirtilmiştir (Genç, 1986: 67). 

Araştırma sahamızda flişlerin mostra verdiği kesimler, toprak şartları 

bakımından ziraate oldukça elverişli olmalarına karşın, sulama olanaklarının 

yetersizliğinden dolayı genellikle kuru ziraatta değerlendirilmektedirler. Ancak akarsu 

vadilerinde ve kuyuların açıldığı kesimlerde yer yer sebze ve meyve yetiştiriciliği 

yapılmaktadır.  

 

1.1.1.3. Tersier formasyonları 
Paleojen-Eosen fliş: Kahverengi, kirli sarı, gri, sarımtrak beyaz ve boz renklere 

sahip Paleojen ve Eosen flişler, konglomera, gre, marn, volkan tüfü ve gremsi kalker 

ardalanmasından oluşmaktadır (Akartuna, 1968: 53). İnceleme alanında Yenisölöz, 

Heceler, Paşapınarı, ve Narlıca köylerinin güneyinde, Dikmen Tepenin güneyinde, 

Çakırlı ve Keramet köylerinin kuzeyinde doğu batı yönünde mostraları bulunur. Bu 

formasyonlar ayrıca Kaynarca ve Alakaya köylerinin kuzeybatısında dar alanlarda 

gözlenmektedir. Paleojen-Eosen flişlerinin yer yer kömürlü seviyeler içerdikleri de 

tespit edilmiştir (Polat ve Aras, 1980: 7).  

Eosen dönemine ait olan flişler üzerinde, Kretase flişlerinde olduğu gibi, 

litolojik özelliğe bağlı olarak kalın bir toprak örtüsü oluşmuştur. Üzerlerinde değişik 

drenaj paternleri geliştiren akarsuların genellikle orta derecede eğime sahip vadiler 

açtıkları, ancak bazı derin vadilerin yamaçlarında yer yer eğim değerlerinin 

yükseldiği gözlenmektedir. Flişler üzerindeki arazi kullanımına bakıldığında, yüksek 

kesimlerde orman ve fundalıklar yaygın olduğu, vadi tabanlarının ise daha çok tarım 

alanları olarak değerlendirildiği görülmektedir.  

Paleojen volkanikleri: İnceleme alanımızın özellikle kuzeydoğu kesiminde 

Süleymaniye, Osmaniye, Sarıağıl ve Mecidiye dolaylarında volkanikler geniş bir 

yayılış göstermektedir. Ayrıca İznik Depresyonu’nun kuzeybatı kesiminde Hamzalı 

köyü civarında, Ortaköy ve Yeniköy’ün doğusunda, Çakırlı köyü kuzeyinde, Dırazali, 

Hocaköy Çiçekli ve Kaynarca köylerinin güneyinde doğuya doğru daralarak devam 

eden bir hat boyunca mostraları görülmektedir. Birim inceleme alanımızın güneybatı 
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kesiminde ise Dutluca-Yenisölöz arasından başlayarak doğuya doğru Narlıca 

güneyine kadar uzanan bir hat boyunca ve Gemiç, Gürle, Güvenli ve Kırıntı 

civarlarında aflöre olmaktadır.  

Paleojen-Eosen esnasında etkin olan volkanik faaliyetler sonucunda oluşan 

bu formasyonlar, esmer kahverengimsi, bazen beyaz, sarı ve yeşilimtırak renklere 

sahip bulunmaktadırlar. Andezit, bazalt, trakit ve dizabazdan oluşan bu  volkanik 

kompleks üzerinde inceleme alanımızın önemli yükseltileri bulunmaktadır. Harita 

Tepe (651 m.), Dumanlı Tepe (890 m.), Mangır Tepe (826 m.), Karlık Tepe (809 m.), 

Damlalıkaya Tepe (739 m.) ve Mercimek Tepe (993 m.) bu formasyonun üzerinde 

bulunan yüksek birimler arasında sayılabilir.  

Volkanikler üzerinde oluşan topraklar zengin mineral içeriklerinden dolayı, 

genellikle verimli tarım arazileri olarak kabul edilirler. Ancak bu verimliliğin 

değerlendirilebilmesi için eğim, yükselti ve iklim gibi diğer faktörlerin de elverişli 

olması gerekmektedir. Bu formasyonların yüzeylediği inceleme alanımızın 

kuzeydoğu kesiminde, yükselti fazla olduğu için zirai faaliyetler pek yaygınlık 

göstermezken, özellikle İznik Gölü’nün güneyindeki volkanik sahalar üzerinde 

tarımsal hayat oldukça canlıdır. Kuzeydoğu kesimde de ormanlar yaygındır. Gölün 

güneyinde, Yenisölöz ve  Aydınlar çevresi ile Narlıca güneyindeki volkanik araziler 

üzerinde başta zeytin yetiştiriciliği olmak üzere, sebze ve meyve üretimi 

yapılmaktadır.  

Paleojen – volkanik ardalanmalı çökel kayalar: İnceleme alanımızın güneybatı 

kesiminde Karsak, Gemiç, Yeni Gürle, Akharım, Gölyaka ve Dutluca köylerinin 

güneyinde geniş bir yayılış gösteren bu formasyonlar, Eosen istifinin en üstünde yer 

alır ve kirli sarı, kahve, boz, yeşil renkli konglomera, kumtaşı, kiltaşı ve volkanik tüf 

ardalanımından meydana gelir. Birim içinde kalın tüf seviyelerinin bulunması 

volkanik faaliyetlerle çıkan malzemenin dalga tesirli sığ denizde akarsu ile 

çökertildiği ortamı ifade eder. Bu istif içinde yer alan konglomera ve aglomeralar bir 

hayli kalındırlar ve topografyada dik şevler meydana getirmektedirler. Bu birim 

üzerinde inceleme alanındaki en yüksek nokta olan Gürle Tepe’nin (1282 m) de 

bulunduğu Gürle Dağı yer almaktadır. Oldukça eğimli yamaçlara sahip olan Gürle 

Dağı araştırma sahamızda ormanların geniş alanlarda yayılış gösterdiği kesimlerden 

birini meydana getirmektedir.   

Neojen çökelleri: Marn, kil, gre, konglomera, kum, çakıl ve kalker gibi oldukça 

değişik türde göl çökellerinden oluşan Neojen formasyonları, genel olarak sarımtırak 
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bir renk göstermekte, ancak yer yer kırmızı, yeşil, beyaz, gri ve alaca renklerde de 

olabilmektedir. Yeniköy ve Cihanköy civarında, Ortaköy’ün güneyinde ve batısında 

gözlenen bu depolar, Üreğil köyü güneyinde de doğuya doğru daralmak suretiyle 

devam eder. Ayrıca Çakırca Ovası’nın kuzeyinde, Kaynarca köyü güneyinde, 

Alakaya köyü güneybatısında ve Hisarcık köyü kuzeydoğusunda da Neojen 

mostraları gözlenmektedir. İznik Depresyonu’nun kuzeybatısında geniş alan 

kaplayan Neojen depolarının bulunduğu sahalarda, dalgalı düzlükler ve kademeler 

halinde güneye doğru alçalan bir topoğrafya hakimdir. Bu kesimde Paleozoik ve 

Neojen kontağında meydana gelen subsekant depresyonlar, su kaynaklarının 

yoğunluk kazandığı sahalara karşılık gelmektedir ve bu kesimler aynı zamanda zirai 

açıdan da büyük bir potansiyele sahip bulunmaktadır. (Foto 4) 

İnceleme alanında Neojen depoları bir bütün olarak zengin bir tarımsal  

potansiyel arzetmektedir. Eğim, yükselti, toprak ve iklim şartları çok çeşitli tarım 

ürünlerinin yetiştirilmesine elverişli koşullar sağlamaktadır. Özellikle depresyonun 

kuzeydoğusunda geniş bir alan kaplayan Neojen depoları, inceleme alanındaki 

başlıca  tarımsal ürün olan zeytinin, kuzeye doğru en fazla sokulduğu kesimleri 

barındırmaktadır.  

 

1.1.1.4. Kuaterner formasyonları 
İnceleme alanındaki en genç litolojik birimler Kuaterner’e ait alüvyonlar, 

travertenler ve gölsel çökellerle temsil edilmektedir.  

Alüvyonlar: Kil, mil, kum, çakıl ve bloklardan oluşan alüvyonlar göl çevresinde ve 

yer yer akarsu yatakları boyunca görülmektedir. Bunlardan eski İznik Gölü’ne ait 

olduğu anlaşılan çökeller gölün batı, kuzeybatı, kuzeydoğu ve doğusunda geniş 

alanlar kaplamaktadır. Göl çevresindeki bu depolar yer yer birikinti koni ve 

yelpazelerine ait alüvyonlarla örtülmüştür. İnceleme alanındaki ikinci grup alüvyonlar 

ise, akarsular tarafından taşınan kil, mil, kum ve çakıl boyutundaki unsurların, eğimin 

azaldığı sahalarda biriktirilmesi sonucunda oluşmuşlardır.  Gölün güneyindeki Sölöz 

Deltası ile gölün kuzeydoğusundaki Karasu Deltası, bunların en geniş alana sahip 

olduğu kesimlerdir. Bunun yanı sıra, akarsuların vadilerini genişlettikleri kesimlerde 

de alüvyal malzeme birikimi gözlenmektedir. 
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Foto 4: Paleozoik-Neojen geçişinde açılmış olan subsekant depresyonlar su 

kaynakları açısından zengindir ve bu sahalarda su kaynaklarından faydalanarak çok 

çeşitli zirai ürünler yetiştirilebilmektedir.  

 
Foto 5: İklimin elverdiği ölçüde her türlü zirai ürünün yetiştirilmesine elverişli sahalar 

durumundaki alüvyonlar, İznik Gölü Havzasında birim alandan en yoğun şekilde 

faydalanılan arazileri meydana getirmektedir. Bu sahalarda verimliliğin yüksek 

olması nedeniyle, üç farklı ürün aynı arazi üzerinde birlikte yetiştirilebilmektedir. 
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İnceleme alanındaki en verimli toprakları barındırması, eğim şartlarının 

elverişli olması ve sulama imkanlarının daha fazla olması nedeniyle alüvyonlar çok 

yüksek bir tarımsal potansiyel barındırmaktadır. (Foto 5) Bu kesimlerde başta 

zeytincilik olmak üzere, bağcılık, sebzecilik ve meyvecilik faaliyetleri yürütülmektedir. 

Ekonomik yaşamın son derece canlı olduğu bu kesimlerde nüfus yoğunluğu da 

havza geneline göre oldukça yüksektir. Nitekim İznik ve Orhangazi şehirleri de dahil 

olmak üzere, İznik Gölü Havzasındaki büyük yerleşmelerin hemen hemen tamamı, 

alüvyonların yayılış gösterdiği sahalarda veya alüvyonları çevreleyen yamaçlarda 

kurulmuştur.  

Travertenler: İnceleme alanında Kuaterner’de meydana gelen oluşuklardan biri de 

travertenlerdir.  Yeraltındaki termal rezervuarlarda biriken kalsiyumkarbonatlı suların 

anakayadaki mevcut çatlak, eklem ve diğer yapıları izleyerek yüzeye çıkması 

sonucunda oluşan bu formasyonların bir kısmı kaplıca sularının bulunduğu yerlerde, 

bir kısmı da mermer ve kalkerlerin yakınlarında yer almaktadır.  

 Orhangazi’nin güneybatısında bulunan Gedelek köyü güneydoğusunda, İznik 

Gölü kuzeyindeki Keramet köyü güneydoğusunda ve İznik ilçe merkezinin 

doğusunda yer alan Dereköy’ün kuzeydoğusunda travertenlere rastlanmaktadır. 

Bunlardan Keramet civarındaki ılıcanın güneydoğusunda bulunan travertenler 4-5 

metrelik basamaklar şeklindedirler. Keramet civarındaki travertenler, taraçalar 

üzerinde birikime neden olan sıcak su kaynakları tarafından oluşturulurken, (Polat 

ve Aras, 1980: 8) Karadin köyü güney kesiminde görülen travertenler Kretase 

kalkerlerinin suyla eritilerek yüzeyde tekrar çökelmesi sonucunda meydana 

gelmiştir. 

 
1.2. TEKTONİK VE MORFOLOJİK GELİŞİM 

İnceleme alanının morfolojik görünümün gelişiminde, temeli meydana getiren 

kayaç özellikleri, jeomorfolojik etken ve süreçlerle beraber tektonik hareketler etkili 

olmuştur. Ancak sahanın bugünkü görünümünün oluşmasında Neotektonik dönem 

şartları belirleyici özellik taşımaktadır.  

İnceleme alanının da içinde bulunduğu Güney Marmara’nın morfolojisi, 

tektonik hareketlerin denetimi altında şekillenmiş ve birbirini takip eden alçak ve 

yüksek alanlardan oluşan D-B yönünde fizyografik uzanım kazanmıştır. Bu D-B 

yönlü topografik yapının elemanları kuzeyden güneye sıralanan kuşaklar 

oluşturmaktadır. İnceleme alanı ise bu kuşaklardan birini oluşturan ve Geyve’den 
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başlayarak Gemlik batısına kadar uzanan ve çeşitli kısımlarında eşiklerle bölünmüş 

çukur alanın bir parçasını meydana getirmektedir. 

Merkezi kısmına gölün yerleşmiş olduğu ve İznik Depresyonu olarak 

adlandırılan inceleme alanının kuzeyinde ve güneyinde plato sahaları ile dağlık 

kütleler bulunmaktadır.  Sahanın kuzeyinde D-B yönünde 150 km. kadar uzanan 

Armutlu Yarımadası yer almaktadır. Depresyonun güneyinde ise İznik Gölü’ nden 

adeta duvar şeklinde yükselerek 1200 m. yi aşan yükseltisiyle Gürle-Avdan kütlesi 

dikkati çekmektedir.  

İnceleme alanını da içine alacak şekilde Marmara Bölgesi’nin bu bölümünde  

araştırmalar yapan bilim adamlarından Penck (1918) ve Sözer (1954) İznik 

Depresyonu’nun bir senklinale karşılık geldiği görüşünü savunurken;  Philippson 

(1917), Lahn (1948),  Ardel (1949:1954), Tanoğlu ve Erinç (1956), Bilgin (1967) ve 

Akartuna (1968)  tarafından bu çukur sahanın faylanma sonucunda meydana geldiği 

ifade edilmiştir. Chaput (1976) ise Fli faie (fleksür) teorisini öne sürerek, burada bir 

kıvrım olayının gerçekleştiğini, tabakaların bazı kesimlerde çok inceldiğini ancak 

kırılmanın söz konusu olmadığını savunmuştur. Diğer taraftan son araştırmalarda; 

bu sahanın çek-ayır (pull-apart) karakterde bir havza olduğu (Sipahioğlu ve Matsuda 

(1986), Tsukuda vd. (1988), İkeda vd. (1991), Barka (1992:1997), Emre vd. (1997) 

belirtilmektedir.   

İnceleme alanının kuzey kesimindeki Armutlu Yarımadası’nın temelini 

meydana getiren kristalen şistlerin yaşı Ante – Karbonifer olarak nitelendirilmektedir 

(Akartuna, 1968:101). Ardel ise bu yarımadanın Hersinien masifi olduğunu ve 

Devonien’den sonra kıvrılmaya başladığını ifade etmiştir (Ardel, 1949:60). Bu bölge 

daha sonraki devirler boyunca çevredeki alçak sahalara malzeme veren bir aşınım 

kütlesi olarak dikkati çekmektedir.  

İnceleme alanının özellikle güneydoğu kesiminde muhtelif yerlerde aflöre 

eden Jura dönemine ait masif kalker ve oolitik kalkerler, sahanın Jura’da denizel 

ortama sahip olduğunu ve deniz seviyesinin değişiklikler gösterdiğini ifade 

etmektedir. Masif kalkerler derin denizel ortamı, oolitik kalkerler ise sığ denizel 

ortamı ifade etmektedir. Bu formasyonların oluşumu sırasında deniz dibinin 

münavebeli bir şekilde düşey olarak ossilasyonlar gösterdiği ifade edilmektedir 

(Akartuna, 1968:86).  

Üst Kretase döneminin başlangıcında bölgede sığ bir deniz egemen olmuş, 

daha sonra ise bu deniz giderek derinleşmiştir. Bu dönemde oluşan radiolarit ve 
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kalkerler derin deniz ortamını karakterize ederken, gre ve konglomeralar nispeten 

sığ denizlerde oluşmuştur.  

Üst Kretase sonu Paleosen başında, bölgedeki deniz giderek sığlaşmıştır. 

İnceleme alanı bu dönem sonunda yan basınçlara maruz kalmış ve sahada 

kıvrımlanma olayları egemen olmuştur. Üst Kretase ve Paleosen oluşukları dereceli 

geçişli ve uyumlu olup, beraberce kıvrımlanmıştır (Bargu ve Sakınç, 1990: 60). 

Paleosen - Eosen döneminde fliş, volkan tüflü seviyeler, çeşitli lav akıntılı 

seviyeler içeren tüf ve aglomeralarla kalker ve konglomera içeren çeşitli kayaç 

toplulukları meydana gelmiştir. Bu dönem flişini teşkil eden konglomera, gre, marn, 

kil, volkan tüfü ve kalker tabakaları münavebeli olarak bulunmakta ve bu tabakalar 

çeşitli kesimlerde farklı kalınlıklar göstermektedir. Flişin oluştuğu deniz tabanı sık sık 

seviye değişikliklerine maruz kalmış ve bu değişiklikler mevzubahis deniz dibinin 

muhtelif kısımlarında farklı özelliklerin meydana gelmesine neden olmuştur 

(Akartuna, 1968: 88). 

İnceleme alanının çeşitli kesimlerinde, lav ihtiva eden volkanik serinin bazen 

altında, bazen arasında, bazen de üzerinde flişlerle, kalker, gre ve konglomera 

seviyeleri yer almaktadır. Bu seviyeler sürekli olduğu gibi mercekler halinde de 

bulunabilmektedir. Ayrıca mevcut volkanlar da muhtemelen inceleme alanının 

yanında ve yakınındadır. Böylece, Paleosen-Eosen esnasında volkanizma ve 

sedimantasyon olaylarının birbirleriyle son derece girift olduğu ifade edilebilir. Yani 

aşındırma sonucunda taşınan unsurların çökelmesi devam ederken, zaman zaman 

volkanizma olayı gerçekleşmiş ve biriken bu malzemenin içine volkanik unsurlar 

bloklar halinde enterkale olmuştur. 

Saha, Eosen sonunda yükselerek kara haline gelmiş (Bargu ve Sakınç, 

1990:64) ve Oligosen’de devam eden sıkışmalarla Alt–Orta Eosen tabakaları 

eğimlenmiştir. İnceleme alanımız Alp Orojenezinin etkisiyle Oligosen boyunca kara 

halinde bulunduğu için, Miosen çökelleri Eosen flişi üzerine diskordanttır. 

İnceleme alanında Miosen dönemine ait genellikle gölsel ortamın sedimanter 

kayaçları hakimdir. Bu kayaçların oluşması için sahanın karasal ortama sahip 

olması, aynı zamanda gölsel alanların bulunması gerekmektedir. Dış kuvvetlerin 

yüzeyi aşındırması sonucunda ortaya çıkan malzeme, yine aynı kuvvetler tarafından 

taşınarak, Neojen Gölleri olarak ifade edilen ortamlarda biriktirilmiştir. Kayaçların 

kumtaşı, çamurtaşı, kireçtaşı, çakıltaşı ve konglomera gibi çeşitliliğe sahip olması, 

birikim ortam ve koşullarının farklı olduğunun göstergesi niteliğindedir. 
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Sahada Üst Miosen – Pliosen’ de etkin bir tektonizma gelişmiştir. Bu 

tektonizma sonucu Miosen’de aşındırılan yüzeyler genelde KD-GB ve KB-GD 

doğrultulu faylarla deformasyona uğramış ve parçalanmıştır. Epirojenik hareketlerle 

Miosen-Pliosen aşınım yüzeylerinin bazı kesimleri bölünerek günümüzün yüksek 

platolarını oluşturmuştur.  

İnceleme alanı dahilinde Pliosen dönemine ait herhangi bir jeolojik oluşuma 

rastlanmamaktadır. Bu durumda, İznik Depresyonu’nun Pliosen esnasında karasal 

bir ortama sahip olduğu anlaşılmaktadır. Karasal ortam şartlarında Pliosen 

öncesinde şekillenmiş morfolojinin parçalanarak aşınıma maruz kaldığı söylenebilir. 

Bugün inceleme alanında alçak plato olarak nitelendirilen sahaların çoğunun bu 

dönem esnasında şekillendiğini söylemek mümkündür. 

Pliosen sonu ve Pleistosen’de bölge morfolojisinde transform bir yapı olarak 

Kuzey Anadolu Fayı (K.A.F) belirmiştir. K.A.F’ın ortaya çıkışıyla inceleme alanının 

bulunduğu bölgenin morfotektonik çatısı şekillenmeye başlamıştır.  Pliosen’e ait 

morfolojik uzanımlar, K.A.F. tarafından kesilmiş ve yerine D-B yönlü uzanımlar 

egemen olmuştur. Sapanca - İzmit ve Geyve-Gemlik koridorları ilk defa bu dönemde 

biçimlenmiş, sahanın kuzeyindeki Samanlı dağları ile güneyindeki Gürle-Avdan 

kütlesi yükselmeye başlamıştır. Bu yükselme sonucunda oluşan koridor tabanlarına 

İznik ve Sapanca gölleri yerleşmiştir (Emre vd, 1997:56). 

Pleistosen, K.A.F. zonunda yapısal şekillenmeyle tanınırken Güney Marmara 

havzalarında aşınmaya bağlı yarılma ve boşalma dönemine karşılık gelir. Bu 

dönemde akarsu yataklarında hızlı bir şekilde derine gömülme gerçekleşmiştir. 

Bunun sonucunda erozyon canlanmış, havzadaki Neojen ve eski Pleistosen 

dolguları hızla aşındırılarak büyük oranda boşaltılmıştır.  

İnceleme alanının kuzey kesiminde yer alan Samanlı Dağları, doğuda 

Sakarya Nehri tarafından, orta kesimde ise Yalova-Orhangazi arasındaki alçak saha 

tarafından iki yerde kesintiye uğramıştır. Bu kesimler aksiyal alçalma sahalarına 

tekabül etmektedir. Ortalama 700-1000 metreler arasındaki yükselim kuşağı, 

morfolojik olarak KD-GB ve KB-GD uzanımlı bloklu bir yapı göstermektedir. Bu yapı, 

aynı doğrultuda uzanan çapraz faylarla da uyumludur. Bu faylar ve bunların 

denetlediği kompartmanlar halindeki morfolojik yapı K.A.F. zonu tarafından D-B 

yönünde kesilmektedir (Emre vd, 1997:41).  

Sahanın güneyinde yer alan Gürle – Avdan bloğunda ise K.A.F. Zonu’nun  

oluşturduğu dik bir morfolojik görünüm hakimdir. İnceleme alanındaki en önemli 
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tektonik kırık hattını, K.A.F. Zonu’nun ana kollarından birisi olan İznik-Mekece Fayı 

meydana getirmektedir. Adı geçen fay, sahaya Mekece batısından girerek Karadin 

Oluğu boyunca uzanmakta ve İznik Gölü’nün güney kıyılarını takip etmektedir. Daha 

sonra Orhangazi Ovası’nı güneyden sınırlayarak Garsak Boğazı’na ulaşan fay, 

Gemlik Körfezi güneyinde devam etmektedir. Bu fay eğim bileşenli ve sağ yanal 

doğrultu atımlı bir özellik göstermektedir (Sezen, 1992 – Barka, 1992-1997). Yapılan 

araştırmalarda Karadin Oluğu’na güneyden dahil olan Çorak Deresi’nin, bu fay 

tarafından 40 m. ötelendiği ortaya konulmuştur (Honkura ve Işıkara, 1991:356). 

İznik-Mekece Fayı çevresinde, kendisini verev olarak kateden bir çok tâlî faya da  

rastlanmaktadır. Bu fayın Mekece-İznik arasında kalan kısmında fay morfolojisinin 

kısmen aşındığı ya da örtüldüğü gözlenmektedir (Barka, 1993:15). İznik Fayı’nın 

etkisiyle,  fayın kuzeyindeki blok alçalarak İznik Depresyonu’nun çökmesine neden 

olurken, fayın güney kanadında yükselme meydana gelmiş ve böylece Gürle Avdan 

kütlesi bugünkü görünümünü kazanmıştır. 

 

1.2.1.Depremsellik 
Sürekli ve yıkıcı depremlerin meydana geldiği ve Türkiye’deki en hareketli fay 

olan K.A.F. Zonu’nun etki sahasında bulunan inceleme alanı, günümüze kadar can 

ve mal kaybına yol açan çok sayıda şiddetli depreme maruz kalmıştır.  

Yaklaşık 1500 km. uzunluğunda, Karlıova’dan Yunanistan’a kadar devam 

eden, sağ yanal-doğrultu atımlı KAF Zonu, Mudurnu vadisinin batısında üç kola 

ayrılmaktadır (Barka, 1992:166). Bunlardan kuzey kol, Sapanca Gölü, İzmit Körfezi 

ve Marmara Denizi’nde devam ederek Saros Körfezi’ne ulaşırken; güney kol 

Yenişehir, Bursa, Kemalpaşa, Gönen ve Edremit kuzeyinden geçerek Ege denizinde 

devam etmektedir. İnceleme alanımızı yakından ilgilendiren orta kol ise Geyve, İznik 

Gölü güney kıyıları, Gemlik Körfezi Güneyi, Bandırma ve Bayramiç hattından Ege 

denizine ulaşmaktadır.   

Tarihsel veriler, İznik civarında can ve mal kaybına neden olan büyük 

depremlerin meydana geldiğini göstermektedir. Fakat bu depremlerin Kuzey 

Anadolu Fayı’nın Marmara Bölgesi’ndeki hangi kolu üzerinde meydana geldiği 

bilinmemektedir. Bölgedeki son 2000 yıllık depremleri araştıran Ambraseys ve 

Finkel, KAF’ın orta kolunun Geyve – Gemlik arasında uzanan bölümünde iki önemli 

depremin meydana geldiğini ifade etmişlerdir. Bunlardan M.S. 128 yılındaki deprem 

İznik Gölü’nün batısında, 1419 yılındaki depremin ise yine bu kol üzerinde Geyve-

Pamukova civarında meydana geldiğini belirtmişlerdir (Ambraseys and Finkel, 
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1991). Burada belirtilmesi gereken bir başka husus da KAF’ın kuzey kolundaki 

deprem aktivitesinin diğer iki koldan çok daha yüksek olduğudur. GPS ölçümlerine 

göre orta ve kuzey kolun hareket hızları karşılaştırıldığında orta kolun (1-2 mm/yıl) 

kuzey koldan (20 + - mm/yıl) daha yavaş bir hareket hızı gösterdiği anlaşılmaktadır 

(Uçarkuş ve diğerleri, 2000:10). Bu değerler orta kolda büyük depremin olabilmesi 

için daha uzun bir zaman diliminin geçmesi gerektiğini göstermektedir. Yapılan 

araştırmalar bu ifadeyi destekler sonuçlar ortaya koymaktadır. Tarihsel ve 

paleosismolojik verileri  değerlendiren Barka, inceleme alanımızın da içinde 

bulunduğu bölgeyi etkileyen büyük depremlerin tekrarlanma aralığının İzmit 

Körfezi’nde 1200 yıl,  orta kolun Geyve - Gemlik kesiminde ise 2000 yıl civarında 

olduğunu ifade etmiştir. (Barka, 1997:82) Aynı araştırmacı, başka bir çalışmasında 

ise İznik-Mekece fayı  üzerindeki son büyük depremin M.S. 740 yılında gerçekleşmiş 

olabileceğini ve  bu  depremin son 4000 yılı aşkın süredir bu fay üzerinde meydana 

gelmiş tek deprem olduğuna dikkat çekmiştir (Barka, 1993:1).  

 Tarihsel kaynakları gözden geçirerek, geçmişteki büyük depremleri 

belirlemeye çalışan bilim adamlarının yaptığı araştırmalar, İznik (Nicaea) ve civarını 

etkileyen çok sayıda depremin meydana geldiğini ortaya koymuştur. M.S.32, 120, 

358, 362, 368 (Doğancı, 2001:61-66), 740, 1063 (Kılıç, 2001:69-70), 1509 

(Ambraseys and Finkel, 1995:41) ve  1719 (Öcalan, 2001:78) yıllarında meydana 

gelen depremler inceleme alanını etkileyerek, önemli oranda can ve mal kaybına 

neden olmuştur.   

 Çalışmamızın bu kısmında inceleme alanımızı etkileyen depremler yukarıda 

belirtilen bilim adamlarının araştırma sonuçlarına dayanılarak ortaya konulmaya 

çalışılmıştır.  

 M.S. 32 depremi İznik (Nicaea) ve Bursa (Prusa) çevresinde etkili olmuştur. 

İznik’te birçok ev yıkılmış ve kentin diğer binaları da ağır hasar görmüştür. M.S. 120 

yılındaki büyük deprem, inceleme alanı da dahil olmak üzere bütün Güney 

Marmara’yı etkilemiştir.  Bu depremden büyük zarar gören İznik surları İmparator 

Hadirianus tarafından tamir ettirilmiştir.  24 Ağustos 358 tarihindeki depremde İzmit 

(Nikomedia) tamamen yıkılmış, İznik ve diğer Bitinya şehirleri büyük hasar 

görmüştür.  2 Aralık 362’deki deprem İznik’te ekili olmuş. meskenler dışında şehrin 

bazı kapıları ve Nicaea Kilisesi ağır hasar görmüştür.  362 depreminden 6 yıl gibi 

kısa bir süre sonra İznik yine büyük bir deprem felaketiyle karşı karşıya kalmıştır. Bu 

deprem sonucunda İznik Gölü kıyısında bulunan ve 325 yılında I. Konsül’ün 
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yapıldığı Senatus Sarayı yıkılmıştır. Bu depremde  hasar gören surlar tamir edilerek 

yükseltilmiştir (Doğancı, 2001:62-66). 

 26 Ekim 740 tarihinde meydana gelen ve çok şiddetli olduğu bilinen  deprem 

İstanbul, Trakya ve Kocaeli yarımadasındaki birçok şehirde yıkımlara yol açmış, 

özellikle İzmit, Karamürsel ve İznik büyük çapta hasar görmüştür. Bu 

yerleşmelerdeki kiliseler, evler, hamamlar, manastırlar ve kamu binaları yıkılmış, çok 

sayıda can kaybı olmuştur. Marmara Denizi kıyısındaki birçok yerleşmeyi tahrip 

eden 23 Eylül 1063 depremi  asıl büyük hasarı İznik’te meydana getirmiş ve şehirde 

birçok yapı tahrip olmuştur (Kılıç, 2001:70).  

 Marmara Bölgesi’nde çok geniş bir sahayı etkileyen ve özellikle İstanbul’da 

önemli hasarlara yol açan 1509 yılındaki büyük depremin İznik’te de hasara neden 

olduğu belirtilmektedir (Ambraseys and Finkel, 1995:41).  Bursa civarını etkileyen ve  

XVII. ile XVIII. yüzyıllarda meydana gelmiş olan büyük depremleri araştıran Öcalan, 

25 Mayıs 1719 Depremi’nin Orhangazi’de bulunan Orhan Camii’nin harap olduğunu 

belirtmektedir (Öcalan, 2001:78). Ancak bu depremin yerleşim birimlerine etkisi 

konusunda bir bilgi bulunmamaktadır.  

 XX. yüzyıl içinde İznik Depresyonu çevresinde birkaç büyük deprem 

meydana gelmiştir. (Şekil 4) Bunlardan 6 Ekim 1964 depremi Marmara Denizi’nin 

güney kıyılarındaki yerleşmelerinde büyük ölçüde can ve mal kaybına neden 

olmuştur (Selimoğlu, 2001:89).  Ancak bu depremin inceleme alanındaki hasarları 

konusunda herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Sahayı ilgilendiren son büyük 

deprem olan 17 Ağustos 1999 depremi ise özellikle kuzey kesimlerinde şiddetli bir 

şekilde hissedilmiştir. Bununla birlikte inceleme alanı dahilinde can ve mal kaybına 

yol açmamıştır. 

İznik Depresyonu ve yakın çevresinde meydana gelen depremler sahanın 

şekillenmesinde tektonik aktivitenin günümüzde de etkili olduğunu göstermektedir. 

Fakat bu gerçeğe rağmen, bilhassa araştırma sahamızın batısında yer alan 

Orhangazi şehrinde çok katlı yapıların varlığı dikkat çekmektedir. Bir bölümü gevşek 

zeminli Orhangazi ovasında inşa edilmiş olan bu yapıların, meydana gelebilecek 

şiddetli depremlerde yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu açıktır. Bu nedenle söz 

konusu sahada yapılaşmanın önüne geçilmesi veya en azından çok katlı 

yapılaşmaya izin verilmemesi gerekmektedir.  
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1.3. MORFOLOJİK ÖZELLİKLER 
İznik Gölü havzasının başlıca morfolojik birimlerini, havzaya hakim zirve 

düzlüklerini oluşturan dağlık sahalar, dağlık sahalara oranla daha alçak seviyelerde 

bulunan ve akarsularla farklı derecelerde yarılmış plato sahalarıyla, İznik Gölü’nün 

daha çok batı ve doğu kenarında genişleyen ovalar meydana getirmektedir. (Şekil 5) 

 

1.3.1 Dağlık sahalar 
 Araştırma alanımızın yüksek çerçevesini oluşturan dağlık sahalar, gerek 

morfolojik gerekse jeolojik özellikler bakımdan farklı karakterler göstermektedir. 

Havzanın kuzeydoğu, kuzey ve kuzeybatısındaki yüksek kesimler, metamorfik şist 

ve özellikle mermerlerin varlığına bağlı olarak meydana gelmişlerdir. Gölün 

güneyinde kabaca göle paralel uzanan dağlık kütle ise, fliş, volkanik katkılı çökel 

kaya ve konglomera gibi çeşitli litolojik birimlerin, Kuzey Anadolu Fayı’nın yarattığı 

tektonik rejim denetiminde yükselmesi sonucunda oluşmuştur. Araştırma alanımızın 

kuzeyindeki ve kuzeybatısındaki yüksek saha Samanlı Dağlarının orta kesimine 

karşılık gelirken, güneyde göle daha yakın ve daha dik olarak uzanan doğu batı 

doğrultulu dağlık saha Gürle – Avdan kütlesi adıyla bilinmektedir.   

 Dağlık sahalar konumları ve taşıdıkları özellikler göz önünde bulundurularak, 

5 ana başlık altında değerlendirilmiştir.   

 

1.3.1.1.Orhangazi’nin batısındaki dağlık saha (Erikli Dağı) 
 Orhangazi’nin batısında kabaca kuzey-güney yönlü bir uzanışa sahip olan  

ve Paleozoik’a ait mermerleşmiş kalkerlerden oluşan bu dağlık saha üzerinde, 926 

m. yükseltili  Beşpınar T. ve 963 m. yükseltili Karaincir T. yer almaktadır.  Erikli dağı, 

doğusunda 400-500 metreler arasında uzanan plato düzlüklerinden dik yamaçlarıyla 

ayrılırken, güneyden de Karsak Boğazı’nın eğimli yamaçlarıyla sınırlanmaktadır. 

Hem göle bakan doğu yamaçlarında hem de güney yamaçlarında, eğim değerleri 

yer yer % 45’i bulmaktadır. (Şekil 6) Toprak örtüsünün oldukça zayıf olduğu bu 

dağlık saha, çam ve kayın ormanlarıyla kaplı bulunmaktadır. Buradaki ormanlar, 

yükseltinin fazla olması nedeniyle zirai faaliyetlerin yetersiz kaldığı Fındıklı ve 

Hamzalı köyleri için büyük bir önem taşımaktadır. Ayrıca bu dağlık kütlenin 

Orhangazi’ye bakan yamacında, ham madde olarak buradaki mermeri kullanarak 

kalsit üretimi yapan iki adet sanayi tesisi bulunmaktadır. 
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1.3.1.2.Karlık Dağı 
 İznik Gölü’nün kuzeyinde, Bayındır köyü doğusundan başlayarak havzanın 

kuzeybatısındaki eşik sahasına kadar, kuzeybatı güneydoğu doğrultusunda uzanan 

kütle, göle yakın güneydoğu kesiminde Paleozoik şistler üzerinde gelişme 

göstermişken; kuzeybatı kesiminde Kretase ve Eosen flişlerinden, özellikle Ortaköy-

Yeniköy ekseninin doğusunda ise Paleojen volkaniklerinden (andezit, trakit ve 

bazalt) oluşmaktadır. Karlık dağının uzanışının ve yükseltisinin belirmesinde, 

Keramet ile Ortaköy arasında uzanan kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu normal fayın 

etkili olduğu söylenebilir. Nitekim, İznik Gölü’nün kuzeyindeki Samanlı Dağlarıyla 

güneyindeki Gürle-Avdan dağları doğu-batı doğrultulu bir sistem olmalarına karşın, 

Karlık dağının kuzeybatı-güneydoğu yönlü bir uzanıma sahip olması, kütlenin 

güneybatıya bakan yamaçlarının, kuzeydeki İzmit Körfezi’ne bakan yamaçlarından 

daha dik olması ve Keramet köyü civarında sıcak su kaynaklarının bulunması, Karlık 

dağının fay denetimli olarak gelişmiş, blok karakterinde bir kütle olduğunu 

göstermektedir. Bu dağlık saha, Çakırlı-Üreğil-Yeniköy-Ortaköy ekseninin güneyinde 

uzanan ve Neojen göl depoları üzerinde gelişmiş olan aşınım yüzeyleriyle 

sınırlanmaktadır.  

 Üzerinde herhangi bir devamlı yerleşmenin bulunmadığı bu dağlık saha 

genellikle maki ve orman örtüsüyle kaplıdır. Bunun yanı sıra, güney yamaçların 

alçak kesimlerinde ve kuzeye doğru sokulan vadilerde yer yer zeytinlikler 

bulunmaktadır.  

 

1.3.1.3. Kuzeydoğudaki dağlık saha 
 Yükseltisi 800 m. ile 1260 m. arasında değişen bu dağlık sahada en yüksek 

noktayı, üzerinde birçok karstik şeklin geliştiği Pilav T. (1260 m.) meydana 

getirmektedir. Kütle, aynı zamanda Çakırca kıyı ovasını oluşturan Karasu Deresi’nin 

kolları tarafından derin bir şekilde parçalanmıştır. Bu kütlenin hakim aflörmanını 

Paleozoik şistler oluştururken, Pilav T. (1260 m.), Armut T. (1052 m.) ve Tarla T. 

(977 m.) gibi yüksek zirveler, yer yer şistlerin üzerinde diskordant olarak mermer-

kristalen kalkerlerin varlığına bağlı olarak gelişmişlerdir. Özellikle Sansarak köyü’nün 

doğusunda ve kuzeyinde geniş alanlarda mermerler yüzeylemektedir. Bu dağlık 

arazide eğim değerleri yer yer  % 45’i aşmaktadır. Kütleyi değişik drenaj 

paternleriyle parçalayan akarsuların vadilerinde eğim ve yarılma dereceleri artarken, 

Kutluca, Çandarlı, Elmalı ve Sansarak köylerinin kurulduğu alüvyal vadi tabanlarında 
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% 1’e kadar düşen eğim değerleri mevcuttur. Bu dağlık sahada dikkati çeken nokta, 

dağın güneyindeki Kalem Dere vadisinin gelişiminde olduğu gibi, bu kütlenin 

uzanışında da KD-GB doğrultulu normal bir fayın etkisinin bulunmasıdır. Nitekim 

dağlık saha, üzerine Kalem Derenin de yerleştiği bir fay tarafından kesilmiş ve fayın 

güneydoğusunda bir alüvyal vadi tabanı gelişmiştir.  Kalem Dere vadisi ile Karadin 

Oluğu arasında yer alan ve yükseltisi 900 metreyi aşan tepeleri barındıran dağlık 

arazi parçası ise, Kretase flişleri üzerinde oluşmuştur.  

 Genel olarak ormanlarla kaplı bulunan havzanın kuzeydoğusundaki bu dağlık 

sahada, orman açmalarının yapıldığı kesimlerde yer yer meralar bulunmaktadır. 

Parçalanma ve eğim derecesinin fazla olması, zirai faaliyetleri büyük ölçüde 

kısıtlamıştır. Bu nedenle, ormancılık ve hayvancılık faaliyetleri temel geçim 

kaynakları olarak ön plana çıkmaktadır. Yukarıda belirtildiği gibi, yerleşmeler sahayı 

derince yarmış olan akarsu vadilerinde kurulmuşlardır ve bunların nüfusları 

havzanın diğer kesimlerinde yer alan yerleşmelerle karşılaştırıldığında daha azdır.  

 

1.3.1.4. Gürle Dağı 
 İnceleme alanımızdaki en yüksek zirveyi (Gürle T. 1283 m.) de barındıran 

Gürle Dağı, İznik Gölü’nün güneybatısında yer almaktadır. Kuzey yamaçları 

Orhangazi Ovası’na kadar dik bir şekilde inen kütle, Paleojen volkanikleri (andezit, 

trakit ve bazalt) ve yine Paleojen’e ait volkanik ardalanmalı çökel kayalar üzerinde 

meydana gelmiştir. Genel yaklaşıma göre, Gürle Dağı’nın daha doğudaki Avdan 

Dağıyla bir birlik meydana getirdiği ve bu kütlenin Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun ana 

kollarından birini oluşturan İznik fay sistemi boyunca yükselen makro tektonik bloğu 

temsil ettiği kabul edilmektedir. (Genç, 1986; Kayacılar, 1998) 

 Gürle Dağı, doğusundaki Avdan Dağı’yla birlikte İznik Gölü’nün güney kıyıları 

boyunca doğu-batı doğrultusunda uzanan ve kuzeyindeki İznik Fayı’nın denetiminde 

meydana gelmiş olan bir kütledir. Yukarıda ifade edildiği gibi, Gürle-Avdan kütlesi 

olarak isimlendirilen bu dağlık saha, Bayırköy Boğazı tarafından biri boğazın 

doğusunda diğeri batısında olmak üzere, iki birime ayrılmıştır. Kütlenin batı kesimini 

meydana getiren Gürle Dağı’nda eğim değerleri oldukça yüksektir. Orhangazi 

Ovası’ndan itibaren âdeta bir duvar gibi yükselen kütlenin kuzey yamaçlarında, eğim 

değerleri yer yer % 50’yi aşmaktadır. (Şekil 6) Kütle üzerindeki K-G yönlü akarsular, 

oldukça derin olan “V” şekilli vadiler içinde akmaktadırlar. Akarsuların boyları kısa 

olmasına karşın, yüksek eğim değerleri nedeniyle akış hızları fazladır. Diğer 
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taraftan, Gürle Dağı’nın kuzeyden gelen nemli hava kütlelerine açık bulunmasından 

dolayı meydana gelen orografik yağışlara bağlı olarak bu akarsuların debileri ve 

enerjileri yüksektir. Böylece bol miktarda malzeme taşıyan akarsular, ova tabanına 

doğru eğimin azaldığı kesimlerde, birikinti koni ve yelpazelerini meydana 

getirmişlerdir.  

 Gürle Dağı, yamaçlarının fazla eğimli olması nedeniyle ziraatte 

kullanılamadığı için, inceleme alanımızda ormanların en az tahrip edildiği kesimlere 

tekabül etmektedir. Dağlık sahanın göle bakan kuzey yamaçlarında yaklaşık 500 

metrelere kadar psödomaki formasyonu yayılış gösterirken, bu seviyenin üstünde 

meşe ve kayın ormanları bulunmaktadır. Yoğun orman örtüsü, çevredeki Fındıcak 

ve Karsak gibi köyler için önemli bir ekonomik kaynak durumundadır.  

 

1.3.1.5. Avdan Dağı 
 Sölöz Deresi tarafından açılmış olan Bayırköy Boğazı’ndan başlayarak, İznik 

Gölü güneyinde doğu-batı doğrultusunda Müşküle Köyü güneyindeki Hisarkale T. 

(840 m.) batısına kadar uzanan Avdan Dağı, Paleozoik şistleri, Trias metamorfik 

kalkerleri, Jura kalkerleri ve Paleojen volkanikleri gibi çeşitli tip ve yaştaki 

formasyonlar üzerinde meydana gelmiştir.  

 Dağlık sahanın batısında 850 metrelerdeki zirveler düzlüğü doğuya doğru 

alçalarak orta kesimde en düşük seviyelerine ulaşmaktadır. Fakat orta kesimden 

itibaren yeniden yükselmeye başlayan zirveler düzlüğü doğuda Yenişerefiye köyü 

civarında 900 metreyi aşmaktadır.  

 Avdan Dağı, özellikle batı kesimde faylarla sınırlanmış dik yamaçlarla İznik 

Gölü’ne inmektedir. Bu kesim, Gürle Dağı’nın kuzey yamaçları gibi, derin vadilerle 

yarılmış durumdadır. Avdan Dağı’nın batı kesimindeki başlıca zirveleri Nohut T. (877 

m.) ve Hisarkale T. (840 m.) iken, doğuda yer alan Avdan T. (926 m.) bu kütlenin en 

yüksek noktasını meydana getirmektedir.  

 Avdan Dağı’nın kuzey yamaçları kıyıdan başlayarak bir anda yükselen eğimli 

bir karaktere sahip olsa da, daha yakından incelendiğinde yamaçlarında basamaklı 

bir yapının bulunduğu görülür. Bu yamaçlardaki aşınım yüzeyleri üzerinde eğim 

değerleri % 1 ila % 5 arasında değişirken, kuzey güney yönlü akarsularca 

parçalanmış olan özellikle batı kesimlerdeki eğim yer yer % 50’ye yaklaşmaktadır. 

Diğer taraftan dağlık kütlenin orta kesimi, doğu ve batısına göre daha alçak 

olduğundan eğim değerleri daha düşüktür. Gürle Dağı’nda olduğu gibi, Avdan 
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Dağı’nın özellikle batı kesiminde doğal bitki örtüsü büyük ölçüde varlığını 

korumaktadır. Bununla birlikte, derin vadilerle parçalanmış olan kuzey yamaçlarda 

yaklaşık 300-320 metrelik seviyelere kadar zeytinlikler bulunmaktadır.  

 

1.3.2. Plato Sahaları 
 İznik Gölü havzasında oldukça geniş bir alan kaplayan ve çeşitli yükselti 

kademlerine sahip bulunan plato sahaları; ovalar ve dağlık sahalar arasında geçiş 

özelliği göstermektedir. Plato sahaları konumları ve taşıdıkları özellikler göz önünde 

bulundurularak 4 ana başlık altında değerlendirmeye tabi tutulmuştur.  

 

1.3.2.1. Orhangazi batısındaki plato sahası ve Karsak Eşiği 
 Bu plato sahası, batısındaki dağlık saha ile doğusundaki Orhangazi Ovası 

arasında bir geçiş alanı durumundadır. Plato, ortalama 550-600 metrelik seviyelerde 

uzanan ve Orhangazi Ovası yönünde hafifçe eğimli olan aşınım yüzeyleri üzerinde 

gelişmiştir. Genel olarak Paleozoik mermerlerden oluşan ve yer yer karstik şekillerin 

bulunduğu plato, (Foto 6) kuzeydoğuya doğru Neojen gölsel çökelleri üzerinde 

hafifçe alçalarak devam eder. Havzanın batı kesiminde ise Karsak Boğazı’nın 

açıldığı eşik sahasını içine alır. 

 Platodaki eğim değerleri aşınım yüzeyleri üzerinde % 1 ila % 5 arasında 

değişirken, göle doğru alçalan yamaçlarda % 10 ila % 20 arasındaki eğim değerleri 

egemendir. Platoyla Orhangazi Ovası geçişindeki birikinti konilerinde ise % 3 ila % 8 

arasında eğim değerleri tespit edilmiştir. 

Platonun Orhangazi-Yalova karayolu batısında kalan kesiminde yer yer 

kütle hareketi izleri görülmektedir. Kil içeriği yüksek olan Neojen depoları üzerinde 

meydana gelen heyelan karakterindeki bu kütle hareketleri, eğimi yaklaşık % 30’u 

bulan yamaçlarda gelişmiştir. (Foto 7) 

 Ormanların büyük ölçüde tahrip edilerek ortadan kaldırılmış olduğu bu plato 

sahası üzerinde Fındıklı, Hamzalı, Ortaköy ve Güneyköy yerleşmeleri yer 

almaktadır. Gedelek ve Çeltikçi köyleriyse plato sahasıyla birikinti konilerinin geçiş 

hatlarında yer almaktadır. Plato üzerindeki vadilerde genel olarak sebze ve meyve 

yetiştiriciliği yapılırken, yüksek kesimler kuru ziraat alanı ve mera olarak 

kullanılmaktadır.  
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Foto 6: Orhangazi Ovasının batısındaki plato sahası üzerinde, Fındıklı-Hamzalı 

köyleri arasında yer yer karstik şekiller görülmektedir. Bu kesimdeki tarım arazileri 

sınırlı olduğu için, dolinlerin tabanları tarımsal amaçlı olarak kullanılmaktadır.  

 
Foto 7: Araştırma sahamızın kuzeybatısındaki Neojen satıh üzerinde, günümüzde 

olduğu gibi geçmişte de pek çok heyelan meydana gelmiştir. Eski heyelanların izleri 

bugün heyelan yarası şeklinde kendini göstermektedir.  
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Karsak Eşiği ve Boğazı : Plato’nun güneybatısında yer alan Karsak eşiğinin 

ortalama yüksekliği 200 metredir ve Paleozoik mermerleriyle Trias 

metamorfiklerinden meydana gelmektedir. İznik Depresyonu ile Gemlik Körfezi 

arasındaki bu eşik sahasının üzerinde açılmış olan Karsak Boğazı’nın oluşum şekli 

ise günümüzde halen tartışmalıdır. Orhangazi Ovası’nın batıya doğru daralarak son 

bulduğu kesimden başlayan Karsak Boğazı, D-B yönünde yaklaşık 4.3 km. devam 

ederek Umurbey Köyü kuzeyinde son bulmaktadır. Bugüne kadar boğazın oluşumu 

konusunda çalışmalar yapan araştırmacılar, çok çeşitli görüşler ileri sürmüşlerdir.   

Bu araştırmacılardan biri olan Chaput’a göre Karsak Boğazı, Karsak 

Deresi’nin geriye aşındırması sonucunda meydana gelmiştir (Chaput,1974:174). 

Daha sonra bu sahada çalışma yapan Ardel tarafından, boğazın oluşumuyla ilgili 

olarak iki farklı görüş sunulmuştur. Ardel, 1954 yılında yayınlamış olduğu 

makalesinde, İznik Gölü’nün daha önce kapalı bir havza iken, sonradan boşalmayla 

sularını Gemlik Körfezi’ne gönderdiğini ve bu gidegenin yatağını derinleştirmesi 

sonucunda Karsak Boğazı’nın meydana geldiğini ifade etmiştir (Ardel:1954:229-

230). Yazar, 1959 yılında yayınladığı başka bir makalesinde ise, Chaput’un 

görüşüne katılarak boğazın kapma mekanizmasıyla meydana geldiğini belirtmiştir 

(Ardel,1959:151). 

Tanoğlu ve Erinç’e göre, Karsak Boğazı’nın oluşumu, postglasyal safhadaki 

geriye aşınım veya göl sularının deversmanı (boşalması) ile ilgili değildir. Eşik 

üzerindeki geniş vadi şekilleri, iç içe geçmiş taraçalar ve taraça depoları, 

Pleistosen’de buradan büyük bir nehrin geçtiğini göstermektedir. Buna göre, 

Pleistosen’de Karadin vadisini ve İznik Depresyonunu takiben batıya doğru akmakta 

olan Sakarya Nehri, bugünkü boğazın bulunduğu eşik üzerinde, yerel yükselimlerle 

antesadant olarak, aşamalar halinde gömülmüş ve Karsak Boğazı’ndaki eski vadi 

şekillerini meydana getirmiştir. Daha sonra Sakarya Nehri, bugünkünden daha 

yüksek bir seviyede oluşan bir kapma ile kuzeye doğru akmaya başlamıştır. 

Dolayısıyle, bu araştırmacılara göre Karsak Boğazı antesedans olayı soncunda 

meydana gelmiştir (Tanoğlu ve Erinç, 1956:29-30). 

Bilgin (1961) tarafından yapılan bir çalışmada, göl havzasının oluşumundan 

önce, eski bir nehrin olgun topoğrafyayı takiben batıya doğru aktığı belirtilerek, 

kuzeydeki Samanlı Dağlarının yüksek kesimlerinde ve havzanın doğusundaki 

Karadin ovası ve Kaynarca dolaylarında gözlenen eski vadi şekilleriyle flüvyal 

depoların, bu eski drenaj sistemini işaret ettiğine dikkat çekilmiştir. Yazara göre, 
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Karsak Boğazı’ndaki eski vadi şekilleri ve flüvyal depolar da yine bu eski drenaj 

sisteminin parçası olmalıdır. Karsak Boğazının genç yarıntısı ise muhtemelen 

Pleistosen’in bir glasyal döneminde alçalan kaide seviyesine ayak uydurmaya 

çalışan Karsak Deresi’nin yaptığı geriye aşındırma ile meydana gelmiştir. Ayrıca 

Bilgin, Sakarya’nın kuzeyden kapılması konusunda Tanoğlu ve Erinç tarafından ileri 

sürülen görüşleri, Geyve Boğazı, Pamukova Depresyonu, Adapazarı Ovası’nın 

oluşumu ve Karadeniz’deki Sakarya Nehrine ait deniz altı vadilerinin açılması ile 

ilişkilendirmiş; tüm bu şekillerin meydana gelmesi için uzun bir sürenin geçmesi 

gerektiğini ifade etmiştir. Dolayısıyle Sakarya Nehri’nin Pleistosen’den bu yana 

kuzeye doğru akmakta olduğunu ve Karsak Boğazı’nın meydana gelmesinde bu 

akarsuyun rol oynamasının mümkün olamayacağını belirtmiştir (Bilgin,1961:85-86). 

Yakın yıllardaki bir çalışmada ise Kayacılar, belirtilen fikirlerin bir sentezini 

yaparak, boğaz ile ilgili olarak üçlü bir oluşum mekanizması önermiştir. Buna göre 

Karsak Boğazı, boşalma, kapma ve antesedans olaylarıyla açıklanabilecek, çok 

yönlü bir süreçte meydana gelmiştir (Kayacılar,1999:107). 

Kanımızca, Karsak Boğazı’nın iç içe vadi yamaçlarında yer alan geniş omuz 

düzlükleri olgun bir vadiyi işaret ettiği gibi; iyi yuvarlanmış yani uzun mesafe 

katetmiş çakıl depolarının bulunmaması ve Sakarya Havzası’na ait litolojik unsurlara 

rastlanmaması, Sakarya Nehri’nin buradan geçmiş olduğu konusunda şüphe 

uyandırmaktadır. Diğer taraftan, mevcut morfolojik görünüm Karsak Boğazının 

oluşumunda, kapma mekanizmasının egemen olduğunu ortaya koymaktadır. 

Nitekim, boğazın kuzey yamacındaki vadi sistemleri incelendiğinde, Yumurta T.-

Sarımeşe T. ekseninin doğusunda kalan akarsulara ait vadilerin güneydoğuya 

doğru, batısında kalan akarsu vadilerinin ise güneybatıya doğru yönelmiş olduğu 

görülür. Böylece geçmişte, biri batıda diğeri doğuda olmak üzere iki ayrı havzanın 

varlığı ortaya çıkar. Bunlardan batıdaki Gemlik havzasına, doğudaki ise İznik 

havzasına karşılık gelmektedir. Batıya, yani Gemlik havzasına doğru akan akarsu, 

özellikle deniz seviyesinin alçaldığı dönemde, daha batıda denize dökülmekteydi ve 

taban seviyesi alçalmış olduğu için derine doğru aşındırması daha hızlı 

gerçekleşmekteydi. Bu akarsu yatağını geriye doğru aşındırarak İznik Gölü’ne doğru 

akmakta olan akarsuyu (Karsak Suyu) kollarıyla birlikte kapmış ve hem boğazı 

oluşturmaya başlamış, hem de İznik Gölü’nü dış drenaja açmıştır. Karsak Suyu, 

gölün seviyesinin yüksek ve aynı zamanda yağışların da daha fazla olduğu 

Pleistosen’in nemli devirlerinde, kuşkusuz bugünkünden daha yüksek bir debiye 
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sahip idi. Bunun yanı sıra, Pleistosen’in özellikle glasyel dönemlerinde Gemlik 

Körfezinin su seviyesi daha düşük olduğu için Karsak Deresinin aşındırma gücü 

daha fazlaydı. Karsak Deresi’nin en önemli kaynağı durumundaki İznik Gölü’nün 

Pleistosen’de dış drenaja bağlanmadan önce daha yüksek seviyelere sahip olduğu, 

göl çevresindeki taraçalardan anlaşılmaktadır. Diğer taraftan, taraça kademelerinin, 

boğazın açılmış olduğu seviyeden (120 m.) daha yüksekte bulunması, Karsak 

Boğazı’nın taraçaların oluştuğu dönemden daha sonra açıldığını göstermesi 

bakımından önemlidir. Sonuç olarak, Karsak Boğazı’nın Gemlik Körfezine doğru 

akan bir akarsuyun, vadisini geriye doğru kazarak, Karsak Suyunu kapması ve su 

seviyesi günümüzden daha yüksekte olan İznik Gölü’nü dış drenaja açmasıyla 

meydana geldiğini ifade etmek mümkündür.   

 

1.3.2.2. Karadin Oluğu çevresindeki plato sahası 
Batıda Kaynarca köyü ile doğuda Ericek köyü arasında, BGB-DKD 

doğrultusunda uzanan ve tektonik kökenli bir koridor oluşturan Karadin Oluğu’nun 

kuzeyindeki ve güneyindeki dar plato sahası, esas olarak Kretase flişleri üzerinde 

gelişmiştir. Ayrıca, Alakaya köyü batısında olduğu gibi, yer yer Eosen flişleri mostra 

verirken, Akçapınar ve Bereket köylerinin kurulduğu sahalarda anakayayı Trias 

metamorfikleri meydana getirmektedir. Platonun Karadin Oluğu’nun kuzeyinde kalan 

kısmı Kocatepe (943 m.) ve Doruk T. (978 m.) gibi zirvelerin bulunduğu dağlık 

sahayla sınırlanırken, oluğun güneyinde kalan kesimi Yenişehir havzasına doğru 

alçalan geniş bir platonun yüksek çerçevesi konumundadır. Nitekim Bereket köyü 

civarındaki Hacıdağı T. (821 m.) üzerinde en yüksek seviyeye ulaşan plato, kuzeyde 

Karadin Oluğu’na doğru alçalırken, güneyde Yenişehir havzasına dahil olmaktadır. 

Karadin Oluğu’nun kuzeyinde platoyu oluşturan aşınım yüzeyleri oluk 

tabanına ve İznik Gölü’ne doğru alçalmaktadırlar. Bu seviyelerin en belirgin 

örneklerini, Kaynarca köyü kuzeyinde 350-450 metreler arasındaki alçak düzlükler, 

Dereköy batısındaki Kavşak T. (717 m.) civarında 700-800 metrelerdeki düzlükler ve 

Alakaya köyü kuzeyinde 800-850 metrelerdeki yüksek seviyeler meydana 

getirmektedir. Aşınım yüzeyleri arasındaki bu belirgin seviye farkları, platonun 

bulunduğu kesimin Neotektonik özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Nitekim platoyu 

güneyden İznik-Mekece fayı sınırlarken, kuzeyde aynı zamanda Kalem Dere 

vadisine de yön veren normal bir fay bulunmaktadır.  
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Seyrek bir drenaj şebekesine sahip olan plato, kuzey güney yönlü kısa boylu 

akarsularca parçalanmıştır. Bu akarsuların hemen hepsi havza boyutlarına oranla 

büyük birikinti koni ve yelpazeleri oluşturmuşlardır ki bu durum, platonun fay 

denetiminde yükselmiş olduğunun ve geçmişte akarsuların daha yüksek debiye 

sahip olduklarının göstergesi niteliğindedir.  

Platonun güney kesimi ise Avdan Dağı’nın kuzey ve doğuya doğru devamını 

oluşturmaktadır. Plato, Karadın Oluğu’nun güneyinde, su bölümünün geçtiği 

kesimlerde Trias Metamorfikleri üzerinde gelişme gösterirken, kuzey kesimlerinde 

Kretase flişleri aflöre etmektedir. Bu iki formasyon arasındaki direnç farkı, platonun 

yükselti, eğim ve yarılma derecesiyle, bu etkenlerin belirlediği arazi kullanımı 

üzerinde kendini göstermiştir. Aşınım yüzeyleri üzerinde %1 ila %5 arasında olan 

eğim değerleri , flişler üzerinde genel olarak % 8 ila %15, metamorfikler üzerinde ise 

%15 ila %30 arasında değişmektedir. Platonun bu kesiminde drenajın kuzeye göre 

daha seyrek olmasının yanı sıra akarsular da daha zayıftır.  

Bu platonun yüksek kesimlerinde orman ve fundalıklar yer alırken, bitki 

örtüsünün tahrip edildiği kesimler mera ve kuru tarım alanı olarak kullanılmaktadır. 

Plato sahasının alçak kısımlarında ve özellikle vadilerin tabanlarında sebze ve 

meyve üretimi yapılmaktadır. İhsaniye Köyü çevresi gibi, yağışın yaz mevsiminde 

yetersiz olduğu ve yeraltı suyundan yararlanma imkanının bulunamadığı kesimlerde 

tarımsal faaliyetler çok sınırlı sahalarda yürütülmektedir. Bu nedenle belirtilen 

kesimlerde, hayvancılık ön plana geçmektedir. İleriki sayfalarda daha ayrıntılı olarak 

değinildiği gibi, çok zor koşullar altında yapılan bu iki faaliyet halkın geçimini 

sağlamada yeterli olmadığı için, bu sahalardaki yerleşmeler göç vererek sürekli 

nüfus kaybetmektedir. 

 

1.3.2.3. İznik Gölü kuzeyindeki plato sahası 
Bu plato sahası, Keramet-Ortaköy arasındaki dar bir bölümü hariç, tamamen 

gölün kuzeydoğu kesiminde kalmaktadır. Ortaköy ile Keramet köyleri arasındaki 

sahada, Paleozoik’ten Neojen’e kadar değişik yaş ve cinsteki formasyonlar üzerinde 

gelişen platodaki hakim morfolojik unsurları, göle doğru eğimli aşınım yüzeyi 

seviyeleri ve bunları paralel drenajla parçalamış olan genç akarsu vadileri oluşturur. 

Plato, Karlık Dağı’nın % 15’in üzerindeki eğimli yamaçlarıyla dağlık sahadan 

ayrılmaktadır.   
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Boyalıca köyünün batısında 450 metre seviyelerinden başlayan ve 

kuzeydoğuya doğru hafifçe yükselerek doğuya devam eden plato sahası ise, Elbeyli 

civarındaki dar Neojen depoları hariç tutulursa, tamamen Paleozoik formasyonlar 

üzerinde gelişmiştir. Paleozoik şistlerle temsil edilen kesimlerde 450-550 m. 

seviyeleri hakim olduğu halde, daha yüksekteki seviyeler mermer varlığına bağlı 

olarak gelişmiştir. Genel olarak yükselti ve yarılma derecesinin kuzeydoğu yönünde 

artması, yüksek plato sahalarına geçişi ifade eder. Plato Derbent Dere ve Karasu 

Deresiyle bunların kolları tarafından sık ve derin bir şekilde parçalanmıştır. Bu 

akarsular dandritik ve bilhassa kancalı drenaj özelliği göstermektedirler. Drenajın 

gelişiminde yer yer kapma mekanizması da rol oynamıştır. Bunun en güzel örneği 

Gürmüzlü köyü güneydoğusunda, Karasu Deresi’nin kaynak kesimindeki kapmadır. 

Bu kesimde, evvelce muhtemelen Elbeyli yönünde akmakta olan bir akarsu, Karasu 

Deresi’nin geriye aşındırması sonucunda kuzeye doğru kapılmıştır.  

Plato üzerindeki eğim değerleri çeşitlilik göstermektedir. Nitekim platodaki 

düzlükleri meydana getiren aşınım yüzeylerinde eğim % 5’i geçmezken, vadi 

yamaçlarında % 45’e kadar çıkmaktadır. Plato sahasındaki yerleşmelerden  

Sansarak, Yörükler ve Mahmudiye köyleri vadi tabanlarında,  Mecidiye ve Bayındır 

köyleri ise aşınım yüzeyleri üzerinde kurulmuştur. Doğal bitki örtüsünün büyük 

ölçüde ortadan kaldırılmış olduğu plato sahasının alçak kesimlerinde ve vadi 

boylarında meyve ve sebze yetiştiriciliği yapılırken, yüksek kesimleri kuru ziraat 

alanı ve mera olarak değerlendirilmektedir. 

 

1.3.2.5. Avdan Dağı kuzeyindeki plato sahası 
Gürle-Avdan Kütlesi ile İznik Gölü arasındaki geçiş sahasında bu platolar 

yaygınlık kazanmaktadır. Plato, batıda Dermirışık (Müşküre) köyü civarından 

başlayarak, Karadin Oluğu’nun güneyindeki plato sahasıyla birleşir. Platonun göle 

yakın kesimleri 200-250 metrelere kadar alçalırken, dağlık kütleye doğru olan 

kısımlarındaki yükselti değerleri 450-600 metreleri bulmaktadır. Bu plato sahası 

üzerindeki yerleşmelerden Mustafalı, Balarım ve Demirışık köyleri 250-300 metre, 

Aydınlar köyü 350-400 metre, Nüzhetiye köyü ise 450-500 metre seviyelerinde 

uzanan aşınım yüzeylerinde kurulmuştur.  

Avdan Dağının kuzeyindeki Trias metamorfikleri ve Paleojen volkanikleri 

üzerinde gelişmiş olan bu plato sahasında eğim değerleri göle bakan kuzey 

yamaçlarda % 20’yi bulmakta hatta yer yer % 30’u aşmaktadır. Bu yüksek eğim 
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değerlerinin meydana gelmesinde, platonun kuzeyinden geçen İznik-Mekece Fayı 

etkili olduğu gibi, kaynaklarını Avdan Dağı’ndan alan K-G yönlü akarsuların, 

vadilerini derin bir şekilde yarmaları da rol oynamıştır.  

Platonun kuzey yamaçlarının akarsular tarafından aşındırılarak parçalandığı 

kesimlerde, göl kıyısı boyunca düzlükler meydana gelmiştir. Tarımsal açıdan yüksek 

bir potansiyele sahip olan ve tamamına yakını zeytinliklerle kaplı bulunan bu 

düzlükler, özellikle Müşküle, Mustafalı, Göllüce ve Aydınlar köyleri için büyük bir 

önem taşımaktadır. İnceleme alanımızdaki diğer platolarla karşılaştırıldığında, 

orman tahribatının daha fazla olduğu bu plato sahası üzerinde 300-350 m. 

yükseltilere kadar zeytinlikler bulunmaktadır. Platonun yüksek kesimlerdeyse kuru 

tarım alanları geniş bir yer kaplamaktadır.   

 

1.3.3. Alüvyal Dolgu düzlükleri 
 Bu bölümde, araştırma sahamızdaki ovalar ve alüvyal dolgu düzlükleriyle, 

ovalardan belli bir yükselti farkıyla ayrılan göl taraçaları ele alınmış ve bunlar 9 alt 

başlık altında incelenmiştir.  

 

1.3.3.1. Orhangazi Ovası 
 İznik Gölü’nün batısında, gölün bulunduğu depresyonun batıya doğru 

devamını oluşturan kesimde yer alan Orhangazi Ovası kabaca üçgen biçimindedir. 

Ova gerek batıdaki Paleozoik mermerler üzerinde gelişmiş olan dağlık sahadan, 

gerekse güneydeki Paleojen’e ait volkanik ardalanmalı çökeller üzerinde meydana 

gelmiş olan dağlık sahadan, faylı dokanaklarla ayrılmaktadır. Diğer bir ifadeyle, 

bugün ovanın bulunduğu alan Kuzey Anadolu Fayı ve bunun segmentleriyle 

sınırlanmaktadır. Ovanın doğu batı doğrultusundaki en geniş yeri, göl kıyısı ile 

Karsak Boğazı girişi arasında 8 km., kuzey güney yönündeki en geniş yeri ise 

Orhangazi şehri kuzeyi ile Gürle köyü arasında yaklaşık 11 km. kadardır. Ovanın 

doğu sınırını meydana getiren göl kıyısı ile batıda son bulduğu yer olan Karsak 

Boğazı arasında 21 m.’lik bir yükselti farkı bulunmaktadır. Ovanın eğimi, bugün 

Gölayağı Deresinin aktığı merkezi kısımda %1’i geçmezken, batıda Gedelek-

Orhangazi arasında ve güneyde Gölyaka-Gemiç köyleri arasında, birikinti 

yelpazelerinin birleşmesiyle oluşmuş piedmont üzerinde yer yer % 8’i bulmaktadır.  

 Ovanın Gölayağı Deresi’nin güneyinde kalan kısmı, kaynaklarını Gürle 

Dağı’ndan alan kısa boylu ancak güçlü akarsuların oluşturduğu birikinti konileri 
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tarafından örtülmüştür. Bu kesimdeki akarsuların kısa boylarına karşın enerjilerinin 

fazla olmasının en önemli sebebi, Gürle Dağının sahip olduğu yüksek eğim 

değerleridir. Orhangazi Ovası’ndan itibaren bir duvar gibi yükselen Gürle Dağı, nemli 

kuzey rüzgarlara açık bulunduğundan, çevresine göre daha fazla yağış alır. Böylece 

bu kesimdeki akarsular yüksek bir akım miktarına ulaşırlar. Bunun yanında, yine 

yüksek eğimden dolayı, akarsuların aşındırma ve taşıma kapasiteleri de fazladır. 

Sonuç olarak, eğimin % 45’i aştığı yamaçlardan ovaya inen akarsular, taşıdığı 

malzemeyi eğim değerlerinin aniden azaldığı düzlüklerde bırakarak, birikinti 

konilerini meydana getirmişlerdir. 

 Orhangazi Ovası’nda DSİ tarafından 4 ayrı noktada yapılan ve derinliği 9 ila 

147 metre arasında değişen sondajlardan elde edilen sonuçlara göre (D.S.İ., 

1974:28), alüvyon kalınlıkları ovanın kuzeyinde 110 m., orta kesiminde 70-85 m., 

güneyinde ise 65 m. tespit edilmiştir. Orhangazi Ovası’nın kuzey ve orta kesiminde 

alüvyonun altında, Neojen arazisi bulunurken; güneyinde ise 147 metre derinlikten 

sonra Eosen flişlerine geçilmektedir. Böylece, Eosen ve Neojen arazilerinin çöktüğü 

ve üzerine Kuaterner alüvyonlarının geldiği anlaşılmaktadır (Ardos,1984:69). Başka 

bir ifadeyle, göl tabanının batıdaki sığ kesimi, zamanla dolarak Orhangazi ovasına 

dönüşmüştür. Ancak ovanın morfolojik özellikleri bu kadar basit değildir. Nitekim, 

ovanın topografik şartları daha detaylı olarak incelendiğinde, göl kıyısından (85 m.) 

başlayarak batıya doğru üç kademe halinde gelişmiş göl taraçaları gözlenmektedir. 

Bu taraçalar ilgili bölümde ayrıntılı olarak ele alınmıştır. 

 Orhangazi ovası genel olarak tarımsal açıdan yüksek bir potansiyel arzeder 

ve iklimin elverdiği ölçüde hemen her ürünün yetiştirilebileceği bir sahadır. Başta 

Orhangazi olmak üzere, havzadaki birçok önemli yerleşmenin kurulup gelişmesinde, 

ovanın sahip olduğu yüksek tarımsal potansiyel etkili olmuştur. Bununla birlikte, 

Orhangazi Ovası’nda günümüz itibariyle çeşitli sorunlar bulunmaktadır. Bu 

sorunlardan biri, özellikle göle yakın kesimlerde taban suyu seviyesinin yüksek 

olmasıdır. Bu nedenle belirtilen kesimlerde, yer yer tuzlanma meydana geldiği gibi, 

başta zeytin olmak üzere iyi gelir getiren ürünlerin ziraati yapılamamaktadır. Bir 

diğer problem, Orhangazi şehrinin ovaya doğru genişlemesi nedeniyle, verimli 

arazilerin tarımsal faaliyetlerde değerlendirilememesidir. Bunun yanında özellikle 

ovanın güney kesiminde kurulan sanayi tesisleri de benzer bir sorun meydana 

getirmektedir. Böylece, havzanın ekonomisinde temel rol oynayan zirai faaliyetlerin 
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yürütülebileceği verimli araziler, yanlış kullanım nedeniyle uygun bir şekilde 

değerlendirilememektedir.  

 

1.3.3.2. İznik Ovası 
İznik Gölü’nün doğusunda yer alan ova kuzeye ve doğuya doğru daralan bir 

şekil arzeder. Ova aynı zamanda, Çınarlık dere vadisi boyunca bir alüvyal taban 

düzlüğü formunda kuzeydoğuya doğru daralarak hafifçe yükselir. Tabanında 

Dereköy’ün de kurulmuş olduğu Çınarlık derenin alüvyal vadisiyle göl arasında 

uzanan ova, bu kesimde yaklaşık 9 km. genişliğe, 165 metrelik seviye farkına ve 

ortalama % 1’lik bir eğime sahip bulunmaktadır.   

İznik Ovası kuzeyden Paleozoik şist ve mermerlerin meydana getirdiği ve 

üzerinde çeşitli kademlerdeki aşınım yüzeylerinin bulunduğu platolarla, güneyden 

ise Avdan Dağı’nın göle bakan yamaçlarını oluşturan Paleojen volkanikleriyle 

sınırlanmaktadır. Ancak, doğudan gelen Çınarlık Dere ve Karadin Oluğu’nun geliştiği 

iki kesimde Kretase fliş ve konglomeraları boyunca devam etmektedir. Doğudaki 

Çınarlık derenin vadisini genişletmesinde, akarsuyun Kretase flişi ile Paleozoik 

mermerleri arasındaki faya yerleşmesinin de etkisi bulunmaktadır. Ovanın güney 

sınırının düz olması, diğer bir ifadeyle çizgisellik göstermesi, İznik-Mekece Fayının 

varlığına bağlıdır. (Foto 8) Ayrıca üzerinde Dırazali, Çamdibi ve Hocaköy’ün 

kurulmuş olduğu birikinti konileri, güneydeki Avdan kütlesinin sahip olduğu yüksek 

eğim değerlerinin etkisiyle meydana gelmiştir. Kavşak T. (717 m.) güneyindeki 

büyük birikinti konisi de dahil olmak üzere tüm koniler, ova-yamaç geçişindeki eğimi 

% 5’i bulan genç depoları oluştururlar.  

Yapılan sondaj etütlerine göre ova tabanını kaplayan Plio-kuaterner 

formasyonun kalınlığı, 80 m. ila 150 m. arasında değişmektedir. Bu formasyonun 

kalınlığı, ovanın kuzeybatısında 147 m., kuzeydoğusunda 110 m., güneydoğusunda 

85 m. ve güneybatısında ise 90 m. olarak tespit edilmiştir (D.S.İ., 1974:27-28). 

Alüvyonların altındaysa Eosen flişleri bulunmaktadır. Böylece sondajlardan, Eosen 

çökellerinden oluşan tabakaların ovanının tabanını meydana getirdiği, Kuaterner’e 

ait çökellerin ise bu tabakaları örttüğü anlaşılmaktadır.  

 Ovanın yeraltı suyu seviyesi, havzaya düşen yağış miktarı ve yeraltı suyunun 

kullanım durumuna göre değişmektedir. Böylece ovadaki yeraltı suyu seviyesi, yağış 

miktarının arttığı kış mevsimini takip eden Mart-Mayıs döneminde yükselirken, Eylül-

Kasım arasındaki devrede alçalmaktadır. Zira, yaz boyunca yağış miktarı minimum 
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düzeye indiği için ovadaki yeraltı suyunun beslenmesi durma noktasına geldiği gibi, 

yine bu dönemde tarım arazilerinin sulanmasında yeraltı sularından faydalanıldığı 

için, yaz sonunda yeraltı suyu en düşük seviyesine inmektedir. Diğer taraftan, yeraltı  

suyu seviyesinin yükseldiği Mayıs ve Haziran aylarında, göl seviyesinin de yüksek 

olması, yeraltı suyunun aynı zamanda gölün beslenmesinde de rol oynadığını 

göstermektedir. Yeraltı suyu tablasının ve tabaka eğimlerinin doğudan batıya, diğer 

bir ifadeyle İznik Gölü’ne doğru olması, gölün yeraltı suları tarafından beslenmesini 

olumlu yönde etkilemektedir.  

 İznik Ovası, sahip olduğu yüksek tarımsal potansiyel ve sulama imkânlarıyla 

başta zeytin olmak üzere, çeşitli meyve ve sebzelerin yetiştiriciliği için elverişli 

koşulları sunmaktadır. Ovanın özellikle doğu kesiminde seralar geniş bir yer 

kaplamaktadır. Ova, aynı zamanda araştırma sahamızın en büyük ikinci yerleşmesi 

durumundaki İznik şehrini de barındırmaktadır. İlgili bölümde ayrıntılı olarak ele 

alındığı gibi, zengin bir tarihsel geçmişi bulunan İznik şehrinin kurulup gelişmesinde, 

kuşkusuz çevresindeki bu verimli araziler önemli bir rol oynamıştır.   

 

1.3.3.3. Çakırca Ovası 
 İznik Gölü’nün kuzeydoğusundaki Çakırca Ovası, araştırma sahasının drenaj 

alanı en geniş akarsuyu olan Karasu Deresi tarafından taşınan alüvyonların göl 

kıyısında biriktirilmesiyle oluşmuştur. Ovanın doğu batı yönündeki genişliği 5.200 m., 

kuzey güney yönündeki genişliği ise yaklaşık 6.100 m.’dir.  Delta, akarsuyun sık sık 

yatak değiştirmesi nedeniyle, birkaç kısımda göle doğru girinti yapmıştır. Karasu 

Deresi önceleri İznik yönünde güneydoğuya doğru akmakta iken, sonradan yatağını 

güneybatıya çevirmiş ve delta buna göre şekillenmiştir. Akarsuyun bugün göle 

döküldüğü ağız kesimindeki basit delta formu hariç tutulursa, delta genel şekli 

itibariyle “küt delta” karakteri göstermektedir. Diğer taraftan bu kesimdeki kıyıların 

mevcut durumu, en hızlı progrodasyonun gölün kuzeydoğusunda gerçekleştiğini 

göstermektedir. Nitekim bu sahada önemli bir yer tutan bataklıklar, zamanla deltaya 

eklenerek genişlemesine sebep olmaktadır. Deltanın eğimi, kıyı çizgisi ile kuzeyde 

Karasu Deresi’nin ovaya açıldığı kesim arasında ortalama eğim % 1-2 civarındadır.  

 Çakırca kıyı ovası, araştırma sahamızda birim alandan en yüksek verimin 

alındığı kesimlere karşılık gelmektedir. Ara tarımın yoğun bir şekilde uygulandığı 

ovada yetiştirilen başlıca ürünleri zeytin, şeftali ve domates meydana getirmektedir. 
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Foto 8: Araştırma sahamızı doğu-batı doğrultusunda kateden Mekece-İznik-Gemlik Fayı, morfoloji üzerinde belirleyici bir rol 

oynamıştır. Fayın kuzeyindeki çöken blok Karadin Oluğunu ve içinde İznik Gölünün de yer aldığı depresyona karşılık gelirken; 

güneydeki yükselen blok platoluk ve dağlık saha halini almıştır. Yakın planda ise fay hattının güneyindeki yamaçların akarsular 

tarafından işlenmesi sonucunda gelişmiş olan tipik fay façetaları görülmektedir. 
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Ovaya adını veren ve göl kıyısında kurulmuş olan Çakırca yerleşmesinin yanı sıra, 

ova çevresindeki Orhaniye, Ömerli, Elbeyli ve İnikli köylerinin kurulup gelişmesinde 

de bu sahadaki verimli tarım arazilerinin varlığı etkili olmuştur.   

 

1.3.3.4. İznik Gölü kuzeyindeki kıyı ovası 
İznik Gölü’nün kuzey kıyıları boyunca, batıda Yeniköy’ün güneyinden 

başlayarak doğuda Çakırca Ovası’na kadar, şerit halinde bir kıyı ovası 

uzanmaktadır. Bu ovalık saha, Yeniköy-Keramet köyleri arasında doğuya doğru 

daralarak devam eder. Paleozoik şistlerin göl kıyısına yaklaştığı Keramet ve 

Boyalıca köyleri arasında iyice daralır, hatta kesintiye uğrar. Yeniköy-Keramet 

köyleri arasındaki bölümünün kuzeyinde üç kademe halinde göl taraçaları yer 

almaktadır. Bu taraçalar hafif dalgalı bir topografyayla temsil edilirler ve % 3 ila % 8 

arasındaki eğim değerleriyle güneye doğru alçalırlar. Taraçaların güneyinde ise 

eğimi yer yer % 3’e varan dar bir kıyı ovası gelişmiştir.  

Gölün kuzeyindeki bu ovalık sahada, Boyalıca köyü doğusundan itibaren 

Derbent Deresinin küt deltasına geçilir. Derbent Deresi, yatak değiştirerek iki farklı 

noktadan göle döküldüğü için delta üzerinde iki ayrı çıkıntı yer almaktadır. Deltanın 

kıyı çizgisiyle, akarsu vadisinin deltaya açıldığı nokta arasında yaklaşık 1.5 km.’lik 

mesafenin bulunması, gölde meydana gelmiş olan progrodasyonu göstermektedir. 

Bu kesimde kıyı boyunca gözlenen sazlık ve bataklıklar da göl kıyısının halen 

dolmakta olduğunu ortaya koymaktadır.   

İznik Gölü’nün kuzeyindeki düzlükler, havzadaki en verimli ziraat alanları 

arasında yer almaktadır. Sulamanın da kolayca gerçekleştirildiği bu kesimlerde, 

entansif tarım yöntemleri uygulanarak çok çeşitli meyve ve sebzelerin yetiştiriciliği 

yapılmaktadır. Bu düzlüklerin kuzeyinde, gerideki yamaçlara geçiş hattı boyunca 

kurulmuş olan Çakırlı, Üreğil ve Keramet köyleriyle, göl kıyısındaki Boyalıca köyü, 

sahip oldukları bu verimli araziler nedeniyle, havzadaki büyük yerleşmeler arasında 

yer almaktadırlar. 

 

1.3.3.5. Sölöz Deltası 
 İznik Gölü’nün güneybatısında yer alan delta, depresyonun ikinci büyük 

akarsuyu olan Sölöz Deresi’nin güneydeki Bayırköy Boğazı’ndan çıktıktan sonra, 

taşıdığı alüvyonları göl kıyısında biriktirmesiyle meydana gelmiştir. Sölöz Deltası, 
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Kuzey Anadolu Fayı’nın aktif segmentleri tarafından sınırlandığından, “fay önü 

yelpaze deltası”, diğer bir ifadeyle “fan-delta” karakteri taşımaktadır.  

Bu fan-deltanın eğimi taç kısmında % 8’i bulurken, kuzeyde göle doğru 

yaklaştıkça % 1’e kadar düşer. Delta, şekil itibariyle basit delta özelliği gösterir. 

Deltanın Sölöz Burnu’nun doğusunda kalan bölümü, batı kıyısına oranla daha düz 

ve uzundur. Sölöz Deresi bugün deltanın orta kısmından göle dökülmektedir. Ancak 

doğu kıyılarda terkedilmiş yatakların bulunması, akarsuyun daha önce deltanın doğu 

bölümünü kat ettiğini göstermektedir.  

 Deltanın oluşturduğu kıyı ovası, güneyde Sölöz Köyü ile kuzeyde Sölöz 

Burnu arasında yaklaşık 3.100 m.’lik bir progradasyonu gösterir. Bu progradasyon 

günümüzde özellikle kış aylarında devam etmekte, yaz dönemindeyse gerek akarsu 

havzasının daha az yağış alması, gerekse bu dönemde dere suyunun sulamada 

kullanılmasından dolayı çok yavaşlamaktadır. Muhtemelen, yelpaze deltanın gelişimi 

Pleistosen’in nemli iklim koşulları altında daha hızlı bir şekilde gerçekleşmiştir.  

Ayrıca delta gelişiminde, deltanın doğusundan ve batısından göle karışan diğer 

akarsuların taşıdığı malzemenin de katkısı olmuştur.  

 Genellikle zeytinliklerle kaplı bulunan delta üzerinde yerleşim birimi 

bulunmamaktadır. Boğaza doğru sokulan delta gerisindeki düzlüklerden dolayı bu 

kesim, havzada zeytinliklerin bir bütün olarak güneye doğru en fazla ilerleyen 

sahalara karşılık gelmektedir. Dutluca, Heceler ve Sölöz köyleri delta gerisindeki 

konilerin taç kısımlarında kurulmuşlardır.    

 

1.3.3.6. Karadin Oluğu 
 İznik Gölü’nün doğusunda, Çiçekli köyü civarından başlayarak BGB-DKD 

yönünde yaklaşık 16.5 km. uzanan ve Ericek köyü kuzeyinde sona eren Karadin 

Oluğu, sağ-yanal doğrultu atımlı İznik-Mekece Fayı’na bağlı olarak gelişmiştir 

(Barka, 1993:15; Emre vd, 1997:56; Yazıcı Çapuk, 1999:138). Ağırlıklı olarak Üst 

Kretase flişleri arasında izlenen bu fayın etkisiyle, GGB yönünde bir akarsu gelişmiş 

ve zamanla yatağını genişleterek bir olgun vadi meydana getirmiştir. Karadin Oluğu 

tabanının, doğu ve batı sınırları arasında yaklaşık olarak 150 metrelik seviye farkı 

bulunmaktadır ve yatak eğimi % 1 ila % 3 arasındadır. Ancak alüvyal tabanın kenar 

kısımlarında eğim değerleri yer yer % 8’e çıkmaktadır. Oluğun genişliği yaklaşık 

200m. ile 1700 m. arasında değişmektedir. Yamaç ova geçişinde birikinti konilerinin 

sıralandığı oluğun kuzey kesimi güney kesimine oranla daha yüksektir. Diğer 
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taraftan, Çerkeşli köyü güneybatısında görüldüğü gibi, tabandan yüksekte kalmış, 

yatağında alüvyon bulunan asılı vadilerin yer alması, oluğun güney kesimindeki 

drenaj bozulmalarını göstermektedir. 

  Karadin Oluğunun tabanında bugün bu olgun vadinin oluşumunu 

sağlayabilecek bir akarsu mevcut değildir. Dolayısıyle, bu alüvyal tabanın 

gelişiminde, oluğun kuzey ve güney yamaçlarından kaynağını alan ve ana akarsuya 

karışan tâbilerin etkisi de göz önünde bulundurulmalıdır. Kuşkusuz, gerek bu oluk 

tabanından akan Ana Dere, gerekse bu akarsuya kuzey ve güneyden katılan yan 

kollar, Pleistosen’in plüvyal devrelerinde daha yüksek bir debiye ve çok daha fazla 

malzeme taşıyabilecek enerjiye sahip olduklarından, alüvyal tabanın oluşumunda 

etkin bir rol oynamışlardır. Bunun yanında, Karadin köyünün de üzerinde kurulmuş 

olduğu birikinti konilerinin oluğun kuzey kenarı boyunca sıralanması, kuzeyde daha 

güçlü akarsuların bulunduğunu işaret etmektedir.  

 Bu alüvyal vadi tabanının meydana gelişinde, önceleri doğudan batıya doğru 

akmakta olan Sakarya Nehri’nin rol oynadığını savunan görüşler (Tanoğlu ve Erinç, 

1956) bulunmasına karşın, tarafımızca yapılan incelemelerde belirtilen görüşü 

destekleyen herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. 

Karadin Oluğu’nun doğu ucunda, çapı 500 metreyi bulan kabaca yarım daire 

şekilli bir çanak bulunmaktadır. Batısına bir set inşa edilerek gölet haline getirilen bu 

çanak, oluk tabanındaki tarım arazilerinin sulanmasında kullanılmaktadır.   

 İnceleme alanındaki diğer alüvyal düzlüklerde olduğu gibi, tarımsal açıdan 

elverişli koşullara sahip bulunan Karadin Oluğu’nun, batı kesiminde zeytin üretimi 

hakim iken, doğuya doğru Kaynarca köyünden itibaren meyve ve sebze üretimi ön 

plandadır. Ovanın büyük bir bölümünde sulamalı tarım yapılmaktadır. Diğer taraftan, 

Karadin Oluğun bazı kesimlerinde drenaj yetersizliğinden dolayı taban suyu 

yüksektir. Bu sahalarda ziraat büyük ölçüde sınırlandığı için, meralar yaygınlık 

kazanmaktadır.   

  

1.3.3.7. Kalem Dere alüvyal taban düzlüğü 
 750-800 m.’lik yükseltilerde bulunan bu taban düzlüğü, kuzeyindeki 

Paleozoik şistleri ve güneyindeki Kretase flişleri arasında gelişmiştir. Ovanın 

meydana gelmesinde kendi uzanışlıyla paralellik gösteren kabaca KD-GB yönlü bir 

fayın da etkili olduğu görülmektedir. Nitekim ovanın kuzeyinde yükseltinin bir anda 
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artmasıyla dağlık sahaya geçilmesinde, aşınmaya karşı dirençli olan Paleozoik 

şistlerinin yanı sıra, bu fayın da etkisi bulunmaktadır.   

 Kalem Dere alüvyal taban düzlüğü, su bölümü çizgisi esas alındığında İznik 

Gölü havzasının dışında kalmaktadır. Ancak ova çevresinde kurulmuş olan 

Oğulpaşa, Adliye, Ağlan ve Hisarcık köyleri, beşeri faaliyetler açısından İznik 

Depresyonu’ndaki yerleşmelerle yakın ilişkiler içinde olduğundan, bu anlamda İznik 

Gölü havzasıyla bir bütünlük oluşturmaktadır. Bu nedenle, çevresindeki yerleşmeler 

gibi Kalem Dere alüvyal taban düzlüğü de inceleme alanımıza dahil edilmiştir.  

 Kalem Dere alüvyal taban düzlüğünün genişliği 400-2200 metre arasında 

değişirken, KD-GB doğrultusundaki uzunluğu 7 km.’yi aşmaktadır. Ova tabanın 

ortalama eğimi % 1 ila % 3 arasındadır. 800 metrenin üzerinde bir yükseltiye sahip 

olması nedeniyle, ovada yetiştirilen tarım ürünlerindeki çeşitlilik azdır. Ovada, tahıl 

ve az miktarda sebze üretimi yapılmaktadır. Fakat buradaki esas faaliyet 

hayvancılıktır. Ova aynı zamanda kontakt hattına karşılık geldiği için su kaynakları 

bakımından zengindir ve suyun varlığına bağlı olarak gelişen çayırlar hayvancılık 

için oldukça elverişli koşullar sunmaktadır.  

 

1.3.3.8. Diğer alüvyal taban düzlükleri 
 İznik Depresyonu’nda alüvyal birikimin gözlendiği diğer olgun vadi tabanları, 

kuzeydoğudaki plato sahasında bulunan küçük düzlüklerdir. Bunlardan biri, Sıcak 

Dere’ye karışarak İzmit Körfezi’ne dökülen Hekimpınar Deresi’nin alüvyal vadi 

tabanıdır. Hacıosman ve Kutluca köylerinin kurulduğu bu düzlük, en geniş yerinde 

bile 500 m.’yi aşmayan dar alüvyal şerit şeklinde, GB-KD doğrultusunda gelişmiştir. 

Bu kesimdeki kırık sistemlerinin uzanış doğrultularıyla Hekimpınar Deresi’nin vadi 

kuruluşu ve dolayısıyle alüvyal dolgu düzlüğü arasındaki paralellik, akarsuyun kırık 

sistemleri doğrultusunda yatağını kazmasıyla alüvyal bir düzlüğün oluşumunu 

sağladığını göstermektedir. Tamamen Paleozoik şistler üzerinde gelişmiş olan bu 

vadi tabanının seviye farkı 100 m. civarında olup ortalama eğim % 1’dir.  

 Karasu Deresi’nin bir kolunu oluşturan Çandarlı Dere vadisinde gelişmiş olan 

ve üzerinde Çandarlı köyünün bulunduğu taban ise GB-KD yönünde uzanmaktadır. 

Bu taban düzlüğündeki seviye farkı 50 m. civarında olup, kuzeydoğu yönüne doğru 

% 1’den daha düşük bir eğimle alçalmaktadır. Bu taban düzlüğü Paleozoik şistler ile 

Paleojen volkanikleri arasında gelişmiştir ve bu kesimde kabaca yatağın uzanış 

doğrultusunda bir fay bulunmaktadır. Vadinin batı yamacını andezit, trakit ve bazalt 
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bileşimindeki volkanikler, doğu yamacında şistler mostra vermektedir. Böylece 

tabanın oluşmasında etkin olan kırık sisteminin, aynı zamanda iki farklı litolojik 

birimin kontağını meydana getirdiği anlaşılmaktadır. Diğer taraftan, bu durum alüvyal 

dolgu düzlüğünün, farklı litolojik birimlerin kontakt noktasında oluşmuş, subsekant 

bir kenar depresyonu özelliğine sahip olduğunu göstermektedir.  

Bir diğer dar alanlı alüvyal dolgu düzlüğü ise, üzerinde Sansarak köyünün 

bulunduğu, kabaca üçgen şeklindeki vadi tabanıdır. Pilav T. (1260 m.)‘den 

kaynaklarını alan Kiremitlik Deresi vadisinde meydana gelmiş olan bu düzlük de, 

Paleozoik şist ve mermerleri arasındaki kontakt boyunca gelişmiştir. Ayrıca 

Sansarak köyünün güneybatısında ise Trias metamorfikleri tabanı sınırlamaktadır. 

Seviye farkının 50 m. civarında olduğu vadi tabanı, kuzeye doğru % 1’lik eğime 

sahiptir. Kiremitlik Deresi, bugün Karasu Deresi drenaj sistemine dahil olmakla 

birlikte, önceleri Elbeyli köyü mezarlığı mevkiinden geçerek göle dökülen, eski bir 

akarsuyun kaynak koluna karşılık gelmektedir. Hidrografya bahsinde de açıklandığı 

gibi, Elbeyli köyü yönünde akmakta olan bu akarsu, Gürmüzlü köyü 

güneydoğusunda yaklaşık 550 metre seviyelerinde Karasu Deresi tarafından 

kapılmıştır. Nitekim, Elbeyli köyü civarındaki depolar, daha önce buradan büyük bir 

akarsuyun geçtiğini göstermektedir.  

 Bu tabanın kuzeydoğusunda ise üzerinde Elmalı köyünün yer aldığı dar ve 

uzunlamasına gelişmiş bir alüvyal dolgu sahası daha gözlenir. Bu alüvyal taban da 

Sansarak civarındaki alüvyal vadi tabanı gibi kapma sonucu Karasu Deresi’ne 

bağlanmıştır. Tabanın seviye farkı 200 m. civarında olup yatağın ortalama eğimi % 

2’dir. Bu alüvyal taban tamamen Paleozoik şistler üzerinde gelişmiştir ve genişliği 

Elmalı köyü civarındaki 500 metreyi bulmaktadır. Genellikle mera olarak kullanılan 

ve yaklaşık 700-800 m. seviyelerinde gelişmiş olan bu düzlükler üzerinde tahıl 

yetiştiriciliği de yapılamaktadır.  

 

1.3.3.9. Göl taraçaları 
İznik Gölü’nün çevresinde çeşitli seviyelerde gözlenen taraçalar, havzanın 

morfolojik özellikleri açısından ayrı bir yere sahip bulunmaktadır. Göl taraçaları 

Pleistosen’deki göl seviyesi değişimlerini gösterecek şekilde, farklı kademelerde 

bulunurlar. Örneğin Orhangazi Ovası’nda, göl taraçaları kıyıdan başlayarak batıya 

doğru üç kademe halinde gözlenmektedir. Bu taraçalar 5-10 metrelik seviye 

farklarıyla birbirlerinden ayırt edilirler. Orhangazi şehrinin üzerinde kurulduğu yüksek 
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kademe 115-120 m.’lik göl taraçasına karşılık gelirken, 105-110 m. taraçası bir eğim 

dikliğiyle üst taraçadan ayrılır. Alt kademe ise 95 m. yükseltiden başlar ve hafif bir 

eğimle göle doğru alçalır (Tanoğlu ve Erinç, 1956:24). 

Orhangazi kuzeydoğusunda göle doğru alçalan kademeler halindeki taraça 

dolguları Neojen’den daha yeni olan kum ve konglomeralardan oluşur (Chaput, 

1974:174). Burada marnlı killerin iyi tabakalaşma göstermesi bunların bir göl deposu 

olduğunu ve Pleistosen’deki İznik Gölü’ne ait olduklarını ortaya koyar (Tanoğlu ve 

Erinç, 1956:23-24). 

 İznik Gölü’nün kuzeyinde, Boyalıca köyü batısı ile Orhangazi’nin kuzeybatısı 

arasındaki taraçalar ise ilk kez Ardel (1954) tarafından tespit edilmiştir. Bu taraçalar 

Keramet-Çakırlı ve Çakırlı-Üreğil arasındaki sahada birbirlerinden dikliklerle ayrılan 

üç kademe oluştururlar ve kuzeydeki Karlık Dağı’ndan kaynaklanan küçük derelerle 

yarılmışlardır. Bilgin, gölün kuzeybatı kesiminde dört ayrı taraça kademesinin 

mevcut olduğunu belirtmektedir (Bilgin, 1967:136). Bu kademeler, 85-90 m. 

yüksekliğe sahip bugünkü kıyı düzlüğünü takiben, 95-100, 105-110, 120-135 ve 

145-170 metre seviyelerinde yer alırlar.  

Arazide yaptığımız ölçümlerde, Yeniköy güneyinde yer alan üst taraça 

seviyesinin 148 m. olduğu ve istifinin tektonik hareketlere bağlı olarak yaklaşık 15°  

kadar çarpıldığı tespit edilmiştir. Bu sahadaki bir istif yarmasından alınan örnek, tane 

boyu analizlerine tâbi tutulmuş ve kaba kum-silt boyutlu tanelerin egemen olduğu 

tespit edilmiştir. Ayrıca mikroskop altında yapılan mineral tanımlamasında, bu 

istiften alınan numunenin % 95 oranında silis kumu içerdiği ortaya çıkmıştır. Arazi 

gözlemlerinde makrofosil veya kavkıya rastlanmadığı gibi laboratuarda yapılan 

mikroskop incelemesinde de herhangi bir organik kalıntı ve mikrofosil tespit 

edilmemiştir. Ayrıca taraça deposunda gözlemlediğimiz kuvvetli çarpılma, deponun 

oluştuktan sonra yükselmeye maruz kaldığını, dolayısıyle İznik Gölü’nün 

Pleistosen’de bu seviyeye ulaşmamış olabileceğini işaret eder.  

Gölün kuzeydoğu kesiminde Çakırca Ovası’nda bulunan göl taraçaları, 

Karasu Deresi yatağının çevresinde 95-100, 105-110 ve 120-130 metre 

seviyelerinde kademeler halinde uzanırken, daha kuzeyde alçak platoya geçiş 

sahasında 145-160 metreler arasında ise parçalar halinde gözlenirler 

(Bilgin,1967:135).  
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Foto 9: Orhangazi Ovası’nın kuzeybatısındaki taraça kademeleri. Bu taraçalar 

üzerinde verimli ziraat alanların bulunmasının yanı sıra, yakın plandan da 

anlaşılacağı üzere geçirimli olduklarından sulamalı tarıma son derece elverişlidirler.  
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Depresyonun güneybatı köşesinde de geniş kademeler halinde taraçalar 

gözlenmektedir. Gedelek köyü yakınlarında, Yalova-Bursa karayolunun geçtiği 

kesimdeki eski göl depoları Chaput (1974) tarafından tespit edilmiştir. Çok ince 

kumlarla beraber, tabakalaşmış sarımtırak marnlar, yuvarlanmış küçük çakıllar ve iri 

kumlardan oluşan depo alüvyonla örtülüdür (Chaput,1974:174). Bu kesimdeki 

taraçalarda, üstteki kademe 125-130 m., diğer iki kademe ise 105 m. ve 95 m. 

seviyelerdedir (Tanoğlu ve Erinç, 1956:24). 

 Sölöz Deltası dışında, gölün güney kıyısındaki düzlükler çok dar olduğundan 

taraça seviyelerine sınırlı alanlarda rastlanır. Bu taraçaların yüksekliğinin Gölyaka 

köyü civarında 95-110 m. arasında olduğu tespit edilmiştir (Tanoğlu ve Erinç, 

1956:24). Bu kesimde, gölün kuzeyinde geniş sahalar kaplayan taraçaların 

karşılıklarının gözlenmemesi, bunların akarsuların oluşturduğu birikinti konileri ile 

örtülmüş olabileceğini gösterir. Ayrıca bu kesimde uzanan Gürle-Avdan kütlesinin 

güney yamaçlarının yüksek eğime sahip olması da taraça oluşumunu engellemiş 

olmalıdır. 

 Sonuç olarak İznik Gölü çevresinde gözlenen göl taraçaları için farklı seviye 

tanımlamaları mevcuttur. Kuşkusuz bu istifler gölün Pleistosen’deki seviye 

değişimlerinin birer göstergesi durumundadır. Ancak GPS kullanarak yaptığımız 

seviye ölçümlerinde, 150 m.’nin üzerinde taraça depolarına rastlanmamıştır. Ayrıca 

istiflerin göl çevresinde seviye uyumu göstermemeleri ve Yeniköy güneyinde 

görüldüğü üzere bir yönde kuvvetle çarpılmış olmaları bunların tektonik 

hareketlerden etkilendiklerini ortaya koyar. Dolayısıyle taraçaların sadece mevcut 

yükselti değerlerine dayanarak İznik Gölü’nün Pleistosen’deki seviye değişimleri ve 

yayılış sahasının belirlenmesi gerçeği yansıtmayabilir.  

 Göl çevresindeki taraçalar, verimli ziraat alanlarını barındırmaları nedeniyle 

beşeri faaliyetler açısından büyük bir önem arzederler. Gerçekten, birkaç kademe 

halinde gelişmiş olan taraçalar, alüvyal toprakları barındırmalarının yanı sıra, hafifçe 

eğimli olmalarından dolayı, özellikle sulamalı tarımın yapıldığı sahalarda gereken 

drenaj koşullarına da sahip bulunmaktadırlar. Böylece, ovaların alçak kesimlerinde 

görülen, taban suyu seviyesinin yüksekliği ve tuzlanma gibi problemler taraçalarda 

söz konusu değildir. Dolayısıyle, taraçalar üzerindeki verimli araziler, iklimin elverdiği 

ölçüde hemen her türlü mahsulün yetiştirilmesine olanak sağlamaktadır. (Foto 9) 

 Taraçaların üst kademelerinde, 15 yıl öncesine kadar tahıl üretimi ve 

bağcılık, alt kademelerinde zeytin ve sebze bahçeleri egemen durumdayken; 
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günümüzde taraçaların tamamına yakını zeytin yetiştiriciliğine ayrılmıştır. Bunun 

yanı sıra, Üreğil, Çakırlı ve Keramet köylerinin güneyinde ve Çakırca Ovasındaki 

kademlerde olduğu gibi, şeftali, elma ve kiraz gibi meyvelerle, başta domates olmak 

üzere çeşitli sebzeler yetiştirilmektedir. Taraçalar, sahip oldukları elverişli koşullar 

nedeniyle, ara ziraatın yapıldığı başlıca arazileri de meydana getirmektedir. Sonuç 

olarak taraçaların, inceleme alanımızdaki en önemli ekonomik faaliyet olan ziraat 

üzerinde, hayati derecede öneme sahip bulunduğunu ifade etmek mümkündür. 

 
1.4. İKLİM ÖZELLİKLERİ 
 Herhangi bir sahada beşeri ve ekonomik faaliyetleri etkileyen doğal 

faktörlerden biri de iklim koşullarıdır. İklim; yerşekilleri, su kaynakları, toprak tipleri 

ve bitki örtüsü gibi doğal çevre özelliklerinin oluşumunda rol oynamasıyla beşeri ve 

ekonomik faaliyetleri dolaylı yönden etkilerken; başta tarım olmak üzere, sanayi, 

turizm ve ulaşım gibi ekonomik faaliyetler ile nüfus dağılışı, nüfus yoğunluğu, 

yerleşme özellikleri ve mesken tipleri gibi beşeri faaliyetleri direkt olarak 

etkilemektedir. Çalışmanın bu bölümünde iklim özellikleri, yukarıda işaret edilen 

etkileri göz önünde bulundurularak ele alınmaya çalışılmıştır.  

 Ülkemiz genel olarak subtropikal yağışlı makroklima tipi olan Akdeniz 

İklimi’nin etkisi altındadır. Bu iklimin genel karakterini temelde Tropikal ve Polar hava 

kütlelerinin mevsimlere göre yer değiştirmesi ve bunlar arasında Polar Cephe 

boyunca meydana gelen cephesel hareketlerin mevsimlere göre değişen etki 

sahası, şiddeti ve frekansı belirlemektedir (Akyol, 1945: 7). Marmara Bölgesi’nin 

güneydoğu kesiminde bulunan inceleme alanımız esas olarak, Akdeniz ve 

Karadeniz iklimlerinin geçiş tipi niteliğindeki Marmara İklimi koşullarını 

yansıtmaktadır.  

Bilindiği üzere iklim elemanlarının zaman ve alan içinde gösterdiği değişim; 

sahanın konumu, hava kütlelerinin genel dolaşım özellikleri ve coğrafi özelliklere 

bağlı olarak oluşan termik ve dinamik şartlarla yakından ilişkilidir. Marmara Bölgesi 

ve bu arada inceleme alanımız, güneydeki subtropikal kuşak ile ılıman kuşak 

arasında bulunduğundan her iki kuşakta meydana gelen hava kütlelerinden 

etkilenmektedir. İnceleme sahamızda hava şartlarını, Ekim ayı sonundan başlayıp 

Mayıs’a kadar süren bir dönemde, farklı bölgelerden gelen hava kütlelerine bağlı 

cephe sistemleri ve alçak basınç oluşumları belirler. Orta ve Doğu Avrupa’dan soğuk 

havanın (mP ve cP) Doğu Akdeniz’e geçişi ile oluşan cephe sistemlerine bağlı alçak  
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basınç merkezleri, Kuzey Ege üzerinden Karadeniz’e doğru hareket eğilimi gösterir 

(Koçman, 1993: 2). Ilık, nemli ve kararsız karakterde olan Maritim Polar (mP) hava 

kütlesi (Erinç,1984:166) inceleme alanımıza batı, kuzeybatı ve zaman zaman da 

güneybatıdan sokulur. Genellikle bir soğuk cephenin arkasından gelen Maritim Polar 

hava kütlesinin etkili olduğu dönemde, bulutlu bir gökyüzüyle birlikte bol yağışlar 

görülür (Türkeş,1990). Dolayısıyle inceleme alanımız bu devrede yağışlı bir karakter 

kazanır. 

 Çok düşük miktarda nem içeren Kontinental Polar (cP) hava kütlesinin etkili 

olduğu dönemlerde ise gökyüzü genellikle bulutsuzdur. Araştırma sahamızın da 

içinde yer aldığı Kuzeybatı Anadolu’da etkili olan en soğuk hava kütlesi 

durumundaki Kontinental Polar hava kütlesinin hakim olduğu dönemde düşük 

sıcaklıklarla kar yağışları dikkati çekmektedir (Koç, 2001: 53). Çok soğuk olan 

Kontinental Polar hava kütlesinin baskını sırasında, Türkiye’nin Akdeniz kıyıları 

dışında kalan bölgelerinde ve bu arada inceleme sahamızda hava sıcaklıkları 0 °C’ 

nin altında gerçekleşir (Koçman, 1993: 2) ve bu dönemlerde don olayı görülür. Bu 

hava kütlesi diğer hava kütleleriyle karşılaştığında sağanak yağışlar ve kar 

yağışlarına neden olur. 

Mayıs ayından Ekim ayına kadar süren sıcak dönemde araştırma sahamız 

üzerinde genellikle güneydeki hava kütleleri etkili olmaktadır. Bu dönemde artan 

sıcaklıklarla beraber kutbi hava kütleleri kuzeye doğru çekilirken bunların yerini, 

kökeni güneyde olan subtropikal hava kütleleri almaktadır. Bunlardan Kontinental 

Tropikal hava kütlesi, sıcak dönemde Türkiye genelini ve bu arada inceleme 

sahamızı en fazla etkileyen hava kütlesi durumundadır. (Koç, 2001: 42) Bu hava 

kütlesinin etkili olduğu dönemlerde açık bir gökyüzü dikkati çeker ve hava kütlesi 

kararlı bir özelliğe sahip olduğundan yağış bırakmaz. Yaz döneminde etkili olan bir 

diğer hava kütlesi ise Denizel Tropikal (mT) hava kütlesidir. Türkiye’ye batı ve 

kuzeybatı yönlü akımlarla ulaşan denizel kökenli bu  hava kütlesi, (Koçman, 1993: 2) 

Orta Avrupa ve Balkanlardan geçerken değişime uğrar ve karasal bir nitelik kazanır. 

Böylece bu hava kütlesinin etkili olduğu dönemlerde yağış görülmez. İnceleme 

sahamızı sıcak dönemde zaman zaman Denizel Polar (mP) hava kütlesi de 

etkilemektedir. Yaz aylarında serinletici nitelikteki  kuzey sektörlü rüzgarlar öncelikle 

bu hava kütlesinin sokuluşunu ifade etmektedir. Diğer taraftan, Denizel Polar ve 

Karasal Tropikal hava kütlelerinin birlikte etkili olduğu durumlarda cephe sistemleri 
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meydana gelmekte ve buna bağlı olarak inceleme alanımız bu dönemlerde sağanak 

yağışlara maruz kalabilmektedir.   

Yazın Tropikal hava kütlesinin etkisi altında sahada cephe çözülmesi şartları 

hakim olurken, kışın polar cephenin saha üzerinde seyretmesine bağlı olarak 

gelişen cephesel faaliyetlerle yağışlar oluşur. Ayrıca inceleme alanımız ve çevresi 

kış mevsiminde Akdeniz üzerindeki Akdeniz cephesinden doğan gezici alçak 

basınçların etki alanına girdiği zamanlarda da bol yağış alır (Koçman, 1993). 

 İnceleme alanımızdaki iklim özelliklerinin oluşumunda, hava kütlelerinin yanı 

sıra yerşekillerinin de önemli etkisi vardır. İnceleme sahamızın en alçak ve en 

yüksek yerleri arasındaki yükselti farkının 1200 m. civarında olması, saha içinde 

yükseltiye bağlı olarak sıcaklık ve yağış şartlarında farklılık doğurmaktadır. İnceleme 

alanımızdaki alçak sahalar durumundaki ovalar ve vadi tabanları ile bunların 

çevresinde yüksek sahalara geçiş özelliği gösteren platolar ve nihayet yüksek 

kesimleri meydana getiren dağlık sahalar arasında, yükselti farkının yol açtığı 

günlük, aylık ve yıllık sıcaklık değişimleri dikkat çekici özellikler taşımaktadır.  Diğer 

taraftan özellikle kuzeye bakan yamaçlar,  nemli hava kütlelerine maruz kaldığı için 

daha fazla yağış almaktadır. Nitekim, inceleme alanımızdaki yağış ve sıcaklığın 

dağılışını gösteren haritanın çiziminde, yükselti ve bakı şartları dikkate alınmıştır.  

 İklimin beşeri faaliyetler üzerindeki etkilerini daha net bir şekilde ortaya 

koyabilmek için çalışmanın bu bölümünde iklim elemanları tek tek ele alınmaya 

çalışılmıştır. Bu amaçla inceleme sahamız içinde yer alan İznik ve Orhangazi 

meteoroloji istasyonlarının verilerinden faydalanılmıştır. Her iki istasyon da “Küçük 

Klima İstasyonu” niteliğindedir. Bunlardan 40°26’ Kuzey Enlemi ile 29°44’ Doğu 

Boylamı üzerinde bulunan ve deniz seviyesinden yüksekliği 90 m. olan İznik 

meteoroloji istasyonu 1974 yılında kurulmuştur. 40°30’ Kuzey Enlemi ile 29°19’ 

Doğu Boylamı üzerinde bulunan Orhangazi Meteoroloji İstasyonu ise 1976 yılında 

kurulmuştur. Bu istasyonun deniz seviyesinden yüksekliği 125 m.’dir. Belirtilen 

istasyonlarda rasat süreleri, iklim elemanlarına göre değiştiği gibi, istasyondan 

istasyona da fark göstermektedir. İstasyonların ölçüm yaptıkları iklim elemanlarına 

ilişkin veriler, sağlıklı bir iklim değerlendirmesi yapabilecek kadar uzundur. Ancak bu 

istasyonların havzanın geneline ait özellikleri yansıtmaması, istasyon verilerinin 

yükselti kademelerine göre enterpole edilerek kullanılması zorunluluğunu 

doğurmuştur. 
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1.4.1. Sıcaklık şartları 
İklim elemanlarından biri olan sıcaklık, beşeri ve ekonomik faaliyetler 

üzerinde etkili olan en önemli faktörlerdendir. Özellikle tarımsal faaliyetlerin yıl 

içindeki başlangıç ve bitiş dönemlerini, yetiştirilen ürünlerin çeşitlerini ve bu ürünlerin  

sahadaki mekansal dağılışını belirleyen başlıca faktördür.  

İnceleme alanımızdaki sıcaklık şartlarının belirlenmesinde İznik Meteoroloji 

İstasyonu’nun 1974-2001 yılları arasındaki 27 yıllık verileri ve Orhangazi Meteoroloji 

İstasyonu’nun 1976-1996 yılları arasındaki 20 yıllık verileri kullanılmıştır.  

Bu veriler kuşkusuz inceleme alanımızın tamamı için geçerli olmayıp, bakı ve 

yükseltiye göre farklılıklar göstermektedir. Bu nedenle sıcaklığın dağılışını gerçeğe 

daha yakın değerlere ulaştırmak amacıyla enterpolasyon metodu uygulanmıştır. Bu 

metodun uygulanmasında her iki istasyonun verileri de kullanılmaya çalışılmıştır. 

Enterpolasyon yöntemiyle çizilen sıcaklık dağılış haritası, inceleme alanımızdaki 

sıcaklık dağılışını tam anlamıyla yansıtmamakla birlikte, sıcaklığın yükseltiye bağlı 

olarak değişimini ortaya koyması bakımından yarar sağlamaktadır. İnceleme 

alanımızın yükselti değerleri yaklaşık 80 m. ile 1.282 m. arasında değişmektedir ve 

böylece saha genelinde 1200 m.’yi aşan bir yükselti farkı bulunmaktadır. Yükselti 

arttıkça sıcaklığın her 100 metrede 0,5 ºC azaldığı dikkate alınırsa, inceleme 

alanımızın en alçak ve en yüksek kesimleri arasında yaklaşık 6 ºC’ lik bir sıcaklık 

farkı ortaya çıkmaktadır. Bu fark diğer iklim elemanlarıyla birlikte beşeri faaliyetler 

üzerinde etkisini göstermektedir. Nitekim, sıcaklık faktörü özellikle ziraat hayatı 

bakımından büyük bir önem taşımaktadır. Havzanın alçak kesimlerinde üretimi 

gerçekleştirilen başta zeytin olmak üzere pek çok meyve ve sebze türü, yükseltiye 

bağlı olarak sıcaklık değerlerindeki azalmadan dolayı, yetişme imkanı 

bulamamaktadır. Bunun yanı sıra İznik Gölü çevresindeki taban düzlüklerinde, ziraat 

hayatı yıl boyunca devam ettiği halde, havzanın yüksek kesimlerinde kış 

dönemindeki sıcaklık ortalamalarının düşük olması nedeniyle zirai faaliyetlerde 

kesinti söz konusudur.  

 

1.4.1.1. Yıllık ortalama sıcaklıklar 
 Yararlandığımız meteoroloji istasyonlarının verilerine göre yıllık ortalama 

sıcaklık İznik’te 14.4 ºC, Orhangazi’de 14.1 ºC’ dir. Böylece yıllık ortalama sıcaklıklar 

bakımından inceleme alanımız ve yakın çevresi, yıllık ortalaması 10 – 20 ºC 

arasında değişen, Ilıman İklim Kuşağı’na dahil olmaktadır. İki istasyonun yıllık 
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ortalama sıcaklık değerleri arasında 0,3ºC gibi çok düşük bir fark bulunmamaktadır. 

Orhangazi Meteoroloji İstasyonu’nun İznik Meteoroloji İstasyonu’na göre 35 m. daha 

yüksekte bulunduğu da dikkate alınırsa bu fark iyice önemsizleşmektedir. Her iki 

istasyonun da benzer şartlara sahip bir mekanda bulunması sıcaklık farkının bu 

kadar az olmasına neden olmuştur. İnceleme alanımızda, yüksek plato sahası ve 

dağlık saha gibi yükseltinin arttığı kesimlerde, yıllık ortalama sıcaklık değerleri 

azalmaktadır. (Şekil 8) Böylece İznik Gölü kıyıları baz alınarak kuzeye ve güneye 

doğru gittikçe yıllık ortalama sıcaklık değerlerinde düşüş görülmektedir. 

 

1.4.1.2. Mevsimlik ortalama sıcaklıklar 
İnceleme alanımızdaki meteoroloji istasyonlarının mevsimlere göre sıcaklık 

ortalamalarını gösteren tablo 1 incelendiğinde, yaz ve sonbahar mevsimlerindeki 

ortalama sıcaklıkların yıllık ortalama sıcaklık değerlerinden yüksek, kış ve ilkbahar 

mevsimlerine ait ortalama sıcaklıkların ise yıllık ortalama sıcaklık değerlerinden 

daha düşük olduğu görülmektedir. Her iki istasyonda da yaz sıcaklıkları 22 ºC’nin 

üzerinde iken, kış mevsimi ortalama sıcaklıkları 5 ºC’nin altına düşmemektedir. 

Böylece kış mevsiminde, İznik Depresyonu’nun alçak kesimlerinde, düşük 

sıcaklıklara duyarlılığı bulunan pek çok ürün yetişebilme imkanı bulmaktadır. 

Tablo 1 : İznik ve Orhangazi’de ortalama sıcaklıkların mevsimlere göre dağılışı 

M  E  V  S  İ  M  L  E  R  

İSTASYON KIŞ İLKABAHAR YAZ SONBAHAR 
İznik 7.0 12.8 22.2 15.4 
Orhangazi 5.7 12.5 22.9 15.2 
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Şekil 7: İznik ve Orhangazi’de mevsimlere göre ortalama sıcaklıklar  
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Şekil 8: İznik Depresyonu ve yakın çevresinde yıllık ortalama sıcaklıkların dağılışı.
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Geçiş mevsimlerinin ortalama sıcaklıkları incelendiğinde, ilkbahar 

ortalamalarının 12 ºC’nin, sonbahar ortalamalarının ise 15 ºC’nin üzerinde olduğu 

görülmektedir.  Bu durum İznik Depresyonu ve yakın çevresinde yaz mevsiminin 

sonbahara doğru bir kayma gösterdiğini ifade etmektedir. Şekil 9’da da görüleceği 

üzere, birbirini takip eden mevsimlere ait ortalama sıcaklıklarda ani değişimin 

bulunmayışı, inceleme alanımızda karasal iklim şartlarından ziyade denizel iklim 

şartlarının daha etkin olduğunu gösterir.  

 

1.4.1.3. Aylık ortalama sıcaklıklar 
Tablo 2‘de inceleme sahamızdaki istasyonların aylık ortalama sıcaklıkları 

verilmiştir. Sıcaklığın yıl içindeki seyri izlenecek olursa hem İznik’te hem de 

Orhangazi’de en sıcak ayın Temmuz olduğu görülür. Bu aya ait ortalama sıcaklıklar 

İznik’te 23.1 ºC, Orhangazi’de 23.6 ºC’dir. En soğuk ay durumundaki Ocak ayının 

ortalama sıcaklıkları ise  İznik’te 6.6 ºC, Orhangazi’de 4.9 ºC’dir. Böylece her iki 

istasyonda da en soğuk aya ait sıcaklık ortalamalarının 5 ºC civarında bulunması, 

kış mevsiminin ılık geçtiğini gösterir. Orhangazi’de sıcaklığın daha düşük değerlere 

sahip olmasının sebebi, kış döneminde sahaya kuzeyden giren soğuk hava 

kütlelerine maruz kalmasıdır. Orhangazi’nin kuzeyinde yer alan eşik sahasını takip 

ederek havzaya dahil olan soğuk hava kütleleri, etkili oldukları dönemlerde özellikle 

araştırma sahamızın batı kesiminde sıcaklık değerlerini düşürmektedir. Oysa İznik, 

kuzeyindeki Samanlı Dağları’nın bu kesimde devamlılık göstermesi nedeniyle, 

bahsedilen hava kütlelerinin etkisine karşı daha korunaklı pozisyonda yer 

almaktadır. Zira Orhangazi’nin ortalama sıcaklıkları sadece Ocak ayında değil, 

Aralık ve Şubat aylarında da İznik’ten daha düşüktür. Orhangazi’de Aralık ayı 

sıcaklık ortalaması 6.8 ºC, Şubat ayı sıcaklık ortalaması 5.5 ºC iken, bu değerler 

İznik’te sırasıyla 7.8 ºC ve 6.7 ºC’dir.  

 

Tablo 2: İznik ve Orhangazi’de aylık ortalama sıcaklıklar (ºC)  

A  Y  L  A  R  

İSTASYON O Ş M N M H T A E E K A 
Yıllık
Ort. 

İznik 6.6 6.7 8.9 12.8 16.6 21.1 23.1 22.5 19.4 15.5 11.3 7.8 14.4 
Orhangazi 4.9 5.5 8.2 12.5 16.9 21.6 23.6 23.5 20.0 15.5 10.1 6.8 14.1 
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Şekil 9 : İznik ve Orhangazi’de aylık ortalama sıcaklıklar (ºC) 

 

Sıcaklığın yıl içindeki seyrini gösteren şekil 9 incelendiğinde, sahada  

sıcaklığın Ağustos ayından itibaren düzenli bir şekilde düştüğünü ve Ocak ayında 

minimum değerine ulaştığını; Şubat ayından itibaren ise yine düzenli bir şekilde 

yükselerek, grafiğin Temmuz ayına tekabül eden bölümde en üst seviyeye ulaştığı 

görülmektedir. Böylece inceleme alanımızda ılık bir kış mevsimi ile birlikte bütün 

mevsimlerin yaşandığı anlaşılmaktadır.  

Ortalama sıcaklığın en yüksek değerler gösterdiği ay ile en düşük değerlere 

indiği ay arasındaki sıcaklık farkı, istasyonların karasal ya da denizel iklim 

özelliklerinden hangisinin daha etkin olduğu konusunda fikir vermesi bakımdan 

önemlidir. Bu bağlamda, en sıcak ve en soğuk aylar arasındaki sıcaklık farkı İznik’te 

16.5 ºC, Orhangazi’de 18.7 ºC dir. Çok yüksek olmayan bu değerler, inceleme 

alanımızda genel olarak denizel etkilerin egemen olduğunu göstermektedir. 

 

Tablo 3: İznik ve Orhangazi’de çeşitli sıcaklık gruplarına ait ayların sayısı 

S I C A K L I K    D E V R E L E R İ  
İSTASYON Soğuk (<0˚C) Serin (0-10˚C) Ilıman (10-20˚C) Sıcak (>20˚C) 
İznik 0 4 5 3 
Orhangazi 0 4 5 3 
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Termik şartlara göre, aylık ortalama sıcaklığın 0 ºC’den düşük olduğu devre 

soğuk, 0 –10 ºC arasında olduğu devre serin, 10 –20 ºC arasında olduğu devre ılık 

ve 20 ºC’den fazla olduğu devre sıcak olarak kabul edilirse (Göney, 1975: 77), 

inceleme alanımızdaki her iki istasyonda da aylık ortalama sıcaklıkların bu devrelere 

dağılımı aynıdır. Tablo 3’te de görüleceği üzere  İznik ve Orhangazi’de soğuk devre 

dahilinde bulunan ay yoktur. 4 ayın sıcaklık ortalaması serin devre, 5 ayın sıcaklık 

ortalaması ılık devre ve 3 ayın sıcaklık ortalaması ise sıcak devre grubunda yer 

almaktadır. Bu dağılışa göre özellikle soğuk devrenin bulunmaması, iklimin tarımsal 

faaliyetlere uygun koşullar sağlaması açısından büyük önem taşımaktadır ve 

yetiştirilebilecek ürün çeşidinin fazla olmasına imkan tanımaktadır.  

 

Tablo 4: İznik ve Orhangazi’de ortalama yüksek sıcaklıkların aylara göre dağılışı  

A  Y  L  A  R  

İSTASYON O Ş M N M H T A E E K A 
Yıllık
Ort. 

İznik 12.4 12.5 15.2 19.9 24.0 28.9 31.7 30.7 27.9 23.3 17.9 13.6 21.5 
Orhangazi 9.0 10.2 13.4 18.5 23.2 28.1 29.7 30.1 27.0 21.6 15.2 10.9 19.7 

 

İznik ve Orhangazi istasyonlarının ortalama yüksek sıcaklıkların aylara göre 

dağılımını gösteren tablo 4’e bakıldığında, sıcaklığın yıl içinde aylara göre dağılımını 

gösteren tablo ile paralellik taşıdığı anlaşılmaktadır. Diğer taraftan İznik’teki ortalama 

yüksek sıcaklıkların bütün aylarda Orhangazi’den daha fazla olduğu dikkat 

çekmektedir. (Şekil 10 ve şekil 11) Bu durum İznik’te denizel etkinin Orhangazi’ye 

oranla daha zayıf olduğunu göstermekle birlikte, İznik’in daha korunaklı bir yerde 

bulunmasından da kaynaklanmaktadır.     

Düşük sıcaklık ortalamalarını gösteren tablo 5 gözden geçirildiğinde 

Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında Orhangazi’nin daha yüksek değerlere 

sahip olduğu, Haziran ayında her iki istasyonunda aynı değerlere sahip olduğu, 

kalan  7 ayda ise İznik’teki düşük sıcaklık ortalamalarının daha yüksek değerler 

gösterdiği anlaşılmaktadır.  Böylece Orhangazi’nin  soğuk devrede etkili olan hava 

kütlelerine daha fazla maruz kaldığı ifade edilebilir. 

 

Tablo 5: İznik ve Orhangazi’de ortalama düşük sıcaklıkların aylara göre dağılışı 

A  Y  L  A  R  

İSTASYON O Ş M N M H T A E E K A 
Yıllık
Ort. 

İznik 2.2 2.4 4.2 7.4 10.7 14.5 16.3 15.8 13.0 10.1 6.5 3.5 8.9 
Orhangazi 1.3 1.4 3.2 6.5 10.5 14.5 16.8 17.2 13.7 10.4 5.9 3.1 8.7 
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Şekil 10 : İznik’te ortalama ve ekstrem sıcaklıkların aylara göre dağılışı 
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Şekil 11 : Orhangazi’de ortalama ve ekstrem sıcaklıkların aylara göre dağılışı 
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Aylık ortalama yüksek ve düşük sıcaklıklar arasındaki farkı gösteren tablo 6 

incelendiğinde, bütün aylarda İznik’teki sıcaklık farkının Orhangazi’den daha fazla 

olduğu görülmektedir. Ancak hiçbir istasyonda aylık ortalama düşük sıcaklıklar 

0ºC’nin altına inmemiştir. (Şekil 12) 

Tablo 6: İznik ve Orhangazi’de aylık ortalama yüksek ve düşük sıcaklıklar    

arasındaki farklar 
A  Y  L  A  R  

İSTASYON O Ş M N M H T A E E K A 
 

Yıllık
İznik 10.2 10.1 11.0 12.5 13.3 14.4 15.5 14.9 14.9 13.2 11.4 10.1 12.6 
Orhangazi 7.7 8.8 10.2 12.0 12.7 12.9 12.9 13.3 11.2 9.3 7.8 11.0 10.8 
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Şekil 12 : İznik ve Orhangazi’de aylık ortalama yüksek ve düşük sıcaklıklar 

arasındaki farklar 

 

Tablo 7: İznik ve Orhangazi’de aylara göre en yüksek sıcaklıklar 

A  Y  L  A  R  

İSTASYON O Ş M N M H T A E E K A 
 

Yıllık

İznik 24.6 25.1 29.0 34.5 36.9 39.6 45.2 41.7 37.0 34.0 32.0 26.6 45.2 
Orhangazi 22.4 24.5 29.0 32.2 36.8 38.0 41.5 40.2 35.8 36.2 27.3 23.5 41.5 

 

İznik Depresyonu’nunki istasyonlara ait en yüksek ve en düşük sıcaklıkların 

aylara göre dağılışı tablo 7 ve tablo 8 te gösterilmiştir. İnceleme alanımızda ölçülen 

en yüksek sıcaklık 45.2 ºC ile İznik’te gerçekleşmiştir. Orhangazi İstasyonu’nda 

ölçülen en yüksek sıcaklık ise 41.5 ºC olmuştur. Bunun yanında her iki istasyonda 

da en yüksek sıcaklık değerleri bütün aylarda 20 ºC’nin üzerinde gerçekleşmiştir.  
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İnceleme alanımızda ölçülmüş olan en düşük sıcaklık –15.5 ºC’dir ve Orhangazi’de 

gerçekleşmiştir. İznik’te ölçülen en düşük sıcaklık –11.9 ºC’dir.  

 
Tablo 8: İznik ve Orhangazi’de aylara göre en düşük sıcaklıklar 

A  Y  L  A  R  

İSTASYON O Ş M N M H T A E E K A 
 

Yıllık

İznik -8.1 -11.9   -7.8 -2.3 1.2 3.7 9.4 5.7 4.7 1.1 -4.1 -5.5 -11.9 

Orhangazi -12.2  -12.5 -9.0 -1.4 0.5 5.5 9.0 9.0 6.0 0.0 -3.0 -6.6 -12.5 

 

İznik Depresyonu’ndaki düşük sıcaklıklar özellikle zeytin yetiştiriciliği 

bakımından önem taşımaktadır. Çünkü zeytin için, düşük sıcaklıkların –7 ºC’nin 

altına inmemesi gerekmektedir. Diğer taraftan, sıcaklığın 0 ºC’nin altına her sene 

düştüğü yerlerde veya –5 ºC ‘den aşağıda gerçekleştiği sahalarda zeytin ziraatı 

ekonomik olmaktan çıkar. İznik Depresyonu’ndaki istasyonların aylara göre genel 

sıcaklık ortalamaları dikkate alındığında, sahanın büyük kısmında böyle bir 

tehlikenin bulunmadığı görülmektedir.  

 

1.4.1.4. Donlu günler 
İnceleme alanımızda don olabilecek günler, genelde Kasım ayında başlar ve 

Mart ayı sonunda, nadir olarak da Nisan ayı başında son bulur. İstasyonlara göre 

donlu günler sayısının uzun yıllar ortalaması İznik’te 24.9 gün, Orhangazi’de 31 

gündür. Her iki istasyonda da donlu günlerin yıl içindeki başlangıç ve bitiş tarihleri 

birbirine yakındır.  

 
Tablo 9 : İznik ve Orhangazi’de donlu günlerin aylara göre dağılışı ve yıllık  toplamı  

A   Y   L   A   R  

İSTASYON O Ş M N M H T A E E K A 
 

Yıllık

İznik 7.6 7.2 3.2 0.1 - - - - - - 1.4 5.4 24.9
Orhangazi 9.9 9.1 5.0 0.4 - - - - - - 1.6 5.0 31.0
 

Donlu günlerin mevsimlere dağılışını gösteren tablo 9’a bakıldığında, sahada 

kış donlarının egemen olduğu görülmektedir. Kış mevsiminde gerçekleşen donların 

yıllık donlu gün sayısına oranı İznik’te % 81.4 iken  Orhangazi’de % 74.4’tür. İznik’te 

ilkbahar donlarının oranı % 13.3, sonbahar donlarının oranı %5,6 iken, bu oranlar 

Orhangazi’de sırasıyla % 17.4 ve % 5.2 dir. 
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Tablo 10: İznik  ve Orhangazi’de donlu günlerin mevsimlere göre dağılışı ve yıllık 

toplamı  

M   E   V   S   İ   M   L   E   R 
KIŞ İLKBAHAR YAZ SONBAHAR 

 

YILLIK 
 
İSTASYON 

Gün Oran % Gün Oran % Gün Oran % Gün Oran % Gün Oran % 
İznik 20.2 81.1 3.3 13.3 - - 1.4 5.6 24.9 100 
Orhangazi 24.0 70.4 5.4 17.4 - - 1.6 5.2 31.0 100 

 

 Don olayının çok büyük bir bölümü kış mevsiminde gerçekleştiğinden 

vejetasyon devresinin dışındadır. Bilindiği gibi tarımsal faaliyetleri özellikle geçiş 

mevsimlerindeki donlar etkiler. Çünkü bu mevsimlerde bitkiler sürgün ve yaprak 

çıkarırlar. Dolayısıyle bu dönemde meydana gelen don olayı bitkilere önemli oranda 

zarar verir. İznik Depresyonu’ndaki istasyonlar esas alındığında, geçiş mevsimleri 

olan ilkbahar ve sonbahardaki ortalama donlu gün sayısı Orhangazi’de 7, İznik’te 

4.7’dir. Dolayısıyle bu dönemdeki donlu gün sayısının düşük değerler gösterdiği ve 

sahada yetiştirilen tarım ürünlerinin gelişmesi üzerinde engelleyici bir etken olmadığı 

söylenebilir. Bununla birlikte, sahada yükseltinin artışına bağlı olarak donlu gün 

sayısının artması da beklenmelidir. Nitekim havzanın alçak sahalarında yetiştirilen 

birçok tarım ürününün, yükseltinin arttığı kesimlerde yetiştirilememesinin temel 

sebebi sıcaklığın bu kesimlerde 0 ºC’nin altına daha sık düşmesidir.  

  

1.4.2. Yağış Şartları 
 Bir sahada özellikle tarımsal hayatı etkileyen en önemli faktörlerden biri de 

yağıştır. Bu nedenle inceleme alanımızda sıcaklık şartlarının yanında yağış  

şartlarının da ele alınması gerekmektedir. Bu bağlamda yağışın yıllık miktarı, yıl 

içindeki dağılışı, şiddeti ve gerçekleşme şekli ayrıntılı olarak gözden geçirilecektir. 

İnceleme alanımızdaki yağış şartlarının ortaya konulmasında İznik ve Orhangazi 

meteoroloji istasyonlarının verilerinden yararlanılmıştır.  

 

1.4.2.1.Yıllık ortalama yağış  
İznik ve Orhangazi meteoroloji istasyonlarının yıllık ortalama yağış 

miktarlarına göz atıldığında, sıcaklık şartlarına göre daha büyük farklılıklar taşıdığı 

görülmektedir. Bu istasyonların uzun yıllar ortalamasına göre Orhangazi’de yıllık 

ortalama yağış miktarı 690.6 mm., İznik’te 484.9 mm.’dir. Böylece anlaşılıyor ki, 

yağış miktarı sahanın doğusuna doğru gidildikçe azalmaktadır. İznik, Orhangazi’ye 

göre daha içeride yer alması ve kuzeyinde bulunan Samanlı Dağları’nın, nemli hava 
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kütlelerinin güneye doğru geçişini engellemesi nedeniyle daha az yağış almaktadır. 

Oysa Orhangazi’nin kuzeyinde, Güneyköy-Ortaköy civarında K-G yönlü alçak kesim, 

Samanlı Dağlarını bir anlamda kesintiye uğratmaktadır. Böylece kuzeyden gelen  

serin ve nemli hava kütleleri depresyonun batı kesimine daha fazla yağış 

bırakmaktadır. Bunun yanında sahaya batıdan sokulan ve depresyon tabanı 

boyunca doğuya doğru ilerleyen nemli hava kütleleri de, taşıdıkları nemin bir 

bölümünü kaybettikleri için, sahanın doğusunda bıraktıkları yağış miktarı daha az 

olmaktadır. 

 Burada belirtilmesi gereken bir diğer durum da yağışın inceleme sahamızda 

özellikle yükselti şartlarına bağlı olarak değişiklikler göstereceği gerçeğidir. Bu 

değişikliği ortaya koymak amacıyla, Schreiber Formülü uygulanarak yağışın 

inceleme alanımızdaki dağılışı harita üzerinde gösterilmeye çalışılmıştır. (Şekil 13) 

Bu haritanın oluşturulmasında, İznik ve Orhangazi meteoroloji istasyonlarının yağış 

değerleriyle, inceleme alanımızdaki yükselti kademeleri esas alınarak enterpolasyon 

yöntemi uygulanmıştır. Göl kıyısından başlayarak, kuzeye ve güneye doğru 

gidildikçe, kabaca yükseltinin artışına paralel olarak yağış miktarı da artmaktadır. 

Ancak bu artış gölün güneyinde kalan kesimlerde daha fazladır. Çünkü bu kesimde 

eğim değerleri daha yüksektir. Ayrıca, yağışların çoğunlukla kuzey sektörlü hava 

akımlarıyla meydana geldiği göz önünde tutularak, bu durum haritaya yansıtılmıştır. 

 Şekil 13 de görüldüğü gibi, inceleme alanımızdaki yağış miktarı İznik 

Ovasında 500 mm’nin altına inmekte, Gürle Dağı’nda ise 1200 mm’yi aşarak en 

yüksek değerlere ulaşmaktadır. Yükseltinin artışına bağlı olarak yağış miktarlarında 

meydana gelen artış, sahadaki bitki örtüsünün dağılışı üzerinde de etkisini 

göstermektedir. Nitekim İznik Depresyonu’nun 1000 m.’nin üzerindeki yüksek 

kesimlerinde, nemli ormanlar dikkati çekmektedir. Günümüzde hemen hemen 

tamamıyla tarımsal faaliyetlerde kullanılan havzanın alçak kesimleri ise geçmişte 

kuru ormanların ve maki formasyonunun yayılış alanı durumundaydı. 

Araştırma sahamız dahilinde tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak sürdürüldüğü 

İznik, Orhangazi ve Çakırca ovalarıyla Karadin Oluğunda yıllık yağış miktarı 500 mm 

ile 800 mm arasında değişmektedir. Haritadaki yağış dağılışı dikkate alındığında, 

verimli arazilerin bulunduğu bu sahalarda, entansif tarımın gereği olarak sulama 

zorunlu hale gelmektedir. Nitekim, bu sahaların tamamına yakını, İznik Gölü’nden, 

Çerkeşli Göleti’nden, akarsulardan ve yeraltı sularından faydalanılarak 

sulanmaktadır.   



 
Şekil 13: İznik Depresyonu ve yakın çevresinde yıllık ortalama yağış dağılış haritası
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1.4.2.2. Yağışın mevsimlere dağılışı 
Yağışın mevsimlere dağılışını gösteren tablo 11’e bakıldığında dikkati çeken 

ilk özellik her iki istasyonda da en yağışlı mevsimin kış, en az yağışın gerçekleştiği 

mevsimin ise yaz olduğudur.  Böylece sahada, Akdeniz İklimi’nin değişime uğramış 

tipi olan Marmara İklimi yağış rejiminin egemen olduğu anlaşılmaktadır. Bununla 

birlikte Orhangazi’de kış mevsimindeki yağış oranı İznik’e göre daha yüksektir. 

Orhangazi’de kış mevsiminde düşen yağışın yıllık yağışa oranı % 37.2 iken, aynı 

mevsimde İznik’teki yağışın, yıllık yağış miktarına oranı % 29.3’tür. Yaz mevsiminde 

ise İznik’teki yağış değerleri, hem mutlak miktar açısından hem de yıllık toplam 

yağışa oranı bakımından, Orhangazi’den daha fazladır. Bu mevsimde düşen ayğışın 

yıllık toplam yağış miktarına oranı İznik’te %15.2 iken, Orhangazi’de % 9.8’ dir.  

Yağışın kış mevsimi ve civarında toplanmış olmasının yanında, bu dönemdeki 

düşük sıcaklıklar nedeniyle buharlaşmanın da az olması su kaybını azaltmakta, 

dolayısıyle toprakta nem fazlası oluşmaktadır. Böylece tarımsal faaliyetler 

bakımından büyük önem taşıyan bu nem fazlası, yağış miktarının daha düşük 

olduğu mevsimlerde bitkiler tarafından kullanılmaktadır.  

 
Tablo 11: İznik ve Orhangazi’de yağışların mevsimlere göre dağılışı ve yıllık toplam 

yağış miktarına oranı (mm. ve % olarak) 

M   E   V   S   İ   M   L   E   R 
KIŞ İLKBAHAR YAZ SONBAHAR 

 

YILLIK 
 
İSTASYON 

Mik.(mm) Oran % Mik.(mm) Oran % Mik.(mm) Oran % Mik.(mm) Oran % Mik.(mm) Oran % 
İznik 142.1 29.3 135.7 28.0 73.9 15.2 133.2 27.5 484.9 100 
Orhangazi 256.8 37.2 165.6 24.0 67.8 9.8 200.4 29.0 690.6 100 
 

 Geçiş mevsimlerinin yağış değerleri gözden geçirildiğinde, İznik’te ilkbahar 

yağış oranlarının, Orhangazi’de ise sonbahar yağış oranlarının daha yüksek olduğu 

fark edilmektedir. İznik’te ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde düşen yağış miktarları 

birbirine çok yakın değerler göstermekle birlikte, ilkbahar yağışlarının çok düşük bir 

farkla, daha yüksek bir orana sahip olduğu görülmektedir. İznik’teki yağışların % 28’i  

ilkbaharda, % 27,5’i ise sonbaharda gerçekleşmektedir. Bu mevsimlerde düşen 

yağışlar Orhangazi’de ise sırasıyla % 24 ve % 29 dur. Dolayısıyle yağışlı devrenin 

Orhangazi’de sonbahara doğru sarktığı ifade edilebilir. Zeytin yetiştiriciliği açısından 

büyük bir önem taşıyan sonbahar yağışları, Eylül ayından itibaren artış göstererek 

bu ürünün yetiştirilmesine büyük bir katkı sağlamaktadır. Yaz kuraklığının ardından 
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bu dönemde artış gösteren yağışlar zeytinlerin olgunlaşmasında kritik bir rol 

oynamaktadır 

 Tablo 11’de dikkati çeken bir diğer özellik, yaz mevsimi dışındaki bütün 

mevsimlerin yağış miktarının Orhangazi’de İznik’e göre daha fazla olmasıdır. Bunun 

sebebi daha önce de belirtildiği gibi sahanın batı kesiminin nemli hava kütlelerine 

maruz kalmasıdır. Bu hava kütlelerinin etkisinin azaldığı dönemlerde ise İznik’in 

daha fazla yağış aldığı görülmektedir.  

 Şekil 14’ten de anlaşılacağı gibi, yağışların mevsimlere dağılışı İznik’te daha 

dengeli bir biçimde gerçekleşmektedir. Yaz mevsimi hariç tutulursa diğer üç 

mevsimdeki yağış değerleri birbirine oldukça yakındır. Orhangazi’de ise yağış 

miktarının en fazla olduğu kış mevsimi ile en az yağışın gerçekleştiği yaz 

mevsiminin yağış değerleri arasındaki fark daha fazladır. Bu değerler Akdeniz 

İklimi’nin yağış rejimini andırmakla birlikte, aradaki fark tipik Akdeniz İklimi’nin 

görüldüğü sahalardaki kadar yüksek değildir. 

İznik

Kış
30%

İlkbahar
28%

Yaz
15%

Sonbahar
27%

Orhangazi

İlkbahar
24%

Yaz
10%

Kış
37%Sonbahar

29%

 
Şekil 14: İznik ve Orhangazi’de yağışın mevsimlere göre dağılışı 

Bilindiği gibi tipik Akdeniz İklimi’nin görüldüğü sahalarda kış mevsiminde 

düşen yağış, yıllık toplam yağışın % 50’sini aşarken yaz mevsimindeki yağışların 

oranı ancak % 2-3 civarında kalmaktadır. Örneğin Antalya’da yaz mevsiminde 

düşen yağışların yıllık toplam yağış miktarına oranı sadece % 1 iken, kış 

mevsimindeki yağış oranı % 65’i aşmaktadır. Diğer taraftan araştırma sahamızın 

özellikle doğu kesiminde ilkbahar yağışlarının artması, kara ikliminin yağış 

özelliklerine geçişi yansıtmaktadır. İlkbahar yağışlarının fazla olması, ziraat hayatı 

bakımından büyük önem taşımaktadır. Çünkü bu mevsimdeki yağışlar, toprak 

neminin artması yanında yeraltı suyu seviyesinin de yükselmesine neden 

olmaktadır. 
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1.4.2.3. Yağışın aylara göre dağılışı 
Yağışların aylara göre dağılışını gösteren tablo 12 ve şekil 15 incelendiğinde 

İznik ve Orhangazi’nin bu bakımdan önemli farklılıklara sahip olduğu 

anlaşılmaktadır.  

 

Tablo 12: İznik ve Orhangazi’de yağışların aylara göre dağılışı (mm)    

A   Y   L   A   R  

İSTASYON O Ş M N M H T A E E K A 
 

Yıllık

İznik 51.4 32.3 44.0 46.6 45.1 35.7 15.0 23.2 32.3 45.7 55.2 58.4 484.9
Orhangazi 88.4 57.9 64.3 58.2 43.1 30.3 23.4 14.1 36.8 70.7 92.9 110.5 690.6
 

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı gibi yağış miktarının en fazla olduğu ay 

her iki istasyonda da Aralık’tır. Ancak bu ayda İznik ve Orhangazi’ye düşen yağış 

miktarları arasında büyük bir fark bulunmaktadır. Aralık ayında İznik’e düşen 

ortalama yağış miktarı 58.4 mm. iken, Orhangazi’nin aynı aydaki yağış miktarı bu 

değerin iki katına yakındır (110.5 mm.). Orhangazi’nin kuzeyden ve batıdan gelen 

siklonlara açık olması, kış döneminde yağışların araştırma sahamızın doğusuna 

göre daha fazla gerçekleşmesine yol açmaktadır. Zira bu nemli hava kütleleri 

doğuya doğru sokulamadığı için havzanın doğusundaki yağış miktarı daha düşük 

değerler göstermektedir.   
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Şekil 15: İznik ve Orhangazi’de yağışın aylara göre dağılışı 
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Yağış değerlerinin minimuma indiği aylar, İznik’te 15 mm. ile Temmuz, 

Orhangazi’de 14.1 mm. ile Ağustos’tur. (Şekil 15) İznik Depresyonu ve yakın 

çevresinde yaz aylarında meydana yağış azlığının nedeni, sahaya yağmur getiren 

gezici siklonların bu mevsimde asgari frekans göstermeleridir. Ayrıca sahanın 

Samanlı Dağları’nın yağış gölgesinde kalmasının da bu durumun ortaya çıkmasında 

payı vardır. 

Yağış değerlerine mutlak miktar açısından bakıldığında, Mayıs, Haziran ve 

Ağustos aylarında İznik daha fazla yağış alırken, diğer aylarda Orhangazi’ye düşen 

yağış fazladır. İznik’teki yağışın Orhangazi’den fazla olduğu üç ayın da yılın sıcak 

dönemi içinde bulunması dikkat çekicidir. Bu durumun sebebi, belirtilen dönemde 

araştırma sahamızın doğu kesiminde konveksiyonel karakterli yağışların 

görülmesidir. Ancak bu yağışlar kış aylarındakine göre çok daha zayıftır.  

Sahadaki sıcaklık ve yağış şartları birlikte ele alındığında, özellikle sıcaklık 

ortalamalarının yüksek olduğu ve buna bağlı olarak buharlaşmanın arttığı yaz 

aylarında yağışların en düşük değerlere indiği görülmektedir. Bu dönemde aynı 

zamanda toprakta nem açığı doğduğundan, ziraat hayatı açısından büyük bir 

olumsuzluk ortaya çıkmaktadır. Zirai faaliyetlerin yoğunlaştığı ve bitkilerin nem 

isteğinin arttığı bu aylarda sulama zorunlu hale gelmektedir.  

Uzun yıllar ortalamalarına göre, her iki istasyonda da en az yağışın düştüğü 

ay ile en fazla yağışın düştüğü ay arasındaki farklara göz atıldığında, farkın 

Orhangazi’de daha yüksek olduğunu görmekteyiz. Orhangazi’de yağış miktarının en 

fazla olduğu ay durumundaki Aralık ile yağışın en az olduğu Ağustos ayında düşen 

yağış miktarı arasında 96.3 mm’lik bir fark bulunmaktadır. İznik’te bu aylar sırasıyla 

Aralık ve Temmuz iken, bu iki ayın yağış miktarları arasındaki fark 43.4 mm’dir. 

Böylece Orhangazi’de yağış miktarının aylara göre gösterdiği dalgalanma İznik’ten 

daha fazladır. Bu durum, daha önce de belirtildiği gibi Akdeniz İklim özelliklerinin 

Orhangazi’de daha az değişime uğradığını göstermektedir. Bilindiği gibi Akdeniz 

İklimi’nin egemen olduğu sahalarda yaz ve kış mevsimlerinde düşen yağış miktarları 

arasında büyük farklar görülmektedir. Bu fark hem oransal açıdan hem de mutlak 

miktar açısından kendini göstermektedir. Örneğin ülkemizde Akdeniz İklimi’nin tipik 

olarak görüldüğü Antalya’da, yağış miktarının yıl içindeki en yüksek değerine ulaştığı 

Aralık (270 mm.) ayı ile, yağış miktarının en az olduğu Ağustos (2 mm.) ayı 

arasındaki fark çok daha belirgindir. Böylece araştırma sahamızda genel olarak 

Akdeniz İklimi’nin yağış rejimini andıran bir görünüm bulunmakla birlikte; tipik 
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Akdeniz yağış rejimden, yaz mevsimindeki yağışın daha fazla olması şeklinde bir 

sapmanın yaşandığı ve bunun inceleme sahamızın özellikle doğu kesiminde daha 

belirgin olduğu anlaşılmaktadır.    

Yağış miktarının gösterdiği yıllık, mevsimlik ve aylık ortalama değerler 

yanında yıllık yağışlı gün sayısı ve bunların aylara göre dağılışı da önemlidir. 

Meteoroloji bültenlerinde 0.1 mm. ve üstünde yağışın kaydedildiği günler, yağışlı 

gün olarak değerlendirilmektedir. Tablo 13 inceleme alanımızdaki meteoroloji 

istasyonlarında aylara göre ortalama yağışlı gün sayısı ve bunların yıllık toplamını 

göstermektedir. 

 

Tablo 13: İznik ve Orhangazi’de aylara göre ortalama yağışlı günler sayısı 
A   Y   L   A   R  

İSTASYON O Ş M N M H T A E E K A 
 

Yıllık

İznik 9.4 8.2 8.6 8.1 6.8 4.5 2.6 3.0 2.9 6.4 8.0 9.7 78.2 
Orhangazi 11.7 8.5 8.8 8.7 6.4 4.1 3.4 2.8 4.1 7.0 10.2 11.9 87.6 
 

Yukarıdaki tabloya göre yıllık ortalama yağışlı gün sayısı Orhangazi’de 87.6 

gün, İznik’te 78.2 gündür. Böylece anlaşılıyor ki, istasyonların aylık ortalama yağış 

miktarları ile ortalama aylık yağışlı gün sayıları arasında bir paralellik bulunmaktadır. 

Yağış miktarında olduğu gibi yağışlı gün sayısı da Orhangazi’de İznik’ten daha 

fazladır. Gerek aylık ortalama yağışlı gün sayısı gösteren tabloda, gerekse aylık 

ortalama yağış miktarlarını gösteren tabloda, yaz ayları en düşük değerlere kış 

ayları ise en yüksek değerlere sahip bulunmaktadır. Bununla birlikte, yağış 

miktarının en az olduğu ve yağışlı gün sayısının en küçük değer gösterdiği ay İznik 

için Temmuz, Orhangazi için Ağustos’tur. En fazla yağış miktarına ve en fazla 

yağışlı gün sayısına sahip olan ay, her iki istasyon için de Aralık’tır.  

 
Tablo 14: İznik ve Orhangazi’de günlük en fazla yağışın aylara göre dağılımı (mm.) 

A   Y   L   A   R  
İSTASYON O Ş M N M H T A E E K A 

 

Yıllık

İznik 36.8 23.0 34.3 51.4 47.6 65.3 28.9 89.6 117.1 75.1 37.5 48.5 117.1 
Orhangazi 50.8 51.2 43.4 46.7 35.3 57.7 45.3 48.4 92.3 81.1 60.8 83.3 92.3 
 

 Yağışın toplam miktarı kadar, yağışların şiddetini göstermesi bakımından, 

günlük en çok yağış miktarı ile aylık yağış miktarlarının karşılaştırılması önemlidir.  
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Şekil 16: İznik’te aylık ortalama yağış miktarları ile günlük maksimum yağış 

miktarları 
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Şekil 17 : Orhangazi’de aylık ortalama yağış miktarları ile günlük maksimum yağış 

miktarları 

 Tablo 13’te yer alan günlük maksimum yağışlar, yıllık toplam yağış 

ortalamaları ile oranlandığı zaman, ortaya çıkan değerler İznik’te % 25.1 

Orhangazi’de % 13.3’tür. Diğer bir ifadeyle, İznik’te bir yıldaki yağışın 1/4'ü bir günde 

belki de birkaç saat içinde düşmüştür. Böylece İznik’te yağış oynaklığının daha fazla 

olduğu söylenebilir. İznik’te özellikle yaz sonu ve sonbaharda şiddetli yağışların 

görüldüğü, Orhangazi’de ise şiddetli yağışların sonbahardan başlayarak kış 
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aylarında da devam ettiği dikkat çekmektedir. Her iki istasyonda da en şiddetli 

yağışın görüldüğü ay Eylül’dür.  Bu ayda meydana gelen maksimum yağış, İznik’te 

117.1 mm., Orhangazi’de 92.3 mm.’dir ve Eylül ayında meydana gelen yağış 

miktarı, uzun yıllar aylık yağış ortalamasının birkaç katına ulaşmıştır. (Şekil 16 ve 

şekil 17). Sahada meydana gelebilecek şiddetli sağanaklar, seyelanlara sebep 

olabileceği gibi, geniş drenaj alanına sahip akarsuların ovalara açıldığı kesimlerde 

taşkınlara yol açarak, ziraat sahalarına da büyük zararlar verebilir. Diğer taraftan 

yağışların sağanak şeklinde gerçekleştiği dönemlerde, düşen yağmurun büyük kısmı 

yüzeysel akışla uzaklaştığı için, hem bitkilerin bu sulardan faydalanması hem de 

toprakta suyun depolanması önemli oranda engellenmektedir. Şiddetli yağışların bir 

başka olumsuz etkisi de tarım alanı kazanmak amacıyla açılmış eğimli arazilerde, 

erozyonu arttırması şeklinde kendini göstermektedir.  

  

1.4.2.4. Kar yağışları 
 İznik Depresyonu’nda yağış şartları ele alınırken kar yağışlarına da dikkat 

etmek gerekmektedir. Bu amaçla kar yağışlarının inceleme alanımızdaki durumunu 

ortaya koyan bir tablo hazırlanmıştır. Tabloya bakıldığında kar yağışlı günlerin 

sayısı, İznik’te 26 yıllık rasatlara göre ortalama 8.6 gün, Orhangazi’de 19 yıllık 

rasatlara göre ortalama 11.6 gündür. Sahadaki kar yağışları Kasım ayından 

başlayarak, İznik’te Mart ayına kadar Orhangazi’de ise Nisan ayına kadar devam 

eder. Kar yağışının meydana geldiği bütün aylarda, Orhangazi’deki  kar yağışlı gün 

sayısının İznik’ten daha fazla olduğu dikkat çekmektedir. Tablodaki değerler göz 

önünde tutulduğunda, İznik Depresyonu’nun batı kesiminin daha fazla kar yağışına 

maruz kaldığı ifade edilebilir.  Bu durumun nedeni olarak, sahanın özellikle batı 

kesiminde kuzeyden gelen soğuk havanın Orhangazi kuzeyinde bulunan eşikten 

kolayca güneye doğru sokulması gösterilebilir.  

Tablo 15: İznik ve Orhangazi’de kar yağışlı günlerin aylara göre dağılışı ve kar 

yağışlı günlerin yıllık toplamı  

A   Y   L   A   R  

İSTASYON O Ş M N M H T A E E K A 
 

Yıllık

İznik 3.1 2.7 1.0 - - - - - - - 0.4 1.5 8.6 
Orhangazi 3.8 3.5 1.8 0.1 - - - - - - 0.5 2.2 11.6 
 

 Kar yağışlı günler yanında, ortalama karla örtülü gün sayısı, yani karın yerde 

kalma süresi de üzerinde durulması gereken bir diğer konudur. Araştırma sahamız 
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dahilindeki  istasyonlarda, kar yağışlı günlerin aylara göre dağılışını gösteren tablo 

15 ve karla örtülü günlerin aylara göre dağılışını gösteren tablo 16 bir arada 

incelendiğinde, kar yağışlı günler sayısının daha fazla olduğu görülmektedir. Kar 

yağışlı günlerde olduğu gibi, karla örtülü günler sayısında da Orhangazi daha 

yüksek değerler göstermektedir. Kar yağışlı günler ve karla örtülü günlerin aylara 

göre dağılışında ise bir paralellik olduğu anlaşılmaktadır. Ancak karla örtülü günler 

ortalama kar yağışlı günlere göre daha geç tarihte başlamaktadır. Her iki istasyonda 

da en yüksek değerlere Ocak ayında rastlanmaktadır. Diğer taraftan istasyonlardan 

sağlanan bu verilerin, inceleme alanımızın tamamı için geçerli olmadığının burada 

bir kez daha belirtilmesi gerekmektedir. İznik Depresyonu’nda  yükseltinin artışına 

bağlı olarak, hem kar yağışlı gün sayısının hem de karla örtülü gün sayısının artış 

olmaktadır. Dolayısıyle sahanın özellikle yüksek kesimlerinde bu değerlerin daha 

büyük olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Nitekim, yılın çeşitli dönemlerinde 

arazide yaptığımız gözlemlerde ve köylülerle yaptığımız mülakatlar sırasında, 

yüksek kesimlerde kar yağışının daha fazla gerçekleştiği belirlenmiştir. 

Tablo 16: İznik ve Orhangazi’de karla örtülü günlerin aylara dağılımı ve yıllık toplamı 
A   Y   L   A   R  

İSTASYON O Ş M N M H T A E E K A 
 

Yıllık

İznik 1.9 1.6 0.3 - - - - - - - 0.1 0.8 4.7 
Orhangazi 3.7 2.2 1.3 - - - - - - - 0.1 0.6 7.9 
  

 Kar yağışı inceleme alanımızda hem olumlu hem de olumsuz sonuçlar 

doğurmaktadır. Kar yağışının fazla olduğu dönemlerde, başta zeytin olmak üzere 

meyve ağaçları zarar görmekte ve kışlık sebze yetiştirilmesinde güçlükler ortaya 

çıkmaktadır. Ancak karların erimesiyle ortaya çıkan suyun önemli bir kısmı toprakta 

tutulabildiği için, kar yağışları bu yönüyle olumlu bir özellik taşır. Diğer taraftan, 

özellikle don olayının yaşandığı dönemlerde toprağın karla kaplı olması, ağaç 

köklerinin donmasına engel olduğu için ziraat hayatı açısından fayda sağlamaktadır.  

 
1.4.2.5. Yıllık yağış olasılığı 

Yağışın yıl içerisindeki dağılışı, gerçekleşme şekli ve toplam miktarı yanında, 

yıllara göre gösterdiği değişiklik de büyük bir önem taşımaktadır. Yağış diyagramları, 

aritmetik ortalamalar esasına dayandığı halde, muhtemel yağış diyagramında uzun 

yılların yıllık yağış değerleri dikkate alınır (Ardel-Kurter-Dönmez, 1969: 229). Bu 

bağlamda, İnceleme alanımızda yağışın yıllara göre gösterdiği farklılıkları ortaya 

koymak amacıyla bir diyagram hazırlanmıştır. (Şekil 18)  
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 Bu diyagramda da görüldüğü gibi İznik’teki yağış miktarı 246 ila 855 mm 

arasında değişmektedir. Bu demektir ki, İznik’te her yıl 246 - 855 mm arasında yağış 

kaydedilebilir. Orhangazi’de yıllık yağış miktarı 512 ila 1081 mm arasında 

değişmektedir. Yani Orhangazi’de her yıl en az 512 mm yağışın düşmesi normal bir 

durumdur. Bu değerlerden anlaşılıyor ki; inceleme alanımızda doğuya doğru 

gidildikçe yıllık yağış miktarlarında belirgin bir azalma meydana gelmektedir. Bu 

durum zirai faaliyetler açısından büyük problemler ortaya çıkarmaktadır ve hele 

sulama imkanının bulunmadığı kesimlerde bu faaliyetlerin yapılması olanaksız hale 

gelmektedir.  

 
Şekil 18: İznik (1969-2001) ve Orhangazi (1977-1995)’nin uzun yıllar yağış dağılış 

diyagramları (Kaynak: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü) 
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Diyagramdan anlaşılacağı gibi, İznik’te 246 mm – 404 mm, Orhangazi’de 512 

– 593 mm arasında yıllık yağışın düşme ihtimali % 25’tir ve bu aralık düşük değerler 

bölümünü meydana getirmektedir. Diğer bir ifadeyle her dört yılda bir, İznik’te 246-

404 mm, Orhangazi’de 541-593 mm arasında yağış düşme olasılığı bulunmaktadır. 

Böylece özellikle inceleme alanımızın doğu kesiminde her dört yılda bir kuraklık 

meydana gelebilmektedir. Bu kuraklığın birkaç yıl üst üste olması durumunda kuru 

ziraat dahi imkansız hale gelmektedir. 

 Yıllık yağış miktarının İznik’te 404 ila 541 mm, Orhangazi’de ise 593 ila 732 

mm arasında olma ihtimali % 50’dir. Diyagramda orta değerler olarak gösterilen bu 

bölüm, belirtilen merkezlerde her iki yılda bir düşmesi beklenen yağış miktarını ifade 

etmektedir.  

Diyagramda yüksek değerler bölümü ise İznik’te 541-855 mm, Orhangazi’de 

732-1081 mm arasında değişmektedir ve bu bölüm genel yağış dağılışında % 25’lik 

bir paya sahip bulunmaktadır. 

Diyagramdan çıkan ilginç bir sonuç, Orhangazi’deki düşük değerler 

bölümünün İznik’teki orta değerler bölümünden daha fazla miktarda yağış alma 

olasılığını taşımasıdır. Yani İznik’te orta değerler bölümünde yer alan yıllık yağış 

miktarları, Orhangazi’de düşük değerler bölümündeki yağış miktarlarından daha 

aşağıda bulunmaktadır. Ayrıca Orhangazi’deki en düşük değerin 512 mm olduğu 

göz önünde bulundurulursa, İznik’in ortanca (medyan) değerinin (473 mm) 

Orhangazi’deki en az yağışın düştüğü yıldan daha az olduğu anlaşılır. Böylece 

anlaşılıyor ki yıllık yağış miktarları yanında, gerçekleşmesi beklenen yıllık yağış 

miktarları da Orhangazi’de ve sahanın batı kesiminde daha yüksektir. Bunun sebebi, 

önceki satırlarda da açıklandığı gibi, İznik Depresyonu’nun batı kesimlerinin nemli 

hava kütlelerine daha fazla maruz kalmasıdır. Sonuç olarak inceleme alanımızda, 

yıllık ortalama yağışlarda olduğu gibi, yıllara göre düşen muhtemel yağış miktarları 

da doğuya doğru gittikçe azalmaktadır. 

 

1.4.3. Bulutluluk 
 Havanın bulutluluk derecesi, bir yerde iklim olaylarının farklılığına sebep olur. 

Örneğin tarımsal faaliyetlerde önemli bir yere sahip olan güneşlenme süresine, 

sadece günün uzunluğu değil aynı zamanda bulutluluk durumu da etki eder. 

İnceleme alanımızda bulutluluk durumunu ele almak için yine İznik ve Orhangazi 

meteoroloji istasyonlarının verilerinden faydalanılarak tablo ve grafik hazırlanmıştır. 
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Tablo 17 ve şekil 19'a göz atıldığında bulutluluğun yıllık seyrinin, yıllık sıcaklık 

dağılışıyla ters, buna karşılık yağışın yıl içindeki dağılışıyla doğru orantı gösterdiği 

dikkat çekmektedir. Dolayısıyle bulutluluk yaz aylarında düşük değerler gösterirken 

kış aylarında daha yüksek değerlere ulaşır. Bunun sebebi, sahanın kış aylarında 

kuzey kökenli serin hava kütleleri ve bunların yarattığı yoğun frontal faaliyetlere 

maruz kalmasıdır. Oysa yaz aylarında antisiklonal karakterdeki tropikal hava 

kütlelerinin etkisi altında kalan sahada gökyüzü genelde açıktır. İki istasyonun 

bulutluluk değerleri büyük farklar göstermese de Orhangazi’deki değerler daha 

yüksektir. Böylece sahada bulutluluğun doğudan batıya doğru yavaş bir şekilde 

arttığı ifade edilebilir. Yıl içerisinde sadece Ağustos ayında İznik’teki bulutluluk fazla 

iken, Haziran ve Eylül aylarının bulutluluk değerleri eşit, diğer aylarda ise 

Orhangazi’deki bulutluluk değerleri daha yüksektir. İnceleme alanımızda 

bulutluluğun en fazla olduğu aylar İznik’te Aralık, Orhangazi’de ise Şubat’tır. 

Bulutluğun en az olduğu ay, her iki istasyon için de Temmuz’dur.  

 

Tablo 17: İznik ve Orhangazi’de aylık ve yıllık ortalama bulutluluk 
A   Y   L   A   R  

İSTASYON O Ş M N M H T A E E K A 
 

Yıllık

İznik 6.3 6.2 5.8 5.5 4.5 3.5 2.9 3.3 3.6 4.9 5.8 6.4 4.9 
Orhangazi 7.0 7.2 6.5 6.3 5.2 3.5 3.0 2.8 3.6 5.2 6.5 6.9 5.3 

 

Diğer taraftan genel olarak, dağlık sahaların ovalara göre bulut ve sis 

oluşumunu kolaylaştırdığı kaidesi göz önünde bulundurulursa, sahanın yüksek 

kesimlerinde bulutluluk oranının daha fazla olduğunu ifade etmek mümkündür. Yaz 

döneminde, dağ yamaçlarının özellikle yüksekteki kısımları öğleden sonra genellikle 

bulut ve sislerle kaplanır. Çünkü bu sırada yukarı kısımlara doğru hareket eden hava 

adiyabatik olarak soğur ve doyma noktasına ulaşarak bulut ve sis oluşumuna sebep 

olur. Bu durum yapılan arazi çalışmalarında, İznik Gölü’nün güneyinde oldukça 

yüksek eğim derecelerine sahip olan Gürle ve Avdan dağlarının kuzey yamaçlarında 

gözlenmiştir. Özellikle Gürle dağının göle bakan kuzey yamaçları, Orhangazi’nin 

kuzeyindeki eşikten sokulan nemli hava kütlelerine maruz kaldığından, bu kesimde 

bulutlanma çok daha fazla olmaktadır.    
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Şekil 19: İznik ve Orhangazi’de aylık ortalama bulutluluk oranları 

 Bulut örtüsünün sık ve kalın olması oranında, güneş ışınlarının yere ulaşma 

oranı azalır (Erol,1993:199). Sıcaklığın fazlalaştığı mevsimde bulutluluğun azalması, 

güneş ışınlarının atmosferdeki yansımasını ve soğrulmasını hafifleterek güneş 

ısısının daha büyük orandaki kısmının zemine ulaşmasını sağlar. Soğuk 

mevsimdeki aylarda, ortalama bulutluluk derecesinin yüksek olması ise, yer 

yüzeyinden yansıyan güneş enerjisinin atmosferin üst katmanlarına çıkışını 

engelleyerek, yer yüzeyindeki sıcaklığın daha düşük değerlere inmesini önler. Bu 

bakımdan inceleme alanımızda soğuk dönemde bulutluluk derecesinin daha yüksek 

oluşu tarımsal hayat üzerinde olumlu bir etki göstermektedir. Havanın bulutsuz 

olduğu kış günleri, sıcaklığın 0 ºC nin altına düşmesi riskini taşıdığı, İznik 

Depresyonu’ndaki en önemli tarımsal faaliyeti oluşturan zeytin yetiştiriciliği açısından 

tehlike yaratmaktadır. 

  

1.4.4.  Bağıl nem 
 İznik Depresyonu’ndaki meteoroloji istasyonlarının verilerinden faydalanarak 

hazırlanmış olan tablo 18 ve şekil 20, bağıl nemin aylara göre dağılışını 

göstermektedir.  Tablodaki değerlerden de anlaşılacağı üzere yıllık ortalama bağıl 

nem İznik’te daha yüksektir. Orhangazi’de bağıl nem özellikle kış aylarında İznik’ten 

yüksek değerler göstermesine karşın, yaz aylarındaki düşük değerler yıllık 

ortalamayı aşağıya çekmektedir. Diğer taraftan, İznik’te bağıl nemin aylara göre 

dağılışının oldukça dengeli olduğunu ve bağıl nem açısından en yüksek değere 

sahip Ekim (%70) ayı ile en düşük değere sahip Temmuz (% 66) ayı arasında, 
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sadece % 4 oranında bir fark bulunduğu görülmektedir. Oysa Orhangazi’deki bağıl 

nem aylara göre oldukça değişken bir karakter taşımaktadır. Orhangazi’de bağıl 

nemin en yüksek olduğu aylar % 72 ile Aralık ve Ocak’tır. Temmuz ve Ağustos ise 

sahada ortalama bağıl nemin en düşük seviyeye (% 57) indiği aylardır. Dolayısıyle 

Orhangazi’de yaz aylarında, nem açığı oldukça yüksektir. Bunun sebebi sahanın 

yaz aylarında antisiklonal şartların etkisi altında bulunmasıdır. Böylece, yaz 

aylarında yılın en sıcak dönmeleri yaşanırken, havadaki nem açığı artar ve bağıl 

nem düşük değerler gösterir. Kış aylarında ise hava kütlelerinin durumuna göre 

sıcaklıklar düşerken, hava su buharı bakımından doyma noktasına yaklaşır, hatta bu 

noktayı aştığı zaman bulutlar ve yağışlar meydana gelir. Bu nedenle bağıl nem ile  

bulutluluk ve yağışlar arasında bir paralellik bulunmaktadır.  

Tablo 18: İznik ve Orhangazi’de bağıl nemin aylara göre dağılış 

Aylar Orhangazi İznik 
Ocak 72 68 
Şubat 69 68 
Mart 65 68 
Nisan 63 68 
Mayıs 62 69 
Haziran 58 67 
Temmuz 57 66 
Ağustos 57 68 
Eylül 61 69 
Ekim 68 70 
Kasım 70 69 
Aralık 72 69 
Yıllık ortalama 65 68 
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Şekil 20: İznik ve Orhangazi’de bağıl nemin aylara göre dağılışı 
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 Bağıl nem tarımsal faaliyetler açısından büyük anlam ifade etmektedir. 

Yukarıda da bahsedildiği gibi, bağıl nemin düşük değerler gösterdiği dönemlerde 

havadaki su buharı noksanı fazla olacağından, buharlaşma artar.  Dolayısıyle bağıl 

nemin düşük değerler gösterdiği yaz aylarında, bitkilerin su kaybı da fazla 

olduğundan tarımsal hayat olumsuz yönde etkilenmektedir. İnceleme alanımızda bu 

dönemlerde tarımsal faaliyetlerde sulama yoğun bir şekilde yapılmaktadır.  

  

1.4.5. Buharlaşma ve yağış etkinliği 
 İznik Depresyonu ve yakın çevresindeki iklim özelliklerini ortaya koyabilmek 

için, sadece sıcaklık ve yağış şartlarının ele alınması yeterli değildir. Özellikle ziraat 

hayatı açısından taşıdığı önem bakımından, bu iki unsurun birbiriyle olan ilişkilerinin 

de ayrıntılı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Önceki satırlarda da bahsedildiği 

gibi, sahadaki sıcaklık, nemlilik, bulutluluk ve yağışın yıl içindeki dağılışında 

farklılıklar bulunmaktadır. Kış aylarında sıcaklık ortalamaları düşük değerlere 

sahipken, nem oranı, bulutluluk ve yağış miktarı yüksektir. Yaz aylarında ise nem 

oranı, bulutluluk ve yağış miktarı düşük değerlerde gerçekleşirken sıcaklık 

ortalamaları yükselmektedir. Böylece İznik Depresyonu ve yakın çevresinde yaz 

mevsimi sıcak ve az yağışlı geçmekte, dolayısıyle bu dönemde saha kurak bir nitelik 

kazanmaktadır. Kış mevsimi ise nemli bir karakter göstermektedir.   

Yağış etkinliği; temelde sıcaklık, yağış ve buharlaşma gibi iklim elemanlarına 

bağlı olarak tanımlanan bir iklim özelliği belirleme metodudur. Sahanın yağış etkinliği 

konusunda sahip olduğu özellikleri ortaya koyabilmek için, çeşitli araştırıcılar 

tarafından önerilen yöntemler kullanılmıştır. Bu amaçla, Emm de Martonne, 

Thornthwaite ve Erinç formüllerinden yararlanılmıştır.  

İnceleme alanımızdaki istasyonların De Martonne (1923) formülüne göre 

hesaplanmış olan ortalama aylık ve yıllık kuraklık indisleri tablo 19  ve tablo 20’de 

gösterilmiştir. Buna göre iki istasyonun sahip olduğu indis değerleri 

karşılaştırıldığında, özellikle kış döneminde  büyük farklar bulunduğu görülmektedir. 

Tablolardan anlaşılacağı üzere bu indis formülüne göre, İznik’te sadece Kasım, 

Aralık ve Ocak ayları nemli karakter taşırken, Orhangazi’de Eylül - Nisan ayları 

arasındaki 7 ay nemli özelliğe sahip bulunmkatadır. Sahadaki istasyonların sıcaklık 

ortalamaları arasında önemli bir farkın olmadığı göz önünde bulundurulursa, iki 

istasyonun indis değerleri arsındaki farkın bu derece yüksek olması, yağış miktarları 

arsındaki farklardan ileri gelmektedir. Böylece Orhangazi’de hem kış aylarındaki 
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indis değerleri çok yüksek çıkmakta, hem de yıl içerisinde daha fazla ay nemli 

karakter taşımaktadır. Bu formülün uygulanmasından elde edilen sonuca göre, 

araştırma sahamızda en kurak aylar Temmuz ve Ağustos’tur. Kurak rejimin 

egemenliğindeki bu aylar, bitkiler için su ihtiyacının en şiddetli olduğu aylardır. Yıllık 

indis değerlerine bakıldığında, Orhangazi’nin “nemli iklim” kategorisine, İznik’in ise 

“yarı nemli iklim” kategorisine yakın bir özellik gösterdiği anlaşılmaktadır.  

Tablo 19: De Martonne Formülüne göre İznik’te aylık kuraklık indisleri                   
A  Y  L  A  R  

Veriler O Ş M N M H T A E E K A 

 

 

Yıllık 

Kuraklık İndisi 37.2 23.2 27.9 24.5 20.3 13.8 5.4 8.6 13.2 21.5 31.1 39.4 19.8 
İndis Özelliği N YN YN YN YN YK K K  YK YN N N YK - YN
Kısaltmalar  :                 N: Nemli  Y: Yarı Nemli                   YK: Yarı Kurak                 K: Kurak 
 
Tablo 20: De Martonne Formülüne göre Orhangazi’de aylık kuraklık indisleri 

A  Y  L  A  R  
Veriler O Ş M N M H T A E E K A 

 

 

Yıllık 

Kuraklık İndisi 71.2 44.8 42.4 31.0 19.2 11.5 8.4 5.1 14.7 33.3 55.5 78.9 28.7 
İndis Özelliği N N N N YK YK K K  YK N N N YN - YN
Kısaltmalar  :                 N: Nemli  Y: Yarı Nemli                   YK: Yarı Kurak                 K: Kurak 
  

 De Martonne, Gottmann ile birlikte 1942 yılında, en kurak ayın yağışı ile en 

kurak ayın sıcaklığı arasındaki ilişkiyi de göz önünde bulundurarak, yeni bir yıllık 

kuraklık indisi ortaya koymuştur (Dönmez, 1984:250). Bu düzeltilmiş formülün 

kullanılmasıyla yapılan hesaplama sonucunda, yıllık kuraklık indis değerleri İznik’te 

12.7, Orhangazi’de 16.9 olarak belirlenir. Buna göre inceleme alanımızdaki her iki 

istasyon da  yarı-kurak iklim ile nemli iklim arasında geçiş iklimi (yarı-nemli) 

kategorisine girmektedir. Böylece eski formüle göre yarı-nemli iklim kategorisine 

yakın indis değerlerine sahip olan İznik’in durumunda bir değişiklik olmazken; nemli 

iklim kategorisine yakın bir özellik gösteren Orhangazi,  yeni formüle göre yarı nemli 

iklim kategorisine dahil olur.  

Tablo 21: Erinç Formülüne göre İznik’te yağış etkinliğinin aylık indis                       
         değerleri 

A  Y  L  A  R  
Veriler O Ş M N M H T A E E K A 

 

Yıllık

I m 49.7 31.0 34.7 28.1 22.6 14.8 5.7 9.1 13.9 23.5 37.0 51.5 22,5 
İndis Özelliği N YN YN YK YK YK K YK YK YN YN N YK 
Kısaltmalar:         N: Nemli           YN: Yarı Nemli            YK:Yarı Kurak      K: Kurak 

 

Erinç tarafından, yağış miktarı ve maksimum sıcaklıkları hesaba katarak ileri 

sürülen formülün (Erinç, 1965) inceleme alanımızdaki rasat istasyonlarına 

uygulamasından çıkan sonuçlara göre tablo 21 ve tablo 22 oluşturulmuştur. Buna 
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göre, aylık kuraklık indisinin en düşük değerler gösterdiği aylar De Martonne formülü 

sonuçlarında olduğu gibi; İznik’te Temmuz, Orhangazi’de Ağustos’tur.  

 

Tablo 22: Erinç Formülüne göre Orhangazi’de yağış etkinliğinin aylık indis                        
       değerleri 

A  Y  L  A  R  
Veriler O Ş M N M H T A E E K A 

 

Yıllık

I m 117.9 68.1 57.6 37.8 22.3 12.9 9.5 5.6 16.4 39.3 73.3 121,7 35.0 
İndis Özelliği ÇN ÇN ÇN YN YK YK YK K YK YN ÇN ÇN YN 
Kısaltmalar:           ÇN: Çok Nemli        YN: Yarı Nemli                     YK:Yarı Kurak                      K: Kurak 

 

İnceleme alanımızda aylık yağış miktarının en fazla olduğu ay olan Aralık ise, 

her iki istasyonda da kuraklık indisinin en yüksek değerlere eriştiği aya karşılık 

gelmektedir. Yıllık kuraklık indis değerleri İznik’te 22.5, Orhangazi’de ise 35.0 olarak 

hesaplanmıştır. Böylece İznik, Erinç formülüne göre “yarı-kurak” iklim kategorisi ile 

“yarı-nemli” iklim kategorisinin sınırını belirleyen rakamlara çok yakın bir değer 

göstermektedir. Orhangazi ise  yarı-nemli iklim kategorisine girmektedir.  

 De Martonne ve Erinç formüllerinin kullanılmasıyla hesaplanan kuraklık 

indisleri sadece yağış ve sıcaklık arasındaki ilişkiye dayanmaktadır. Bu formüllere 

göre toprakta yağışın evapotranspirasyondan fazla olduğu dönemde depo edilen ve 

gerektiğinde kullanılan su miktarı ile bu suyun azalma ve bitiş tarihlerinin 

belirlenmesi mümkün değildir. Bu amaç doğrultusunda, Thornthwaite’in yağış ve 

evapotranspirasyon arasındaki ilişkiye dayanan formülünden faydalanılarak, 

inceleme alanımızdaki istasyonların su bilançosu ve nemlilik indisleri ortaya 

konmuştur.  

 Thornthwaite metodu kullanılarak hazırlanan su bilançosu tabloları ve 

diyagramlarına göre, İznik’te Kasım, Aralık, Ocak, Şubat ve Mart aylarında; 

Orhangazi’de ise Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında  

yağışın potansiyel evapotranspirasyondan fazla gerçekleştiği, dolayısıyle bu aylarda 

toprakta bir su birikiminin mevcut olduğu görülmektedir ( tablo 23 , 24 - şekil 21 ve 

22). Orhangazi’de Aralık ayından Nisan ayına kadar toprak suya doymuş halde 

bulunurken, İznik’te bu devre 1 ay geç başladığından  daha kısadır ve Ocak, Şubat 

ve Mart aylarını kapsamaktadır. Bu durumun  nedeni,  Orhangazi’de   Ekim ayından 

itibaren yağış miktarının potansiyel evapotranspirasyondan daha fazla olması ve 

Aralık ayı içerisinde düşen yağış miktarının İznik’e göre daha yüksek değerler 

göstermesidir. 
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Tablo 23: Thornthwaite Formülüne göre İznik’in su bilançosu 

A  Y  L  A  R  

Veriler O Ş M N M H T A E E K A 

 

Yıllık
Sıcaklık 6.6 6.7 8.9 12.8 16.6 21.1 23.1 22.5 19.4 15.5 11.3 7.8 14.4
Sıcaklık İndisi 1.52 1.56 2.39 4.15 6.15 8.85 10.15 9.75 7.79 5.55 3.44 1.96 62.5
PE 16,5 17 27 46 64 91 104 100 83 59 39 22
Düz. PE 13,8 14,1 27,8 50,0 79,4 113,8 132,1 118 86,3 56,6 32,4 18,5 742,8
Yağış 51.4 32.3 44.0 46.6 45.1 35.7 15.0 23.2 32.3 45.7 55.2 58.4 484.9
Bir. Su. Değ. 37,3 0 0 0 -37,6 -62,3 0 0 0 0 22,8 39,9
Birikmiş Su 100 100 100 96,6 62,3 0 0 0 0 0 22,8 62,7
Gerçek PE 13,8 14,1 27,8 50,0 79,4 101,4 15,0 23,2 32,3 45,7 32,4 18,5 453,6
Su Noksanı 0 0 0 0 0 12,4 117,1 94,8 54,0 10,9 0 0 289,2
Su Fazlası 0,1 18,2 16,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,5
Akış 0 9,1 12,7 6,4 3,2 1,6 0,8 0,4 0,2 0,1 0 0 34,5
Nemlilik Oranı 2 1,3 0,6 0 -0,4 -0,9 -0,9 -0,8 -0,6 -0,2 0,7 2,2

 
 

 
 
Şekil 21 : Thornthwaite Formülüne göre İznik’in su bilançosu 
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Tablo 24: Thornthwaite Formülüne göre Orhangazi’nin su bilançosu 
 

A  Y  L  A  R  

Veriler O Ş M N M H T A E E K A 

 

Yıllık
Sıcaklık 4.9 5.5 8.2 12.5 16.9 21.6 23.6 23.5 20.0 15.5 10.1 6.8 14.1
Sıcaklık İndisi 0.97 1.16 2.12 4.0 6.32 9.17 10.48 10.41 8.16 5.55 2.90 1.59 62.8
PE 11 14 24 43 67 93 113 111 87 60 31 18
Düz. PE 9,2 11,6 24,7 47,7 83,1 116,3 143,5 131,0 90,5 57,8 25,7 14,6 755,7
Yağış 88.4 57.9 64.3 58.2 43.1 30.3 23.4 14.1 36.8 70.7 92.9 110.5 690.6
Bir. Su. Değ. 0 0 0 0 -40 -60 0 0 0 12,9 67,2 19,9
Birikmiş Su 100 100 100 100 60 0 0 0 0 12,9 80,1 100
Gerçek PE 9,2 11,6 24,7 47,7 83,1 90,3 23,4 14,1 36,8 57,8 25,7 14,6 439
Su Noksanı 0 0 0 0 0 26,0 120,1 116,9 53,7 0 0 0 316,7
Su Fazlası 79,2 46,3 39,8 10,5 0 0 0 0 0 0 0 76,0 251,8
Akış 58,6 52,4 46,1 28,3 14,2 7,1 3,6 1,8 0,9 0,5 0,3 38 251,8
Nemlilik Oranı 8,6 4,0 1,6 0,1 -0,5 -0,7 -0,8 -0,9 -0,6 0,2 2,6 6,6

 

 
Şekil 22 : Thornthwaite Formülüne göre Orhangazi’nin su bilançosu 
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İnceleme alanımızda yağışlar Nisan ayından itibaren azalarak potansiyel 

evapotranspirasyon değerinin altına düşer. Fakat toprakta henüz sarfedilmeye 

başlanmış olmakla birlikte önemli miktarda birikmiş su bulunmaktadır. Bu su ziraat 

hayatı bakımından büyük önem taşımaktadır. Haziran ayında artık toprakta birikmiş 

su bulunmaz; yağışlar çok yetersizdir, buna karşılık potansiyel evapotranspirasyon 

miktarı oldukça yükselmiştir. Bu durum İznik’te Kasım ayına kadar devam eder, 

dolayısıyle Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayları kurak aylardır. 

Orhangazi’de ise Ekim ayındaki yağışların  fazla olmasından dolayı bu kurak devre 

İznik’e göre daha erken sona erer. Bitkilerin yetişme devresi olan bu dönemde 

meydana gelen su noksanı, toprağın sulanmasını zorunlu kılmaktadır. 

 

1.4.6. Basınç ve rüzgar şartları 
1.4.6.1. Basınç 

İnceleme alanımızın klimatolojik özellikleri araştırılırken iklimin bir diğer 

unsuru olan basınç ve bunun dağılışındaki farklığa bağlı olarak meydana gelen 

rüzgarlar konusuna da değinmek gerekmektedir. İznik Depresyonu dahilinde yer 

alan meteoroloji istasyonlarında basınç değerlerinin ölçümü yapılmadığından bu 

konuda genel bir değerlendirme  yapılmıştır.  

 Konumunun bir sonucu olarak İznik Depresyonu, yıl boyunca farklı 

çevrelerden gelen hava kütlelerinin etki alanı içinde bulunmaktadır. Yazın Atlas 

Okyanusu’nda Asor adalarına kadar yükselmiş olan subtropikal yüksek basınçtan 

doğan hava kütleleri, Basra Körfezi’ndeki alçak basınca doğru hareket ederken, Batı 

ve Orta Avrupa, Karadeniz ve Anadolu üzerinden geçen bir yol izlerler (Akyol, 

1944:16).  Sıcaklık derecesinin yükselmesi, güney sektörüne doğru yönelen hava 

kütlelerinin ısınmasına ve buna bağlı olarak basıncın düşmesine yol açar. Bu 

dönemde etki alanını genişleten Kontinental Tropikal hava kütlesi de bütün 

Anadolu’yu ve bu arada İznik Depresyonu’nu etkileyerek basıncın düşmesine neden 

olur.  Gerçekten bu dönemde basınç değerleri oldukça düşmektedir. Bu durumu 

inceleme alanımız çevresinde bulunan meteoroloji istasyonlarının verileri de 

göstermektedir.  

 Soğuk dönemde ise Sibirya yüksek basıncı, Asor yüksek basıncı ile Akdeniz 

gezici alçak basınçları inceleme alanımızı etkilemektedir. Yüksek basınç 

sistemlerinin etkisiyle Ekim ayından itibaren basınç değerlerinde bir artış meydana 

gelmekte ve bu yüksek değerler genel olarak Mart ayına kadar sürmektedir. Ancak 
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bu dönemde Akdeniz üzerinde doğan gezici siklonlar zaman zaman etkili olurlar. 

Gerçekleşen frontal faaliyetler nedeniyle basınç değerlerinde sık sık alçalmalar da 

görülebilmektedir. Böylece cephelerin oluşumuna bağlı olarak, depresyonların geçişi 

sırasında düşük basınç değerleri ortaya çıkabilmektedir.  Bununla birlikte inceleme 

alanımız ve çevresinde yüksek basınç koşullarının daha baskın olması, bu dönemde 

basınç ortalamalarının yıllık ortalamalardan daha yüksek değerler göstermesine yol 

açmaktadır.  

 

1.4.6.2. Rüzgarlar 
 Bilindiği gibi rüzgar bir sahadaki bitki örtüsü ve yetiştirilen tarım ürünleri 

üzerinde estiği yön ve eriştiği hız ölçüsünde etkili olur. Şiddetli esen rüzgarların 

bitkilerin dal, yaprak ve yeni sürgünlerine zarar verdiği, buna karşılık nemli 

ortamlardan gelen rüzgarların, özellikle sıcaklığın yüksek olduğu kurak devrede, 

bitkilere büyük faydalar sağladığı bir gerçektir. İşte İznik Depresyonu ve yakın 

çevresindeki rüzgar şartları bu bağlamda ele alınmaya çalışılacaktır.  

 

1.4.6.2.1.  Hakim rüzgar  yönü ve esme sayıları 
 İnceleme alanımızda yer alan meteoroloji istasyonlarında mevsimlik ve yıllık 

ortalama rüzgar yönleri ile esme sayıları tablo 25’te gösterilmiştir. Tablonun 

incelenmesinden iki istasyonun rüzgar verileri arasında büyük farklar olduğu açıkça 

görülmektedir. Bu fark hem rüzgarın esme sayısı, hem de rüzgarların yönlere göre 

dağılımında kendini göstermektedir.  

Tablo 25: İznik ve Orhangazi’de rüzgarların esme yönleri, esme sayıları ve 

frekansları ile yönlere göre ortalama hızları 

İ S T A S Y O N  
İznik Orhangazi 

 
Veriler 

Esme 
 Sayısı 

Frekans  
(%) 

Ortalama Hız
(m/sn) 

Esme 
 Sayısı 

Frekans  
(%) 

Ortalama Hız
(m/sn) 

K 1830 12.5 1.5 4526 28.7 1,4 
KD 1716 11.8 1.7 922 5.8 2,6 
D 2163 14.8 1.6 1082 6.8 1,2 

GD 1609 11.0 1.8 492 3.1 1,9 
G 1587 10.9 1.5 512 3.2 1,2 

GB 1889 12.9 1.7 1959 12.4 2,1 
B 2188 15.0 1.5 1220 7.7 1,2 ES

M
E 

  Y
Ö

N
Ü

 

KB 1622 11.1 1.5 5084 32.2 2,1 
Yıllık 14604 100 1.6 15797 100 1.7 
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 İznik’in rüzgar şartlarını gösteren tablo 25 ve şekil 23 birlikte incelendiğinde, 

yıllık rüzgarın yönlere göre dağılımında önemli bir farklılığın görülmemesiyle birlikte, 

doğu ve batı sektörlü rüzgarların öne çıktığı anlaşılmaktadır. Elbette bu durumun 

İznik’in konumuyla yakından ilgisi vardır. İznik’in kuzeyinde bulunan dağlık kütle 

devamlı bir şekilde uzandığı için, rüzgarın bu yönden sokulması engellenmektedir.  
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Şekil 23: İznik ve Orhangazi’de yıllık ortalama rüzgar istikametleri 

Doğu ve batı yönden esen rüzgarların daha fazla olmasının sebebi ise, 

Karadin Oluğu ve İznik Gölü ile ilişkilendirilebilir. İznik’in güneydoğusunda doğu-batı 

yönünde uzanan Karadin Oluğu, rüzgarın bu doğrultuda kanalize olmasına yol açar; 

batıdaki İznik Gölü ise Karsak Boğazı’nı aşan batı yönlü rüzgarların doğuya doğru 

ilerlemesine uygun ortam yaratmaktadır. Böylece İznik çevresini de içine alacak 

şekilde, inceleme alanımızın doğu kesiminde D-B yönlü rüzgarların egemen olduğu 

anlaşılmaktadır.   

 Orhangazi gerek rüzgarın esme sayıları gerekse yönlere göre dağılımı 

bakımından İznik’e göre oldukça büyük farklılıklar taşımaktadır. Şekil 23’ün de 

gösterdiği gibi Orhangazi’de kuzey sektörlü rüzgarların esme sayıları bakımından 

çok büyük bir üstünlüğü bulunmaktadır. Orhangazi’nin kuzeyindeki eşik bu yönden 

gelen rüzgarların güneye doğru geçişine olanak sağladığı için, inceleme alanımızın 

bu kesiminde K ve KB yönlü rüzgarlar egemen olmaktadır. Marmara Denizi 

civarındaki sahalarda genellikle tek egemen rüzgar yönünün bulunduğu ve bu yönün 

de kuzey sektörlü olduğu Erinç (1960) tarafından belirtilmiştir. Bu durumu 

Orhangazi’nin rüzgar şartları da aksettirmektedir. Gerçekten Orhangazi’de 

rüzgarların % 60’ı kuzey ve kuzeybatı yönlerinden esmektedir.   
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İnceleme alanımızdaki egemen rüzgar yönlerini daha net bir şekilde ortaya 

koyabilmek amacıyla Rubinstein Formülü’nden faydalanılmıştır. Bu formülün 

Orhangazi ve İznik meteoroloji istasyonlarının verilerine uygulanmasıyla, rüzgar 

gülleri ile benzer sonuçlar elde edilmiştir (Şekil 24). Yapılan hesaplamalara göre, 

Orhangazi’de hakim rüzgar yönünün K 24.7º B olduğu ve yıllık rüzgarların % 61’nin 

bu yönden estiği tespit edilmiştir. Bu formülün İznik meteoroloji istasyonunun 

verilerine uygulanmasıyla elde ettiğimiz sonuç ise, İznik’te iki ayrı hakim rüzgar 

yönünün bulunduğunu ortaya koymuştur. Buna göre I. hakim rüzgar yönü G 76.5º B’ 

dır ve yıl boyunca rüzgarların % 30’u bu yönden esmektedir. II. hakim rüzgar yönü 

ise K 78.3º D olup, rüzgarların bu yönden esme oranı % 28 ‘dir.   

 

 
 
Şekil 24: Rubinstein Formülüne göre İznik ve Orhangazi’nin hâkim rüzgar yönleri ve 

frekansları. 

 
1.4.6.2.2.  Rüzgarların hız durumu 

Tablo 26’da İznik ve Orhangazi meteoroloji istasyonlarının ölçümlerine 

dayanılarak, aylara göre ortalama rüzgar hızları, maksimum rüzgar hızları ve 

maksimum rüzgarın esme yönü gösterilmektedir. Tablonun incelenmesinden, 

ortalama rüzgar hızlarının sadece Aralık ayında eşit olduğu, diğer ayların 

tamamında Orhangazi’deki ortalama rüzgar hızlarının İznik’ten daha yüksek olduğu 

anlaşılmaktadır. Ortalama hızların yıl içindeki dağılışı dikkate alındığında İznik’te kış 

ayları ve çevresinde yüksek değerler görülürken, diğer aylar nispeten düşük 

değerler arzetmektedir. İznik’te ortalama rüzgar hızının en yüksek olduğu ay 1.5 

m/sn ile Aralık iken, Nisan ve Ekim ayları arasındaki dönemde aylık ortalama rüzgar 
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hızları 1.1 m/sn’dir. Orhangazi’de ortalama rüzgar hızının yıl içindeki dağılışı ise, 

İznik’tekinin tam tersi bir durum göstermektedir. Bu istasyonun verilerine göre 

ortalama rüzgar hızının en yüksek olduğu ay Temmuz’dur. Buna karşın kış ayları en 

düşük değerlere sahip bulunmaktadır. Bunun sebebi, yaz devresinde Türkiye’ye 

kuzeybatıdan sokularak güneydoğuya doğru yönelen büyük hava akımlarının, 

inceleme alanımızın batı kesimini etkisi altında bulundurmasıdır.  

 
Tablo 26:: İznik ve Orhangazi’de ortalama ve en kuvvetli rüzgar hızları ile esiş 

yönleri 

İ S T A S Y O N  
İznik Orhangazi 

 
Veriler 

Ort. Rüzgar  
Hızı (m/sn) 

Maks. Rüzgar 
Hızı (m/sn) 

Maks. Rüzgar 
Esme Yönü 

Ort. Rüzgar 
Hızı (m/sn) 

Maks. Rüzgar 
Hızı (m/sn) 

Maks. Rüzgar 
Esme Yönü 

O 1.4 8 D 1.5 8 GB 
Ş 1.3 8 KB 1.7 9 KB 
M 1.2 8 B 1.7 8 KB 
N 1.1 8 GB 1.7 8 GB 
M 1.1 8 GB 1.8 8 GB 
H 1.1 7 B 1.7 8 GB 
T 1.1 6 GB 1.9 8 KB 
A 1.1 6 KB 1.7 6 KD 
E 1.1 7 GB 1.6 8 KB 
E 1.1 7 GB 1.6 7 KB 
K 1.3 8 KD 1.5 8 GB 

A
  Y

   
L 

  A
   

R
 

A 1.5 8 KD 1.5 8 GB 
Yıllık 1.2 8 KD 1.6 9 KB 

 

İki istasyon maksimum rüzgar hızları bakımından karşılaştırıldığında, 

birbirine yakın değerler gösterdiği ancak, Orhangazi’de maksimum rüzgar hızlarının 

biraz daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır. İnceleme alanımızda maksimum rüzgar 

hızının en yüksek olan ay ise 9 m/sn ile Şubat’tır ve Orhangazi istasyonuna aittir.  

 

1.4.7. İklim tasnifi 
İklim konusunda son olarak İznik ve Orhangazi meteoroloji istasyonlarının 

verileri kullanılarak, Thornthwaite ve Köppen iklim tasnif yöntemlerine göre inceleme 

alanımızın iklim tipi ortaya konacaktır. 

 Thornthwaite iklim tasnifinde iklim tipi dört sembolden oluşur. İlk sembol yıllık 

yağış etkinliği indisini (nemlilik indisi), ikinci sembol sıcaklık indisini, üçüncü sembol 

yağış rejimini ve dördüncü sembol ise, potansiyel evapotranspirasyonun yaz 

mevsimine karşılık gelen oranından faydalanarak hesaplanan sıcaklık rejimini ifade 
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eder. Thornthwaite yöntemi kullanılarak yapılan hesaplamalar sonucunda, İznik’in 

C1B´2db´4, Orhangazi’nin ise C2B´2d2b´4 sembollerine sahip olduğu ortaya 

çıkmaktadır. 

Bu sonuçlardan faydalanarak, yağış etkinliği bakımından İznik’in “kurak- yarı 

nemli” iklim (C1) kategorisine, Orhangazi’nin ise “yarı nemli” iklim (C2) kategorisine 

dahil olduğu görülmektedir. Böylece inceleme alanımızda doğuya doğru gidildikçe 

kuraklık derecesinin arttığı ifade edilebilir.  

Sıcaklık indisine göre her iki istasyon da orta derecede sıcaklık şartlarını 

gösteren ve ikinci dereceden mezotermal durumu ifade eden (B´2) sembolüne 

tekabül etmektedir. Dolayısıyle inceleme alanımızda sıcaklığın yağışa göre daha 

homojen bir yapı gösterdiği ortaya çıkmaktadır. 

Yağış rejimi bakımından İznik, su fazlasının çok küçük değerler gösterdiği 

iklimi özelliğini ifade eden  d sembolüne sahip iken, Orhangazi yaz aylarında kuvvetli 

bir su noksanı, kış aylarında ise yüksek miktarda su fazlasının görüldüğü iklim tipini 

ifade eden d2 sembolüne tekabül etmektedir. 

Sıcaklık rejimine göre ise her iki istasyon da okyanusal iklim özelliklerinin 

egemen olduğu sahaları ifade etmekte kullanılan b´4 sembolü ile gösterilmektedir. 

Böylece inceleme alanımızda genel olarak denizel iklimin etkin olduğu bu sonuca 

göre de teyit edilmektedir.  

İnceleme alanımız olan İznik Depresyonu’ndaki meteoroloji istasyonlarının 

verileri Köppen iklim tasnifi doğrultusunda ele alındığında; her iki istasyon da Csa 

sembolleri ile temsil edilen iklim kuşağına dahil olduğu görülmektedir. Buna göre 

inceleme alanı orta iklimler kuşağında yer alan, kışları ılık ve yağışlı geçen, yazları 

sıcak ve nispeten kurak iklim özelliği taşımaktadır.  

 

1.5. TOPRAK ÖZELLİKLERİ 
Ekonomik hayatın önemli ölçüde ziraate dayalı olduğu İznik Depresyonu’nda, 

ziraat-toprak ilişkilerinin en iyi şekilde ortaya konulabilmesi için, öncelikle sahadaki 

toprak tipleri ve sahip olduğu niteliklerin bilinmesi gerekmektedir. İnceleme 

alanımızda tarımsal üretimin artırılması ve devamlılığın sağlanması, entansif tarımın 

gerekleri olan sulama, gübreleme, tarımsal mücadele ve kaliteli tohum seçiminin 

yanında, toprakların potansiyellerinin doğru bir şekilde değerlendirilmesine de 

bağlıdır. 
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Bu amaç doğrultusunda öncelikle inceleme alanındaki toprak tipleri ve 

dağılışları anlatılmış, ardından toprakların kullanım kabiliyetleri açısından sahip 

olduğu özellikler ve topraklarda görülen başlıca meseleler ele alınmıştır.  

 

1.5.1. Toprak tipleri  
 İznik Depresyonu’nda topraklar zonal, azonal ve intrazonal olmak üzere üç 

ana grup altında  ele alınabilir. Bunlardan zonal topraklar, kayaç özellikleri, iklim, 

bitki örtüsü, yükselti, eğim, zaman ve canlılar gibi pedojenez etkenlerinin 

kontrolünde meydana gelmişlerdir (Atalay, 1989:234). Bu  topraklarda, yüzeyden 

alta doğru, fiziksel ve kimyasal özellikleri birbirinden farklı olan katlar (horizonlar) 

bulunur. İznik Gölü Havzası’ndaki zonal topraklar grubunda; kireçsiz kahverengi 

orman toprakları, kahverengi orman toprakları ve kırmızı-kahverengi orman 

toprakları yer almaktadır. (Şekil 25) Genellikle yamaçlarda ve yüksek sahalarda yer 

alan bu topraklar, sürekli olarak aşınmaya maruz kalmaları, iklim koşullarının ürün 

çeşitliliğine imkan tanımaması ve eğimin fazla olması nedeniyle düşük bir zirai 

potansiyel arzetmektedirler. Havzadaki bir diğer toprak grubu olan azonal topraklar, 

yüksek kesimlerdeki toprakların ve diğer materyallerin çeşitli etkenlerle aşındırılıp 

taşınarak, göl çevresindeki düzlüklerde ve çevresine göre daha alçakta bulunan az 

eğimli veya düz sahalarda biriktirilmesiyle oluşmuşladır. Bu toprak grubu içinde yer 

alan alüvyon ve kolüvyal topraklar araştırma alanımızdaki en verimli ziraat 

sahalarına karşılık gelmektedir. Azonal topraklar, bitkilerin yetişmesi için gerekli olan 

mineralleri ve organik maddeleri bolca bulundurmaları yanında, derinliklerinin yeterli 

düzeyde olması, eğimin düşük değerler göstermesi (% 1-3) ve alçak kesimlerde yer 

aldıkları için iklim açısından da elverişli şartlara sahip bulunmaları nedeniyle, 

tarımsal faaliyetlere son derece elverişlidirler. Ana toprak gruplarından üçüncüsü 

olan ve havzanın çok dar bir bölümünde görülen intrazonal topraklar ise, üzerinde 

bulunduğu ana materyalin özelliklerine göre oluşmuş kil ve kireç oranı yüksek 

topraklardır. Havzanın kuzeybatı kesimindeki rendzinalar bu toprak grubunda yer 

alır.   

 

1.5.1.1. Kireçsiz kahverengi orman toprakları 
Kireçsiz kahverengi orman toprakları İznik Depresyonu’nda, 45.921 hektarlık 

yüzölçümü ve tüm toprak tipleri içinde % 40.8‘lik oranıyla en geniş yayılışa sahip 

olan toprak türüdür. A (B) ve C profillerine sahip olan bu topraklarda, A horizonu  



 94

kahverengi, kırmızımsı kahverengi ve grimsi kahverenklidir. Daha ağır bünyeli ve 

daha sert olan B horizonu ise kahverengi veya kırmızımsı kahverengine sahiptir 

(KHGM, 1995:18). Bu toprak türü, genellikle besin maddeleri yönünden fakir olup 

hafif asit reaksiyonu gösterdiğinden zirai potansiyeli düşüktür.  

Kireçsiz kahverengi orman toprakları inceleme alanımızın kuzey yarısının 

hemen hemen tamamını kaplamaktadır. Ayrıca havzanın güney kesiminde Fındıcak 

Köyü güneyinde ve Derbent-Aydınlar-Dırazali-Nüzhetiye köyleri arasında 

görülmektedir. Bu topraklar Palezoik şistleri, Kretase flişleri, Paleojen volkanikleri ve 

Neojen depoları üzerinde gelişmiştir. 

Bu toprağın yayılış gösterdiği sahaların çok büyük bir bölümü, kullanım 

kabiliyetleri açısından VII. sınıf araziler kategorisinde yer almaktadır. Adı geçen 

toprak üzerinde sahanın sadece kuzeydoğu kesimlerinde, Sansarak, Mecidiye 

köylerinin batısında; Hisarcık ve Osmaniye köyleri çevresinde ve kuzeybatı kesimde 

Hamzalı köyü batısında orman örtüsü varlığını sürdürebilmektedir. Ormanların tahrip 

edilmiş olduğu kesimler genellikle fundalıklarla kaplıdır. Bir bölümü ise kuru tarım 

alanı (Tacir, Ömerli, Hacıosman, Sarıağıl ve Kırıntı köyleri civarı) ve mera (Yeniköy 

ve Çakırlı kuzeyi) olarak kullanılmaktadır.  

 

1.5.1.2. Kahverengi orman toprakları 
 43.942 hektarlık yüzölçümüyle İznik Gölü Havzası’ndaki toprak türleri içinde 

%39.1’lik bir paya sahip olan kahverengi orman topraklarının yayılışı, jeoloji haritası 

(Şekil 3) birlikte incelendiğinde, çeşitli yaşlardaki fliş, konglomera, aglomera ve 

kireçtaşlarının mostra verdiği arazilerde oluştukları görülmektedir.  

 Kahverengi orman topraklarının bulunduğu sahalarda, yağışın toprağı 

yıkamadaki etkisi düşük olduğundan, sadece eriyebilir tuzlar, kireç ve diğer 

elementler uzaklaşmaktadır (Atalay, 1989: 261). Bu nedenle organik madde 

bakımından oldukça zengin durumda bulunan ve koyu renkli olan bu topraklar, 

kireçsiz kahverengi orman topraklarına göre daha verimlidirler. Ancak eğim şartları 

ziraatı büyük ölçüde engellemektedir. Kahverengi orman toprakları inceleme 

alanımızda A, B, C profillerine sahip bulunmaktadır ve horizonlar birbirine tedrici 

geçişlidir. Koyu kahverengi olan A horizonu belirgindir. B horizonu A horizonuna 

göre daha açık renktedir ve genellikle kahverengi bazen de kırmızıdır. (KHGM, 

1995:17). Bu topraklar granüler ve gözenekli bir yapıya sahip olduklarından 

drenajları iyi derecededir.  
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 Kahverengi orman toprakları İznik Gölü’nün güneyinde kalan sahanın hemen 

hemen tamamını kaplamaktadır. Ayrıca havzanın özellikle doğu kesiminde, küçük 

parçalar halindeki alüvyal ve kolüvyal toprakları barındırarak, bir bütün halinde 

kuzeydeki kireçsiz kahverengi orman topraklarına kadar dayanır. Diğer taraftan 

Üreğil, Çakırlı ve Keramet köyleri civarındaki Eosen flişleri üzerinde de gelişme 

imkanı bulan kahverengi orman toprakları, inceleme alanımızda genel olarak 

kullanım kabiliyetleri açısından VI. ve VII. sınıf arazilere karşılık gelmektedir. 

Havzanın güneybatı kesimindeki yüksek sahalar ve Narlıca köyü güneyi ile Hisarcık 

ve Sarıyazı köyleri civarındaki sınırlı sahalar dışında bu topraklar üzerindeki orman 

örtüsü büyük oranda ortadan kaldırılmıştır. Belirtilen sahalar hariç, bu toprak grubu 

üzerinde genellikle fundalık ve kuru tarım alanları bulunmaktadır. Göllüce, Sölöz, 

Narlıca, Üreğil, Yeniköy ve Keramet civarında ise zeytinliklere rastlanır. 

 

1.5.1.3. Kırmızı-kahverengi Akdeniz toprakları 
 Esas itibariyle Kırmızı Akdeniz ve Kahverengi Akdeniz topraklarının karışık 

hali olan bu topraklar, A B C profillerine sahip bulunurlar. A1 horizonu iyi gelişmiş 

olup, bünyesinde orta derecede organik madde bulundurur (KHGM, 1995:18).  

 Zonal toprak grubundan olan kırmızı kahverengi Akdeniz toprakları, inceleme 

alanımızın % 4.5’lik kısmını kaplamaktadır (5.017 ha). İznik Depresyonu’nun batı 

kesiminde, Çeltikçi ve Gedelek köyleri civarında ve gölün kuzey kesiminde doğuda 

Keramet Köyü güneydoğusundan başlayarak, batıda İnikli köyü civarına kadar 

uzanan bir hat boyunca görülür. Bu toprakların hemen hemen tamamı Paleozoik şist 

ve mermerleri üzerinde meydana gelmiştir. Kullanım kabiliyetleri açısından II. sınıf 

ile VI. sınıf arasındaki arazilerin bulunduğu bu toprak grubu üzerinde, inceleme 

alanımızdaki önemli tarım arazilerinin bir bölümü yer almaktadır. Bu toprakların 

yayılış gösterdiği sahalardan Keramet, Boyalıca, Orhaniye ve Elbeyli köyleri 

civarında zeytincilik, meyvecilik ve sebzecilik yapılmaktadır. Ziraata uygun olmayan 

kesimlerde ise yer yer fundalıklar bulunmaktadır.  

 

 1.5.1.4. Rendzinalar  
 Kireçtaşı, dolomit, marn ve jipsin ayrışması sonucu oluşan rendzinalar, 

çoğunlukla humusça zengin bir A horizonu barındırırlar (Schnachtschabel vd., 1999: 

684). İntrazonal topraklardan olan rendzinaların horizonları zonal topraklara göre 

çok zayıf olup AC profillidirler. İnceleme alnımızdaki rendzinalar killi-kireçli 
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karakterdedirler. Bu toprakların A  horizonu ince, granüler yapılı ve koyu renkli olup, 

organik maddeler ve mineralce zengindirler. Dolayısıyle bu topraklar tarımsal açıdan 

verimli sayılabilecek niteliktedir ve kuru tarım alanı olarak değerlendirilmektedirler.  

 İznik Depresyonu’nun kuzeybatı kesiminde, Cihanköy-Güneyköy arasındaki 

çok dar bir sahada Neojen depoları üzerinde yayılış gösteren rendzinalar, 444.9 

hektarlık yüzölçümüyle tüm topraklar içinde %0.4’lük bir paya sahiptirler. 

 

1.5.1.5. Alüvyal topraklar 
 Kapladığı yaklaşık 10455.5 hektarlık alanı ve bütün toprak tipleri içinde 

%9.3’lük payıyla havzadaki en geniş yayılışa sahip üçüncü büyük toprak tipi olan 

alüvyal topraklar, azonal toprak grubunda yer almaktadır. İznik Depresyonu’nda 

akarsuların taşıma ve biriktirme faaliyetleri sonucunda oluşan alüvyal topraklar, 

genellikle ovalarda ve akarsu vadilerinin genişlemiş olduğu kesimlerde yaygınlık 

kazanmışlardır. Havzadaki en verimli tarım alanlarını barındıran alüvyal topraklar, 

iklimin elverdiği ölçüde her türlü kültür bitkisinin yetiştirilmesine olanak 

sağladığından, ekonomik olarak çok büyük bir değer taşımaktadır. Bitkiler için 

gerekli olan mineralleri bünyelerinde bolca barındırmaları, yeteri kadar kök derinliği 

sağlamaları (Tanoğlu, 1964:18), çoğunlukla uygun eğim şartlarına sahip olmaları ve 

iklimin ürün çeşitliliğine imkan tanıdığı havzanın genellikle alçak kesimlerde yayılış 

göstermeleri, alüvyal toprakların zirai potansiyellerinin yüksek olmasına yol 

açmaktadır.  

 Bu toprakların mineral ve organik madde bileşimi, getirilmiş oldukları akarsu 

havzasının özellikleri belirlendiğinden, çeşitlilik gösteren bir yapı gösterirler. Ancak 

havzadaki alüvyal toprakların tamamında görülen ortak özellik, zengin bir bileşime 

sahip olmalarıdır.    

 Alüvyal toprakların İznik Depresyonu’ndaki dağılışına gelince; Orhangazi, 

İznik ve Çakırca ovaları alüvyal toprakların bir bütün olarak en geniş alan kapladığı 

sahalarıdır.  Bunun yanında İznik Ovası’nın doğusuna doğru Karadin Oluğu boyunca 

devam eden bu topraklar doğuda Çiçekli köyü civarında son bulmaktadır. Ancak 

biraz doğuda yeniden ortaya çıkarak dar bir şerit halinde, doğu-batı yönünde 

yaklaşık 12 km. kadar uzanmaktadır. Bu alanlar dışında Sölöz Deltası’nda, Anadere 

Vadisi’nde ve kabaca gölün kuzeybatı kıyılarını takip ederek doğuda Keramet Köyü 

güneyine kadar uzanan bir sahada alüvyal topraklar yer almaktadır. Ayrıca çeşitli 
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boyuttaki akarsu vadilerinde eğimin azaldığı ve vadinin genişlediği kesimlerde de 

alüvyal topraklar bulunmaktadır.   

 İnceleme alanımızdaki alüvyal topraklar kullanım kabiliyetleri açısından, I., II. 

ve III. sınıf ziraat arazilerini barındırmaktadırlar. Sulamanın yaygın bir şekilde 

sürdürüldüğü bu topraklar, havzada yetişme imkanı bulan her türlü ürünün ziraatine 

elverişlidir. Başta zeytincilik olmak üzere, bağcılık ve bahçe tarımı bu topraklar 

üzerinde yürütülen en önemli faaliyetlerdir. Alüvyal topraklar, İznik Depresyonu’nda 

nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu kesimleri meydana getirmektedir. Diğer 

taraftan, havzadaki en önemli iki yerleşme olan Orhangazi ve İznik şehirlerinin de 

kurulup gelişmesinde, çevrelerindeki verimli alüvyal toprakların büyük bir etkisi 

olmuştur.  

 

1.5.1.6. Kolüvyal topraklar 
 Dağların eteklerinde yamaçlardan taşınan malzemelerin biriktiği sahalarda, 

çoğu kez köşeli ve iri unsurlardan oluşan kolüvyal toprakların fiziksel ve kimyasal 

özelliklerini, alüvyal topraklarda olduğu gibi yamaçtan gelen malzemenin fiziksel ve 

kimyasal özellikleri belirlemektedir. Azonal toprak grubunda yer alan ve 

horizonlaşmanın mevcut olmadığı bu topraklar A ve C profillidir. Eğim ve bünye 

nedeniyle drenajları iyi olan bu topraklar tuzluluk ve sodiklik göstermemektedirler. 

 Araştırma sahamızda 6274.3 hektarlık alanıyla tüm topraklar içinde % 5.6’ lık 

bir orana sahip olan kolüvyal topraklar, genellikle eğimli yamaçların eteklerinde ve 

vadi kenarlarında yer almaktadırlar. Kolüvyal topraklar, inceleme alanındaki alüvyal 

toprakları âdeta çevrelemiş şekilde bulunurlar. İznik Depresyonu’nda eğimin en fazla 

olduğu Gürle Dağı’nın kuzey yamaçlarının ovayla birleştiği kesimler, kolüvyal 

toprakların yayılış gösterdiği başlıca sahalardır. Bu kesimde kolüvyal topraklar aynı 

zamanda birikinti konilerinin yüksek kısımlarına tekabül etmektedir. Batıda Karsak 

Köyü civarında başlayan bu topraklar bir bütün halinde Sölöz Deltasının doğusuna 

kadar uzanmaktadır. Ayrıca İznik Gölü’nün güney kıyıları boyunca, Demirışık ve 

Göllüce köyleri civarında, daha doğuda Çamdibi ve Çiçekli köyleri arasında ve 

Dereköy’ün batı kesimlerinde de yer almaktadır. Sahanın kuzey kesimlerinde ise 

Elbeyli çevresinde, Boyalıca ve Orhaniye köyleri arasındaki dar bir sahada ve 

Orhangazi Ovası’nın batı ve kuzey kesimlerinde kolüvyal topraklar bulunmaktadır. 

Bu topraklar, alüvyal topraklardan sonra, havzada tarımsal potansiyeli en yüksek 

olan sahaları meydana getirmektedir. Genellikle II., III. ve IV. sınıf tarım arazileri 
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kategorisinde yer alan bu topraklar üzerinde zeytincilik, bağcılık, sebze yetiştiriciliği 

ve yer yer de kuru tarım yapılmaktadır.   

 

1.5.1.7. Hidromorfik topraklar 
 İznik Gölü kıyısında bulunan ve yılın büyük bölümünde bataklık durumunda 

olan topraklardır. Tuzluluk ve sodikliğin yüksek olduğu bu topraklar üzerinde sadece 

sazlıklar gelişmektedir. İznik Gölü’nün özellikle batı kıyıları ve kuzeydoğu kıyıları 

boyunca bir şerit halinde görülen alüvyal sahil bataklıkları, kullanım kabiliyetleri 

bakımından VIII. sınıf arazileri meydana getirirler ve tarımsal açıdan hiçbir değer 

taşımazlar.  

 

1.5.2. Toprakların verimlilik durumuna göre sınıflandırılması 
 İnceleme alanımızdaki yayılışları ve genel özelliklerine yukarıda değinilen  

toprak tiplerinin, tarımsal açıdan sahip oldukları verimlilik değerleri sahanın çeşitli 

kesimlerinde farklılıklar göstermektedir. Toprağın zirai değeri, sahip olduğu kimyasal 

ve fiziksel özellikleri yanında, bulunduğu yerdeki su, eğim, yükselti ve drenaj 

şartlarıyla da büyük ölçüde ilişkilidir (Sergün,1975:36). İznik Depresyonu’ndaki 

toprakların verimliliği ve tarımsal faaliyetlere elverişliliği dikkate alınarak, Topraksu 

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan arazi kullanma kabiliyeti tasnifinde topraklar 

sekiz gruba ayrılmıştır (KHGM,1995:21 - KHGM,1998:41). Bu tasnifte toprağın verim 

nitelikleri I. sınıftan VIII. sınıfa doğru azalmaktadır. Aşağıda bu sınıfların genel 

özellikleri, inceleme sahasındaki yayılışları ve kullanım biçimleri değerlendirmeye 

tâbi tutulmuştur.   

 

1.5.2.1. Birinci sınıf araziler 
 Bu gruba dahil olan topraklar, oldukça uygun eğim ve drenaj koşullarına 

sahip olmasının yanında, üzerlerinde tuzluluk, alkalilik, toprak taşlılığı, çoraklık ve 

erozyon gibi problemler söz konusu değildir. Oldukça derin, iyi su tutma kapasitesi 

ve kolay işlenebilir bir özelliğe sahip olan bu sınıftaki topraklar, kuru ve sulu ziraate 

en iyi şekilde uygunluk gösterdiklerinden, inceleme alanımızda iklimin elverdiği her 

çeşit kültür bitkisi yetiştirilmesine imkan tanır. Bu topraklar aynı zamanda çayır, 

mera ve orman için de güvenli bir şekilde kullanılabilmektedir.  

 İnceleme alanımızdaki başlıca yayılış sahaları Orhangazi Ovası, İznik Ovası, 

Çakırca Ovası, Sölöz Deltası ile Karadin Oluğu olan bu sınıftaki topraklar,  6268.6 
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hektarlık bir alan kaplamaktadır ve bu alanıyla toplam araziler içinde % 5.6’lık bir 

paya sahip bulunur. Bu sahalar aynı zamanda, inceleme alanımızın en verimli 

arazilerine karşılık geldiğinden, sulama yapılarak ve diğer entansif tarım yöntemleri 

uygulanarak, başta zeytin olmak üzere birçok meyve sebze çeşidinin yetiştirildiği 

kesimleri meydana getirmektedir.   

 

1.5.2.2. İkinci sınıf araziler 
 Bu grup içinde yer alan topraklar her çeşit ürün yetiştirmeye birinci sınıf 

topraklardan daha az elverişlidir. Bu topraklarda hafif eğim, hafif derecede erozyon, 

düşük oranda tuzluluk ve alkalilik, I. sınıftaki topraklara göre daha az toprak derinliği 

gibi verimliliği sınırlandıran faktörler bulunmaktadır. II. sınıf araziler gerek bitki türü 

seçimi gerekse amenajman uygulamaları açısından, I. sınıf arazilere göre daha az 

serbestlik sağlar. Bu topraklardan iyi kalitede ürün alınabilmesi için kullanmayı 

sınırlandıran tuzluluk, yaşlık ve eğim gibi sorunların giderilmesi gerekir.  

 Bu sınıftaki topraklar İznik Depresyonu’nda 11331.8 hektarlık bir alan 

kaplamaktadır ve sahip olduğu bu değer tüm toprak sınıflarının toplam alanı içinde 

%10.2‘lik bir paya karşılık gelmektedir. Orhangazi Ovası’nın güney kesimleri, 

Çakırca Ovası’nın kuzey kesimleri, Sölöz Deltası’nın güneyi ve İznik Gölü’nün 

kuzeybatı kesimleri bu toprak grubunun geniş alan kapladığı yerlerdir. (Şekil 26) Bu 

araziler üzerinde de başta zeytincilik olmak üzere, meyve yetiştiriciliği ve sebzecilik 

yapılmaktadır.  

 

1.5.2.3. Üçüncü sınıf araziler 
 Bu sınıftaki topraklarda verimliliği sınırlayıcı faktörler ikinci sınıftaki 

topraklardan daha fazladır. Derinliğin fazla olmaması, orta derecede eğimin 

bulunması, erozyonun varlığı ve taşkın riski bu arazilerde başlıca sınırlayıcı 

etmenlerdir. Özel muhafaza önlemlerine ihtiyaç gösteren bu grup içindeki toprakların 

verimleri orta derecededir ve entansif tarım uygulamaları yukarıdaki iki gruba göre 

daha fazla masraf gerektirmektedir. Sulanan alanlardaki III. sınıf arazi topraklarının 

bir kısmı yüksek taban suyu, yavaş geçirgenlik, tuz veya sodyum birikmesinden 

dolayı sınırlı olarak kullanılabilmektedir.  

 III. sınıf araziler  5229 hektarlık yüzölçümleriyle havza genelinde % 4.7’lik bir 

paya sahiptir. Orhangazi Ovası’nın doğu kesimi, Sölöz Deltası, Karsak Boğazı’nın 

doğu girişi, gölün kuzeybatısındaki düzlükler ile İznik Ovası’nın batısı III. sınıf 
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arazilerin başlıca yayılış alanlarıdır. Bu arazilerin taban suyu yüksek olan 

bölümlerinde pirinç, mısır, yonca ve elma yetiştirilirken, bu problemin bulunmadığı 

kesimlerinde sulama yapılarak zeytin başta olmak üzere çeşitli meyve ve sebzelerin 

üretimi gerçekleştirilmektedir.   

  

1.5.2.4. Dördüncü sınıf araziler 
 İşlendiklerinde daha dikkatli idare gerektiren bu arazilerde koruma 

önlemlerinin alınması daha zordur. Bozuk drenajlı, tuzlu-alkali, sık sık taşkına 

uğrayan tabanlar, uzun süren göllenme ve yaşlık, yüksek eğim ve sığ toprak 

özellikleri IV. sınıftaki toprakların başlıca sorunlardır. Bu araziler yüksek eğim 

değerleri nedeniyle sürekli toprak kaybettiklerinden oldukça sığdır. İleri düzeyde 

toprak koruma ve bakım çalışmalarına gereksinim duyan bu araziler üzerinde 

yetiştirilebilecek bitkiler sınırlıdır.  

 Fındıcak, Çandarlı, Boyalıca ve Şerefiye köyleri civarında yayılış gösteren bu 

araziler 1615.9 hektarlık yüzölçümü ile inceleme alanımızda % 1.4’lük bir paya sahip 

bulunmaktadır. IV. sınıf araziler araştırma sahasında, genellikle kuru tarım alanı 

olarak kullanıldığı gibi, fundalıklarla da kaplanmış şekilde görülebilmektedirler.  

 

1.5.2.5. Beşinci sınıf araziler 
 Bu sınıfta yer alan topraklar, sık sık taşkınlara maruz kalması, düz ve düze 

yakın bir eğime sahip olmasından dolayı drenaj probleminin bulunması, çok taşlı 

olması gibi nedenlerden dolayı kültür bitkilerinin yetiştirilmesine elverişli değildir. 

Otlak ve çayır olarak kullanılabilecek bu araziler inceleme alanımızda, yalnızca 

Nüzhetiye Köyü civarında bulunmaktadır ve 2595.6 hektarlık yüzölçümüyle tüm 

arazi sınıfları içinde % 0.2’lik bir paya sahip bulunmaktadır. Büyük bölümü fundalık 

olan belirtilen kesimdeki araziler, dar sahalar halindeki meraları da barındırmaktadır.    

  

1.5.2.6. Altıncı sınıf araziler 
 Eğimin çok fazla olduğu ve şiddetli erozyonun gerçekleştiği bu arazilerde, 

toprak sığ ve taşlıdır. Orman, otlak ve mera olarak kullanılabilen bu araziler, 

yukarıda belirtilen sınırlayıcı faktörlerden dolayı zirai faaliyetlere elverişli değildir. 

17938.3 hektar alan kaplayan VI. sınıf araziler inceleme alnımızda % 16’lık bir paya 

sahip bulunmaktadır.  
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 Araştırma sahasının doğusunda daha geniş alanlar kaplayan bu topraklar, 

Adliye ve İhsaniye köyleri arasında, Elmalı, Çandarlı, Kutluca, Kırıntı, Hacıosman, 

Sansarak, Ömerli, Akçapınar ve Bereket köyleri çevresinde yayılış gösterirler ve 

genellikle orman, fundalık ve mera alanlarına karşılık gelirler. Bu araziler batı 

kesimde ise Ortaköy, Cihanköy, Yeniköy, Güneyköy ve Fındıklı köyleri çevresinde 

görülürler. Belirtilen sahalar tarımsal faaliyetlere elverişli olmamasına karşın, 

Yeniköy ve Cihanköy güneyindeki alçak kesimlerde zeytinliklere tahsis edilmiş, 

kuzeyde daha yüksekte bulunan kısmı ise kuru ziraat alanı ve mera olarak 

kullanılmakta, yer yer de fundalıklar bulunmaktadır.    

 

1.5.2.7. Yedinci sınıf araziler 
 İznik Depresyonu’nda 69516.7 hektarlık yüzölçümü ve toplam araziler 

içindeki % 61.8’lik oranıyla en geniş paya sahip olan bu grup içindeki topraklarda, 

çok yüksek eğim, erozyon, toprak sığlığı ve taşlılık gibi tarımsal faaliyetleri 

engelleyen çok çeşitli problemler bulunmaktadır. Çeşitli önlemlerin alınmasıyla 

ancak otlak ve mera olarak kullanılabilen bu araziler, inceleme alanımızda zirai 

faaliyetlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Nitekim kuru ziraat alanlarının ve 

zeytinliklerin bir bölümü bu araziler üzerinde bulunmaktadır. Havzanın kuzeydoğu ve 

güneybatı kesimlerindeki VII sınıf araziler ise ormanların yayılış gösterdiği sahalara 

karşılık gelmektedir.  

 

1.5.2.8. Sekizinci sınıf araziler 
 Çok aşınmış araziler, kumsallar, bataklıklar, akarsu yatakları ve eski taş 

ocakları bu sınıfa girmektedir. Zirai faaliyetlere, otlatmaya ve ormancılığa hiçbir 

şekilde uygun olmayan bu araziler İznik Depresyonu’nda 2582.9 hektarlık bir alan 

kaplamaktadır. VIII. sınıf araziler İznik Gölü’nün doğu ve kuzeybatı kıyılarında ve 

eskiden taş ocağı olarak kullanılan yerlerde dar sahalar halinde bulunmaktadır. 

Günümüzde bu araziler üzerinde herhangi bir kullanım söz konusu değildir. 

 Sonuç olarak topraklar arazi kullanım kabiliyetlerine göre ele alındıklarında,  

ilk dört sınıftaki (I.-IV. sınıf) arazilerin zirai faaliyetlere elverişli olduğu, diğer 

arazilerin bu tür kullanıma pek elverişli olmadığı anlaşılmaktadır. Oysa, araştırma 

sahamızda tarımsal faaliyetlerin sürdürüldüğü sahaların yüzölçümüne bakıldığında, 

ilk dört grubun dışındaki sahaların da ziraatte kullanıldığı görülmektedir. Nitekim, ilk 

dört sınıfta yer alan arazilerin toplam yüzölçümü 24.445 hektar olmasına karşın, 
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havzada tarıma ayrılan sahaların yüzölçümü nadas dahil 35.878 hektardır. 

Dolayısıyle, tarımsal faaliyetlerin yaklaşık 11.433 hektarlık bölümü, ziraat yapmaya 

fazla uygun olmayan araziler üzerinde sürdürülmektedir. Bu durum, başta erozyon 

olmak üzere sahadaki toprak problemlerini artırmaktadır. Diğer taraftan, tarım 

arazilerinin ormanlar aleyhine genişlemeye devam ettiği de göz önünde 

bulundurulursa, mevcut problemlerin daha da şiddetlenmesi kaçınılmazdır.   

 

1.5.3. Topraklarda görülen başlıca problemler 
 Araştırma sahasında görülen başlıca toprak problemlerini erozyon, sığlık, 

drenaj bozukluğu, tuzluluk ve alkalilik meydana getirmektedir. 

 

1.5.3.1.Toprak erozyonu 
 Araştırma sahasında “su erozyonu” şeklinde görülen erozyon, topraklardaki 

başlıca sorunu meydana getirmektedir. İznik Depresyonu’nda arazilerin %10‘u çok 

şiddetli, % 63.2’si şiddetli, %18’i orta derecede erozyona maruz kalırken, erozyonun 

gerçekleşmediği veya çok az gerçekleştiği arazilerin oranı ancak % 8.4‘tür. 

(KHGM,1995; KHGM,1998) Görüldüğü gibi, inceleme alanımızın çok büyük 

bölümünde şiddetli veya çok şiddetli erozyon sorunu bulunmaktadır. (Şekil 27) 

 10-15 cm’lik bir toprak tabakasının oluşumu için binlerce yıllık uzun bir 

süreye ihtiyaç olduğu göz önünde bulundurulursa (Mater,1986:131), erozyonun 

toprak varlığı açısından ne derece tehlikeli olduğu daha iyi anlaşılır. İznik 

Depresyonu’ndaki topraklarda en önemli sorun durumundaki erozyon, toprak 

derinliğinin azalmasına, bitkilerin kullanabileceği ve daha çok yüzeyde veya yüzeye 

yakın kısımlarda bulunan organik maddelerle minerallerin topraktan uzaklaşmasına 

ve sonuçta toprak verimliliğinin azalmasına neden olmaktadır.  

 Bir sahadaki su erozyonunun şiddeti, yıllık yağış miktarı, toprağın erozyona 

karşı duyarlılığı, eğim değeri ve eğimin devamlılığı (uzunluğu), bitki örtüsü, arazinin 

kullanım biçimi ve o sahada uygulanan erozyon kontrol yöntemlerine göre değişiklik 

gösterir. (Foth,1984:378) Bu faktörlerden eğim, diğer koşullar aynı kalsa dahi 

erozyon şiddetini belirlemede tek başına önemli bir etken durumundadır. Eğimi % 5 

olan bir sahada meydana gelen erozyon miktarının 100 birim olduğu kabul 

edildiğinde,  diğer etkenler aynı kalmak koşuluyla, eğim değeri % 10, % 15 ve % 20 

olan üç farklı sahada oluşan erozyon miktarı sırasıyla 293, 500 ve 806 birim olarak 

gerçekleşmektedir (Schachtschabel vd. 1999: 781). Bu nedenle, az eğimli veya düz 
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sahalarda toprak verimliliğini etkileyecek düzeyde erozyon meydana gelmediği 

halde, eğimli sahalarda, toprak yüzeyindeki unsurların taşınması kolaylaştığından 

şiddetli erozyon gerçekleşmektedir.  

 Göl çevresinde yer alan düzlükler ve çeşitli kesimlerdeki alüvyal vadi 

tabanları hariç tutulursa, İznik Depresyonu, kısa mesafelerde önemli yükselti 

farklılıkları gösteren arızalı bir karakter sunmaktadır. Bu nedenle havzadaki 

toprakların şiddetli erozyona maruz kalmasında, yüksek eğimin temel etken olduğu 

söylenebilir. Araştırma sahamızda, özellikle bitki örtüsünün tahrip edildiği dağ ve 

vadi yamaçlarıyla, yine bu sahalarda yer alan tarım arazileri, erozyonun en fazla 

gerçekleştiği kesimlere karşılık gelmektedir.    

Araştırma sahamızın “eğim haritası” (şekil 6) ve “erozyon haritası” (şekil 27) 

birlikte gözden geçirildiğinde, eğimin erozyon üzerindeki etkisi daha net bir biçimde 

ortaya çıkmaktadır. Bu haritalarda da görüldüğü üzere, eğimi % 3’ü geçmeyen 

Orhangazi Ovası, İznik Ovası, Çakırca Ovası, Sölöz Deltası, Karadin Oluğu ve diğer 

alüvayal düzlüklerde, erozyon şiddeti çok düşüktür ya da hiç gerçekleşmemektedir. 

Buna karşın, ovaları çevreleyen yamaçlarla, plato ve dağlık sahadaki vadi 

yamaçlarında, eğim değerlerinin ve erozyon şiddetinin yüksek olduğu görülmektedir. 

Özellikle Sölöz deresi, Hisardere, Çınarlık deresi, Karasu deresi ve kolları tarafından 

derince açılmış vadilerin yamaçlarında ve gölün güneydeki fay dikliklerinde eğim yer 

yer % 40’ı aşmakta, erozyon şiddeti de bu kesimlerde havzadaki en yüksek 

değerlerine ulaşmaktadır.  

 

 Tablo 27: İznik Depresyonu’nda eğim sınıflarının dağılışı  

Eğim sınıfları 
(%) 

Kapladığı alan  
(ha) 

Havzanın toplam 
yüzölçümüne oranı (%) 

0-3 14 833.4 13.2 
3-5 4 732.6 4.2 
5-8 6 417.5 5.7 
8-15 16 364.9 14.5 
15-30 40 776.9 36.3 
30-45 22 005.4 19.6 
45+ 7 303.7 6.5 

Toplam 112 434.4 100 
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Eğim Sınıfları 
13,2

4,2

5,7

14,5

36,3

19,6

6,5

% 0--3

% 3--5

% 5--8

% 8--15

% 15--30

% 30--45

% 45+

 
  Şekil 28: İznik Depresyonu’nda eğim sınıflarının toplam yüzölçümüne oranı (%) 

 

İznik Depresyonu’nda eğim sınıflarının dağılışını gösteren tablo 27 ve şekil 

28 gözden geçirildiğinde, erozyon için eğimin sorun olmaya başladığı % 8’den daha 

eğimli sahaların, 86.452 hektarlık bir alan kapladığı görülür. Diğer bir ifadeyle, 

araştırma sahamızın % 76.9’luk bölümü, eğim şartları bakımından erozyon riski 

altında bulunmaktadır. Bunun yanında özellikle % 15’ten daha eğimli araziler, 

erozyon açısından büyük bir tehlike yaratmaktadır ve araştırma sahamızın % 

62.4’lük kısmı (70.086 ha) bu kategori içinde yer alır.  

Araştırma sahasında eğimin yüksek değerler göstermesi, yağış sularının 

toprağa sızmasını olumsuz yönde etkilemekte, yüzeysel akışa geçen suların kısa bir 

süre sonra kanalize olmasına ve aşındırma güçlerinin artmasına yol açmaktadır. Bu 

bakımdan yağış rejimi ve şiddeti de erozyon üzerinde büyük bir etkiye sahip 

bulunmaktadır. Özellikle sağanak yağışların gerçekleştiği dönemlerde, toprak kısa 

sürede ıslanır ve suya doyar. Böylece toprağın kuru olduğu zamanlarda fazla etkili 

olmayan yağmur damlaları, ıslanmış toprağa çarptıklarında küçük çukurlar açarlar. 

“Damla erozyonu” olarak bilinen bu tahribatın yanı sıra, yağışın devam etmesi 

suların kısa sürede yüzeysel akışa geçmesine sebep olur. Böylece, toprak üzerinde 

daha fazla tahribat yapan “yüzeysel erozyon” ortaya çıkar.  
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Foto 10: Eğimli sahaların genellikle zeytinliklere dönüştürülmesi amacıyla ziraata 

açılması. (Hisardere vadisi) 

 
Foto 11: Bitki örtüsü tahrip edilmesiyle ziraata açılan ve bir süre kullanıldıktan sonra  

terkedilmiş olan eğimli araziler. (Çınardere vadisi) 
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İnceleme alanımızda erozyon şiddetini artıran etmenlerden biri de doğal bitki 

örtüsünün tahrip edilmesidir. Bilindiği gibi, bitki örtüsünün yağmur darbesini önleyici, 

yağışı tutucu ve toprak yüzeyinde akışa geçen suyu frenleyici özellikleri yanında, 

sızmayı kolaylaştırıcı etkileri nedeniyle erozyon şiddetini azaltan bir rolü 

bulunmaktadır. Dolayısıyle, havzada bitki örtüsünün seyrekleştiği ya da tamamen 

ortadan kalktığı kesimlerde erozyon daha şiddetli bir şekilde gerçekleşmektedir. Bu 

bakımdan, binlerce yıllık bir iskan tarihine sahip olan İznik Depresyonu’nda, Gürle-

Avdan kütlesi ile kuzeydeki dağlık saha dışında, doğal bitki örtüsünün büyük oranda 

tahrip edildiği göz önünde bulundurulursa, toprakların erozyona maruz kalmasının 

kaçınılmaz olduğu ortaya çıkmaktadır. Bilhassa, tarımsal faaliyetlerde kullanılmak 

üzere, eğimli arazilerde gerçekleştirilen orman açmaları, erozyon üzerinde önemli bir 

etkiye sahip bulunmaktadır. (Foto:10-11) Tarımsal faaliyetlerde kullanılması zaten 

yanlış olan bu sahalarda, en azından kontur dikim, eşyükselti eğrilerine paralel 

sürme ve teraslama gibi erozyonu azaltıcı önlemlerin alınmaması sebebiyle, 

toprağın organik maddeler ve mineraller bakımından zengin olan üst tabakası 

kolayca aşındırılmaktadır. Böylece verimliliğini kaybeden arazi bir süre sonra terk 

edilmektedir. Bu arazinin üzerindeki doğal bitki örtüsü de tamamen tahrip edilmiş 

olduğundan, toprak hızlı bir şekilde aşındırmaya maruz kalmakta ve bazı yerlerde 

anakaya yüzeye çıkmaktadır. (Foto: 12) 

Diğer taraftan, zeytin yetiştiriciliğinin erozyon şiddeti üzerindeki etkisini 

özellikle belirtmek gerekmektedir. Daha önce de ifade edildiği üzere, araştırma 

sahamızda eğimi % 30’u aşan yamaçlarda dahi zeytin yetiştiriciliği yapılmaktadır. 

Zeytinlikler yılın çok büyük bölümünde sürülmüş olarak beklediği için, toprak 

yüzeyini kaplayan ve kökleriyle toprağı tutan bitkilerin gelişme imkanı 

bulunmamaktadır. Bunun yanında, belirtilen sahalarda erozyonu önleyici veya 

azaltıcı tedbirlere de başvurulmadığı için, araziler şiddetli erozyona maruz 

kalmaktadır. (Foto 13)      

Yüzeysel erozyona göre daha tahripkar karakter taşıyan ve “gali erozyonu” 

olarak bilinen erozyon tipi de araştırma sahamızda yer yer görülmektedir. Yağmur 

sularının küçük kanalcıklar içinde akışa geçmesiyle başlayan ve zamanla bu 

kanalcıkların hem derinleşmesi hem de genişlemesiyle büyük miktarlardaki toprağın 

taşınmasına sebep olan bu erozyon şekli, araştırma sahamızın kuzeydoğu 

kesiminde, özellikle İhsaniye köyü çevresinde etkili olmaktadır. (Foto 14) 
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Foto 12: Yüksek eğime sahip sahalarda, şiddetli erozyon sonucunda toprak 

tamamen aşındırılarak yer yer anakaya yüzeye çıkmaktadır. (Dereköy kuzeyi) 

 
Foto 13: Özellikle İznik Gölü’nün kuzeyinde ve güneyinde yer alan eğimli arazilerde 

zeytinliklerin oluşturulması ve bu sahaların yıl boyunca genellikle sürülmüş durumda 

bulunması erozyonu artıran bir unsurdur.  
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Foto 14: Eğimli arazilerde, yüzeysel akışa geçerek kanalize olan suyun zamanla 

yatağını derinleştirmesi ve genişletmesiyle ortaya çıkan gali (oluk) erozyonu. A, B: 
Özpınar Dağı güney yamaçları C: İznik Gölü güneyindeki plato sahası.  
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İnceleme alanımızda erozyonun tamamen önlenmesi mümkün olmamakla 

beraber, alınacak bazı önlemlerle şiddeti azaltılabilir. Erozyonu azaltmanın en pratik 

yolu, topraklardan kullanım kabiliyetlerini esas alarak faydalanmaktır. Buna göre, 

işlenmeye elverişli olmayıp, orman ve otlak alanları şeklinde devamlı bitki örtüsüyle 

kaplı olması gereken V., VI. ve VII. sınıf araziler, tarımsal faaliyetlerde 

kullanılmamalıdır. Ancak, daha önce de ifade edildiği gibi, İznik Depresyonu’nda 

tarım alanlarının bir bölümü, belirtilen sınıflardaki araziler üzerinde bulunmaktadır. 

Bu nedenle, özellikle bu sahalarda erozyonu azaltıcı tedbirler mutlaka alınmalıdır.  

Tarım alanı olarak kullanılan arazilerde erozyonu azaltmak için 

uygulanabilecek en kolay yöntemlerden biri, toprakların eşyükselti eğrilerine paralel 

şekilde sürülmesidir. Eğimi % 2 ila % 5 arasında bulunan arazilerde uygulanması 

mümkün olan bu yöntemde, eşyükselti eğrilerine paralel sürüm yapıldığı için, 

yağmur sularının toprak yüzeyindeki akışı bir ölçüde engellenmektedir. Böylece, 

toprağın taşınmasının önüne geçildiği gibi, daha fazla miktardaki suyun toprak 

tarafından tutulması da sağlanmaktadır.  

Ziraat sahalarında erozyonun azaltılmasında faydalanan bir diğer yöntem, 

şerit halindeki ekimdir. Eğimi % 2 ila % 12 arasında olan arazilerde uygulanabilecek 

olan bu yöntemde, eşyükselti eğrilerine paralel olarak oluşturulan şeritler boyunca, 

farklı ürünlerin yetiştirilmesi esastır. Buna göre, bir şeride derin kök geliştiren ve 

toprağı tutan, buğday, arpa, yulaf ve yonca gibi bitkiler ekilirken, takip eden şeride, 

daha derin sürüme ihtiyaç duyan mısır ve çeşitli sebze türleri ekilebilir. Böylece derin 

sürüme ihtiyaç duyan ve toprak kaybını artıran bitkilerin arasına toprağı tutucu 

bitkilerin ekilmesi erozyonu bir ölçüde önleyebilmektedir. Bu yöntemde, bitkiler 

rotasyona (münavebe) da tabi tutulmaktadır. Diğer bir ifadeyle, şeritlere ekilen 

bitkiler yıldan yıla değiştirilmektedir. Dolayısıyle, erozyonun şiddetinin azaltılmasının 

yanı sıra, toprak verimliliğinin de devamı sağlanmaktadır.   

Şerit halinde ekim çoğunlukla uzun bir hat üzerinde yapıldığı için, sürüm ve 

hasat makineleri daha az dönüş yapar. Bunun yanında, şeritler eşyükselti eğrilerini 

izlediğinden, tarım araçları iniş yokuş doğrultusu yerine, düze yakın zemin üzerinde 

hareket ederler. Bu nedenlerden dolayı, şeritvari ekimlerde işgücünden ve 

zamandan tasarruf sağlanmış olur (Bennett,1939:435). Şerit ekimin en önemli 

dezavantajı ise, engebelerle kesintiye uğramış olan sahalarda, başka bir anlatımla 

parçalı arazilerde kolayca uygulanamamasıdır. Araştırma sahamızın büyük bölümü, 
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engebeli topoğrafya özelliklerine sahip olduğundan, şerit ekim imkanı çok sınırlı 

arazilerde bulunmaktadır.  

Erozyonu önlemede faydalanılabilecek yöntemlerden biri de teraslamadır. 

Yapılan çalışmalar, özellikle yüksek eğime sahip olan yamaçlarda, teraslamanın 

uygulanmasıyla erozyonun 4.6 kata kadar azaltılabildiği ortaya konulmuştur (Zachar, 

1982:305). Teraslamada temel işlem, eğimli arazi yüzeyinin basamaklar halinde 

düzleştirilmesidir. Terasların genişliği eğim değerine göre değişir ve arazinin eğim 

değeri arttıkça terasların genişliği azaltılır. Toprakların yeterli derinliğe sahip olması 

durumunda, % 15’ten daha eğimli sahalarda teraslama yapılabilmektedir. 

(Holy,1980,183) Ancak, eğimi çok fazla olan sahlardaki teraslar ise çoğunlukla 

duvarlarla takviye edilmektedir. Teraslama yöntemiyle toprak kaybı azaldığı gibi, 

yağış sularından daha iyi faydalanılması ve eğimli arazilerin kolayca sürülmesi 

mümkün olmaktadır. Araştırma sahamızda, bazı zeytinliklerde kullanılan teraslama 

yöntemi, diğer toprak koruma yöntemlerine göre daha fazla ilgi görmektedir. (Foto 

15)  

 

1.5.3.2.Toprak derinliği 
Topraklarda, bitkinin köklerinin geliştiği ve besin maddelerini temin ettiği 

tabakanın derinliği önemlidir. Bu tabaka yeterli derinlikte bulunduğu zaman, bitkiler 

gelişmeleri için gerekli maddeleri alabilecekleri gibi, toprağın su tutma kapasitesi de 

artmaktadır. Dolayısıyle, derin topraklarda, iklime uyum sağlayabilen her türlü tarım 

ürününü yetiştirmek mümkündür. Topraklar bitkilerin kök gelişimine elverişlilikleri 

bakımından, çok sığ (25 cm’den daha sığ), sığ (25-50 cm), oldukça derin (25-50 

cm), derin (100-150 cm) ve çok derin (150 cm’den daha derin) olmak üzere 5 grup 

altıda sınıflandırılmaktadırlar. (Dinç ve Şenol, 1998:111)    

Araştırma sahamızdaki topraklar derinlikleri bakımından ele alındıklarında, 

sığ ve çok sığ toprakların egemen olduğu görülmektedir (KHGM, 1995: 32). 

Yukarıdaki paragraflarda geniş bir biçimde anlatıldığı gibi, İznik Depresyonu’ndaki 

topraklarda erozyon büyük bir problem durumundadır. Erozyonun en önemli sonucu  

da, toprak derinliğini azaltarak, toprakta “sığlık problemini” meydana getirmesidir. 

Gerçekten, inceleme alanımızın % 73.6’sında (82.785 ha) şiddetli ve çok şiddetli 

erozyon oluşmakta, bu sahalar aynı zamanda sığ ve çok sığ toprakların yayılış 

gösterdiği kesimlere karşılık gelmektedir. Sığ topraklar, ormanların gelişmesine ve 

mera bitkilerinin yetiştirilmesine yeterli olsa da, tarım ürünlerinin ihtiyaç duyduğu su 
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ve besin maddelerini tam olarak karşılayamaz. Bu nedenle, araştırma sahamızdaki 

sığ ve çok sığ topraklar, özel önlemler alınarak yapılabilecek zeytin yetiştiriciliği 

dışındaki zirai faaliyetlere pek uygun değildir.  

Toprak sığlaşmasını engellemede ve derinliğini artırmada erozyon için alınan 

önlemlere ek olarak, tarımsal faaliyetlerin yürütüldüğü sahalarda çiftlik gübresi 

kullanımı fayda sağlayabilir. Çiftlik gübresi, toprağa yalnız bitki besin maddeleri 

vermekle kalmaz toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri üzerinde de 

olumlu yönde etki yapar ve toprağın su tutma kapasitesini artırır. Dolayısıyle bu 

gübrenin uzun dönemde dengeli kullanımı, toprak derinliği üzerinde olumlu bir rol 

oynar.     

 

1.5.3.3.Tuzluluk ve alkalilik 
Araştırma sahamızda tuzluluk ve alkalilik problemi erozyon ve toprak sığlığı 

kadar geniş alanlarda etkili değildir. Bu problem, ova tabanlarının ve alüvyal 

düzlüklerin taban suyu yüksek olan ve yetersiz drenaja sahip bulunan kesimlerinde 

ortaya çıkmaktadır. Bilindiği gibi, toprakta varolan çözülebilir tuzlar veya alkali 

minerallerinin belli bir oranın üzerine çıkması, yani bitki gelişimini engelleyici boyuta 

ulaşması, toprakta tuzluluk ve alkalilik problemini doğurmaktadır. Tuzluluk problemi,  

100 gr. ağırlığındaki bir toprakta, suda eriyebilir tuz miktarının 150 mg’ı aşmasıyla 

başlamaktadır. Bu değer birçok bitkinin yetişmesine engel olmaktadır (Dinç vd. 

1987: 121).  

Tuzlanma genellikle zayıf drenaja bağlı olarak meydana gelir. Toprak 

geçirgenliğinin az veya taban suyu seviyesinin yüksek olduğu durumlarda, topraktaki 

tuz birikimi artar ve zamanla tuzlanma meydana gelir. İznik, Orhangazi ve Çakırca 

ovalarında taban suyunun yüzeye yakın bulunduğu kesimlerde yer yer tuzlanma 

olayı görülmektedir. Özellikle yağışlı devrelerde ovaların çevresindeki yüksek 

kesimlere düşen yağmur suları, geçtiği sahalardaki tuzu da bünyesine katarak 

ovalara ulaşır ve taban suyu seviyesini yükseltir. Yaz devresinde buharlaşmanın 

artmasıyla, toprağın alt kısımlarında bulunan tuzlar, suyla beraber yüzeye kadar 

taşınarak burada birikir. Bu olayın defalarca gerçekleşmesi ile toprağın üst 

katmanında tuzlanma kendini gösterir.  

İnceleme alanımızda tuzlanma sorununun meydana gelişindeki bir başka 

etken de bilinçsiz sulamadır. Özellikle drenajın yetersiz olduğu kesimlerde yapılan 

sulama, hem toprağın verimini düşürmekte hem de yeraltı suyu seviyesini 
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yükselterek tuzlanmaya zemin hazırlamaktadır. İznik Depresyonu’nda bunun en 

bariz örneği, Karadin Oluğu’nun taban kısmında görülmektedir. Belirtilen kesimdeki 

araziler önceleri yeraltı suyundan faydalanarak sulanmaktayken, oluğun 

doğusundaki Çerkeşli Göleti’nin 1992 yılında faaliyete geçmesiyle, bu göletten elde 

edilen su kullanılmaya başlanmış ve yeraltı sularının kullanımı büyük ölçüde 

terkedilmiştir. Böylece, eğimin az olduğu alüvyal sahada, drenaj yetersizliğinden 

dolayı taban suyu seviyesi yükselmiş ve ziraat yapılamaz duruma gelmiştir. Verimli 

tarım arazilerinin bulunduğu bu kesimler, drenaj yetersizliği ve tuzlanmadan dolayı 

bugün mera olarak kullanılmaktadır. (Foto 16)  

Tuzlanmada etkili olan faktörlerden biri de yanlış gübrelemedir. Toprak analiz 

sonuçları ve bitki ihtiyaçları dikkate alınmaksızın yapılan gübreleme, zaman zaman 

topraktaki tuzluluk ve alkaliliği artırmaktadır. Taban suyunun yüksek olduğu 

kesimlerde, sodyumlu ve potasyumlu suni gübrelerin kullanılması, bu maddelerin 

topraktaki oranı arttırarak tuzluluk problemi doğurabilmektedir. Tuzlanma riskinin 

bulunduğu sahalarda, gübre seçimine de dikkat edilmeli, potasyum ve sodyum 

içeren gübreler zorunlu olmadıkça kullanılmamalıdır.  

Araştırma sahasında tuzluluk probleminin görüldüğü kesimlerde tuzlanmayı 

önlemek ya da tuzlu toprakları ıslah etmek için bazı önlemler alınabilir. Doğal 

drenajın yeterli olmadığı ovalarda, sulama faaliyetine başlamadan önce, yapay bir 

drenaj sistemi kurulmalıdır. Böylece, sulamayla toprağa karışan tuzun önemli bir 

miktarı uzaklaştırılacaktır.  

Tuzlu ve alkali araziler için genel bir ilke olarak derin drenaj önerilse de,  

suyun göllenmesini önleyecek derecede bir yüzey drenajı mutlaka gereklidir 

(Yeşilsoy, 1995:167).  Çünkü, bu tip araziler çevresinden daha alçakta bulunduğu 

için, civarın bütün suyunu toplar; biriken sular taban suyunu beslediği gibi, su kaybı 

daha çok buharlaşma ile gerçekleştiğinden hem tuzlanma fazla olur hem de ekim 

gecikir.  

Topraktaki tuzluluğu kontrol altında tutabilmek için sulama şekline dikkat 

edilmelidir. Bunun için, “salma” şeklindeki sulama yerine mümkün olduğu taktirde 

“yağmurlama” ve “damla” yöntemleri tercih edilmelidir. Salma şeklindeki sulamada, 

bitkinin ihtiyacından çok daha fazla su toprak tarafından alınmış olur, böylece aynı 

oranda tuz toprağa karışır. Yağmurlama ve damla yöntemleriyle yapılan sulamada 

ise, gereğinden fazla su verilmesi büyük oranda önlenir (Gürbüz, 1994:98). 
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Foto 15: Toprak koruma önlemlerinden teraslama yöntemi, zeytinliklerin bulunduğu 

sahalarda yer yer uygulanmaktadır. (Çınarlık Dere vadisi) 

 
Foto 16: Drenajı bozuk olan kesimlerde taban suyunun yükselmesi nedeniyle 

çoraklaşan ve ziraat dışı kalan sahalar, yılın ancak belli dönemlerinde mera olarak 

kullanılmaktadır. (Karadin oluğu) 
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Tuzlanmayı meydana getiren etkenlerden biri de kılcallıktır. Topraktaki 

kılcallığın devamlı olması tuzlanmayı artırmaktadır. Bu nedenle tuzlu topraklar yılın 

hiçbir döneminde anız durumunda bırakılmamalıdır. Araziye herhangi bir ürün 

ekilmese dahi sürülmüş halde bırakılmalıdır. Bunun yanında yüksek taban suyunun 

bulunduğu kesimlerde toprağı sık sık çapalamak koşuluyla, kılcal beslenme ile 

yüzeydeki tuz birikmesinin önüne geçilmelidir.  

Bu problemin bulunduğu sahalarda arpa, ıspanak domates ve lahana gibi 

tuzluluğa dayanıklı ürünler yetiştirerek, topraklardan daha iyi bir şekilde yararlanma 

yoluna gidilebilir. Araştırma sahamızda bu bitkilerden özellikle lahanana ve domates 

tercih edilmektedir.  

 
1.6. BİTKİ ÖRTÜSÜ 
 İklim bahsinde de ortaya konulmaya çalışıldığı gibi araştırma sahamız, geniş 

anlamda Akdeniz İklimi’nin bölgesel bir tipi olan Marmara İklimi’nin hüküm sürdüğü 

bir özelliğe gösterir. Bunun doğal sonucu olarak İznik Depresyonu’nun bitki örtüsü 

bu iklim koşullarının egemenliğinde şekillenmiştir. Ancak saha dahilinde yükselti, 

bakı, eğim ve toprak şartlarının farklılıklar göstermesi yanında insan faktörü, bitki 

örtüsünün dikey ve yatay yönde çeşitlilik kazanmasına neden olmuştur. Mevcut iklim 

koşulları dikkate alındığında, beşeri faaliyetlere bağlı olarak bitki örtüsünde 

meydana gelen tahribatın başlamasından önceki devrede, inceleme alanımızın 

alçak kesimleri ve güneye bakan yamaçlarının kuru ormanlarla, yüksek kesimleri ve 

kuzeye bakan yamaçlarının ise genel olarak nemli ormanlarla kaplı bulunduğu 

söylenebilir. Yerleşme bölümünde ayrıntılı olarak anlatıldığı gibi, yaklaşık 7000 yıllık 

bir iskan tarihine sahip olan sahada, beşeri faaliyetlerin etkisiyle orman alanları 

daralırken, tahribatın yapıldığı kesimlerde maki ve psödomaki formasyonu alan 

kazanmaya başlamıştır. Ancak zamanla sahadaki nüfuslanmaya bağlı olarak 

tarımsal faaliyetlerin yoğunlaşması nedeniyle arazi kazanmak amacıyla orman 

açmaları başta olmak üzere, ağacın mesken yapım malzemesi ve yakacak olarak 

kullanılması, yol yapımı nedeniyle gerçekleştirilen tahribat, çeşitli nedenlerle çıkan 

yangınlar sonucunda, ormanlar ile birlikte maki ve psödomaki alanlarında da 

daralma meydana gelmiştir. İnsanın yaratmış olduğu bu yoğun baskı ve tahribat 

sonucunda ormanlar, ancak dağların yüksek kesimlerinde ve eğimin tarımsal 

faaliyetlerin gerçekleştirilmesine engel oluşturacak kadar fazla olduğu sahalarda 

tutunabilmiştir. 
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 İznik Depresyonu’nda bitki örtüsü nemli ormanlar, kuru ormanlar ve maki-

psödomaki formasyonu olarak 3 grup altında ele alınabilir.  

 
1.6.1. Nemli ormanlar 
 İnceleme alanımızda nemli ormanların yayılış sahaları dağların 600 m.’den 

daha yüksek kesimlerine ve kuzey yamaçlarına tekabül etmektedir. Bu kesimler aynı 

zamanda İznik Depresyonu’nun en fazla yağış alan bölümleridir. Yetiştiği ortamlarda 

6-14 ºC arasında yıllık sıcaklık ortalaması ve en az 600 mm’lik yıllık yağış 

ortalaması isteyen kayın (Atalay, 1994: 16), araştırma sahamızdaki nemli ormanların 

hakim elemanını meydana getirmektedir. Bu ormanların araştırma sahamızda 

görülen diğer elemanları sapsız meşe, ıhlamur ve kestanedir. Ancak kestane 

ormanları büyük ölçüde tahrip edilmiş olduklarından psödomaki formasyonu ile 

karışık halde bulunmaktadır.  

 Nemli ormanların bir bütün olarak en geniş yayılışa sahip olduğu saha Gürle 

ve Avdan dağlarıdır. İznik Gölü’ne bakan kuzey yamaçlarda yaklaşık 300-500 

metreler arasında dar bir şerit halinde uzanan psödomaki formasyonu üstünden 

başlayan bu ormanlar, zirveye kadar bir bütünlük oluşturarak varlığını devam 

ettirmektedir. Buradaki nemli ormanların hakim elemanlarını 500-800 metreler 

arasında sapsız meşe (quercus dschorochensis), 800 m.’den yüksek kesimlerde ise 

kayın (fagus orientalis) ormanları oluşturmaktadır (Güngördü, 1982:151). Kayın 

ormanları özellikle 1000 m.’den sonra iyi gelişmiş haldedirler ve zengin bir orman altı 

formasyona sahip bulunmaktadırlar.   

 Gürle ve Avdan dağlarının özellikle kuzey yamaçlarında eğimin fazla olması, 

tarımsal faaliyetlere imkan vermemiş ve böylece bu kesimdeki ormanlar tahrip 

olmadan günümüze kadar varlığını sürdürebilmiştir.  

 Nemli ormanların yayılış gösterdiği diğer sahalar, kuzeybatı bölümdeki Erikli 

Dağı, İznik Gölü kuzeyindeki Karlık Dağı ile inceleme alanımızın kuzeydoğusunda 

yer alan Pilav T. çevresidir. Bunlardan Erikli Dağı üzerinde görülen nemli ormanların 

hakim elemanı kayındır. Kayın kuru ormanlara geçiş sahalarında, fıstık çamı (pinus 

pinea) ve kestane (castenea) ile karışık durumda bulunmaktadır. Karlık Dağı 

çevresindeki nemli ormanlar ise yine büyük oranda kayından oluşmaktadır. Bunun 

yanında saçlı meşe öbeklerine de rastlanmaktadır. Bu dağlık kütlenin İznik Gölü’ne 

bakan güney yamaçlarındaki nemli ormanlar büyük oranda tahrip edilerek, orman 

sınırı subölümü çizgisine iyice yaklaşmıştır. İznik Depresyonu’nun kuzeydoğu 

kesimindeki nemli ormanlar dar bir alan kaplamakla birlikte, inceleme alanımız 
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dışında da uzanan geniş ormanların küçük bir parçasını oluşturmaktadır. Bu 

kesimdeki ormanın hakim elemanı kayındır. Ayrıca yer yer sapsız meşe ve sarıçam 

(pinus silvestris) topluluklarına da rastlanmaktadır. 

 
1.6.2. Kuru ormanlar 
 İznik Depresyonu’ndaki kuru ormanlar, dağlık alanların güney yamaçlarında, 

plato sahalarında ve alçak tepeler üzerinde yayılış göstermektedir. Kuru ormanlar, 

yağışın az, sıcaklığın yüksek ve buna bağlı olarak yağış etkinliğinin düşük olduğu 

kesimlerdeki bitki örtüsünü meydana getirirler. Kurakçıl bitki türlerinden oluşan bu 

ormanlar, barındırdıkları bitki türleri açısından fakirdirler. Ormanaltı formasyonundan 

genellikle mahrum olmalarının yanında ağaçlar seyrek bir görünüm sunarlar. Bu 

ormanların hakim elamanını dağlık alanların aşağı seviyelerinde, kuraklığa 

dayanabilen meşe türleri, orta yükseltideki seviyelerinde sarıçam, alçak tepeler ve 

plato sahaları üzerinde ise kızılçam (pinus brutia) ve meşe türleri meydana getirir. 

(Güngördü, 1982;182)  

 Kuru ormanların en geniş alana sahip olduğu yer inceleme alanımızın 

kuzeydoğu kısmıdır. İznik Gölü’nün kuzeydoğusunda Karasu Deresi’nin ovaya 

açıldığı kesimdeki yamaçlardan, genellikle mazı meşesi (quercus infectoria), sapsız 

meşe ve kızılçamla başlayan bu ormanlar içinde yer yer psödomaki elemanları da 

görülmektedir. Yaklaşık 600 m. seviyesinden başlayan karaçam (pinus nigra) 

ormanları ise güney yamaçlarda, tahribatın bulunmadığı kesimlerde 900 metreye 

kadar devamlılık göstermektedir. Bu seviyenin üzerinde sarıçam ormanları hakimiyet 

kazanmaktadır. Özellikle Çandarlı, Kutluca ve Hacıosman köyleri civarında bir 

bütünlük sunacak şekilde yayılış gösteren sarıçam ormanları, bu yerleşmeler için 

önemli bir geçim kaynağı durumundadır. 

 Çam ormanları güneyde Karadin Oluğu çevresindeki plato sahasında da 

yayılış göstermektedir. Yoğun tahribat nedeniyle öbekler halinde varlığını sürdüren 

bu kesimlerdeki ormanların hakim elemanı kızılçamdır. Bunun yanında yer yer mazı 

meşesi ve saçlı meşe (quurcus cerris) topluluklarına da rastlanmaktadır. 

 Daha çok sapsız meşe ve mazı meşesinden oluşan ormanlar ise 

Orhangazi’nin batısındaki plato sahası ile Gürle ve Avdan dağlarının nemli orman 

katının aşağısında kalan kesimlerinde kendini göstermektedir. Bu ormanlar 

yükseltinin azaldığı kesimlerde maki ve psödomaki formasyonu elemanlarıyla karışık 

halde bulunmaktadırlar. 
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1.6.3. Maki ve psödomaki 
 Maki ve psödomaki formasyonu İznik Gölü havzasında ormanın ortadan 

kaldırıldığı sahaların, Akdeniz İklimi etkilerine açık olan kesimlerinde yayılış 

göstermektedir. Bu sahalarda maki daha çok güneye bakan yamaçlarda, psödomaki 

nispeten daha nemli kuzey yamaçlarda hakim durumdadır (Güngördü, 1999:82) 

Maki ve psödomakinin yayılış sahası bir taraftan orman tahribi sonucunda 

genişlerken, diğer taraftan bu alanların tarım arazilerine dönüştürülmesi nedeniyle 

daralmaktadır.  

  Akdeniz ikliminin görüldüğü sahalarda asli orman örtüsünün tahribinden 

sonra ortaya çıkan maki (Dönmez, 1976 – Erinç, 1977), inceleme alanımızda en 

geniş yayılışı İznik Gölü kuzeyindeki plato sahasında gösterir. Tarım alanlarının son 

bulduğu kesimlerden itibaren görülmeye başlayan maki formasyonu, Samanlı 

Dağları’nın kuzeyden gelen soğuk hava kütlelerini engelleyici rolü sayesinde, güney 

yamaçlar boyunca yaklaşık 600 metre yüksekliğe kadar varlığını devam 

ettirebilmektedir. Bu sahada akçakesme (phillyrea tatifolla), menengiç (pistacia 

terebinthus), katran ardıcı (juniperus oxycedrus), laden (cistus salvütollius), funda 

(erica arborea), kocayemiş (arbutus unedo), katır tırnağı (spartium junceum) ve 

erguvan (cerris siliquastrum) gibi birçok maki elemanı görmek mümkündür 

(Güngördü,1982:212). Maki elemanları İznik Gölü kuzeydoğusunda Dereköy 

civarında da geniş bir yayılış gösterirler. Bu kesimde tarım arazilerinin son bulduğu 

yaklaşık 400 metre seviyelerinden başlayan maki formasyonu, 600 m. yüksekliğe 

kadar çıkabilmektedir. Ancak şunu da ifade etmek gerekir ki, Dereköy çevresinde 

önceki yıllarda tarımsal faaliyetleri sürdürmek amacıyla doğal bitki örtüsünün tahrip 

edilmiş olduğu sahanın bir kısmı günümüzde kullanılmamaktadır. Yüksek eğim 

değerlerine sahip yamaçlarda yer alan bu araziler, önceleri hayvanlar yardımıyla 

sürüldüğü için özellikle tahıl üretiminde kullanılmaktaydı. Fakat hayvan gücünden 

faydalanarak sürme işleminin terkedilmiş olması ve traktörün yüksek eğim 

değerlerinden dolayı kullanılamaması nedeniyle bu araziler günümüzde tarımsal 

faaliyetlerde değerlendirilememektedir. Toprak bahsinde geniş bir şekilde ele 

alındığı gibi, çıplak bir görünüm sunan bu sahalar şiddetli erozyona maruz 

kalmaktadırlar.    

 Psödomaki formasyonu ise özellikle İznik Gölü güneyindeki dağlık sahaların 

kuzey eteklerinde, ormanların tahrip edildiği kesimlerde yayılış göstermektedir. 

Gürle ve Avdan dağlarının eteklerinden başlayarak 600 metre yüksekliğe kadar 
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devam eden psödomaki formasyonu, son yıllarda zeytinliklerin genişlemesi 

nedeniyle, alansal olarak gerilemiştir. Bu kesimde yer yer 400 m. yüksekliğe kadar 

yeni zeytinliklerin tesis edilmesi, psödomaki formasyonunun tahribatını günümüzde 

de devam ettirmektedir.    

Sonuç olarak, inceleme alanımızda doğal bitki örtüsünün büyük oranda 

tahrip edildiğini; ormanların yüksek kesimlerde, özellikle eğimin fazla olduğu ve 

yerleşmelerin uzağında kalan yerlerde varlığını sürdürdüğünü ifade edebiliriz. 

Bununla birlikte, İznik Depresyonu’nda yer alan birçok yerleşme geçimini halen 

ormancılıktan sağlamaktadır. Özellikle sahanın kuzeydoğusundaki Osmaniye, 

Kutluca, Kırıntı, Elmalı, Çandarlı, ve Hacıosman köyleriyle, kuzeybatı kesimdeki 

Hamzalı ve Güneybatı kesimdeki Karsak, Güvenli, Paşayayla ve Bayırköy 

yerleşmelerinde ormancılık önemli bir faaliyet durumundadır. Bu kesimlerde 

yaşayan insanlar, ormanı tahrip etmeden fakat onu kullanarak hayatlarını idame 

ettirmektedirler. Orman tahribatının yoğun olarak görüldüğü sahalarda ise başta 

erozyon olmak üzere, yeraltı suyu dengesinin bozulması, toprak örtüsünün 

zayıflaması, sel, heyelan vb. sorunların daha da şiddetlenmesi kaçınılmazdır.    

 

 

1.7. HİDROGRAFYA ÖZELLİKLERİ 
Bilindiği gibi insanların gerçekleştirdiği ekonomik faaliyetler birçok kaynaktan 

yararlanılarak sürdürülmektedir. Bu kaynaklardan biri, belki de en önemlisi olan su, 

hemen hemen bütün üretim faaliyetleri için gerekli olduğu gibi; üretimin pek çok 

kademesinde kullanılmaktadır. Bu yüzden bir sahanın beşeri ve ekonomik 

faaliyetleri incelenirken o sahadaki hidrografik özellikler büyük önem taşımaktadır.  

İznik Depresyonu’nun merkezi kısmında yer alan ve inceleme alanımızdaki 

en önemli hidrografik unsur durumundaki İznik Gölü, yaklaşık 1246 km²lik bir 

sahanın sularını toplamaktadır. Sahada bulunan akarsular, aşındırma ve biriktirme 

faaliyetlerinden dolayı bugünkü morfolojik görünümün ortaya çıkmasında etkin bir rol 

oynamışlardır. Diğer taraftan sahadaki başlıca hidrolojik unsurları meydana getiren 

İznik Gölü, Çerkeşli göleti, akarsular ve yeraltı suları tarım alanlarının sulanması 

başta olmak üzere, yukarıda belirtildiği üzere beşeri faaliyetlerin yürütülmesinde çok 

önemli bir role sahip bulunmaktadırlar.  
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1.7.1. İznik Gölü 
İnceleme alanımızın merkezi kısmında yer alan İznik Gölü, Türkiye’nin 3. 

büyük tatlı su gölü durumundadır. Bu göle ilişkin çalışmalar yapan bilim adamları 

yüzölçümüyle ilgili olarak farklı rakamlar ortaya koymuşlardır. İznik Gölü’nün alanı, 

Lahn (1948) tarafından yapılan bir çalışmada 300 km² olarak belirtilirken,  Sözer 

(1954) ve Bilgin (1968) bu değerin 302 km², Hoşgören (1994) ise 298 km² olduğunu 

ifade etmiştir. Tarafımızca İznik Gölü’nün alanı iki farklı veri kullanılarak 

hesaplanmıştır. Bunlardan ilki, 1981 tarihli topoğrafya haritaları (1:100.000 ölçekli) 

olup, bu haritalar üzerinde yapılan hesaplamalarda gölün 302.2 km² lik bir alana 

sahip olduğu tespit edilmiştir. 2000 tarihli Landsat ETM uydu görüntüsünden 

faydalanarak yapılan hesaplamada ise İznik Gölü’nün alanı 298,6 km² olarak  

belirlenmiştir. Bu rakamlar dikkate alındığında, İznik Gölü’nün kapladığı alan 

bakımından; Van Gölü, Tuz Gölü, Beyşehir Gölü, Eğridir Gölü ve Akşehir Gölü’nden 

sonra, Türkiye’deki 6. büyük göl durumunda olduğu görülmektedir.  

İznik Gölü’nün, Orhangazi Ovası ile İznik Ovası arasında doğu-batı 

yönündeki uzunluğu yaklaşık 32 km.; kuzey-güney yönündeki genişliği, en geniş yer 

olan Çakıca kuzeybatısı ile Kiremit Burnu batısı arasındaki kesimde, yaklaşık 12 km. 

civarındadır. Göl çevresinin toplam uzunluğu ise 91,8 km.’dir.   

Yüzeyi deniz seviyesinden 84.7 m. yüksekte olan İznik Gölü’nün maksimum 

derinliği, D.S.İ. tarafından yapılan ölçümlere göre 70 m.’dir. Gölün derinlik durumunu 

gösteren şekil 29 incelendiğinde, derinliğin özellikle güney kesimde fazla olduğu 

dikkat çekmektedir. Bunun yanı sıra izobatlar gölün güneyinde daha sık bir dizilim 

göstermektedir. Böylece, İznik Gölü’nün güneyinde kıyıdan başlayarak, adeta bir 

duvar gibi yükselen Gürle-Avdan Kütlesi gibi, göl çanağının içinde de bu eğim 

derecelerine yakın değerlerlerin bulunduğu ortaya çıkmaktadır. Bu görünümün 

meydana gelmesinde Geyve-İznik-Gemlik Fayı etkili olmuştur. Daha önce de 

belirtildiği gibi, bu fayın güneyinde kalan kesim yükselerek dağlık saha halini alırken, 

kuzeyindeki kesim çökerek göl sularıyla kaplanmıştır.  
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Şekil 29: İznik Gölü’nün batimetri haritası. 

İznik Gölü’nün oluşumu konusunda fikir öne süren araştırmacılar, tektonik bir 

göl olduğu konusunda birleşmişlerdir. (Penck,1918; Phlippson,1918; Lahn,1948; 

Chaput,1948; Ardel,1953-1959; Sözer,1954; Tanoğlu ve Erinç,1956; İnandık,1965; 

Bilgin,1968; Tuncel,1975;:Hoşgören,1994; Kayan-1996; Emre vd.,1997) 

Bu araştırmacılardan Penck, gölün geniş bir senklinal tabanına yerleştiğini 

belirtirken, diğer araştırmacılar genel olarak faylanma sonucunda çöken bloğun 

sular tarafından işgal edilerek İznik Gölü’nün meydana geldiği ifade etmişlerdir. 

Sahada günümüze kadar meydana gelen depremler, mevcut asılı vadiler, fay 

façetaları, birikinti konileri gibi topografik göstergeler ile sıcak su kaynakları, İznik 

Gölü’nün yerleştiği çanağın faylanma sonucunda meydana geldiğini ortaya 

koymaktadır.  

Pliosen sonu-Pleistosen’de Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun denetiminde, 

Güneydoğu Marmara’daki diğer havzalar gibi, Geyve-İznik-Gemlik koridoru da 

biçimlenmeye başlamıştır (Emre vd., 1997:56). Plesitosen’de devam eden tektonik 

hareketlerle, Geyve-İznik-Gemlik oluğu kabaca kuzey-güney yönlü enine 

parçalanmalara maruz kalmıştır. Oluğun Karsak Eşiği batısında kalan bölümüne 

Marmara Denizi sokularak Gemlik Körfezi’ni meydana getirmiştir. Karsak Eşiği ile 

Karadin Eşiği arasında kalan depresyon tabanında İznik Gölü oluşmuş ve Karadin 

Eşiği’nin doğusunda kalan Pamukova çöküntü alanı ise Sakarya Nehri’nin 

alüvyonlarıyla  dolarak bir vadi tabanı halini almıştır (Kayan,1996:47). 

İznik Gölü Pleistosen’den günümüze kadar geçen sürede çeşitli seviye 

değişimleri göstermiştir. Bilindiği gibi Pleistosen’in buzul dönemlerinde iklim daha 
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serin ve daha nemli geçmiştir. Bu dönemlerde, havzaya giren su miktarı artarken, 

sıcaklık düşüşüne bağlı olarak buharlaşmanın azalması nedeniyle, İznik Gölü’nde 

seviye yükselmesi yaşanmıştır. Çalışmamızın morfolojik özellikler bahsinde ayrıntılı 

bir şekilde anlatıldığı gibi, gölün özellikle kuzey kıyıları boyunca takip edilebilen 

taraçalar, Pleistosen’deki seviye değişimlerini göstermesi bakımından büyük bir 

önem taşımaktadır.  

İznik Gölü Pleistosen’deki seviye değişimlerinin yanı sıra, son buzul 

devrinden bu yana geçen yaklaşık 15.000 yıllık süre içinde küçük salınımlar 

göstermiştir. İkeda ve arkadaşları (1991) tarafından yapılan bir çalışmada, İznik 

Gölü’nün günümüzden 11.000 yıl öncesine kadar alçalma gösterdiğini ve bir 

duraklama devrinden sonra  küçük boyutlu bir yükselmenin gerçekleştiğini ifade 

edilmektedir.  

Kayan ise, gölün kuzeybatısındaki 100 m.’ye kadar olan göl taraçalarının 

bozulmamış morfolojisini kanıt göstererek, Holosen’in erken dönemlerinde İznik 

Gölü’nün bugünkü seviyesinden 10-15 m. daha yüksek bir seviyeye sahip olduğunu 

belirtmektedir (Kayan, 1996:50). Diğer taraftan İznik Gölü’nün özellikle güney ve 

güneybatı kıyılarında, kademeler halinde bulunan ve gölün içine doğru devamlılık 

gösteren yalıtaşları, yakın yıllardaki seviye değişimleri hakkında fikir vermektedir. 

(Foto 17) Birkaç kademe halinde izlenen yalıtaşlarından bugünkü göl seviyesinden 

yukarıda bulunanları aşınma sürecine girmişlerdir ki, bu kademeler göl seviyesinin 

bugünkünden daha yüksek olduğu dönemlerde oluşmuşlardır. Göl içerisine doğru 

devam eden daha alçak kademedeki yalıtaşları ise gölün bazı dönemlerde 

bugünkünden daha alçak seviyelere sahip olduğunu göstermektedir.  

 Böylece, göl çevresindeki yalıtaşı kademelerini göz önünde bulundurarak, 

Holosen’de göl seviyesinde birkaç metrelik salınımların meydana gelmiş olduğunu 

ifade edebiliriz. Ayrıca gölün batısında, regülatörün yakınında muhtemelen Roma 

dönemine ait bir iskele bulunmaktadır. Bu iskelenin taş duvarları bugün tamamen 

suların altında bulunmaktadır. Bu durumda, iskelenin yapıldığı dönemde göl 

seviyesinin birkaç metre daha alçak olduğu ortaya çıkmaktadır.  
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Foto 17: İznik Gölü’nün güney kıyılarında meydana gelmiş olan yalıtaşları, göl 

seviyesindeki değişimleri göstermesi bakımından dikkat çekicidir. A: Kademeler 

halinde gelişmiş olan yalıtaşlarının bir bölümü aşınma sürecine girmişken, kıyı 

çizgisinde yeni yalıtaşları oluşmakta ve bunlar kıyı çizgisinden gölün içine doğru 

devam etmektedirler. B-C: Yalıtaşlarının içinde kum ve çakıl gibi doğal unsurların 

yanı sıra, tuğla ve kiremit parçaları da bulunmaktadır. Osmanlı ve Cumhuriyet 

dönemine tarihlenebilen bu unsurlar, yalıtaşların bir bölümünün çok yakın bir 

geçmişte meydana geldiğini göstermekte ve dolayısıyle göl seviyesinin yine bu 

dönem içinde değişikliğe uğradığını göstermektedir.    
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Sonuç olarak İznik Gölü, oluşumundan günümüze kadar geçen devrede, 

çeşitli boyutlardaki seviye değişimlerine sahne olmuştur. Bu değişimin, iklim 

koşullarındaki büyük farklılıklardan dolayı Pleistosen’de daha fazla olduğu, 

Holosen’den itibaren ise hafiflemiş olmakla birlikte yine de devam ettiği 

anlaşılmaktadır. 

Tablo 28: İznik Gölü’nde 1955-1996 yılları arasında meydana gelen seviye 

değişiklikleri.  

Yıl Ortalama 
Seviye (m) Yıl Ortalama 

Seviye (m) Yıl Ortalama 
Seviye (m)

1955 85.19 1969 85.47 1983 84.76 
1956 85.18 1970 84.81 1984 84.83 
1957 84.84 1971 84.74 1985 84.49 
1958 84.72 1972 84.57 1986 84.23 
1959 84.78 1973 84.58 1987 84.32 
1960 84.78 1974 84.53 1988 84.53 
1961 84.60 1975 84.74 1989 84.24 
1962 84.38 1976 84.65 1990 84.26 
1963 84.77 1977 84.54 1991 84.34 
1964 85.04 1978 84.48 1992 84.55 
1965 85.44 1979 84.41 1993 84.52 
1966 85.66 1980 84.62 1994 84.17 
1967 85.33 1981 84.99 1995 84.01 
1968 85.41 1982 85.04 1996 84.04 

  Genel Ort.         84.70 

Kaynak: E.İ.E.İ., 1999. 
 

 İznik Gölü’nün daha yakın yıllarda gösterdiği seviye değişiklerine göz 

atıldığında, çok küçük salınımların meydana geldiği görülmektedir. 1955-1996 yılları 

arasındaki dönemi kapsayan göl seviyesi rasatlarını dikkate alarak hazırlamış 

olduğumuz  tablodan da  anlaşılacağı üzere, en  yüksek ve en düşük  yıllık ortalama 

seviyelerin farkı 1,62 m.’dir. (tablo 28) Diğer taraftan dalgalanmalar göstermekle 

birlikte, söz konusu dönemde göl seviyesinde genel bir düşüş eğilimi 

gözlenmektedir. (Şekil 30) Göl seviyesindeki bu düşüşün ortaya çıkışında, göl 

suyunun tarım alanlarının sulanmasında giderek daha fazla kullanılmasının önemli 

bir etkisi olmuştur.  
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Şekil 30: İznik Gölü’nde 1955-1996 yılları arasında meydana gelen seviye değişiklikleri. (Kaynak: E.İ.E.İ., 1999) 
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İznik Gölü’nün yıl içinde gösterdiği seviye değişikliği 45 cm’yi bulmaktadır. 

(tablo 29 ve şekil 31) Haziran ayından itibaren alçalmaya başlayan göl seviyesi, 

Ağustos ayında normal seviyesinin (84.70 m) altına düşmekte, Kasım ayında en 

düşük değerine (84.49 m) inmektedir. Aralık ayından itibaren tekrar yükselişe geçen 

su seviyesi Mart ayında gölün normal seviyesinin üzerine çıkmakta ve Mayıs ayında 

maksimum seviyesine (84.94 m) erişmektedir. 

 

Tablo 29: İznik Gölü’nün aylık ortalama seviyeleri (1955-1996 yılları arasındaki 
dönem) 

A   Y   L   A   R  
VERİ O Ş M N M H T A E E K A 

 
Ort. 

Seviye 84.60 84.68 84.79 84.90 84.94 84.92 84.83 84.69 84.57 84.52 84.49 84.53 84.70 
 Kaynak: E.İ.E.İ., 1999 
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Şekil 31: İznik Gölü’nün aylara göre ortalama seviyesi ile Orhangazi ve İznik 

meteoroloji istasyonlarının aylık ortalama yağış miktarının karşılaştırılması (1955-

1996) Kaynaklar: E.İ.E.İ.,1999; İznik ve Orhangazi meteoroloji istasyonları rasatları. 

Çalışmamızın iklim konusunda da ayrıntılı olarak anlatıldığı gibi, İznik Gölü 

Havzası’nda genel olarak Akdeniz İklimi özellikleri egemendir. Bu nedenle sahada 

yağışın büyük bir bölümü kış mevsiminde düşmektedir. Şekil 31’e göz atıldığında 

yağış maksimumlarının Aralık ayına karşılık geldiği, göl seviyesinin ise en yüksek 

değere Mayıs ayında eriştiği görülür. Böylece yağış maksimumları ile göl seviyesi 

maksimumu arasında altı aya yakın bir gecikme süresinin bulunduğu 

anlaşılmaktadır. Yağışların azaldığı yaz döneminde, Temmuz ve Ağustos en az 
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yağışın düştüğü aylara karşılık gelirken, göl minimum seviyesine Kasım ayında 

inmektedir. Burada şunu ifade etmeliyiz ki, gölün beslenme havzasına düşen 

yağışın ayını anda göle ulaşması mümkün değildir ve özellikle kar yağışlarının da 

etkisiyle bir gecikme süresinin bulunması gerekir. İznik Gölü’nün su toplama 

havzasının genişliği dikkate alındığında, büyük bölümü yağmur şeklinde 

gerçekleşen yağışın akarsularla göle ulaşması için birkaç aylık bir sürenin geçmesi 

mümkün değildir. Bu süre ancak günlerle ifade edilebilir. Ancak sadece yağış 

miktarları ile göl seviyesi arasında bir ilişki kurmak yanlış sonuçlar ortaya çıkarabilir. 

Şöyle ki, yaz aylarında yüksek sıcaklıkların göl yüzeyinde meydana gelen 

buharlaşmayı artırdığı da göz önünde bulundurulursa, bu dönemde su kaybında bir 

artış beklenmelidir. Bunun yanı sıra, yaz aylarında tarım alanlarının sulanmasında 

faydalanıldığı için daimi akışa sahip olan akarsular dahi, göle ya cılız bir şekilde 

ulaşmakta ya da taşıdığı suyun tamamı tarım alanlarına nakledildiği için gölü 

besleyememektedir. Diğer taraftan İznik Gölü, özellikle yaz aylarında çevresindeki 

tarım alanlarının sulanmasında kullanılmaktadır. Böylece yaz döneminde, bir 

taraftan havzaya düşen yağış miktarının ve dolayısıyle gölü besleyen akarsuların 

debilerinin azalması nedeniyle göle su girdisi azalırken, diğer taraftan yine aynı 

dönemde göl yüzeyinde gerçekleşen buharlaşmanın artması ve göl suyunun tarım 

alanlarının sulanmasında kullanılmasına bağlı olarak göldeki su kaybı artmaktadır.   

Bütün bu şartlar göz önünde bulundurulduğunda, yaz aylarında göl seviyenin 

en düşük seviyesine inmesi gerekmektedir. Ancak dört aylık sapmayla göl minimum 

seviyesine Kasım ayında inmektedir. Göl en yüksek seviyesine ise ilkbahar sonunda 

ulaşmaktadır. Yüksek kesimlerdeki karların erimesi, kış yağışlarıyla havzaya düşen 

suyun göle ulaşması ve gölde birikmesi belli bir süre aldığından göl en yüksek 

seviyesine Mayıs ayında erişmektedir. Ayrıca göl, fay ve karstik kaynaklarla da 

beslendiği için minimum ve maksimum seviyeleri ile bölgedeki yağış ve sıcaklık 

rejimleri arasındaki ilişkiyle tam olarak örtüşmeyen bir durum ortaya çıkabilmektedir. 

Nitekim havzanın sahip olduğu jeolojik özellikleri yeraltı sularının oluşması için 

uygun koşulları sağlamaktadır. Jeoloji haritası incelendiğinde, İznik Depresyonu’nun 

özellikle kuzey kesimlerinde kalker ve mermer formasyonlarının bulunduğu 

görülmektedir. Böylece havzaya yağışlarla düşen suyun bir bölümü yer altına 

sızarak yeraltı sularını meydana getirmektedir. İznik Gölü’nün güneyinden geçen fay 

hattı boyunca yer yüzüne çıkan bu sular gölün beslenmesinde önemli bir rol 

oynamaktadır.   
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Bilindiği gibi sıcaklık, suların fiziko-kimyasal evolusyonunda rol oynayan 

önemli bir faktördür. Bunun yanı sıra, her organizmanın yaşayabileceği belli bir 

sıcaklık derecesi olduğundan, sıcaklık sulardaki birçok bitkisel ve hayvansal 

organizmanın dağılımını etkiler (Cirik ve Cirik, 1995:35). İznik Gölü, su sıcaklığı 

açısından ele alındığında, birçok balık türünün yaşamasına elverişli olduğu 

görülmektedir. 1993-1994 yıllarında yürütülen bir çalışmada, İznik Gölü’nün 

yüzeyindeki ortalama su sıcaklığı 17 Cº olarak tespit edilmiştir. Göl yüzeyindeki en 

düşük sıcaklık Ocak ayında 6 Cº, en yüksek sıcaklık ise Ağustos ayında 26.8 Cº 

olarak ölçülmüştür (Albay,1996:10). Yüzey suyu sıcaklığındaki bu farklılaşma, 

çözünmüş oksijen miktarını değiştirerek canlı yaşamını etkilemektedir.  

Tablo 30: İznik Gölü’nde su sıcaklığının derinliğe ve yılın çeşitli dönemlerine göre   

gösterdiği değişiklik  

07.04.1953 12.08.1953 27.11.1953 
Derinlik 

(m) 
Sıcaklık 

(ºC) 
Derinlik (m) Sıcaklık 

(ºC) 
Derinlik (m) Sıcaklık 

(ºC) 
0 11.6 0 24.6 0 12.1 
10 9.5 10 24.5 20 12.1 
20 9.0 20 11.5 30 12.1 
30 8.5 30 9.4 35 9.3 
45 8.1 45 8.3 49 8.6 

Kaynak: Nümann, 1958; 34  

 Yüzey sıcaklığının yüksek olduğu yaz mevsiminde, sudaki çözünmüş oksijen 

miktarı da arttığından canlı yaşamı açısından daha verimli bir ortam oluşur. Göl suyu 

sıcaklığının derinliğe göre gösterdiği değişiklik ise Nümann tarafından yapılan bir 

çalışmada ortaya konmuştur (Nümann, 1958:34). Tablo 30’dan da anlaşılacağı gibi, 

göl suyundaki sıcaklık değerleri 24.6 Cº ile 5.3 Cº arasında yer almaktadır. Tabloda 

dikkati çeken nokta, sıcaklık ölçümünün yapıldığı döneme göre değişiklikler 

göstermekle birlikte, göl suyu sıcaklığında derine doğru bir azalmanın mevcut 

olmasıdır. Sıcaklığın derinliğe göre gösterdiği değişiklik yaz aylarında daha fazladır. 

Çünkü yaz aylarında hava sıcaklığının artması, yüzey sularının da ısınmasına 

neden olur. Yüzey suyu ısındıkça yoğunluğunun azalmasından dolayı hafifler ve  

derine doğru hareket edemez. Böylece, bazen yüzey suyu ile alttaki su tabakası 

arasında 15 ºC’yi bulan sıcaklık farkı ortaya çıkmaktadır. Bu durumda, serin ve sıcak 

tabaka arasında geçişin olduğu ve ani sıcaklık değişiminin görüldüğü termoklin 

tabakası oluşur. Termoklin tabakası birçok canlı grubu için uygun bir yaşam alanı 

meydana getirir. Kasım ayından itibaren yüzey suyunun sıcaklığının düşmesi 
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sonucunda, alt ve üst tabakalar arasındaki yoğunluk farkı ortadan kalkar ve göl suyu 

sıcaklık açısından homojen bir karakter kazanır. (Tablo 30) 

İznik Gölü sularının kimyasal özellikleri bakımından en dikkat çekici tarafı, 

dışarıya akışı bulunmasından dolayı bir tatlı su gölü olmasıdır. Gölün suyu esas 

itibariyle temiz ve saydamdır. Bununla birlikte su hareketliliğinin yavaş olduğu gölün 

kuzeybatı kesiminde berraklık kaybolmaktadır. Göle çevresindeki yüksek sahalardan 

bakıldığında, suyu  maviye çalan yeşil renkli bir görünüm sunmaktadır. İznik 

Gölü’nün başlıca kimyasal özellikleri, 1993-1994 yıllarında Albay tarafından gölün 

çeşitli kesimlerinde yapılan ölçüm sonuçları baz alınarak, tablo 31’de gösterilmiştir. 

Bu verilere göre gölün pH değeri 8’den büyük olduğu için sert sulara sahip göller 

grubuna dahil edilebilir (Kocataş,1992:140). Bu değer aynı zamanda gölün orta 

derecede alkaliliğe sahip olduğunu göstermektedir (Albay,1996:14). Göl sularında 

HCO3 (Bikarbonat) ve CO3 (Karbonat) oranı yüksektir. Bunun sebebi, jeoloji 

haritasının incelenmesinden de anlaşılacağı gibi, göl çevresinde kalker içeren  

litolojik birimlerin bulunmasıdır. Akarsular yardımıyla veya göl içinde bulunan 

kaynaklarla göle ulaşan kalker, sudaki kireç oranını arttırmaktadır. Göl suyunda 

yüksek oranda bulunan kireç, ziraat alanlarının yağmurlama yöntemiyle sulanması 

durumunda, bitki yaprak ve gövde yüzeyinde birikerek olumsuz bir durum arz  eder.  

Tablo 31: İznik Gölü suyunun kimyasal özellikleri 

Parametre Minimum Maksimum Ortalama 
pH    8.8 9.50 9.04 
PO4 (mg/l) 10 37 23.5 
Cl (mg/l) 64.2 71.0 66.09 
SO4 (mg/l) 50.2 62 55.29 
HCO3 (mg/l) 342 460 399.5 
CO3 (mg/l) 45 72 57.9 
O2 (mg/l) 6 18 10.7 

Kaynak: Albay,1996:11-19 

Göl suyundaki kimyasal parametrelerden olan oksijen, karasal ortamda 

olduğu gibi sucul ortamdaki canlılar için de kaçınılmaz bir faktördür ve bu nedenle 

çözünmüş gazların en önemlisidir. İznik Gölü’nün suları, yüzeyden en derin 

noktalarına kadar yıl boyunca iyi bir şekilde havalandığından, oksijen eksikliği 

görülmemektedir (Rahe ve Worthmann,1986:72). Göl bu özelliğinden dolayı canlı 

yaşamı için elverişli koşullar sunmaktadır.   

Oksijen gibi fosfor da tüm canlılar için hayati önem taşımaktadır. Göllerde 

serbest fosfat yoğunluğu, genel olarak, canlı miktarıyla yakından ilgilidir ve fosfatın 
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yoğun olduğu kesimlerde canlı miktarı daha fazladır (Nümann,1958:72). İznik 

Gölü’nün suları orta derecedeki fosfat miktarıyla canlı yaşamı açısından herhangi bir 

problem yaratmamaktadır.   

Göl suyunun kimyasal özellikleriyle ilgili olarak değinilmesi gereken bir konu 

da kirliliktir. Ziraat konusunda da ayrıntılı olarak ele alındığı gibi, araştırma 

sahamızda gerek kimyasal gübreler gerekse tarımsal ilaçlar yaygın bir şekilde 

kullanılmaktadır. Belirtilen yollardan toprağa karışan, azot ve fosfor gibi elementler, 

yağmur sularının toprağı yıkaması sonucu, suda kolayca çözünerek nitrat halinde 

göle taşınmaktadır. Bu elementlerin göl suyunda yüksek boyutlara ulaşması 

durumunda canlı sağlığı açısından risk ortaya çıkacaktır. Bu nedenle araştırma 

sahamızda gübre ve ilaç kullanımında bitkinin isteklerinin yanı sıra, göl suyunun 

etkilenme derecesinin de dikkate alınması gerekmektedir.   

 

1.7.1.1. İznik Gölü’nden faydalanma 
İznik Gölü’nden en önemli faydalanma biçimi, çevresindeki verimli tarım 

alanlarının sulanması şeklinde gerçekleşmektedir. (Foto 21) İklim bahsinde de 

temas edildiği üzere, yaz aylarında inceleme alanına düşen yağış miktarı azalmakta 

ve sıcaklık değerleri yükselmektedir. Bitkiler için büyük önem taşıyan bu dönemde 

nem ihtiyacı artmaktadır. Bu nedenle, ürün miktarını, kalitesini ve çeşidini artırmak 

için sulama zorunluluk haline gelmektedir. Tarım alanlarının sulanmasında 

akarsulardan ve yeraltı sularından faydalanılsa da, İznik Gölü inceleme alanımızdaki 

en önemli su kaynağı durumundadır. İznik Gölü’nün kıyısında sulama yapmak 

amacıyla inşa edilen ilk işletme 1966 yılında faaliyete geçmiştir. Bu ilk sulama 

sistemi Orhangazi Ovası’ndaki tarım alanlarının bir bölümünü sulama olanağına 

kavuşturmuştur. Daha sonra 1980 yılında “Keramet”, 1985 yılında “Boyalıca I”, 1986 

yılında “İznik” ve 1999 yılında ise “Yeniköy” sulama tesisleri hizmete girmiştir. İznik 

Gölü çevresinde bugün itibariyle 10.663 hektarlık tarım alanı D.S.İ. tarafından inşa 

edilen sulama sistemlerinden faydalanılarak sulanmaktadır (D.S.İ. Bursa Bölge 

Müd.). Ayrıca 2005 yılı itibariyle inşa halinde olan, “Güney Sahilleri” ve “Boyalıca II” 

sulama birimlerin tamamlanmasından sonra, 5.405 hektarlık bir alan daha sulama 

olanağına kavuşacak ve toplamda 15.000 hektarı aşan tarım arazisi İznik Gölü’nün 

sularından faydalanarak sulanabilecektir.  
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Foto 18: 1960’lı yıllara kadar ulaşımda etkin bir şekilde kullanılan İznik Gölü’nün 

batı kıyısında yer alan eski bir iskele kalıntısı.  

Foto 19: İznik Gölü’nün su seviyesindeki yükselmeleri kontrol altına almak amacıyla 

inşa edilmiş olan regülatör. 
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İznik Gölü’nden bir diğer faydalanma biçimi balıkçılıktır. Göl çevresindeki 

yerleşmelerde yaklaşık 200 aile geçimini balıkçılıktan sağlamaktadır. Gölden 

avlanan başlıca balık türlerini; sazan (cyprinus carpis), yayın (silurus glanis), kerevit 

(astacus septodactylus), gümüş balığı (atherina boyeri) ve kefal (leuciscus 

borysthenicus) meydana getirmektedir.  Gölden elde edilen balığın büyük bir bölümü 

Bursa, Orhangazi ve İznik’te tüketilirken, kerevitin bir bölümü ve gümüş balığının 

tamamı ihraç edilmektedir. Gölde yılda ortalama 200 ton gümüş balığı, 15 ton 

sazan, 12.5 ton kefal ve 5 ton kerevit avlanmaktadır. 

İznik Gölü ayrıca rekreasyonel amaçlı olarak da kullanılmaktadır. Gölün 

özellikle güney kıyılarında yaz aylarında kampingler kurulmaktadır. Bu kıyıların 

kuzey kıyılara göre daha temiz suya sahip olması ve kuzey kıyılar boyunca 

sazlıkların yayılış göstermesi, yüzme ve güneşlenme amaçlı kamp alanı olarak 

güney kıyıların tercih edilmesine neden olmaktadır. Diğer taraftan İznik Gölü’nün 

batı kıyılarının önemli bir bölümü piknik ve dinlenme alanı olarak kullanılmaktadır. 

Yine aynı şekilde gölün doğusunda İznik şehrinin bulunduğu kesimdeki kıyıları, 

burada yaşayanlar için yürüyüş alanı olarak değerlendirilmektedir. 

İznik Gölü’nden 1960’lı yıllara kadar ulaşımda da faydalanılmıştır. Özellikle 

araştırma sahamızın doğusundan elde edilen tarımsal ürünler İstanbul’a ve Bursa’ya 

gönderilmek istendiğinde, İznik’ten Orhangazi’ye kadar göl taşımacılığı tercih 

edilmekteydi. (Foto 18) Ancak karayollarının iyileştirilmesinden sonra göl üzerinden 

yapılan taşımacılığa gerek duyulmadan, nakliye işlemi sadece karayolları 

kullanılarak gerçekleştirilmeye başlanmıştır ve günümüzde de bu durum devam 

etmektedir.  

 

1.7.2 Çerkeşli Göleti 
Yaklaşık 44,6 ha’lık (445.500 m2) bir yüzölçümüne sahip olan Çerkeşli Göleti, 

Karadin oluğunun doğusunda yer almaktadır. Gölet kuzeybatıdaki dağlık sahadan 

sağlanan suyla beslenmektedir. Köy Hizmetleri tarafından, yapımına 1989’da 

başlanan ve 1992 yılında faaliyete geçen Çerkeşli Göleti sulama amaçlı olarak inşa 

edilmiştir. Bu göletten elde edilen suyun kullanılmasıyla, Karadin Oluğu boyunca 

yaklaşık 2.000 hektar tarım alanı sulanmaktadır. (Foto 20) Bir kısmı inşaat halinde 

olan kanal sistemlerinin tamamlanmasıyla, toplam 2.200 hektarlık bir tarım arazisi 

bu göletten faydalanarak sulanacaktır.   



 132

 
Foto 20: Karadin Oluğu’nun doğusunda yer alan ve sulama amaçlı olarak inşa 

edilen Çerkeşli Göleti, araştırma sahamızdaki önemli su kaynaklarından birini teşkil 

etmektedir. Göletten elde edilen su oluk tabanındaki verimli ziraat sahalarının 

sulanmasında kullanılmaktadır ve gölet bu anlamda önemli bir ekonomik değer 

durumundadır.  

 
Foto 21: İznik Gölü ve Çerkeşli Göletinden sağlanan sular, sulama kanallarının 

yardımıyla ziraat alanlarına aktarılarak, geniş alanlarda sulamalı ziraatin 

yapılmasına imkan tanımaktadırlar.   
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1.7.3. Akarsular 
Geniş bir çöküntü havzası olan İznik Depresyonu’ndaki akarsular, çeşitli eğim 

değerlerine sahip yamaçlardan göle doğru akış göstermektedir. Böylece, İznik Gölü 

havzasına bir bütün olarak bakıldığında “sentripetal” drenaj tipinin görüldüğü ifade 

edilebilir. Ancak akarsular teker teker ele alındığında genel olarak “dandritik” drenaj 

paternine sahip oldukları ve kapmaların etkisiyle yer yer “kancalı-romboidal” drenaj 

karakteri sundukları da  görülmektedir. İznik Gölü havzasındaki akarsuların dikkat 

çekici bir özelliği de, gölün kuzey ve güney kesimindeki (Sölöz Deresi hariç) 

akarsuların kısa boylu oluşlarıdır. Depresyonun kuzey ve güney yamaçlarındaki 

akarsular, kabaca birbirlerine paralellik gösterecek şekilde sıralanmışlardır. (Şekil 

32) Daha kısa boylu olan güney kesimdeki akarsular, genelde V şekilli dar ve derin 

vadiler içinde akmaktadır. Özellikle Gürle-Avdan dağlarının kuzey yamaçlarında 

yükselti, eğim ve bakı şartları, akarsuların akım miktarı üzerinde olumlu bir etki 

yapmaktadır. Oldukça yüksek eğim değerlerine sahip bu yamaçlar, kuzeyden gelen 

nemli hava kütlelerinin etkisiyle bol miktarda yağış almaktadır. Bunun yanı sıra 

yamaçlarda bulunan çok sayıdaki kaynak, akarsuların beslenmesine katkıda 

bulunarak yıl boyunca akış göstermesini sağlamaktadır. Gürle-Avdan kütlesinin 

kuzey kesimindeki fay dikliklerini yarıp parçalayarak yer yer façetalı bir yapıya sebep 

olan bu akarsular, yüksek enerjileri sayesinde taşıdıkları malzemeyi, eğimin aniden 

azaldığı kesimlerde yığarak, birikinti konilerini meydana getirmişlerdir.  

Depresyonun doğu kesimindeki akarsuların boyları daha uzundur. Bu kesim 

Karadin Oluğu boyunca uzanarak, kuzey-güney yönündeki birçok cılız dereyi 

bünyesine alan Ana Dere ve Karasu Deresi doğuya doğru sokulan kolları tarafından 

drene edilmektedir.  

İznik Gölü havzasının en önemli akarsuyu olan Karasu Deresi, yaklaşık 230.3 

km² lik bir sahanın sularını toplamaktadır. Aslında dandritik bir drenaj tipine sahip 

olan Karasu Deresi, yaptığı kapmalar nedeniyle kancalı drenaj görünümü 

kazanmıştır. Bu akarsuyun doğuya doğru sokulan kolları, yağış miktarı fazla olan 

dağlık sahanın sularını drene ettiği için, havzadaki diğer akarsulara göre taşıdığı su 

miktarı fazladır. Bu özelliğinden dolayı, her ne kadar debisinde bir azalma meydana 

gelse de, yaz aylarına bir kuruma söz konusu değildir.  

Karasu Deresi’nin iki ana kolu bulunmaktadır. Bunlardan biri Osmaniye köyü 

civarındaki Mercimek Dere ve Elma Dere’nin birleşerek oluşturduğu kuzeyden gelen 

kol, diğeri ise doğudan gelen ve İznik Depresyonu’nun kuzeydoğu kesiminin sularını 
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toplayan koldur. Bu kol taşıdığı su miktarı ve drenaj alanı bakımından önem 

taşımasının yanında, drenaj paterni bakımından da ilginç bir görünüm sunmaktadır. 

Çandarlı köyü güneybatısından doğarak kuzeydoğu yönünde akan bu kol, önceleri 

büyük bir olasılıkla Sıcak Dere’ye karışmakta ve böylece İzmit Körfezi’ne 

dökülmekteydi. Ancak daha sonra, güneydoğudan sokulan Karasu tarafından 

kapılarak İznik Gölü havzasına dahil edilmiştir. Bu akarsu aldığı kollarla birlikte önce 

güneye, daha sonra güneybatı yönüne doğru akmaktadır. Akarsuyun güneybatı 

yöndeki akışı Gürmüzlü köyü güneydoğusuna kadar devam eder. Bu kesimde 

muhtemelen kapma sonucunda meydana gelen bir dirsekle kuzeye doğru 

yönelmektedir. Arazide yaptığımız gözlemlerde, bu kolun önceleri Elbeyli civarından 

geçerek İznik Gölü’ne döküldüğü kanısına varılmıştır. Elbeyli civarındaki yelpazeler, 

bu kolun muhtemelen kapılma öncesinde güneybatı yönünde akmasıyla oluşmuş 

şekillerdir. Çünkü bu boyuttaki bir alüvyal yelpazenin, bugün Elbeyli güneyinde 

akmakta olan cılız bir akarsu tarafından meydana getirilmesi mümkün 

görünmemektedir. Bununla birlikte bugün Elbeyli civarında bulunan kuru vadi de 

daha önce buradan bol debili bir akarsuyun geçtiğinin ispatı durumundadır. O halde 

geriye doğru aşındırma ile kuzeyden sokulan  Karasu Deresi bu kolu kaparak 

bünyesine almıştır.  

Havza boyutunun geniş olması ve nispeten nemli kesimlerin sularını 

toplaması Karasu Deresi’nin hem debisinin hem de taşıdığı yük miktarının fazla 

olmasını sağlamıştır. Bu nedenle, Karasu Deresi İznik Gölü’ne döküldüğü kesimde 

oldukça büyük bir delta meydana getirmiştir. 

80.9 km²lik drenaj alanıyla İznik Gölü havzasının ikinci büyük akarsuyu 

durumundaki Sölöz Deresi (Kocadere), aynı zamanda güneye doğru en fazla 

sokulan akarsudur.  Sölöz Deresi Bayırköy Boğazı güneyinde iki kolun birleşmesiyle 

meydana gelmektedir. Bu kollardan biri güneybatıdan gelen Fındıcak Dere, diğeri 

ise güneydoğudan gelen Sarnıçlar Deresi’dir. Fındıcak Dere Gürle Dağı’nın güney 

yamaçlarıyla Dışkaya Dağı’nın kuzey yamaçlarının sularını toplamaktadır Bu 

akarsuyun güneybatıya doğru en fazla sokulduğu kesimdeki kolunu meydana 

getiren Soğucak Dere, oldukça dar ve derin bir vadi içinde akmaktadır.  

Sölöz Deresi Gürle ve Avdan dağlarını birbirinden ayıran oldukça dar ve 

derin bir vadi niteliğindeki Bayırköy Boğazı’ndan geçerek Sölöz Köyü civarında, 

kendisi tarafından oluşturulan deltaya ulaşmaktadır. Aslında daimi bir akışa sahip 

olan Sölöz Deresi, yaz aylarında sularının hemen hemen tamamıyla sulamada 
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kullanılmasından dolayı göle ulaşamaz ve bu nedenle aşağı çığırında mevsimlik bir 

akarsu halini alır. 

Yaklaşık 62.1 km²’lik bir sahanın sularını toplayan Derbent Deresi (Kurudere) 

Boyalıca doğusunda göle karışmaktadır. Kaynaklarla da beslendiği için daimi akış 

gösteren bu akarsuyun başlıca iki kolu bulunmaktadır. 700-750 m. seviyelerinden 

doğan bu kollar kuzeyden gelen Kulacık Dere ile kuzeydoğudan gelen Sarıağıl 

Deresi’dir.  

Derbent Deresi’nin göle döküldüğü yerde, Karasu ve Sölöz deltalarıyla 

karşılaştırıldığında oldukça küçük sayılabilecek bir delta meydana gelmiştir. Bu 

akarsuyun az yağış alan küçük bir havzaya sahip olması, debisinin ve taşıdığı yük 

miktarının düşük olmasına yol açmıştır. Bu yüzden Derbent Deresi göle döküldüğü 

kesimde büyük bir delta oluşturamamıştır.  

İznik Gölü’ne kuzeybatıdan dökülen Oluk Dere, inceleme alanımızdaki önemli 

akarsulardan bir diğeridir. Yaklaşık 72.1 km²lik su toplama havzasına sahip olan bu 

akarsuyun beslenmesinde kaynaklar büyük önem taşımaktadır. Oluk Dere, genel 

olarak mevsimlik akarsu niteliğindeki kollara sahip olmasına karşın, Orhangazi 

kuzeybatısındaki bol debili kaynakların suyunu bünyesine aldığı için, aşağı çığırında 

daimi akış gösteren bir akarsu özelliği kazanmaktadır. Ancak günümüzde bu kaynak 

sularının büyük bölümü, Orhangazi Şehri için kullanıldığından akarsuyun debisi 

azalmıştır. Ayrıca bu akarsu da özellikle yaz aylarında tarım alanlarının 

sulanmasında kullanıldığından  kuruma noktasına gelmektedir. 

İznik Gölü’nün gidegeni durumundaki Göldere (Gölayağı Deresi), güneyden 

gelen Karanlık Dere, Medet Dere ve Karsak Deresi’ni bünyesine alarak, inceleme 

alanımızın sınırlarını aşmakta Gemlik Körfezi’ne dökülmektedir. Özellikle Karsak 

Deresi, güneydeki nemli kesimlerden kaynağını alan Karapınar ve Isırgan 

derelerinin birleşmesinden meydana geldiği için bol su taşımaktadır.  

 

1.7.3.1.Akarsuların akım durumu 
İnceleme alanımızdaki akarsuların rejimlerini ortaya koymada, Karasu 

Deresi, Sölöz Deresi, Derbent Deresi (Kurudere) ve Oluk Dere üzerindeki akım 

istasyonlarının sonuçlarından faydalanılmıştır.  

İznik Depresyonu’ndaki akarsular farklı iklim bölgelerinin sularını toplayacak 

kadar büyük olmadıkları için basit rejimlidirler ve yıllık akış bakımından benzer 

karakterler arzederler. İnceleme alanımızdaki başlıca akarsuların akım değerlerini 
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gösteren tablo 32 ve şekil 34 incelendiğinde, Ocak, Şubat ve Mart aylarında 

akarsuların maksimum akış miktarına ulaştığı, Temmuz ve Ağustos aylarında ise 

asgari değerler gösterdikleri anlaşılmaktadır. 

Tablo 32: İznik Depresyonu’ndaki başlıca akarsuların aylık ortalama debileri (m³/sn)  

A   Y   L   A   R Akarsu 
Adı O Ş M N M H T A E E K A 

Karasu D.  
(1967-1985) 10.09 11.66 15.37 8.86 4.23 1.62 0.70 0.45 1.03 1.41 2.73 7.88

Sölöz D.  
(1967-1985) 4.25 4.68 5.29 3.59 1.78 0.64 0.32 0.20 0.42 0.49 0.94 3.04

Kurudere 
(1967-1985) 2.34 2.74 3.43 1.93 0.68 0.10 0.01 0.02 0.20 0.12 0.27 1.76

Oluk Dere 
(1979-1995) 1,36 1,33 1,30 0,768 0,326 0,129 0,054 0,052 0,080 0,121 0,468 1,12

Kaynaklar: E.İ.E.İ. Su Akım Aylık Ortalamaları, 2000; D.S.İ. İznik Gölü Projesi, 

1986. 

 Bu akım değerlerine göre İznik Gölü havzasındaki akarsular, Marmara 

Bölgesi’nin tipik rejim karakterini yansıtmaktadır. Buna göre, akarsularda genel 

olarak, azami akış miktarı kış aylarında görülürken, asgari akışlar yaz aylarına 

rastlamaktadır. Bu durumun sebebi akarsuların yağış şartlarına sıkı bir şekilde bağlı 

olmasıdır. Sahadaki yağışın yıl içindeki dağılışı ile akarsu debilerinin yıl içinde 

gösterdiği değişiklikler arasında bir paralellik bulunmaktadır. (Şekil 33) 
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Şekil 33: Oluk Dere’nin aylık ortalama akım değerleriyle Orhangazi’nin aylık 

ortalama yağış miktarı arasındaki ilişki. (Kaynaklar: E.İ.E.İ. Su Akım Aylık 

Ortalamaları, 2000; Orhangazi Meteoroloji İstasyonu Rasatları) 
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Şekil 34: İznik Gölü Havzası’ndaki başlıca akarsuların aylık ortalama akım değerleri. (Kaynak: E.İ.E.İ. Su Akım Aylık Ortalamaları, 2000; D.S.İ., 

İznik Gölü Projesi, 1986) 
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 İnceleme alanındaki akarsular özellikle vadi tabanlarındaki tarım arazileri 

başta olmak üzere sulamada yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Öyle ki birçok 

akarsu daimi akışa sahip olmasına karşın, ovalara ulaştıkları kesimlerde sularının 

tamamı sulamada kullanıldığı için, göle ulaşamamakta ve böylece mevsimlik akarsu 

niteliği kazanmaktadır. İznik Gölü havzasının en önemli akarsuları durumundaki 

Karasu Deresi, Sölöz Deresi ve Derbent Deresi, çevrelerindeki verimli tarım 

arazilerinde yetiştirilen ürünlerin yaz kuraklığından zarar görmelerini engellediği gibi, 

ürün kalitesi ve çeşidinin de artmasında rol oynamaktadırlar. 

 

1.7.4. Yeraltı suları 
İnceleme alanımızın su kaynaklarından bir diğerini yeraltı suları meydana 

getirmektedir. İznik Depresyonu Jeolojik özelliklerinden dolayı yeraltı sularının 

oluşması için elverişli koşullara sahip bulunmaktadır. Nitekim havzanın özellikle 

kuzey kesimlerindeki kalkerli birimler yağışlarla gelen suyun bir bölümünün kolayca 

yeraltına sızmasına olanak sağlayarak yeraltı sularını beslemektedir. Yeraltı suları 

yerleşmeler için içme ve kullanma suyu temininde, tarım alanlarının sulanmasında 

kullanıldığı gibi, özellikle doğal yollardan yüzeye çıktıkları kesimlerde akarsuların ve 

İznik Gölü’nün beslenmesine katkıda bulunmaktadır. 

Yeraltı suları, kendiliğinden yüzeye çıktığı yerlerde kolayca kullanma imkanı 

sunarken, bu imkanın bulunmadığı kesimlerde açılan kuyular yardımıyla çıkarılarak 

değerlendirilmektedir. Araştırma sahamızda kuyuların en yoğun olduğu yerler 

Orhangazi Ovası, Çakırca Ovası’nın kuzeybatı kesimleri ve Sölöz Deltası’dır. (Şekil 

32) Bu kesimlerin aynı zamanda verimli tarım arazilerine karşılık gelmesi, elde 

edilen suyun büyük oranda tarım alanlarının sulanmasında kullanıldığını 

göstermektedir.  
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2.1. YERLEŞMENİN TARİHSEL EVRİMİ 
 İnceleme alanımız İznik Depresyonu’nda yerleşme tarihinin ne kadar eskiye 

indiği kesin olarak bilinmemekle beraber, çeşitli çalışmalar bu kesimde yerleşik 

hayatın başlangıcı konusunda aydınlatıcı bilgiler ortaya koymuştur. (Kökten, 1951; 

Rodenberg,1987-1990, 1989, 1991, 1993; Rodenberg vd. 1989-1990; Thissen,1993; 

Harmankaya vd., 1997)  

 Bilindiği gibi Paleolitik ve Mezolitik çağların insanları gezgin, toplayıcı ve avcı 

topluluklardı. Bu insanların izlerine günümüzde ancak mağaralarda rastlanmaktadır. 

İznik Depresyonu’nda bugüne kadar yapılmış olan araştırmalar sonucunda elde 

edilen bulgulara göre, Paleolitik ve Mezolitik dönemlere ait bir yerleşmeden 

bahsetmek mümkün değildir.  

 İznik Depresyonu dahilinde yapılmış olan arkeolojik çalışmalar, sahadaki ilk 

yerleşmelerin Neolitik dönemde ortaya çıktığını göstermektedir. İnsanlık tarihinde 

Neolitik evrim olarak nitelenen ilk üretim aşaması, aynı zamanda toplumların sosyo-

ekonomik yapılarında da büyük ilerlemelerin görüldüğü bir devrin başlangıcı olarak 

kabul edilir (Esin, 1969;19). Paleolitik ve Mezolitik kültürleri, yiyeceklerini avcılık ya 

da toplayıcılıkla elde ettikleri halde, Neolitik kültürler bazı hayvanları evcilleştirmeyi 

ve bazı bitki türlerini de kültür altına almayı başarmışlardır (Güvenç,1996; 165). 

Böylece, avcılığın yerini hayvancılık, toplayıcılığın yerini ise tarım almıştır. Bu 

aşamayla birlikte toprağa bağlanan insanlar, toplu yaşama kurallarının gereği olarak 

safha safha izlenebilen ilerlemeler göstermişlerdir. Daha sonra her alanda ilk 

üretimin başladığı Tunç Çağı ve Tarih Devirleri’ne girilmiştir (Esin, 1969;19). Ancak 

sedanter hayatın başlangıcı olarak kabul edilen Neolitik Evrim, sahip oldukları 

coğrafi koşullar nedeniyle kıtalara ve bölgelere göre farklı tarihlerde başlamıştır 

(Tanoğlu, 1968; 30-58). Yapılan son çalışmalar, Anadolu’da Neolitik Dönemin 

başlangıcının günümüzden yaklaşık 11.000 yıl öncesine, hatta daha gerilere gittiğini 

ortaya koymaktadır (Kuniholm ve Newton, 2003; 87). 

 İznik Depresyonu’nda yerleşik hayatın başlangıcının yaklaşık olarak 

günümüzden 7.150 yıl öncesine indiği, sahada bulunan höyüklerden 

anlaşılmaktadır. Eski insanlara ait buluntuları, bugünkü çevre özellikleri içinde değil, 

yapıldıkları, canlı oldukları zamandaki çevre şartları içinde değerlendirmek 

gerekmektedir. Bu bağlamda inceleme alanımızda yerleşmenin başladığı dönem, 

Holosen’deki “Klimatik Optimum”a rastlamaktadır. M.Ö. 3000 ile 6000 yılları arasını 

kapsayan Klimatik Optimum öncesinde muhtemelen daha nemli ve serin olan iklim, 
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bu dönemle birlikte sıcak ve kurakça bir karakter kazanmıştır (Erol,1979:26; 

Kayan,1987:217). Dolayısıyle bu dönemde İznik Gölü’nün seviyesi birkaç metre 

alçalmış, gölün kapladığı alan daralmış ve çevresinde tarımsal açıdan verimli 

düzlükler ortaya çıkmıştır. Çalışmamızın hidrografya özellikleri konusunda da 

ayrıntılı olarak anlatıldığı gibi, İznik Gölü’nün kıyılarında daha alçak seviyeye göre 

meydana gelmiş olan yalıtaşları, gölün su seviyesinin bir dönem bugünkünden daha 

aşağıda olduğunu kanıtlar niteliktedir. Ancak, Klimatik Optimum’dan sonra, başka bir 

ifadeyle günümüzden yaklaşık 5 bin yıl öncesinden itibaren, salınımlarla birlikte iklim 

yeniden daha serin ve nemli bir karakter kazanmaya başlamış, böylece göl seviyesi 

bir miktar yükselerek günümüzdeki halini almıştır.  

 İskan tarihi Nelolitik döneme kadar dayanan incelme alanımızdaki ilk 

yerleşmeleri  Ilıpınar, Yüğücek, Çakırca, Çiçekli, Karadin, Hacılartepe ve Tepecik 

höyükleri meydana getirmektedir. (Şekil 35) Bu yerleşmelerden en önemlisi ve aynı 

zamanda üzerinde en kapsamlı araştırmalar yapılanı Ilıpınar Höyüğü’dür. İznik 

Gölü’nün batısındaki alüvyal düzlüğün kuzey kesiminde, Orhangazi’nin yaklaşık 1.5 

km. güneyinde yer alan höyük, bugünkü göl kıyısından yaklaşık 2 km. kadar 

içerdedir. Ancak Kayan’ın yaptığı tespitlerden, bu yerleşmenin ilk kurulduğu 

dönemlerde göl seviyesinin bugünkünden birkaç metre yüksekte bulunduğu ve o 

dönemde yerleşme ile göl kıyısı arasındaki mesafenin yaklaşık 1 km. civarında 

olduğu anlaşılmaktadır (Kayan,1996:59). 

 Adını aldığı kaynağın üzerinde bulunan höyüğün çapı yaklaşık 200 m, 

yüksekliği ise batıda 3, doğuda 10 m. kadardır. Ilıpınar Höyüğü İlk defa 1951 yılında 

Kökten tarafından tespit edilmiştir (Kökten, 1951:201). Höyük üzerinde 1987–1989 

yılları arasında Rodenberg yönetiminde, oldukça kapsamlı kazı çalışmaları 

yapılmıştır. Rodenberg yönetiminde yapılan kazı sonuçlarında göre, höyük üzerinde 

10 ayrı yerleşme katı belirlenmiştir (Rodenberg,1987-1997:173).   

 Bu yerleşme katlarından en eskisi, günümüzden 7000-7150 yıl öncesine 

tarihlendirilmektedir ve çağdaşları olan “Fikirtepe ve Pendik”∗ yerleşmeleriyle büyük 

benzerlikler göstermektedir (Rodenberg vd.,1989-1990:76). Yerleşmenin o 

dönemdeki alanını kesin olarak belirlemek zordur. Bununla birlikte günümüzdeki 

kalıntılar, höyük yüzeyinin yarım hektar civarında olduğunu göstermektedir. Mevcut 

mesken kalıntılarından yola çıkılarak yapılan hesaplamada, yerleşmedeki toplam ev 

                                                 
∗ Pendik ve Fikirtepe yerleşmeleri konusunda bkz. Özdoğan, M. (2000): “Pendik Kazısı”, 
Türkiye Arkeolojisi ve İstanbul Üniversitesi, s:42-43, Ankara.  
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sayısının 50 civarında olduğu tespit edilmiştir (Rodenberg, 1991: 128). Böylece, 

Ilıpınar’ın kuruluş yıllarında önemli bir yerleşme olduğu anlaşılmaktadır.  

 
Şekil 35: İnceleme alanımızda yer alan höyükler. 

 Ilıpınar’ın özellikle üst katmanlarında, meskenlerin yapımında ahşap ve 

kerpiç malzemeden faydalanıldığı tespit edilmiştir. Dolayısıyle, günümüzde de kır 

meskenlerini meydana getiren ahşap ve kerpiç malzemenin o dönemlerde 

kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bu konuda dikkat çeken bir nokta da, Ilıpınar’da ahşap 

malzeme kullanımının, Anadolu’daki Neolitik ve Kalkolitik dönem yerleşmeleri ile 

karşılaştırıldığında, bazı farklılıklar göstermesidir. Hacılar, Beycesultan ve 

Çatalhöyük gibi Anadolu’daki birçok prehistorik yerleşmede de ahşap kullanılmıştır. 

Fakat ahşap bu yerleşmelerde sadece kerpiç yapıları tamamlayıcı bir işleve sahip 

idi. Oysa Ilıpınar’daki yapılarda daha etkin kullanılmıştır ve yapıların iskeletini 

meydana getirmiştir (Rodenberg, 1993: 254). Meskenlerin yapımında kullanılan 

malzemenin türünü ve kullanım oranını belirleyen temel etkenin coğrafi çevre olduğu 

göz önünde bulundurulursa, o dönemin koşullarıyla ilgili fikir edinilebilir. Bu 

bağlamda, söz gelimi İç Anadolu’da yer alan Hacılar Höyük ile araştırma 

sahamızdaki Ilıpınar Höyük coğrafi çevre şartları bakımından karşılaştırıldığında, 

Ilıpınar’ın kurulduğu sahanın daha nemli bir iklime sahip olduğu ve bu nedenle 

çevresinde daha gür bir orman örtüsünün bulunduğu anlaşılmaktadır. Böylece, 

Ilıpınar yerleşmesindeki meskenlerin inşasında ahşap malzeme daha etkin bir 

şekilde kullanılmıştır.  
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 Ele edilen kalıntılardan, burada yerleşik hayatın başladığı dönemlerden 

itibaren, tahıl ve sebze yetiştiriciliği, çevredeki ormanlık araziden yabani keten, 

üzüm, incir ve fındık toplandığı; bunun yanında sığır, domuz, koyun ve keçi 

beslendiği anlaşılmaktadır. Böylece inceleme alanımızın bu kesiminde, iskanın 

başladığı ilk dönemlerden bu yana, tarım ve hayvancılığın bir arada yürütüldüğü 

ifade edilebilir. Günümüzde inceleme alanımızın ekonomisinde özel bir yere sahip 

olan zeytinciliğin ise, en az 2200 yıl öncesinden beri yapıldığı, eski Roma dönemini 

kapsayan katmandaki zeytin presleme araçlarının kalıntılarından anlaşılmaktadır.  

 Höyüğün son tabakası M.S. 6. ve 7. yüzyıla tarihlenmektedir (Rodenberg 

vd.,1989-1990:78). Dolayısıyle yerleşme muhtemelen bu dönemden sonra 

terkedilmiştir. 

   Ilıpınar yerleşmesinin kuruluş yeri olarak, bulunduğu sahayı seçmesindeki 

en önemli etken, hemen yakınında yer alan bol debili kaynak ve bu kaynağın 

çevresindeki verimli ovadır. Gerçekten höyüğün kurulduğu yerdeki kaynakta yıl 

boyunca düzenli bir su çıkışı görülmektedir. Bu kaynak, Orhangazi Ovası’nın 

batısında bulunan ve Paleozoik mermerlerden oluşan sahadan beslenmektedir. 

Bunun yanında höyüğün çevresindeki verimli ova, iklim şartlarının da elverişli 

olmasından dolayı yüksek bir tarımsal potansiyel arz eder. Böylece, höyüğün yer 

aldığı ovadaki verimli arazilerde tarımsal faaliyetler gerçekleştirilirken, çevredeki 

ormanlardan da gerek yabani meyvelerin toplanması, gerekse yapı malzemesi ve 

yakacak olarak faydalanılmıştır.  

İnceleme alanımızdaki höyüklerden bir diğeri olan Yüğücek (Üyücek) höyük, 

İznik Gölü’ne doğudan karışan Ana Dere’nin kenarında, İznik şehrinin yaklaşık 1 km. 

güneyinde bulunmaktadır. Höyüğün çapı yaklaşık 100 m, yüksekliği 3 m. kadardır. 

Höyük üzerinde araştırma yapan bilim adamlarından French, buranın bir İlk Tunç 

Çağ yerleşmesi olduğunu belirtirken, Birenoff ise Neolitik Çağa tarihlendirilebilecek 

bir yerleşme olduğunu ileri sürmüştür (Harmankaya, Tanındı ve Özbaşaran; 1997). 

Höyük  yüzeyinde, MÖ 2200-1900 yıllarına tarihlenen seramiklerin bulunması, Erken 

Bronz Çağı’na ait yerleşmeye işaret etmektedir. Höyükte rastlanan seramik 

parçalarının bir bölümü ise, MÖ 1900-1700 yıllarına ait bir yerleşim tabakasının 

bulunduğunu göstermektedir (Yalman, 2000:49). Böylece mevcut kalıntılardan 

Yüğücek höyüğün, 4 bin yılı aşkın bir yerleşme tarihine sahip olduğu 

anlaşılmaktadır. Höyük günümüzde tarımsal amaçlı olarak yoğun bir şekilde 

kullanıldığından büyük ölçüde düzleşmiştir. 
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Karasu Deltasında, adını aldığı Çakırca köyünün 2 km. doğusunda bulunan 

Çakırca Höyüğün çevresi yaklaşık 200 m., yüksekliği ise 9 m. kadardır. Bu boyutuyla 

sahadaki büyük höyükler arasında yer almaktadır. Höyüğün kurulduğu kesim Karasu 

yatağına oldukça yakın olmasına karşın, göl kıyısından yaklaşık 2 km. içerdedir. 

Muhtemelen o dönemlerde delta kıyılarının bataklık halinde ve değişken olmasından 

dolayı yerleşme göl kıyısında kurulmamıştır.  

Karadin Höyüğü, İznik’in yaklaşık 13 km. doğusunda, aynı isimli köyün 

yaklaşık 1 km. güneydoğusunda konumlanmıştır. Güneyinden geçen İznik – Mekece 

karayolundan kolayca gözlenebilen bu höyüğün çevresi yaklaşık 150 m., yüksekliği 

8 m. kadardır. Höyük yüzeyinin büyük kısmı günümüzde, zeytinlik ve sebze bahçesi 

olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle höyük giderek alçalmakta ve kapladığı alan 

daralmaktadır.     

İznik Gölü’nün doğusunda yer alan bir başka prehistorik yerleşme ise Çiçekli 

Höyük’tür. Hocaköy’ün yaklaşık 1,5 km. kuzeyinde bulunan Çiçekli Höyüğün çevresi 

yaklaşık 150 m, yüksekliği 5 m.’dir. Bu yerleşme, karstik kaynaklardan beslenen ve 

düzenli akışa sahip bir akarsu olan Hisardere’nin kenarında kurulmuştur. 

Dolayısıyle, bu sahanın yerleşme yeri olarak seçilmesindeki temel etken akarsu 

olmuştur. Günümüzde höyük çevresi, yürütülen tarımsal faaliyetlerden dolayı hemen 

her yıl sürüldüğü için, höyüğün yüzeyi kısmen aşınarak tahrip olmuştur.  

Günümüze kadar Çakırca, Karadin ve Çiçekli höyükleri üzerinde herhangi bir 

kazı çalışması yapılmadığı için, hangi döneme ait oldukları konusunda kesin bir tarih 

vermek mümkün değildir. Ancak höyüklerin yüzeyinde saptanan arkeolojik kalıntıları, 

Eskişehir Demirci Höyük ve Truva buluntularıyla karşılaştıran Yalman’ın tespitlerine 

göre, bu höyüklerin yerleşme tarihi MÖ 2300 yıllarına kadar dayanmaktadır. Ayrıca, 

araştırma sahasının doğu kesimindeki bu höyüklerde, MÖ 1900-1700 yılları 

arasındaki dönemi kapsayan Orta Bronz Çağı’na ve MÖ 1200 yıllarındaki dönemi 

kapsayan Geç Bronz Çağı’na ait seramik buluntuları da elde edilmiştir (Yalman, 

2000:45-48). Böylece adı geçen höyüklerin oldukça eski yerleşim yerleri olduğu 

anlaşılmaktadır. 

İnceleme alanımızın batısında yer alan höyüklerden Hacılartepe Höyüğü, 

Ilıpınar’ın yaklaşık 750 m. güneydoğusundadır. Bu höyüğün çapı 150 m. ve 

yüksekliği 4 m. kadardır. Yeniköy’ün güneyinde, göl kıyısına 500 m. uzaklıkta yer 

alan Tepecik Höyüğü ise yaklaşık 200 m. çapında ve 7 m. yüksekliğindedir. 

Hacılartepe ve Tepecik höyüklerinde gerçekleştirilen yüzey araştırmalarında, M.Ö. 
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2500-1900 yıllarına ait arkeolojik buluntulara tesadüf edilmiştir 

(Kaplanoğlu,1998:12). Böylece, Ilıpınar höyüğü’ne yakın olmasına karşın, bu 

höyüklerde yerleşmenin daha geç dönemlerde başladığı anlaşılmaktadır. 

Günümüzdeki doğal çevre özellikleri açısından büyük bir farklılık göstermeyen bu 

höyüklerin işaret ettiği yerleşmelerin kuruluş dönemleri arasında, yaklaşık 3500 yıl 

kadar uzun bir sürenin bulunması dikkat çekicidir. Bu konuda, Ilıpınar’da olduğu gibi 

Hacılartepe ve Tepecik höyüklerinde kapsamlı düzeyde kazıların yapılması 

aydınlatıcı bilgiler ortaya koyacaktır.   

İnceleme alanımızda yer alan höyüklerin hemen hepsinde görülen ortak 

özellik, çevrelerinde verimli tarım arazilerinin bulunmasıdır. İklimin tarımsal 

faaliyetlere son derece elverişli olduğu sahada, çevredeki otlaklar hayvancılığın 

yapılmasına imkan tanımıştır. Bunun yanı sıra, o dönemlerde henüz tahrip 

edilmemiş olduğundan daha geniş alan kaplayan ormanlardan da, çeşitli yabani 

meyvelerin toplanması, meskenlerin yapımında kullanılmak üzere malzeme temin 

edilmesi  ve yakacak sağlanması şeklinde faydalanılmıştır. Su kaynakları açısından 

da zengin sayılabilecek sahalarda kurulmuş olan yerleşmelerin su ihtiyaçları, yakın 

çevrelerindeki kaynaklardan veya akarsulardan temin edilmiştir.  

İnceleme alanında ilk yerleşik kavimlerin kimler olduğu ve bu sahaya ne 

zaman yerleştikleri konusunda net bilgi sahibi değiliz. Bu nedenle bu kesimdeki 

gelişmeleri ancak Batı Anadolu’daki gelişmelerle ilişkilendirerek ortaya koyabiliriz.  

M.Ö. II. binyıllarda Balkan Yarımadası’nda Trak adı verilen kavimler 

yaşamaktaydı. M.Ö. 1200 yıllarında Balkanlar, Makedonya ve Dalmaçya 

kıyılarından gelen İlliryalı kavimlerin istilasına uğramıştır. Yerlerinden oynatılan 

Thrak (Trak) kabileleri başka kavimleri de yanlarına katarak, boğazlar üzerinden ve 

Ege Denizi’nden Anadolu’ya girmişlerdir (Yıldırım, 1996; 85). Bu dönemde inceleme 

alanımızın bulunduğu bölgede Bebryces (Bebrikler) yaşamaktaydı. (Kaplanoğlu, 

2000; 78)  M.Ö. VIII. yüzyılın sonunda ve VII. yüzyılın başında Trakya’yı terk ederek 

Kuzeybatı Anadolu’ya göçen Trak kökenli Bithyn (Bitin) kabileleri (Erzen,1994:75) 

inceleme alanımızın da içinde bulunduğu bölgeye yerleşmiş ve burada Bithynia 

devletini kurmuşlardır. Böylece bölge bu dönemden başlayarak, Osmanlı 

egemenliğine kadar geçen sürede Bithynia (Bitinya) olarak anılmıştır.  

MÖ 498-497 yıllarında İznik Gölü çevresi, Marmara Bölgesi’nin tamamına 

egemen olan Perslerin eline geçmiş (Mansel,1947;247) ve Bitinya devleti Pers 

Krallığına bağlı bir eyalet durumuna gelmiştir.   
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MÖ 334 yılında Makedonya Kralı İskender, Perslere karşı Granikos Savaşı’nı 

kazanarak Anadolu’nun batı ve güney kıyılarını ele geçirdikten sonra, kuzeye yani 

Anadolu’nun içlerine doğru hareket etmiş ve Gordion’a (Eskişehir) kadar ilerlemiştir 

(Mansel,1947;406). Ancak inceleme alanımız Kral İskender’in sefer yolu üzerinde 

bulunmadığından istilalardan korunmuştur. Bithynialılar, prens Bas döneminde 

(M.Ö. 377-327) topraklarını ele geçirmeye çalışan Büyük İskender’in satrabı Kalas’ı 

yenilgiye uğratmışlar ve güçlü bir krallığın temellerini atmışlardır (Sevin, 2001: 30). 

Bununla birlikte, İskender’in ölümünden önce Frigya Satraplığına atanmış olan 

Antigonos, M.Ö. III. yüzyılın sonlarına doğru Bitinya’nın büyük bölümünü ele 

geçirmiş ve İznik şehrini de bu dönemde kurmuştur. 

MÖ 280 yılından itibaren,  Pontos, Kapadokya, Ermenistan ve Bitinya gibi, bir 

zamanlar Pers Krallığı’na bağlı bulunan ülkeler bağımsızlıklarını ilan etmeye 

başlamışlardır (Mansel,1947;438). Bitinya Krallığı, bugünkü İstanbul ilinin Anadolu 

yakasını, Kocaeli, Sakarya ve Bolu illerinin tamamını, Zonguldak ilinin batı yarısını, 

Bilecik ve Bursa illerinin ise kuzey kesimlerini kapsayan sahada kurulmuştur. Bu 

Hellenistik krallık, Yunan kentleriyle iyi ilişkiler kurarak, ticaretin gelişmesini sağlamış 

ve  MÖ 2. yüzyılda en parlak dönemini yaşamıştır. Ancak Bitinya Krallığı, M.Ö. 1. 

yüzyıl içinde iyice zayıflamış ve son Bitinya kralının vasiyetiyle, Roma 

İmparatorluğu’nun hakimiyetine girmiştir (Eyice,1988;4). Roma döneminde inceleme 

alanımızda genel olarak bir sükun dönemi yaşanmıştır. Roma İmparatorluğu, 

Akdeniz çevresinin tamamına yayılmış, geniş toprakları olan güçlü bir devletti ve 

hüküm sürdüğü dönemlerde Akdeniz çevresinin tek hakimiydi.  

  395 yılında Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılması sonucunda, Doğu Roma 

(Bizans) İmparatorluğu’nun toprakları içinde kalan inceleme alanımız, 717-740 yılları 

arasında birkaç kez Arapların istilasına uğramıştır. Fakat, oldukça sağlam surlara 

sahip olan İznik şehrine girilemediği için, Araplar bu sahaya egemen olamamışlardır 

(Anhegger;1993;1257). Gerek Roma gerekse Bizans döneminde ticaret yollarının 

güvenliği sağlanmış olduğu için, önemli yollar üzerinde bulunan inceleme 

alanımızda ticaret son derece gelişmiştir.  

Bu yıllarda İznik’le birlikte incelme alanımızdaki en önemli yerleşme 

Basilinopolis’tir. Bir antik yerleşme olan  ve 365 yılında şehir derecesine yükseltilen 

Basilinopolis’un yeri, İznik Gölü’nün batısında, bugünkü Çeltikçi köyü ile Orhangazi 

arasındaki sahada gösterilmektedir (Ramsay, 1961:195). Adını Roma prensesi 
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Basilino’dan alan kent, Bizans döneminde oldukça işlek durumda olan Gemlik-İznik 

yolu üzerinde bulunmaktadır.  

İnceleme alanımızda Bizans dönemine ait bir diğer kent de bugünkü Sölöz 

yerleşmesinin bulunduğu kesimlerde kurulmuş olan Pythopolis’tir. Kuruluş dönemi 

Argontlara bağlanan kent (Texier, 1997:153) Sölöz Dere’sinin kenarında, işlek bir yol 

üzerinde  yer  aldığından, Bizans dönemindeki önemli yerleşmelerden biri haline 

gelmiştir.   

 
Şekil 36: İznik Depresyonu ve yakın çevresindeki Bizans dönemi yerleşmeleri. 

(Kaynaklar: Ramsay, 1961 - Kaplanoğlu,2000) 

İznik, Basilinopolis ve Pythpolis gibi şehirlerden başka, inceleme alanımızda 

Bizans döneminde kurulmuş olan pek çok yerleşme bulunmaktadır. (Şekil 36) 

Chormadon (Çeltikçi), Kroulla (Gürle), Miskoura (Müşküre), Schiane (Kaynarca), 

Midim (Karadin), Liada (Elbeyli) ve Basillia (Boyalıca) bunların başlıcalarıdır 

(Ramsay, 1961 – Kaplanoğlu, 2000). Bu yerleşmelerin genel olarak, havza 

tabanındaki ovalarda veya dönemin işlek yolları üzerinde yer almaları dikkat 

çekicidir. Diğer taraftan, bu yerleşmelerin isimleri değişmiş olmakla birlikte tamamı 

günümüzde varlığını devam ettirmektedirler.  

İznik Depresyonu’nda ilk Türk hakimiyeti XI. yüzyılda başlamıştır. Selçuklu 

hükümdarı Süleymanşah, Orta Anadolu’dan hareketle Marmara Denizi yönünde 

ilerleyerek 1075 yılında, İstanbul’un hemen yanı başında büyük ve tarihi bir Bizans 

kenti olup, sağlam surlara sahip bulunan İznik’i fethederek burayı temelini atmakta 
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olduğu Anadolu Selçuklu Devleti’nin başkenti yapmıştır (Sevim ve Yücel, 1989; 

100). Böylece, İznik ve çevresinde, XI. yüzyılın son çeyreğinden itibaren Türklerin 

egemenliği başlamıştır. Bu dönemde Selçuklular tarafından kurulan yerleşmeler 

hakkında net bilgiler bulunmamaktadır. Ancak Bithynia bölgesine yerleşen Türkler, 

Haçlıların gelişi ve daha sonra İznik’in Bizanslıların eline geçtiği zamanlarda bile bu 

sahayı tamamen terk etmemişlerdir (Gibsons,1998;13). Bunun sebebi, İznik 

Depresyonu ve yakın çevresinin sahip olduğu coğrafi özellikler ve yaşam koşulları 

itibariyle, Türklerin o döneme kadar egemen olduğu bütün sahalardan daha iyi 

durumda olmasıdır.  

XII. yüzyılda  Bizans devleti ile Selçuklu devleti arasındaki mücadelelere 

sahne olan ve birkaç kez el değiştiren İznik ve çevresi, 1147 yılında Selçuklu 

devletinin yıkılmasıyla Bizanslıların hakimiyetine geçmiştir.  

1204’te Haçlıların İstanbul’u alarak Bizans devletini ortadan kaldırmasıyla, 

inceleme alanımızda başkentin İznik olduğu küçük İznik-Bizans devleti kurulmuştur. 

1261’de İstanbul Latinlerden geri alınarak Bizans İmparatorluğu yeniden kurulmuş 

ve başkent tekrar İstanbul’a taşınmıştır (Eyice,1988; 13).  

İnceleme alanımızın da içinde bulunduğu Bitinya bölgesi, en zengin dönemini 

Geç Bizans Dönemi’nde yaşamıştır. Çünkü imparatorluk, hazinesini İstanbul’daki 

devasa ekonomik potansiyelden yoksun olarak doldurmak zorunda olduğu için, 

bölgede tarımsal faaliyetler ve hayvancılığı teşvik edici yönde reformlar yapmıştır 

(Kaplanoğlu, 2000; 92). Böylece tarımsal gelirler yükselmiş ve bölgedeki refah 

seviyesi artmıştır.   

İznik ve çevresi, XIV. yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren aşama aşama 

Osmanlı Devleti’nin topraklarına katılmaya başlamış ve 1331 yılında İznik şehri 

Türklerin eline geçmiştir (Savaş, 1973; 14). Ancak inceleme alanımızın tamamının 

hangi tarihte Osmanlı Devleti’nin egemenliğine girdiği konusunda net bir bilgi 

bulunmamaktadır. Gemlik’in 1335 yılında fethedildiği göz önünde bulundurulursa, bu 

tarihten önce İznik Depresyonu’nun tamamının Osmanlı Devleti’nin eline geçtiği 

ifade edilebilir. 

Selçuklular döneminde bu sahaya yerleşen Türklerin bir bölümü yaşadığı 

yerleri terk etmediğinden, Osmanlılar burayı ele geçirdiklerinde üç kuşaktır yaşayan 

Türkler bulunmaktaydı. Bu nedenle araştırma sahamız, çok çabuk bir şekilde 

Türkleşmiştir. Diğer taraftan, Osmanlı hakimiyetinin başlamasından sonra Hıristiyan 

nüfus sahayı terk etmeye başlamıştır. Bu da bölgenin boşalmasına ve ekonomik 
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dengenin bozulmasına neden olmuştur. Osmanlı Devleti yönetimi Hıristiyanların 

göçünü durdurmak amacıyla bazı önlemler almıştır. Bunun yanında, azalmış olan 

nüfus miktarını yeniden artırmak ve ekonomik canlılık kazandırmak için, bölgeye 

dışardan da nüfus gelmesi sağlanmıştır. Böylece, Osmanlı Devleti de tıpkı Bizanslar 

gibi, Anadolu’da boşalmış olan köyleri doldurmak ve ekonomiyi canlandırmak için, 

Rumeli’de yapmış olduğu savaşlar esnasında elde ettiği tutsak ailelerden oluşan 

nüfusu, inceleme alanımızı da kapsayan, Bithynia bölgesinde iskan etmiştir 

(Kaplanoğlu, 2000; 81).  

Osmanlı Devletinin eline geçtiği dönemde, inceleme alanımızdaki yerleşme 

sayısı ve bu yerleşmelerin nerelerde kurulduğu konusunda net bilgiler 

bulunmamaktadır. Ancak mevcut araştırmalardan edindiğimiz bilgilere göre, 

Osmanlı döneminde bölgeye gelen nüfusun bir bölümü, Bizans döneminde kurulan 

fakat daha sonra burada yaşayan nüfusun göç etmesiyle tenhalaşmış ya da 

tamamen boşalmış olan yerleşmelerde iskan edilirken, bir bölümü de yeni kurulan 

köylere yerleştirilmiştir. Bu yeni yerleşmelerin büyük bölümü ise vakıf köyü olarak 

kurulmuştur. Osmanlı Dönemine ait yerleşmelerin hemen hemen tamamı bugüne 

kadar varlıklarını sürdürmüşlerdir.  

 

 
Şekil 37: Osmanlı Devleti döneminde inceleme alanımızda kurulmuş olan başlıca 

yerleşmeler. 
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Arazi çalışmaları sırasında, köylerde yaşayan halkla görüşmeler yaparak ve 

mevcut kaynaklardan faydalanarak, inceleme alanımızda Osmanlı Devleti 

döneminde kurulan köylerin kuruluş yılları ortaya konulmuştur. Bu amaçla yapılan 

çalışmalarda özellikle 1880’li yıllardan sonra kurulan köyleri tespit etmek mümkün 

olurken, daha önce kurulan yerleşmelerin kuruluş tarihi konusunda net bilgilere 

ulaşılamamıştır. Böylece inceleme alanımızda Osmanlı Devleti döneminde kurulan 

yerleşmeler, bölgenin Osmanlı Devleti yönetimine girişinden 1880’li yıllara kadar 

kurulan yerleşmeler ve 1880’’li yıllardan sonra kurulan yerleşmeler olmak üzere, iki 

grup altında toplanmıştır. (Şekil 37)  

İnceleme alanımız Osmanlı Devleti’nin topraklarına katılmasından itibaren 

huzur ve güvene kavuşarak hemen her alanda gelişme göstermiş, İstanbul’u 

besleyen merkezlerden biri haline gelmiştir. Bu dönemde İznik Depresyonu’ndaki 

platolarda kurulmuş olan yerleşmelerin çevresinde geniş otlaklarda genellikle 

hayvancılık faaliyeti yürütülürken, göl çevresindeki verimli arazilerde çok çeşitli tarım 

ürünleri yetiştirilmekte, İznik Gölü’nden ise balıkçılık yapılarak faydalanılmaktaydı. 

Böylece, tarım ve hayvancılık açısından yüksek bir potansiyele sahip olan saha, 

başta bağcılık olmak üzere çok çeşitli tarım ürünleri, hayvansal ürünler, 

ipekböcekçiliği, şarap üretimiyle ön plana çıkmış ve ekonomik bakımdan önemli bir 

konuma sahip olmuştur. İznik Depresyonu, Osmanlı Dönemi’nde ormancılık 

açısından da büyük bir potansiyele sahip bulunmaktaydı ve elde edilen orman 

ürünleri genellikle İstanbul’a gönderilmekteydi (Faroghi, 2000: 99). Fakat, İznik’in 

Osmanlı döneminde tanınmasını sağlayan esas ekonomik faaliyet çinicilik1 idi. 

İstanbul’da inşa edilen büyük ölçekli yapılarda kullanılmak üzere saray tarafından 

talep edilen çiniler, İznik’te başarıyla üretilmekteydi. Bu durum hem İznik’te yaşayan 

halka dikkate değer bir iş imkanı sunmasının yanında şehrin önemini de 

artırmaktaydı. Diğer taraftan İznik Depresyonu uzun süre İstanbul’u Anadolu’ya 

bağlayan yol güzergahı üzerinde bulunması nedeniyle kervanların uğrak yeri olmuş 

ve ticari açıdan canlılık kazanmıştır. 

XVI. yüzyılın sonlarından itibaren, çinicilikte meydana gelen gerileme, göl 

çevresindeki bataklıklarda üreyen sıtma mikrobunun etkisi ve kervan yolunun 

buradan uzaklaşması sebebiyle inceleme alanımız nüfus kaybetmeye başlamıştır. 

XVIII. yüzyılın başlarında çinicilik tamamen ortadan kalkmış ve İznik civarı iyice 

ihmal edilmeye başlanmıştır. Bu yüzyılda İznik Depresyonu’ndaki en önemli geçim 

                                                 
1 Çinicilik konusu ilgili bölümde ayrıntılı olarak ele alınmıştır. 
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kaynağı ipekböcekçiliği olmuştur. İznik ve civarının ana yollara uzak kalması 

nedeniyle, üretimi yapılan tarım ürünleri gerektiği şekilde değerlendirilememiş, 

böylece kısıtlı ekonomik imkanlardan dolayı, gerileme XX. yüzyıla kadar devam 

etmiştir.    

İznik Depresyonu Kurtuluş Savaşı sırasında, 1920-1922 yıllarında Yunan 

işgali altında kalmış ve bu dönemde pek çok yerleşme tahrip edilmiştir. İşgal 

sırasında gerek can kayıpları gerekse göçlerden dolayı inceleme alanımızdaki  

nüfus büyük ölçüde azalmıştır. Bu dönemde, başta tarım olmak üzere sahadaki 

ekonomik faaliyetler kesintiye uğramıştır. Savaş sonrasında Hıristiyan halkın büyük 

kısmı göç ederken, Türklerin sayısı da azalmıştır. (Eyice,1988:32) İnceleme 

alanımız Cumhuriyet Dönemiyle birlikte gelişme sürecine girmiş, nüfus miktarı 

özellikle Balkanlardan gelen göçmenlerin de etkisiyle artmaya başlamıştır ve bu artış 

günümüze kadar devam etmiştir. 

 

2.2. NÜFUS 
2.2.1. Genel özellikler 
 Bilindiği gibi, insan ve doğal çevre coğrafyanın iki temel unsurunu oluşturur. 

Bu iki elemanı karşı karşıya getiren, aralarındaki ilişkileri inceleyen, doğal çevrenin 

insan üzerindeki etkisi ve insanın doğal çevre üzerindeki karşı etkisini aydınlatmaya 

çalışan ve bu özelliğinden dolayı, konuya yakın diğer bilimlerden ayrılarak orijinallik 

kazanan beşeri coğrafyada, herhangi bir mekan ünitesinde yaşayan insanların 

sayıları, dağılışları, hareketleri ve nitelikleri birincil derecede öneme sahip konulardır 

(Tanoğlu, 1969:33). Bu bağlamda nüfus konusu, insanla ilgili diğer tüm coğrafi 

olayların temelinde yatan ve bu olaylara ışık tutan belirleyici bir unsur olarak, beşeri 

coğrafyada ele alınması gereken ilk konuyu meydana getirmektedir.   

 Yerleşmenin tarihsel evrimi konusunda da ayrıntılı olarak ele alındığı gibi, 

İznik Depresyonu prehistorik dönemden itibaren yerleşmeye açılmış ve burada 

egemen olan devletler için önemli konuma sahip olmuştur. Ancak inceleme 

alanımızın Bitinya, Roma, Bizans ve Selçuklu dönemlerine ilişkin nüfus verileri 

bulunmadığı için, bu dönemin nüfus özellikleriyle ilgili olarak fikir yürütmek mümkün 

değildir. Belirtilen dönemlere ait nüfus bilgileri, sadece İznik şehri için yapılmış 

tahminlerden ibarettir. Havza genelindeki nüfus verileri ise ilk olarak, Osmanlı  

Devleti döneminde, XIX. yüzyıldan itibaren toplanmaya başlanmıştır. Bu konudaki 

en kapsamlı bilgilere, Vital Cuinet tarafından, salnamelere dayanarak hazırlanan bir 
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çalışmada rastlamaktayız. Buna göre İznik Depresyonunu ve yakın çevresinin 1885-

1890 yıllarındaki nüfusu 43.355 olarak belirtilmiştir. (Cuinet, 1894:145,185) Bu 

nüfusun 17.785’i Pazarköy (Orhangazi) nahiyesinde, 25.570’i ise o yıllarda Yenişehir 

civarını da kapsayan İznik nahiyesinde yaşamaktadır.  

 Osmanlı Dönemi’nde yapılan nüfus sayımları dikkate alınarak hazırlanmış 

olan bir başka eserde ise, inceleme alanımızın 1831 ve 1914 yıllarına ait nüfus 

verileri mevcuttur (Karpat,1985). 1831 yılında İznik Depresyonu’nu kapsayan 

bölgede, Kocaeli Sancağı’na bağlı olan İznik ve Pazarköy kazaları yer almaktaydı. 

Bu kazlardan İznik’in nüfusu köyleriyle birlikte 4137, Pazarköy’ün nüfusu ise 5144 

olarak belirtilmiştir. (Karpat,1985:114) Aynı araştırmacı, 1914 yılındaki nüfus 

miktarlarını ise (Pazarköy) Orhangazi kazası için 34.767, İznik kazası için 15.543 

olduğunu ifade etmiştir. (Karpat,1985:176;184) Bu veriler dikkate alındığında 1831 

yılında 9.281 olan nüfus miktarının 1914 yılında 50.310’a ulaştığı görülmektedir. 

Dolayısıyle 1831-1914 arasında geçen 83 yıllık sürede nüfus miktarında büyük bir 

artış meydana gelmiştir. Bunun temel sebebi gerileme dönemine giren Osmanlı 

Devleti’nin toprak kaybetmesi ve bu topraklarda yaşayan nüfusun bir bölümünün 

Anadolu’ya ve bu arada inceleme alanımıza göç etmesidir. Nitekim İznik 

Depresyonu’ndaki birçok yerleşme bu dönemde kurulmuştur. (Şekil 37) 1914 

yılındaki yüksek nüfus, I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı yıllarında önemli ölçüde 

azalmıştır. Özellikle Yunan işgali sırasında, inceleme alanımızdaki birçok yerleşme 

tahrip edilmiş, buralarda yaşayan nüfus Anadolu’nun daha güvenli durumda olan 

başka kesimlerine göç etmiştir. Diğer taraftan Kurtuluş Savaşı sonrasında, inceleme 

alanımızdaki gayrimüslim nüfusun yaşadığı yerleri terk etmesinden dolayı nüfus 

azalmıştır. Böylece Cumhuriyet Dönemine gelindiğinde savaşlar ve göçlerle 

tenhalaşmış olan İznik Depresyonu’nun yeninden nüfuslanması, 1924 yılından 

itibaren Balkan göçmenlerinin gelişiyle başlamıştır. 

 Daha önce de belirtildiği üzere, inceleme alanımızdaki nüfus verileri 

Cumhuriyet Dönemi’ne kadar, genellikle tahminlerden yola çıkılarak ortaya konduğu 

için, bu verilere dayanarak ayrıntılı değerlendirmeler yapmak yanıltıcı olabilir. Bu 

nedenle İznik Depresyonu’nun nüfus özellikleri ve bunlarla ilgili değerlendirmeler, 

1935-2000 yılları arasında yapılan nüfus sayım sonuçları dikkate alınarak 

yapılacaktır.  

  Bilindiği gibi ülkemizdeki hemen her havzanın içinde, büyüklüğü havzanın 

taşıdığı potansiyele göre değişen bir veya birkaç şehir bulunmaktadır. Havzaların 
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büyük çoğunluğu da bu şehirlerin isimleriyle anılmaktadır. Güneydoğu Marmara’daki 

çöküntü havzalarından biri olan İznik Depresyonu, bölgedeki diğer havzalar gibi 

nüfus miktarının fazla olduğu kesimlere karşılık gelmektedir. Güneydoğu Marmara 

havzaları bölgede yerleşmenin başladığı ilk dönemlerden beri nüfusu kendilerine 

çekmişlerdir. Zira bu havzaların tabanlarındaki verimli ovalar tarımsal açıdan büyük 

bir değer taşıdığı gibi, iklim koşulları da beşeri faaliyetler için son derece elverişlidir. 

Ayrıca, yolların genellikle havzaların alçak kısımlarını izlemesi, bu sahaların 

erişilebilirliğini olumlu yönde etkileyerek nüfuslanmayı artırmaktadır. İznik 

Depresyonu ülkemizde nüfusun nispeten yoğunluk kazandığı kesimlerden birini 

meydana getirmektedir. 2000 yılında yapılan son nüfus sayımı sonuçlarına göre, 

inceleme alanımızda 117.673 kişi yaşamaktadır. Aynı sayıma göre, inceleme 

alanımızın içinde bulunduğu Marmara Bölgesi’nin nüfusu 17.365.027, Türkiye’nin 

toplam nüfusu ise 67.803.927’dir. Buna göre, İznik Depresyonu Marmara 

Bölgesi’ndeki nüfusun % 0,67’sini, ülke nüfusunun ise yaklaşık % 0,17’sini 

barındırmaktadır.  

 

2.2.2. Nüfus artışı 
 İznik Depresyonu’ndaki nüfus artışını Türkiye geneliyle karşılaştırdığımızda, 

yavaş bir seyir izlediğini görmekteyiz. İnceleme alanımızın toplam nüfusu, 1935 

nüfus sayımı sonuçlarına göre 38.010 iken, 2000 yılında yapılan sayımda 117.673’e 

yükselmiştir. Böylece, İznik Gölü Havzasındaki nüfus 1935 ila 2000 yılları arasında   

% 207.9 oranında bir artış göstermiştir. Araştırma sahamızda nüfus artışında rol 

oynayan başlıca faktörler ölüm oranlarındaki azalma ve göçtür. Zira, Türkiye 

genelinde olduğu gibi, İznik Depresyonu’nda da Cumhuriyet dönemiyle birlikte 

yaşam standartları yükselmeye başlamış ve sağlık koşullarındaki gelişmelere bağlı 

olarak ölüm oranlarında azalma meydana gelmiştir. Bu durumun doğal sonucu 

olarak, gerek Türkiye genelinde gerekse inceleme alanımızdaki nüfus miktarında, 

sürekli bir artış söz konusu olmuştur. (Şekil 38) Diğer taraftan araştırma sahamız, 

daha sonra da değinileceği üzere yurt dışından ve yurt içinden göç almış; bu da 

nüfusun artış göstermesinde etkili olmuştur. Ancak, tablo 33’ten de anlaşıldığı gibi, 

İznik Gölü Havzasındaki nüfus artış hızı, Türkiye geneline göre daha yavaş bir seyir 

izlemiştir.  
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Tablo 33: Sayım yılları arasında nüfusun yıllık ortalama artış hızı (%) 

Dönemler 1935-
1940 

1940-
1945 

1945-
1950

1950-
1955

1955-
1960

1960-
1965

1965-
1970

1970-
1975

1975-
1980

1980-
1985 

1985-
1990 

1990-
2000 Ort. 

İznik 
Depresyonu 1.38 1.59 2.84 1.11 2.89 1.56 0.98 1.22 2.41 1.71 2.74 1.66 1.84

Türkiye 1.96 1.06 2.17 2.78 2.85 2.46 2.52 2.50 2.07 2.49 2.17 1.83 2.24
 

Nitekim, 1935-2000 döneminde Türkiye nüfusu yaklaşık olarak 4.2 kat artış 

göstermiş iken, aynı dönemde araştırma sahamızın nüfusu yaklaşık 2.08 kat 

artmıştır. (Tablo 34) Araştırma sahamızdaki bu düşük artışın temel sebebi, doğum 

oranlarının Türkiye geneline göre daha düşük olmasıdır. Sahadaki doğum ve ölüm 

oranlarını tam olarak tespit etmek mümkün olmasa da, arazi çalışmaları sırasında 

yerleşmelerde yapılan gözlemlerde, aile başına düşen çocuk sayısının 2-3 civarında 

olduğu görülmüştür. Dolayısıyle, İznik Depresyonu’ndaki doğum oranının Türkiye 

geneline göre daha düşük olduğunu söylemek mümkündür.  

Tablo 34: Sayım yıllarındaki toplam nüfus ve 1935 sayımına göre artış oranı (%) 

Sayım Yılı 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 2000 
İznik  
Depresyonu 38213 40845 44091 50355 53149 60824 65557 68492 72964 81761 88767 100909 117673

1935 Sayımına 
Göre Artış 
 Oranı  (%) 

- 6.9 15.4 31.8 39.1 59.2 71.6 79.9 90.9 114 132.3 164.1 207.9
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Şekil 38: İznik Depresyonu’ndaki nüfus miktarının yıllara göre değişimi (1935-2000). 

1935 yılında yapılan genel nüfus sayımının sonuçlarına göre, İznik 

Depresyonu’nun nüfusu 38.213’tür. Nüfus miktarı, 1940 yılına gelindiğinde % 6.9 

oranında artarak 40.845’e yükselmiştir. Bu süre içinde yıllık ortalama nüfus artış hızı 

Türkiye genelindeki nüfus artışının gerisinde kalmıştır. İnceleme alanımızda 1940-
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1945 devresindeki yıllık nüfus artışı, Türkiye geneliyle karşılaştırıldığında daha 

yüksek olsa da, nüfus artış hızındaki yavaş seyir devam etmektedir. Bu dönemdeki 

düşük nüfus artışı ülkenin içinde bulunduğu koşullardan kaynaklanmaktadır. Türkiye 

II. Dünya Savaşı’na katılmamasına rağmen, nüfusun bir kısmının silah altına 

alınması ve savaşın yarattığı olumsuz ekonomik ve psikolojik şartlar nedeniyle, 

1940-1945 devresinde nüfus artış hızı düşük değerler göstermiştir 

(Tanoğlu,1969;186). Bu dönemdeki nüfus artış hızının düşük olmasındaki bir diğer 

etken de, I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nda verilen kayıplar nedeniyle, ana 

baba olacak yaştaki nüfusun azlığıdır (Darkot, 1954;13). Bu nedenlerden dolayı söz 

konusu dönemdeki nüfus artışı, gerek Türkiye genelinde gerekse inceleme 

alanımızda düşük değerlerde kalmıştır. 

 İznik Depresyonu’nda 1945-1950 devresinde, nüfus artış hızında önemli bir 

yükselme görülmüştür. Bu dönemdeki nüfus artış hızı, bir önceki devrede olduğu 

gibi ülke ortalamasının üzerinde gerçekleşmiştir. Bu artışın meydana gelmesinde 

yukarıda belirtilen olumsuz koşulların ortadan kalkması rol oynamıştır. Ancak, 1950-

1955 devresinde ise inceleme alanımızda, bugüne kadarki en düşük nüfus 

artışlarından biri meydana gelmiştir. Bu dönemde İznik Depresyonu’nda yıllık nüfus 

artışı % 1.11 gibi düşük değer gösterirken, Türkiye ortalamasının (% 2.78) yarısına 

dahi ulaşamamıştır. Kanaatimizce bunun temel sebebi geçim zorluklarıdır. Çünkü 

söz konusu devrede, tarımsal üretim son derece yetersiz olduğu gibi, günümüzdeki 

modern karayollarını yapımına da henüz başlanmıştı. 
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Şekil 39: Türkiye genelinde ve İznik Depresyonu’nda nüfus artış hızının yıllara 

göre gösterdiği değişim. 
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 1955 ila 1960 arasındaki yıllar, hem Türkiye genelinde hem de inceleme 

alanımızda yüksek nüfus artış hızının görüldüğü dönemdir. Bu devrede ülke 

genelindeki nüfus artışında Balkanlardan gelen göçmenlerin önemli bir etkisi olmuş 

(Geray, 1970; 30), inceleme alanımız da bu göçlerden etkilenmiştir. 1955 yılından 

itibaren özellikle Yugoslavya’dan gelen göçmenler, İznik Depresyonu’nda söz 

konusu devredeki yıllık nüfus artış hızının % 2.89’a ulaşmasını sağlamıştır. Bu 

değer aynı zamanda günümüze kadar İznik Gölü Havzasında gerçekleşen en 

yüksek nüfus artış hızına tekabül etmektedir. Ancak nüfus artış hızı 1960-65 

döneminde düşmeye başlamış, 1965-70 döneminde ise % 0,98’lik yıllık artış 

oranıyla en düşük değerine inmiştir. Bu düşük artış, kırsal karakterli ekonominin 

egemen olduğu araştırma sahamızın, o dönemdeki mevcut koşullarda, 

barındırabileceği nüfus miktarı açısından doyma noktasına geldiğini ortaya 

koymaktadır. Zira, söz konusu dönemden sonra, nüfus artışı daha çok şehirlerde 

meydana gelmiş ve artan nüfusun büyük bir kısmı sanayide istihdam edilmiştir.  

 1970 yılından sonra sanayileşmeye bağlı olarak meydana gelen nüfus artışı, 

dalgalanmalar göstermekle birlikte bugüne kadar devam etmiştir. (Şekil 39) Özellikle 

1975-1980 ve 1985-1990 devrelerinde nüfus artış hızının yüksek değerler 

göstermesinde Orhangazi şehrindeki nüfuslanma etkili olmuştur. Orhangazi, 1970’li 

yılların başından itibaren ülkemizin çeşitli kesimlerinden göç almaya başlamış ve bu 

durum 1970-2000 yılları arasındaki nüfus artışının temel sebebi olmuştur. Nitekim 

inceleme alanımızın nüfusu 1970’te 68.753 iken Orhangazi şehrinin nüfusu sadece 

9.191 idi. 2000 yılında yapılan nüfus sayımına göre ise inceleme alanımızın nüfusu 

117.673’e, Orhangazi’nin nüfusu 44.426’ya yükselmiştir. Bu durumda, 1970-2000 

yılları arasında İznik Depresyonu genelinde nüfus miktarı 48.920 kişilik bir artış 

göstermiştir. Aynı dönemde Orhangazi şehrinin nüfus miktarındaki artış ise 35.235 

olarak gerçekleşmiştir. Böylece inceleme alanımızda, belirtilen dönemlerdeki nüfus 

artışının temel sebebi, Orhangazi şehrinin saha dışından göç almasıdır. Ekonomik 

faaliyetler bölümünde de ayrıntılı olarak değinildiği gibi, Orhangazi şehrinde özellikle 

1970’li yıllardan sonra sanayi faaliyetleri yoğunluk kazanmaya başlamış ve şehrin 

nüfusunun hızlı bir şekilde artmasına sebep olmuştur.  

 

2.2.3. Köy ve şehir nüfusu 
 Bir sahadaki nüfus özelliklerini tam olarak ortaya koyabilmek için, bu nüfusun 

şehir ve kır yerleşmelerine göre dağılımı üzerinde durmak gerekmektedir. Çünkü 
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mevcut nüfusun kır veya şehir yerleşmelerinde yaşaması, ekonomik faaliyetler 

yanında, diğer nüfus özelliklerini belirlemesi bakımından da önem taşımaktadır. 

Şehir ve kır yerleşmelerinin birbirinden ayrılmasında, çeşitli bilim dallarına ait 

araştırmacılar tarafından farklı kriterler kullanılmaktadır2. Kır ve şehir yerleşmelerini 

ayırmada kullanılan bu kriterler; yerleşmenin peyzajı, nüfus miktarı ve nüfus 

yoğunluğu, bina yoğunluğu, yürütülen ekonomik faaliyetler, idari durumu ve 

çevresindeki yerleşmelere göre merkezi olma durumu vb. şeklinde sıralanabilir. 

Çeşitli bilim adamları tarafından üzerinde ayrıntılı çalışmalar yapılmış olan bu 

konuya geniş bir şekilde değinilmeyecektir. Ancak burada belirtilmesi gereken, bu 

kriterlerden herhangi birinin, bir yerleşmenin köy ya da şehir olarak tasnif 

edilmesinde tek başına yeterli olmayacağı gerçeğidir. Bu nedenle, inceleme 

alanımızdaki yerleşmelerden hangilerinin köy  hangilerinin şehir kategorisine dahil 

olduğunu tespit etmek için sadece bir kritere bağlı kalınmamış; sahada 

gerçekleştirmiş olduğumuz arazi çalışmaları sırasında yaptığımız gözlemlere 

dayanarak; yerleşmelerde yürütülen ekonomik faaliyetler, yerleşmelerin peyzajı, 

çevresindeki yerleşmelere göre durumu ve yerleşmelerdeki yaşam tarzı dikkate 

alınmıştır. Bu kriterler göz önünde bulundurulduğunda, inceleme alanımızda sadece 

iki yerleşmenin şehir niteliğine sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bu yerleşmeler, aynı 

zamanda her ikisi de ilçe merkezi olan, İznik ve Orhangazi şehirleridir.  

 İnceleme alanımızda 1935 ile 2000 yılları arasındaki dönemde, köy ve 

şehirlerde yaşayan nüfus miktarları, tablo 35’de gösterilmiştir. 1935’te yapılan nüfus 

sayımı sonuçlarına göre İznik Depresyonu’ndaki kırsal nüfus miktarı 33.096, şehir 

nüfusu miktarı ise 5.117’dir. Bu dönemde kırsal nüfus inceleme alanımızdaki toplam 

                                                 
2 Bu konuyla ilgili olarak aşağıdaki çalışmalarda kapsamlı bilgiler bulunmaktadır. 
B. Darkot (1967): Şehir Ayrımında Nüfus Sayısı ve Fonksiyon Kriterleri, İ.Ü. Coğ. Enst. Derg. 

Cilt: 8, Sayı:16, İstanbul, s. 3-8. 
H. Doğanay (1994): Türkiye Beşeri Coğrafyası, Gazi Büro Kitabevi, Ankara, s.407-420. 
W.H. Frey-Z. Zimmer (2001): “Defining the City”, Handbook of Urban Studies, Ed. R. 

Paddison, Sage Publications. 
S.Göney (1995): Yerleşme Coğrafyası Cilt I: Şehir Coğrafyası I, İ.Ü. Yay. No: 3908, Edebiyat 

Fak. Yay No:2274, Coğrafya Böl. Yay No: 91, İstanbul, s. 5-14. 
R. Keleş (1990): Kentleşme Politikası, İmge Kitabevi Yayınları: 13, Ankara, s. 54-57. 
H.S. Selen (1945): Türkiye’de Köy Yerleşmeleri ve Şehirleşme Hareketleri, Türk Coğrafya 

Dergisi, Yıl: III, Sayı: VII-VIII, Ankara, s. 97-107. 
Ü. Sergün (1993): Türkiye’de Kent Nüfusu ve Kentleşme Hareketleri, İ.Ü. Deniz Bil. ve Coğ. 

Enst. Bült. Sayı:10, s. 39-49. İstanbul 
A. Tanoğlu (1969): Nüfus ve Yerleşme, İstanbul, s.:248 
G.T. Trewartha (1969): A Geography of  Population: World Patterns, , New York, s.146-148 
E. Tümertekin (1973) Türkiye’de Şehirler ve Şehirsel Fonksiyonlar, .Coğ. Enst. Yay. No: 72,  

İstanbul, s. 42-48.  
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nüfusun % 86.6’sını meydana getirmekteydi. 1940 yılındaki sayımda 35.425’e 

yükselen kır nüfusu, toplam nüfus miktarı içindeki oranını da % 86.7’ye çıkarmıştır. 

Tablo 35: Sayım yıllarına göre şehir ve köy nüfusları ile bunların toplam nüfusa 

oranı   

KIR NÜFUSU ŞEHİR NÜFUSU SAYIM 
YILI Nüfus Miktarı Toplam Nüfusa 

Oranı (%) Nüfus Miktarı Toplam Nüfusa 
Oranı (%) 

1935 33 096 86.6 5 117 13.4 
1940 35 425 86.7 5 420 13.3 
1945 37 921 86.0 6 170 14.0 
1950 43 019 85.4 7 336 14.6 
1955 44 336 83.4 8 813 16.6 
1960 47 326 77.8 13 498 22.2 
1965 49 414 75.4 16 143 24.6 
1970 49 524 72.0 19 229 28.0 
1975 49 169 67.4 23 795 32.6 
1980 49 797 60.9 31 964 39.1 
1985 50 329 56.7 38 438 43.3 
1990 51 778 51.3 49 121 48.7 
2000 53 078 45.1 64 595 54.9 

 

  İznik Depresyonu’ndaki kırsal nüfus, 1970-1975 devresi hariç tutulursa, 

1935’ten beri mutlak değer olarak sürekli artış göstermiş ve son yapılan 2000 yılı 

genel nüfus sayımında 53.078’e ulaşmıştır. Bununla birlikte kırsal nüfusun toplam 

nüfus içindeki payı, 1940 yılından beri sürekli bir gerileme göstermiş ve 2000 yılında 

% 45’1e kadar düşmüştür. Tablo 35 ve şekil 40’a birlikte göz atıldığında, kırsal 

nüfusla ilgili olarak dikkati çeken en önemli nokta, 1965 yılından itibaren kırsal 

nüfusta bir durağanlaşmanın mevcut olduğudur. Gerçekten, 1965 yılı ile 2000 yılı 

arasında geçen 35 yıllık sürede, kırsal nüfus sadece % 7.4’lük bir artış göstermiştir. 

Söz konusu dönemde, kırsal nüfustaki yıllık ortalama artış hızı ise % 0.2 

civarındadır. (Tablo 36) Bu durumda, kırsal kesimin 1965’ten itibaren 

barındırabileceği nüfus miktarı açısından adeta doyma noktasına geldiği ve kır 

nüfusunun belirtilen dönemle birlikte stabilleşmiş olduğu ifade edilebilir.   

Tablo 36: Sayım yılları arasında köy ve şehir nüfusunun yıllık ortalama artış hızları 
Sayım 

Periyotları 
1935-
1940 

1940-
1945 

1945-
1950

1950-
1955

1955-
1960

1960-
1965

1965-
1970

1970-
1975

1975-
1980

1980-
1985 

1985-
1990 

1990-
2000 ORT.

Köy Nüfusu 
Yıllık Artış 

Hızı (%) 
1.41 1.41 2.69 0.61 1.35 0.88 0.04 -0.14 0.26 0.21 0.58 0.25 0.92

Şehir Nüfusu 
Yıllık Artış 

Hızı (%) 
1.18 2.77 3.78 4.03 10.63 3.92 3.82 4.75 6.86 4.09 5.56 6.30 17.8
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Şekil 40: İznik Depresyonu’nda kırsal ve kentsel nüfusun yıllara göre gösterdiği          

değişim. 

 Şehir nüfusu ise gerek mutlak değer olarak gerekse oransal olarak devamlı 

bir artış göstermiştir. 1935 sayımında 5.117 olan şehir nüfusu aradan geçen 65 yılda 

yaklaşık 11.6 misli artarak 64.595’e yükselmiştir. Aynı sürede kırsal nüfus ise 1935 

yılındaki miktarının iki misline dahi çıkamamış ve sadece 0.8 kat artış göstermiştir. 

İnceleme alanımızdaki şehir nüfusunun bu kadar hızlı artmasının sebebi, şehirlerin 

gerek İznik Depresyonu’ndaki köylerden gerekse saha dışından göç almasıdır. 

Dikkat edilirse, özellikle Orhangazi şehrinde sanayi tesislerinin yoğunlaşmaya 

başladığı 1970’li yıllardan sonra, araştırma sahamızın şehir nüfusundaki artış ivme 

kazanmıştır. Şehir nüfusu son nüfus sayımının yapıldığı 2000 yılında ilk defa köy 

nüfusunun üzerine çıkmıştır.  

 

2.2.4. Nüfus hareketleri 
 İnceleme alanımızdaki nüfus hareketlerini birkaç grup altında ele almak 

mümkündür. Bunlar, köylerden şehirlere olan göçler, köylerden yine köylere olan 

göçler, ülkemizin çeşitli kesimlerinden araştırma sahamıza olan göçler ve yurt 

dışından (Balkanlardan) araştırma sahamıza yönelen göçlerdir. 

 Araştırma sahamızdaki en önemli nüfus hareketini köylerden şehirlere olan 

göçler meydana getirmektedir. İznik Depresyonu’nda, yüksek oranda göç 

vermelerinden dolayı diğer yerleşmelere göre ön plana çıkan 24 köyün, 1935 ila 

2000 yılları arasında nüfus miktarları tablo 37’de gösterilmiştir. Tablodan da 
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anlaşılacağı gibi, özellikle 1960 yılından sonra belirtilen köylerden hızlı bir göç 

başlamıştır. Bu göç sonunda tabloda belirtilen 24 köyün 2000 yılındaki nüfusu 1935 

yılındaki miktarının da gerisine düşmüştür. Ancak tablo daha yakından 

incelendiğinde, 1935 ila 1960 yılları arasındaki dönemde, araştırma sahamızın 

genelinde olduğu gibi bu köylerinde nüfuslarının artış yönünde bir değişim gösterdiği 

anlaşılmaktadır.  Nitekim inceleme alanımızda en fazla göç veren bu 24 köyün 1935 

yılındaki nüfusu 8.698 iken, 1960 yılında 10.717’ye ulaşmıştır. Ancak 1960 yılından 

sonra söz konusu köylerin nüfuslarında bir gerilme başlamış ve bu durum son nüfus 

sayımının yapıldığı 2000 yılına kadar devam etmiştir. Böylece aradan geçen 40 yıllık 

sürede söz konusu köylerin nüfusu neredeyse yarı yarıya azalmıştır. Bu köylerin 

dağılışına baktığımızda, birkaçı dışında hemen hemen hepsinin havzanın kenar 

kısımlarındaki yüksek sahalarda yer aldığını görmekteyiz. (Şekil 41) İnceleme 

alanımızdaki diğer köylerin kurulduğu sahalarla karşılaştırıldığında, tarımsal 

olanaklarının nispeten sınırlı olduğu bu köylerden daha iyi yaşam imkanlarının 

bulunduğu şehirlere doğru göç olmaktadır. Bu köylerden gerek inceleme alanımız 

içinde yer alan Orhangazi ve İznik şehirlerine; gerekse çevredeki nüfus çekim 

merkezleri olan Bursa, Gemlik, Yalova, İstanbul ve İzmit şehirlerine doğru bir göç 

söz konusudur. 

 İznik Depresyonu’nda, bir diğer nüfus hareketi olan köylerden yine köylere 

göçün en karakteristik örneğini İhsaniye köyünde görmekteyiz. Bu köyden ayrılan 

nüfusun önemli bir bölümü Hisardere, Kaynarca, Dereköy ve Elbeyli köylerine 

yerleşmiştir. Böylece 1960 yılında 35 haneye ve 201 nüfusa sahip olan İhsaniye’nin, 

2000 yılına gelindiğinde hane sayısı 8’e, nüfusu ise 39’a düşmüştür. Verimli tarım 

arazilerinden ve sulama imkanlarından yoksun olan köyde bugün sadece 

hayvancılık faaliyeti sürdürülebilmektedir. Ancak ekstansif şartlarda yapılan 

hayvancılıktan elde edilen gelir düşük olduğu için, az sayıda nüfusun barınmasına 

olanak sağlamaktadır. Köyün çevresindeki araziler şiddetli bir erozyona maruz 

kaldığı için toprak örtüsü iyice zayıflamış, hayvancılık faaliyetleri için gerekli olan 

otlaklar dahi sınırlı alanlara sıkışmıştır. Bu nedenle tek geçim kaynağı olan 

hayvanların beslenmesinde dahi dışardan alınan yem kullanılmaktadır. İhsaniye 

köyünün yanı sıra Alakaya, Hisarcık ve Elmalı gibi köylerden de havzanın alçak 

kesimlerde yer alan ve zirai olanakların daha  fazla olduğu köylere göç olmuştur.    
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 Tablo 37: İznik Depresyonu’nda en çok göç veren köylerin nüfus miktarlarında meydana gelen değişim. 

 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 2000
1935-1960 

dönemindeki 
değişim (%)

1960-2000 
dönemindeki 
değişim (%)

1935-2000 
dönemindeki 
değişim (%) 

Adliye 127 126 132 138 154 153 153 154 136 137 115 122 90 20 -41 -29 
Cihanköy 291 320 332 353 360 308 280 246 208 208 172 204 205 6 -33 -30 
Çamoluk 242 247 249 297 271 264 261 227 182 146 153 149 115 9 -56 -52 
Çandarlı 287 276 275 263 315 317 295 261 197 220 233 221 194 10 -39 -32 
Derbent 723 740 779 883 779 879 884 870 810 736 683 657 607 22 -31 -16 
Dutluca 554 515 585 633 643 642 731 663 636 580 513 526 484 16 -25 -13 
Elmalı 705 772 872 1012 1001 982 965 940 920 917 831 780 543 39 -45 -23 
Fındıcak 189 360 366 402 380 385 380 307 245 237 215 183 117 104 -70 -38 
Gürle 743 751 732 829 757 694 666 581 496 569 578 482 405 -7 -42 -45 
Hamzalı 187 199 250 278 292 322 264 221 167 174 136 139 147 72 -54 -21 
İhsaniye 178 183 178 174 182 201 164 177 145 103 97 64 39 13 -81 -78 
İnikli 400 421 578 565 528 534 494 491 445 415 400 361 301 34 -44 -25 
Karsak 805 852 867 935 876 965 918 852 737 757 671 616 444 20 -54 -45 
Kıblepınar 167 170 177 188 178 188 152 94 76 67 54 130 49 13 -74 -71 
Kırıntı 349 334 349 363 383 385 395 361 309 256 214 205 206 10 -46 -41 
Kutluca 279 275 296 308 353 372 339 341 301 297 302 249 198 33 -47 -29 
Mecidiye 303 320 355 380 326 347 301 263 224 199 144 149 118 15 -66 -61 
Nüzhetiye 195 207 206 227 228 239 262 236 216 177 166 140 135 23 -44 -31 
Ömerli 733 790 899 914 967 930 914 910 828 794 830 724 564 27 -39 -23 
Paşayayla 342 370 380 392 415 403 389 351 335 271 253 204 95 18 -76 -72 
Sarıağıl 443 500 482 538 600 656 655 636 602 590 524 443 288 48 -56 -35 
Süleymaniye 232 244 267 293 284 300 331 288 234 201 173 142 94 29 -69 -59 
Şerefiye 224 258 268 293 299 251 236 227 182 182 203 178 139 12 -45 -38 
Yenigürle 888 942 922 1128 1230 1317 1.365 1.215 1.112 1.132 1.077 1.094 874 48 -34 -2 
TOPLAM 8.698 9.230 9.874 10.658 10.571 10.717 10.429 9.697 8.631 8.233 7.660 7.068 5.577 23 -48 -36 
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 Ülkemizin çeşitli kesimlerinden araştırma sahamıza yönelen göçler, nüfus 

hareketleri konusundaki bir diğer grubu meydana getirmektedir. Araştırma sahamıza 

göç eden nüfusun tamamına yakını Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinden  

gelmektedir. Göçle gelen nüfusun çok büyük bir bölümü Orhangazi şehrine 

yerleşmiştir. Sanayi tesislerinin sayısındaki artışa bağlı olarak yeni istihdam 

olanaklarının doğması, şehrin 1980’li yıllardan itibaren hızlı bir şekilde göç almasına 

yol açmıştır. Bu göç, araştırma sahamızın nüfus miktarının artmasında önemli bir 

etken olmuştur. İnceleme alanımızın göç aldığı başlıca iller; Erzurum, Bayburt, 

Trabzon, Kars, Ardahan ve Ordu’dur.  

Nüfus hareketleri konusunda, çeşitli tarihlerde Balkanlar ve Kafkaslardan 

inceleme alanımıza yönelen göçler ayrı bir önem arz etmektedir. İnceleme alanımıza 

ilki 1877-1878 yıllarındaki Osmanlı-Rus savaşından sonra olmak üzere, çeşitli 

yıllarda Balkanlardan ve Kafkaslardan önemli miktarda nüfus gelmiştir. Bu göçlerle, 

19. yüzyılın sonunda birçok yeni yerleşme kurulduğu gibi, o dönemde var olan 

yerleşmelerin de büyük kısmının nüfusu artmıştır. Cumhuriyetin kurulmasından 

sonraki ilk nüfus hareketi ise, 1924 yılında gerçekleştirilen nüfus mübadelesiyle 

olmuştur. Bu mübadeleyle Balkan ülkelerinden Türkiye’ye gelen nüfusun bir bölümü 

İznik Depresyonu’ndaki köylere ve şehirlere yerleştirilmiştir. 

1924 yılından 1950’li yıllara kadar İznik Depresyonu’nda dikkate değer göç 

olayı meydana gelmemiştir. Ancak 1950-1951 yıllarında, kısa bir süre içinde 

Bulgaristan’dan Türkiye’ye gelen 160 bin dolayında göçmenin bir bölümü araştırma 

sahamıza yerleştirilmiştir (Tanoğlu,1953:148). Bu göçten sonra 1956 yılında 

Makedonya’dan, 1977-1978 yılları arasında ve 1989 yılında yine Bulgaristan’dan 

gelen göçmenler büyük oranda Orhangazi şehrine yerleşmişlerdir. Nitekim 1980’li 

yılların sonunda, Orhangazi’de yeni bir mahalle kurulmuş ve bu mahalleye göçmen 

mahallesi adı verilmiştir. Balkan ülkelerinden gelen Türk nüfusun büyük kısmının 

Orhangazi’ye yerleşmesi, araştırma sahamızın şehir nüfusundaki artışın daha 

yüksek oranda gerçekleşmesinde etkili olmuştur.  

 

2.2.5. Nüfus yoğunluğu 
Nüfusun önemli özelliklerinden birini de nüfus yoğunluğu meydana 

getirmektedir. 2000 nüfus sayımına göre İznik Depresyonu’nun aritmetik nüfus 

yoğunluğu 105’tir. Yani 1 km²lik alanda ortalama 105 kişi yaşamaktadır. Araştırma 

sahamızdaki nüfus yoğunluğu, içinde yer aldığı Marmara Bölgesi’nin aritmetik nüfus 
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yoğunluğuna (258) göre oldukça düşüktür. Marmara Bölgesi’nde İstanbul, Kocaeli 

ve Bursa gibi nüfus yoğunluğu çok yüksek illerin bulunması bu farkı ortaya 

çıkarmaktadır. Diğer taraftan, İznik Depresyonu’ndaki nüfus yoğunluğunun Türkiye 

ortalamasına1 göre daha fazla olduğu da dikkati çekmektedir.  

Araştırma sahamızdaki nüfus yoğunluğunun sayım yıllarına göre gösterdiği 

değişimin, Türkiye geneliyle karşılaştırılmasından çıkan en önemli sonuç; nüfus 

yoğunluğundaki artışın, Türkiye geneline göre daha yavaş gerçekleşmesidir.  (Tablo 

38) Nitekim 1935 nüfus sayımına göre Türkiye genelindeki aritmetik nüfus 

yoğunluğu 21 iken inceleme alanımızda 34’tü. Bu değerlere göre, 1935 yılında İznik 

Depresyonu’ndaki nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının yaklaşık 1.6 misli kadardı. 

Ancak, bu oran 2000 yılında yapılan sayım sonuçlarına göre 1.2’ye kadar 

düşmüştür. Böylece, geçen 65 yıllık süre içinde inceleme alanımızda km²’ye düşen 

nüfus miktarındaki artış, Türkiye geneline göre daha yavaş bir seyir izlemiştir. Bu 

durumun temel sebebi, daha önce de ifade edildiği gibi araştırma sahamızdaki 

doğum oranının Türkiye ortalamasına göre daha düşük olmasıdır.  

 

Tablo 38: Sayım yıllarına göre Türkiye geneli ve İznik Depresyonu’ndaki nüfus 

yoğunlukları. 

Sayım Yılı 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 2000
Türkiye Geneli 21 23 24 27 31 36 41 46 52 58 65 73 88
İznik Depresyonu 34 36 39 45 47 54 58 61 65 73 79 90 105
İznik Dep./Türkiye Gen. 1.6 1.6 1.6 1.7 1.5 1.5 1.4 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2
 

 Aritmetik nüfus yoğunluğu, inceleme alanımız genelinde farklı değerler 

göstermektedir ve havza tabanından uzaklaştıkça nüfus yoğunluğu azalmaktadır. 

Gölün batısındaki Orhangazi Ovası’nda, doğusundaki İznik Ovası’nda, 

kuzeydoğusundaki Çakırca Ovası çevresinde ve kuzeybatısındaki taraça 

düzlüklerinin yer aldığı kesimde nüfus yoğunluğu en yüksek değerlere ulaşmaktadır. 

Söz konusu sahalar toprak, su ve iklim şartları bakımından tarımsal faaliyetler için 

uygun koşulları sağlaması yanında, ulaşımın da kolayca gerçekleştirilebilir olması 

nedeniyle, İznik Gölü Havzası’ndaki en yoğun nüfuslu kesimleri meydana 

getirmektedir. Orhangazi ve İznik şehirlerinin de belirtilen sahada yer almasından 

dolayı nüfus yoğunluğu havza geneline göre oldukça yüksek değerlere 

ulaşmaktadır. İznik Depresyonu’nda yoğun nüfuslu diğer alanlar, yine yüksek zirai 
                                                 
1  2000 yılı nüfus sayımına göre Türkiye’nin aritmetik nüfus yoğunluğu 88, tarımsal nüfus 
yoğunluğu 81, fizyolojik nüfus yoğunluğu 232’dir.  
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potansiyele sahip olan birikinti konilerinin çevreleriyle ve alüviyal vadi tabanlarıdır. 

Yerleşme haritasının incelenmesinden de anlaşılacağı üzere bu kesimler aynı 

zamanda köylerin toplandığı sahalara karşılık gelmektedir.  

 Aritmetik nüfus yoğunluğu, belli bir nüfus kitlesinin belli bir alan eşit olarak 

dağıldığı varsayılarak uygulanır. Ancak, ürün getirmeyen alanlar, kayalıklar, 

bataklıklar, kumullar gibi, ziraatın ve diğer ekonomik faaliyetlerin yoğun olarak 

sürdürülemediği sahalar da nüfuslanmış olarak kabul edilmektedir. Böylece, 

aritmetik nüfus yoğunluğunun hesaplanmasında toprağın değeri ve nüfusun 

nitelikleri dikkate alınmadığından, toprak ile nüfus miktarı arasındaki ilişki tam 

anlamıyla yansıtılamamaktadır (Tanoğlu,1945:111). Nitekim, “zirai potansiyel ile 

nüfuslanma arsındaki ilişkiyi açık bir şekilde ortaya koyan” tarımsal nüfus yoğunluğu 

(Sergün, 1975;57), araştırma sahamızdaki nüfusun dağılışı ve bu dağılışın 

nedenlerini açıklamada daha sağlıklı sonuçlar vermektedir. İznik Depresyonu’ndaki 

tarımsal nüfus yoğunluğu, 2000 yılında yapılan nüfus sayımı sonuçlarına göre 

152.4’tür. Başka bir ifadeyle, köylerde yaşayan her 152 kişiye, 1 km² tarım alanı 

(nadas hariç) düşmektedir2. Türkiye genelindeki tarımsal nüfus yoğunluğunun 81 

olduğu göz önünde bulundurulursa, inceleme alanımızdaki tarımsal nüfus 

yoğunluğunun daha yüksek değerler gösterdiği ortaya çıkar. Bu durum, İznik 

Depresyonu’nda tarım arazilerinin havza geneline oranının, Türkiye genelindeki 

tarım arazilerinin ülke yüzölçümüne göre oranından daha düşük olmasından ve 

havzadaki kırsal nüfus oranının ülke geneline göre daha yüksek olmasından 

kaynaklanmaktadır.  

 Diğer taraftan, tarımsal nüfus İznik ve Orhangazi ilçelerinde farklı değerler 

göstermektedir. Tarımsal nüfus yoğunluğu İznik’te 109.2, Orhangazi’de 195.3’tür. 

Kırsal nüfus miktarının her iki ilçede çok yakın değerler göstermesine karşın (İznik 

24.568, Orhangazi 24.606), İznik ilçe sınırlarında yer alan tarım alanlarının 

yüzölçümü (22.513 ha) Orhangazi ilçesindeki tarım alanları yüzölçümünden (12.665 

ha) fazla olduğu için, Orhangazi’de tarımsal nüfus yoğunluğu daha yüksektir.  

 Nüfusun tarım alanları üzerindeki baskı derecesini göstermesi bakımından 

önem taşıyan fizyolojik nüfus yoğunluğu (Tanoğlu, 1969:195), araştırma sahamızın 

nüfus özellikleri konusunda dikkate alınması gereken diğer bir unsurdur. 2000 

yılında yapılan nüfus sayımı sonuçlarına göre İznik Depresyonu’ndaki fizyolojik 

                                                 
2 İnceleme alanımızdaki tarımsal ve fizyolojik nüfus yoğunluklarının belirlenmesinde 
kullanılan alansal değerler, Orhangazi ve İznik İlçe Tarım Müdürlüklerinden edinilen 
istatistiklerle, Bursa ve Bilecik İlleri Arazi Varlıklarından faydalanılarak hesaplanmıştır.  
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nüfus yoğunluğu 339’dur. Aynı sayım sonuçlarına göre Türkiye genelindeki fizyolojik 

nüfus yoğunluğu 232 olarak hesaplanmıştır. Görülüyor ki, İznik Depresyonu’ndaki 

ziraat arazilerinde birim alana düşen nüfus miktarı daha yüksektir. Fizyolojik nüfus 

yoğunluğuna ilçeler bazında baktığımızda ise İznik ve Orhangazi arasında çok 

büyük farkın olduğunu görmekteyiz. İznik’teki fizyolojik nüfus yoğunluğu 198.6 iken, 

Orhangazi’de 544.8’dir. Dikkat edilirse bu iki ilçenin tarımsal nüfus yoğunlukları 

arasındaki fark bu kadar fazla değildir. Fizyolojik nüfus yoğunlukları arasındaki farkın 

bu derece yüksek olması, Orhangazi ve İznik şehirlerinin nüfus miktarlarından 

kaynaklanmaktadır. Zira Orhangazi şehri, İznik’in iki katından daha fazla bir nüfusa 

barındırmaktadır. Ayrıca, daha önce de belirtildiği gibi, Orhangazi ilçesindeki tarım 

arazilerin İznik’e göre daha az olması da bu farkın ortaya çıkmasında rol oynamıştır.  

 

2.2.6. Nüfus dağılışı 
Nüfusun önemli özelliklerinden bir diğerini de demografik, sosyal, ekonomik 

ve kültürel bakımdan büyük bir öneme sahip olan coğrafi dağılışı meydana 

getirmektedir. İznik Depresyonu’nda nüfus dağılışını, litolojik özellikler, yükselti, 

eğim, sıcaklık, toprak türleri, toprak sınıfları ve su kaynakları gibi doğal çevre 

özellikleri belirlemektedir. Bu özelliklerin ortaya çıkardığı olanaklar doğrultusunda 

yürütülen ekonomik faaliyetler, nüfusun dengesiz bir şekilde dağılmasındaki temel 

etken durumundadır.   

İznik Gölü’nün batısında yer alan Orhangazi Ovası ve çevresi inceleme 

alanımızdaki en kalabalık sahalara karşılık gelmektedir. (Şekil 42) İznik 

Depresyonu’nun en büyük yerleşmesi durumundaki Orhangazi (44.426) ve en büyük 

üçüncü yerleşmesi olan Yeniköy (4.152) bu kesimde yer almaktadır. Orhangazi ve 

Örnekköy dışındaki yerleşmeler genellikle, ovanın kuzeyindeki ve güneyindeki 

dağlık kütleler ile ova arasındaki geçiş hatlarında kurulmuştur. Cihanköy hariç 

ovanın kuzeyindeki yerleşmeler, Neojen depolarıyla Karlık Dağı’nın güney 

yamacının geçiş hattı boyunca adeta tespih taneleri şeklinde sıralanmışlardır. 

Ovanın güneyinde de yine benzer bir durum vardır. Orhangazi Ovası’nın güneyinde 

yer alan yerleşmeler de bir hat boyuca, Gürle-Avdan kütlesinin eteklerinde, birikinti 

konilerinin gerisinde ya da üzerinde kurulmuşlardır. Yerleşmelerin bu şekildeki 

diziliminde, kontakt hatları boyuca kaynakların yer alması, dik yamaca dayanıldığı 

için savunmanın kolay olması, birikinti konilerinin ve daha alçaktaki ovaların zengin 

bir tarımsal potansiyele sahip olması ve ulaşım kolaylığı gibi etkenler rol oynamıştır.   
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İnceleme alanımızdaki bir diğer yoğun nüfuslu saha ise İznik ve Çakırca 

ovaları ile bu ovaların çevresindeki eteklerdir. Ova tabanında hakim olan zeytinlikler 

çevredeki yamaçlar boyunca 350-400 m.’lere kadar çıkmakta, özellikle vadi 

boylarınca kuzeye ve güneye doğru daha fazla sokulmaktadır. Daha yükseklerde 

zeytinciliğin yerini meyve ve sebze yetiştiriciliğiyle bağcılık alırken, bu kesimler de  

yine İznik Gölü Havzası’ndaki yoğun nüfuslu sahalar arasında yer almaktadır.  

İznik Depresyonu’nda nüfus, ovalar ve çevresindeki etekler yanında, vadi 

boylarında da yoğunluk göstermektedir. Çakırca Ovası’na kuzeyden girerek bu 

ovayı kateden Karasu Deresi ve kollarının plato sahasında meydana getirdiği vadiler 

İznik Gölü’nün kuzeydoğusundaki nüfus toplanma alanlarına karşılık gelmektedir. 

Göle kuzeyden karışan Derbent Deresiyle bu derenin kolu durumundaki Sarıağıl 

Deresi’nin vadisi, gölün batısındaki  Anadere, Çınarlık ve Küçükköy derelerinin 

vadileri nüfusun yoğunluk kazandığı diğer sahalardır.  

İznik Gölü Havzasının özellikle kuzeydoğu ve güneybatı kesimleri ise nüfus 

yoğunluğunun en düşük değerler gösterdiği sahalardır. Yükseltinin arttığı, buna bağlı 

olarak iklim koşullarının sertleştiği bu dağlık ve yaylalık sahalarda tarım 

ürünlerindeki çeşitlilik azalmıştır.  Havza tabanında ziraatı yapılan pek çok ürün, 

iklimin elverişsizliği nedeniyle buralarda yetiştirilememektedir. Yer yer hayvancılık ve 

ormancılığın esas geçim kaynağı durumuna geçtiği bu kesimlerde nüfus yoğunluğu 

iyice azalmaktadır. Bu yüksek ve arızalı kesimlerde nüfus daha çok vadi 

tabanlarında toplanmıştır. 
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2.3. YERLEŞME 
 Meskenlerin bir araya toplanmaları ile meydana gelen yerleşme kavramı, 

köy, kasaba ve şehir gibi belirli şekilleri dışında, tek ev ile köy arasında yer alan 

geçici ya da devamlı, toplu ya da dağınık karakterdeki yerleşme tiplerini de 

kapsayan geniş bir kavramdır (Tanoğlu, 1954:1). Diğer taraftan her yerleşme, 

yerleşmiş olanların ihtiyaçlarına cevap verecek belli ortamlarda ortaya çıkmakta, 

dolayısıyle bu ortamı meydana getiren doğal çevre, insanların yerleşmesinde 

belirleyici bir rol oynamaktadır. Böylece insan topluklarının, çevre şartlarını göz 

önünde bulundurarak seçtikleri mekan parçalarında yerleşmeleri, bu çevre ile 

yerleşmeler arasında karşılıklı bir bağı zorunlu kılmaktadır (Sergün,1975:70). Bu 

nedenle bir yerleşme, çevresindeki doğal kaynakları rantabl kullandığı ölçüde 

gelişme ve bu gelişimini sürdürme olanağına sahip olur. 

 Yerleşmenin tarihsel evrimi konusunda da ifade edildiği gibi, İznik 

Depresyonu Neolitik devreden beri iskan edilmektedir. Bu saha elverişli konumu 

nedeniyle, Bitinya, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı devletlerinin hakimiyetinde 

bulunduğu dönemlerde önemini büyük ölçüde korumuştur. 

 İnceleme alanımız dahilinde günümüz itibariyle 2’si şehir, 77’si köy ve 13’ü 

mahalle karakterinde olmak üzere, toplam 92 devamlı yerleşme bulunmaktadır. İznik 

Depresyonu’nda genel bir kaide olarak, yükselti arttıkça yerleşme sayısı ve bu 

yerleşmelerde yaşayan nüfus miktarında azalma meydana gelmektedir. Araştırma 

sahasındaki en önemli iki yerleşme Orhangazi ve İznik şehirleridir. Bu 

yerleşmelerden Orhangazi gölün batısında, İznik ise doğusunda yer almaktadır. 

 

2.3.1. Yerleşme şekilleri 
 Yerleşmeler, gerek kurulduğu sahanın doğal çevre şartlarına, gerekse 

burada yaşayanların ekonomik, soysal ve kültürel özelliklerine bağlı olarak, 

bölgeden bölgeye farklılıklar gösterirler. Bu yüzden kompleks bir yapı kazanan 

yerleşmelerin sınıflandırmasını yapmak oldukça zordur. Ancak yerleşmelerin sahip 

olduğu ortak özellikler, onların aynı zamanda belirli gruplar altında toplanabilmelerini 

mümkün kılmıştır. Bu gruplardan ilki, faaliyetleri geniş anlamda toprağa bağlı olan 

kır iskanı, diğeri ise fonksiyonları ve nüfus miktarları itibariyle kırdan farklı özellik 

gösteren ve toplu hayatın en karmaşık tiplerinin fiziki şekli olan şehirsel 

yerleşmelerdir (Sergün,1975:72). Bununla birlikte, kır ve şehir yerleşmelerini 

sınıflandırmak oldukça karmaşık bir konudur. Çalışmamızın nüfus bahsinde de ifade 
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edildiği gibi, kır yerleşmeleriyle şehir yerleşmelerinin ayırt edilmesinde çok çeşitli 

kriterler kullanılmaktadır. Ülkemizdeki idari sınıflandırmayı belirleyen 442 sayılı Köy 

Yasası’na göre, nüfusu 2.000’den az olan yerleşmeler köy, 2.000-20.000 arasında 

olan yerleşmeler kasaba, 20.000’den fazla yerleşmeler ise şehir olarak kabul 

edilmiştir (1924 tarih ve 442 Sayılı Köy Kanunu, Madde 1). DİE’nin çalışmalarında 

ise nüfus miktarlarına bakılmaksızın, il ve ilçe merkezi olan yerleşmeler şehir 

sayılmaktadır. Dolayısıyle, Türkiye genelinde köy ve şehir yerleşmelerinin ayrımında 

idari kriter ve nüfus kriterinin kullanıldığı görülmektedir. Ancak, gerek bu iki kriter, 

gerekse yerleşmelerin tasnifinde kullanılan diğer kriterler, tek başına şehir ve köy 

yerleşmelerini belirlemede yeterli değildir. Bu nedenle inceleme alanımızdaki köy ve 

şehirlerin tasnif edilmesinde, sadece nüfus kriteri ve idari kritere bağlı kalınmamış; 

yerleşmelerde yürütülen ekonomik faaliyetler ve coğrafi bakış açısıyla yerleşmelerin 

genel görünümleri dikkate alınmıştır. Bu doğrultuda yapılan sınıflandırmaya göre, 

İznik Depresyonu’nda bulunan toplam 92 devamlı yerleşmeden 90’ının mahalle ve 

köy ölçeğindeki kır yerleşmelerinden meydana geldiği, 2 yerleşmenin ise şehir 

karakteri gösterdiği tespit edilmiştir.  

 

2.3.1.1. Kır yerleşmeleri 
 Araştırma sahamızdaki kır yerleşmelerini geçici ve devamlı yerleşmeler 

olmak üzere iki ayrı grup altında ele almak mümkündür.  

 

2.3.1.1.1. Geçici kır yerleşmeleri 
Kışla: Geçici kır yerleşmeleri içinde yaygın durumda bulunan kışlalara daha çok 

araştırma sahamızın doğu yarısında, Çandarlı, Şerefiye, Mahmudiye, Gürmüzlü, 

Hacıosman, İhsaniye, Bayındır ve Hisardere köylerinin çevresinde rastlanmaktadır. 

Yörede “saya” olarak da isimlendirilen bu yerleşmeler, küçükbaş hayvancılığın 

yapıldığı köylerin birkaç kilometre yakınında, genellikle vadilerin korunaklı 

yamaçlarında (Foto 24) ve bir su kaynağı yakınında yer almaktadırlar. Basit bir kır 

yerleşmesi olan kışlaların hemen hepsi şekil itibariyle birbirlerine benzemektedirler. 

Bu yerleşmelerin ana kısmını, içinde kışla sahibinin ailesiyle birlikte oturduğu, 

duvarları genellikle ahşaptan yapılmış ve çatısı kiremit kullanılarak örtülmüş mesken 

meydana getirmektedir. Kışlada ikamet edilen ünitenin yanı sıra samanlık, kışla ve 

ağıl bulunmaktadır. Bunlardan aynı zamanda söz konusu kırsal yerleşmelere ismini 

veren kışla, hayvanların kışı geçirdiği, ahşaptan yapılmış ve üstü kapalı baraka 
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şeklindeki bir ünitedir. Ağıllar ise, ilkbahar aylarından itibaren yaz devresinde 

hayvanların geceleri içinde tutulduğu, etrafı çitlerle çevrilmiş bölmelerdir. Zira yaz 

aylarında hayvanlar gündüzleri kışla çevresindeki otlaklarda otlatılırken, geceyi bu 

ağıllarda geçirmektedirler. Yerleşmenin bir diğer eklentisini meydana getiren 

samanlık, yaz aylarında çevredeki çayırlardan biçilerek kurutulmuş olan otun, kış 

döneminde hayvanların beslenmesinde kullanmak üzere muhafaza edildiği 

bölümdür.  

 Başlangıçta geçici kır yerleşmesi karakteri gösteren kışlalar sadece kış 

aylarında kullanılmaktaydı. Kasım ayı sonlarında hayvan sürüleri bu yerleşmelere 

getirilmekteydi ve kışı burada geçirdikten sonra havanın ısınmaya başladığı Mayıs 

ayına kadar burada tutulmaktaydı. Ancak kışlaların bir bölümü günümüzde geçici 

yerleşme karakterini kaybederek, bütün yılın burada geçirildiği daimi yerleşme haline 

dönüşmüştür. Söz konusu yerleşmelerin çevresinde aynı zamanda ziraat da 

yapılmaktadır. Yetiştirilen tarım ürünlerini hayvanların beslenmesinde kullanılan 

buğday, arpa ve yulaf  gibi tahıl türleri meydana getirmektedir.      

Yayla: İznik Depresyonu’ndaki tek yayla yerleşmesi, Samanlı Dağları üzerinde  yer 

almaktadır. Aslında Samanlı Dağları’nda yaylalar yaygın bir şeklide bulunmaktadır.  

Ancak araştırma sahamız sınırları içinde yaylası bulunan tek köy Elmalı’dır. 

Hayvancılığın en önemli geçim kaynağı olduğu bu köy, birkaç mahalleden meydana 

gelmesinin yanı sıra bir de yaylaya sahip bulunmaktadır.  

 750 ila 800 m. arasında uzanan bir vadide kurulmuş olan Elmalı Köyü’nün 

yaklaşık 5 km. kuzeyinde yer alan yaylanın yüksekliği 1100 m. civarındadır. 

Dolayısıyle bu sahadaki yaylacılıkta düşey bir yer değiştirme söz konusudur. Mayıs 

ayının sonlarında çıkılan yaylada, havaların soğumaya başladığı Kasım ayının 

başına kadar kalınmaktadır. Yaylaya çıkan ailelerin her biri ortalama 50 baş koyun 

veya keçi, 7-8 baş da sığır beslemektedirler. Buradaki yaylacılığın amacı sıcak yaz 

döneminde dağlık sahaya çıkarak hem nispeten serin olan bu sahadan faydalanmak 

hem de hayvanların süt verimlerini artırmaktır. Zira, yaz aylarının büyük bölümünde 

köyün uzağındaki otlaklarda sürüler halinde otlatılan hayvanların, köye her gün gidip 

gelmeleri durumunda, süt verimleri düşmektedir. Oysa yayla, otlaklara yakın 

olduğundan hem hayvanların otlatılması için daha fazla zaman kalmakta hem de süt 

verimleri artmaktadır. Hayvanlardan elde edilen süt yaylada peynir ve yağ yapılarak 

değerlendirilmektedir. Süt ürünlerinin bir bölümü İznik’teki haftalık pazara 

götürülürken bir kısmı da kış aylarında ailenin kendi tüketimi için ayrılmaktadır.  
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Foto 22: Yayla meskenleri. A: İki katlı meskenin oldukça alçak olan alt katı 

büyükbaş hayvanların tutulduğu ahır olarak kullanılırken, üst kat ikametgah mekanı 

durumundadır. Küçükbaş hayvanlar ise ahırın bitişiğindeki ağılda barındırılmaktadır. 

B: Sadece küçükbaş hayvancılığın yapıldığı mesken örneği. Geride tahıl 

yetiştiriciliğinin yapıldığı araziler görülmektedir.  
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 Tamamen ahşap malzeme kullanılarak inşa edilmiş olan yayla meskenleri, 

ikametgah amacıyla kullanılan birim ve hayvancılığa yönelik eklentilerden meydana 

gelmektedir. Meskenlerin alt katında büyükbaş hayvanların tutulduğu ahır yer 

alırken, tek odadan oluşan üst kat ailenin ikametine ve sütün işlenmesine ayrılmıştır. 

(Foto 22 A) Etrafı çitlerle çevrilerek meydana getirilmiş olan ve küçükbaş 

hayvanların geceyi geçirdiği ağıl, ahıra bitişiktir. Ağılın bir köşesi ise küçükbaş 

hayvanların sağım yeri olarak ayrılmıştır. Yaylada sadece küçükbaş hayvancılık 

yapanların meskenlerinde ise ahır bulunmadığından ikametgâh alanı bağımsızdır. 

Koyun ya da keçinin tutulduğu ağılların üstü genellikle açıktır. Ancak ağıllardan 

bazıları, çevreden toplanan dal parçaları ve otun kullanılmasıyla örtülmüştür. (Foto 

22 B) Görüldüğü gibi hayvancılık ekonomisinin ön planda olduğu yaylada, 

hayvanların barınması ve sağılması için yapılmış olan eklentiler ön plana çıkarken, 

ailenin oturduğu tek odadan oluşan mekan oldukça sadedir.  

 Yaylanın çevresinde, hayvanların yem ihtiyacını karşılamak amacıyla yulaf, 

çavdar ve buğday gibi tahıllar da yetiştirilmektedir. Ancak hasadı yapılan ürünler 

yaylada tutulmazlar ve kış aylarında hayvanların beslenmesinde kullanılmak üzere 

köye götürülürler. Köy çevresindeki arazilerden yaklaşık 350-400 m. daha yüksekte 

bulunan bu kesimdeki mahsullerin hasadı, köy çevresindeki hasattan 15 ila 20 gün 

daha geç yapılmaktadır.  

Balıkçı kulübeleri: İznik Gölü Havzası’ndaki ekonomik faaliyetlerden birinin de 

balıkçılık olduğu daha önce ifade edilmişti. Dolayısıyle bu faaliyetin varlığına bağlı 

olarak, İznik Gölü kıyılarında balıkçılar tarafından yaz aylarında kullanılan ve geçici 

yerleşme niteliği taşıyan iskan birimleri ortaya çıkmıştır. İznik Gölü’nde avlanma 

özellikle yaz aylarında yapıldığından, söz konusu kulübeler genellikle Haziran ayı 

başından Eylül ayı sonuna kadar geçen 4 aylık süre boyunca hizmet vermektedirler. 

Günümüzde İznik Gölü çevresinde beş tane balıkçı kulübesi bulunmaktadır. 

Bunlardan biri gölün kuzey kıyısında, Çakırca Deltası üzerinde yer alırken, diğerleri 

ise güney kıyıda bulunmaktadır. Söz konusu kulübeler balıkçıların bir tür buluşma 

mekanları durumundadırlar. Bir balıkçı kulübesinden ortalama 4-5 balıkçı 

faydalanmaktadır.  

 Balıkçı kulübeleri, ikametgah olarak kullanılan mekan ve havuz olmak üzere 

iki bölümden meydana gelmektedir. İkametgah olarak kullanılan kulübe kısmı, ahşap  

ve saç kullanılarak inşa edilmektedir. (Foto 23) Gece avlanan balıkların birkaç saat 

süreyle muhafaza edildiği havuzlar ise betondan yapılmıştır.  
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Foto 23: İznik Gölü’nün güneydoğu kıyısında yer alan bir balıkçı kulübesi.  

 
Foto 24: Araştırma sahamızda, kışlaların kuruluş yeri olarak, kış mevsiminin 

nispeten daha ılık geçtiği, korunaklı vadi yamaçlarını tercih edilmektedir.  

 

2.3.1.1.2. Daimi kır yerleşmeleri 
2.3.1.1.2.1. Tek ev ve çiftlikler 
 Daimi kır yerleşmelerinin en küçük birimlerini meydana getiren tek evler, 

İznik Depresyonu’nda özellikle göl çevresindeki düzlüklerde ve Orhangazi ovasında 

yayılış göstermektedir. Bu evlerin önemli bir kısmı yamaçlarda veya plato sahasında 
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Foto 25: İznik Gölü kuzeyindeki yamaçlarda kurulmuş bir köyün aşağı kesimlerdeki 

arazilerinde, bahçeler içinde adeta gizlenmiş durumda bulunan bir tek mesken.  

 
Foto 26: Orhangazi ovasında, ziraat alanları içinde dağılış gösteren tek evlerden 

biri. Genellikle tarımsal faaliyetin yanı sıra hayvancılık da yapıldığı için 

meskenlerdeki en önemli eklentiyi ahırlar meydana getirmektedir.  
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kurulmuş köylerin, ovadaki arazilerinde bulunmaktadır. Bu köylerde yaşayan çiftçi 

aileleri, meyvecilik ve sebzecilik yaptığı göl çevresindeki düzlüklerde veya ovadaki 

bahçesinin bir köşesine ev yaparak buraya yerleşmektedir. Böylece, köye bazen 

kilometrelerce uzaklıkta tek meskenler ortaya çıkmaktadır. (Foto 25) Bu durum 

bilhassa İznik Gölüne bakan yamaçlarda kurulmuş olan köylerde yaygın bir şekilde 

gözlenmektedir. 

 Diğer taraftan Orhangazi ovasında tek evlerin son 20 yılda hızlı bir şekilde 

artış gösterdiği anlaşılmaktadır. Ancak bu meskenlerin ortaya çıkış mekanizmaları 

yukarıda ifade edilenlere göre farklılık taşımaktadır. Zira Orhangazi ovasındaki tek 

meskenlerin tamamında yakını, son yıllarda Karadeniz Bölgesi’nden göç eden nüfus 

tarafından oluşturulmaktadır. Göçle, gelen ailelerin ovada ziraat yapmak amacıyla 

satın aldıkları tarlaların bir köşesine “bağ evi” olarak inşa ettikleri bu meskenler, 

gerçekte daimi ikametgah özelliği göstermektedir. Sözü edilen meskenler 

günümüzde Orhangazi ovasının hemen hemen tamamına serpilmiş durumdadır. 

Betonarme tarzında ve genellikle iki katlı olarak inşa edilen meskenlerin alt katı  

tarım  araçlarının  muhafaza edilmesinde, üst kat ise ailelerin ikametgah alanı olarak 

kullanılmaktadır. (Foto 26) Bu aileler, tarımsal faaliyetlerin yanı sıra büyükbaş 

hayvancılık da yaptıkları için evin birkaç metre yakınında ahır ve samanlık gibi 

eklentiler bulunmaktadır. 

 Genişçe bir toprak mülkiyeti içinde kurulmuş, bir veya birkaç ailenin geçimini 

ve aynı zamanda ikametini sağlayan iskan sahası olarak tanımlanan çiftliklere 

(Tunçdilek,1967:121), sayıları azalmış olmakla birlikte araştırma sahamızda da 

rastlanmaktadır. Genellikle büyükbaş hayvancılığın yapıldığı bu çiftlikler, elde edilen 

ürünlerin daha çabuk bir şekilde pazara ulaştırılabilmesinden dolayı, araştırma 

sahamızın batı kesiminde, bilhassa Orhangazi şehri çevresinde toplanmıştır. 

Sayıları geçmişte çok daha fazla olan çiftliklerin birçoğu zamanla büyüyerek, 

Örnekköy ve Aydınlar örneğinde olduğu gibi köy haline gelmiştir.  

 Araştırma sahamızdaki çiftliklerin ekonomik yapılarına göz atıldığında, büyük 

bölümünün hayvan yetiştirmeye yönelik olduğu görülmektedir. Ortalama 50 ila 100 

civarında büyükbaş hayvanın beslendiği bu çiftlikler bir tür besihane özelliği 

göstermektedir.  

 İznik Gölü Havzası’nda taşıdıkları özellikler itibariyle diğerleri arasında ön 

plana çıkan iki çiftlikten ayrıntılı olarak bahsetmek gerekir. Bunlardan biri, Çakırca  
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Köyü ve İznik arasında yer alan “organik tarım çiftliği”, diğeri Çarkıca Deltasında 

kurulmuş olan “balık üretim çiftliği”dir.  

 
Foto 27: İznik şehriyle Çakırca köyü arasında yer alan organik tarım çiftliğinde, 

sebze yetiştiriciliği ve arıcılık yapılmaktadır.  

 
Foto 28: Çakırca Deltası’ndan göle karışan Karasu Deresi’nin eski yatağının 

düzenlenerek, balık üretim alanı haline getirilmesiyle kurulmuş olan ve aynı 

zamanda manda yetiştiriciliği şeklinde büyükbaş hayvancılık da yapılan su ürünleri 

çiftliği, ülkemizde bu bakımdan özgün bir örnek durumundadır.   
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 Organik tarım çiftliği yaklaşık 10 dönümlük bir arazi üzerinde kurulmuştur. 

Çiftliğin kurulduğu saha başlangıçta bataklık halinde olduğu için, öncelikle kanallar 

açılarak fazla suyun drene edilmesi sağlanmıştır. Yeraltı suyu seviyesi halen yüksek 

olduğu için meyve yetiştiriciliği fazla yapılamamaktadır. Çiftlikte domates, patlıcan ve 

salatalık gibi sebzeler ile bal üretimi gerçekleştirilmektedir. Kimyasal gübre ve 

tarımsal ilaç kullanmaksızın üretilen sebzeler Bursa ve İstanbul’daki büyük 

marketlerde satışa sunulmaktadır. (Foto 27) 

 Balık üretimi ve büyükbaş hayvancılığın bir arada yapıldığı çiftlik de, bu 

bakımdan özgün bir örnek oluşturmaktadır. İznik Gölü’nün kuzeydoğusundaki 

Çarkıca Deltası’nda, Karasu Deresi’nin eski yatağının ıslah edilmesiyle kurulan bu 

çiftlikte esas olarak sazan üretimi yapılmaktadır. 1997 yılında üretime başlayan 

çiftlikte, daha verimli bir balıkçılık için aynı zamanda manda yetiştiriciliği de 

yapılmaktadır. Zira suyu seven mandalar, balık üretiminin gerçekleştirildiği 

havuzlarda dolaştıkları sırada balıkların yaşamını tehdit eden yosunların oluşmasını 

engelleyerek verimi artırmaktadırlar. Ayrıca bu hayvanların gübresi de balıkçılık 

açısından önem taşıyan sudaki planktonların beslenmesine yardımcı olmaktadır. 

Böylece entegre bir tesisi halini alan çiftlikte büyükbaş hayvancılık balık 

yetiştiriciliğini destekleyici karakter taşımaktadır. (Foto 28)  

2.3.1.1.2.2. Mahalleler 
 Bilindiği gibi mahalleler sadece kırsal yerleşme birimi değil, şehir yerleşmeleri 

dahilinde de bulunan bir idari birimdir. Ancak burada sadece, kırsal yerleşme 

karakteri gösteren mahalleler, diğer bir ifadeyle bir köyün yönetim bölgesinde yer 

alan yerleşim üniteleri ele alınmıştır. Söz konusu yerleşim ünitelerinin sosyo-

ekonomik ilişkileri genellikle bağlı bulundukları köyle olmaktadır. Havzadaki 

mahalleler parçalı yerleşmenin örneklerini sunması bakımından önem taşımaktadır.  
 Araştırma sahamızdaki mahallelerin büyük bölümü, kuzeydoğudaki yüksek 

ve arızalı kesimde yer almaktadır. (Foto 29) Bu kesimde kurulmuş olan Sığırhisar, 

Paşa, Özekdere, Menderes ve Ankara mahalleleri Elmalı Köyü’ne, Sarısu ve 

Kırkharman mahalleleri Hacıosman Köyü’ne, Yenimahalle Kutluca Köyü’ne, 

Sultaniye mahallesi ise Mecidiye Köyü’ne bağlıdır. (Şekil 43) Buradaki yerleşme 

sistemi, Kuzeybatı Anadolu’daki divanlara benzerlik göstermektedir. Bilindiği gibi 

divanlar, mahalle ölçeğindeki birkaç yerleşme ünitesinin bir araya gelmesinden 

oluşmaktadır (Sergün,1986:81). Araştırma sahamızın kuzeydoğusunda da benzer 

bir durum mevcuttur ve köylerin bazıları birkaç mahalleden oluşmaktadır.  
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Foto 29: Araştırma sahamızın kuzeydoğusunda yer alan ve aynı zamanda gevşek 

yerleşme dokusu gösteren mahalleler. A: Kırkharman Mahallesi (Hacıosman Köyü) 

B: Sarısu Mahallesi (Hacıosman Köyü) C: Ankara Mahallesi (Elmalı Köyü) 
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Şekil 43: İznik Gölü Havzası’nın kuzeydoğusunda yer alan mahallelerin dağılışı. 

 Kuşkusuz, İznik Gölü Havzası’nın bu köşesinde böyle bir yerleşme özelliği 

coğrafi şartlara bağlı olarak meydana gelmiştir. Bilindiği üzere, nüfus artışı 

sonucunda ailelerin büyümesi yeni meskenlerin yapılmasına, yerleşmenin alansal 

olarak genişlemesine ve dokusunun sıklaşmasına neden olur. Ancak, İznik Gölü 

Havzası’nın kuzeydoğu kesiminde, söz konusu yerleşmelerin kurulduğu sahadaki 

tarım arazilerinin sınırlılığı, ormancılık ve hayvancılık gibi faaliyetlerin takviyesine 

rağmen, yeni katılan nüfusu barındırmaya yetmemiş; bu nedenle mevcut yerleşim 

biriminin birkaç kilometre uzağında ve ona bağlı bulunan yeni iskan üniteleri ortaya 

çıkmıştır. Yüksek ve arızalı bir özellik gösteren bu sahadaki vadilerin tarımsal 

faaliyetlere uygun düzlüklerinde, ormanların açılmasıyla kurulan ve başlangıçta 

birkaç haneden meydan gelen bu yeni yerleşme üniteleri, zamanla büyüyerek 

mahalle halini almışlardır. Ancak söz konusu ünitelerin meydana gelişinde sadece 

doğal etkenler değil, burada yaşayan insanların sosyo-kültürel özellikleri de etkili 

olmuştur. Büyük kısmı 1880’li yılarda Kafkasya’dan gelmiş olan bu sahadaki 
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yerleşikler, daha önce yaşadıkları bölgede edinmiş oldukları gelenek, görenek ve 

alışkanlıklarını, yeni yerleştikleri bu sahada da devam ettirme eğilimindedirler. Şunu 

belirtmeliyiz ki; İznik Depresyonu’nun bu yüksek, arızalı ve orman örtüsünün zengin 

olduğu kesiminde yaşayanlar, burayı gerek topoğrafya şartları gerekse bitki örtüsü 

bakımından geldikleri sahaya benzerlik gösterdiği için tercih etmişlerdir. Böylece, 

geldikleri sahada gevşek dokulu veya dağınık yerleşmelerde yaşamlarını sürdürmüş 

olan bölge sakinleri, yeni yerleştikleri sahada da benzer karaktere sahip yerleşmeler 

ortaya çıkarmaya çalışmışlar ve söz konusu mahallelerin meydana gelmesinde bu 

eğilimleri de etkili olmuştur.  

 Araştırma sahamızın kuzeydoğusundaki bu mahalleler, yerleşme dokusu 

bakımından da havza geneline göre farklılık göstermektedirler. Zira havza genelinde 

sık dokulu yerleşme karakteri hakim iken, söz konusu mahalleleri meydana getiren 

evler ve eklentileri, düzlüklerdeki müstakil bahçeler ve tarlalar içinde inşa edilmiş 

olduklarından, gevşek dokulu bir yerleşme karakteri ortaya çıkmıştır.  (Şekil 46) 

 İznik Depresyonu’nda mahallelerin yer aldığı bir diğer saha Karadin 

Oluğu’dur. Bu kesimde yer alan Beşevler, Gaziler ve Yeşilçimen mahalleleri, 

Karadin oluğu çevresindeki yüksek kesimlerde kurulmuş olan köylere bağlı 

bulunmaktadırlar. (Şekil 44) Çevredeki yüksek köylerden ayrılanların, oluk tabanında 

sebze ve meyve yetiştiriciliğinin yapıldığı verimli ziraat alanlarına yerleşmeleri 

sonucu ortaya çıkan iskan topluluklarının zamanla kalabalıklaşmasıyla meydana 

gelen bu mahalleler, oluşum mekanizmaları bakımından araştırma sahamızın 

kuzeydoğusundaki mahallelere göre farklılık taşımaktadırlar.   

 Mahallelerin bağlı bulunduğu köylerden Akçapınar, İznik Depresyonu’nun 

güney kenarında, su bölümü hattına yakın bir kesimde, yaklaşık 600 m. 

seviyelerinde yer almaktadır. Bugün köyün tamamı Karadin Oluğu’nun güney 

yamacında, 400-450 m. yükselti kademesindeki bir düzlükte kurulmuş olan Gaziler 

mahallesine taşınmıştır. Oluğun kuzeyinde yaklaşık 800 metre yükseklikte yer alan 

Oğulpaşa Köyü, oluk tabanı ile yamacın kesiştiği etek kısımda kurulmuş Yeşilçimen 

mahallesine; 800-850 m. seviyelerinde kurulmuş Hisarcık Köyü de yaklaşık 300 m. 

seviyelerdeki Beşevler Mahallesi’ne taşınmaktadır. Burada esas dikkat çekici nokta, 

köylerin yüksekteki merkezi kısımlarının, mahallerine göç vermelerinden dolayı 

sürekli nüfus kaybetmeleridir. Öyle ki, sonradan kurulan mahalleler zamanla köyün 

merkezi haline gelmiş, hatta bu köylerden Akçapınar tamamen boşalmıştır. 
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Şekil 44: Karadin Oluğu çevresindeki Oğulpaşa, Hisarcık ve Akçapınar köylerinin, 

sonradan kurulmuş olan mahallerine doğru taşınmaları. 

  

 Söz konusu köylerin, aşağı kesimdeki mahallelerine taşınmasındaki temel 

etken, yukarıda da ifade edildiği gibi, verimli tarım arazilerine yakın olma arzusudur. 

Önceleri hayvancılık ve tahıl yetiştiriciliğinin yapıldığı bu yerleşmelerde, aşağı 

kesimlerdeki arazilerinde sulama olanaklarının artmasına bağlı olarak sebze ve 

meyve yetiştiriciliğinin önem kazanması  nedeniyle, özellikle yaz aylarında 

zamanlarının büyük bölümünü burada geçirmeye başlamışlardır. Yüksekte yer alan 

köyün merkezine gidiş gelişleri azaltmak için, bahçelerde meskenler inşa edilmiş, 

bunların sayısı zamanla artmış ve birer mahalle haline gelmişlerdir. Söz konusu 

köylerin aşağı kısımdaki mahallelerin taşınmasında güvenlik konusunda yaşanan 

gelişmeler de etkili olmuştur. Böylece, geçmişte korunma kaygısıyla yüksek bir 
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alanda kurulan köyler, bu endişenin ortadan kalkmasından dolayı aşağı kesimdeki 

mahallerine taşınmaktadırlar.  

 Karadin Oluğu’ndaki mahallelerin gelişimine benzer bir oluşum, Çakırca 

Ovası’nın kuzeyinde yaşanmaktadır. 350-400 m. seviyelerinde kurulmuş olan 

Yörükler Köyü’nden gelenler, Çakırca Ovasındaki ziraat alanlarında meskenler 

kurarak, yeni iskan alanları meydana getirmektedirler. Bugün ovanın kuzeyinde ve 

ovayı sınırlayan yamaçlarda, meyveliklerin içinde inşa edilen meskenlerin sayısı 

20’yi aşmıştır. Yapılaşmanın devam etmesi durumunda, ki öyle görünüyor, belirtilen 

kesimde yeni bir mahalle ortaya çıkacaktır.      

 İznik Depresyonu’nda bir başka mahalle örneğini ise, Balarım köyüne bağlı 

bulunan ve kuruluş nedeni itibariyle yukarıda anlatılanlardan tamamen farklı durum 

arzeden Göllüce Mahallesi meydana getirmektedir. Zira bu mahalle, bağlı bulunduğu 

köyün kütle hareketlerine maruz kalmasından dolayı kurulmuştur. Kretase flişleri 

üzerinde, 250 m. seviyelerinde yer alan Balarım Köyü’ne, taşıdığı heyelan riski 

sebebiyle 1972 yılında oturulamaz raporu verilmesinin ardından, İznik-Gemlik 

karayolu’nun iki tarafında yeni iskan alanı oluşmaya başlamış ve köyün büyük kısmı 

buraya taşınmıştır. İznik Gölü’nün güney kıyısı boyunca gelişme gösteren ve bu 

nedenle “Göllüce” adını alan mahalle, köyden göç alarak büyümesini günümüzde 

devam ettirmektedir.  

 Sonuç olarak araştırma sahamızda oluşumları farklı nedenlere dayanan 

mahallelerin mevcut olduğu görülmektedir. Bunlardan kuzeydoğu kesimde yer 

alanlar, yüksek ve arızalı topoğrafya şartlarıyla, burada yaşayanların tercihlerinden 

dolayı meydana gelmişken, Karadin Oluğu’ndaki mahalleler, sulama olanaklarının 

artmasına bağlı olarak meyveciliğin önem kazanması ve güvenlik kaygısının ortadan 

kalkması neticesinde kurulup gelişme göstermişlerdir. İznik Gölü’nün güneyindeki 

Göllüce Mahallesi ise, bağlı bulunduğu köydeki heyelan tehlikesinden dolayı 

kurulmuştur.   

 

2.3.1.1.2.3. Köyler 
 Araştırma sahamızdaki devamlı kır yerleşmelerinin çok büyük bir bölümünü 

köyler meydana getirmektedir. Nitekim, daha önce de ifade edildiği gibi toplam 90 kır 

yerleşmesinden 77’si köy statüsündedir. Söz konusu köylerden 39’u İznik ilçesine, 

24’ü Orhangazi ilçesine, 9’u Osmaneli (Bilecik) ilçesine, 2’si Yenişehir ilçesine, 2’si 

Gemlik ilçesine ve 1’i ise Yalova Merkez ilçeye bağlı bulunmaktadır.  
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 Araştırma sahamızdaki köylerin 69’u tek yerleşim ünitesinden meydana 

gelirken, 8 köy (Elmalı, Hacıosman, Kutluca, Mecidiye, Hisarcık, Akçapınar, Balarım 

ve Oğulpaşa) mahalle ölçeğindeki birden fazla yerleşim ünitesinden oluşmaktadır. 

Diğer taraftan Yeniköy, Elbeyli, Yenisölöz, Sölöz, Boyalıca, Narlıca ve Çakırlı köyleri 

belediye statüsündedirler.  

 

2.3.1.1.2.3.1. Yerleşme dokularına göre köyler 
Bilindiği gibi kır yerleşmeleri dokuları veya fizyonomik görünümleri göz 

önünde tutularak; toplu ve dağınık dokulu yerleşmeler olmak üzere iki ana grup 

altında toplanırlar. Araştırma sahamızdaki kır yerleşmelerinin dokularına göre 

durumlarını ortaya koymadan önce, bu konuda karşılaşılan güçlükleri belirtmekte 

fayda vardır. Çünkü, yerleşmelerin dokularına göre; toplu veya dağınık yerleşme 

kategorilerinden hangisine dahil olması gerektiği konusu halen tartışmalıdır. 

Ülkemizde bu konuyla ilgili olarak günümüze kadar çok çeşitli görüşler sunulmasına 

karşın henüz bir fikir birliği sağlanmış değildir. Örneğin Tunçdilek tarafından yapılan 

bir çalışmada, dağınık yerleşmelerin ayırt edilmesindeki belirleyici faktörün, “evlerin 

ve ailelerin birbirinden ayrılması ve uzak kalması” olduğu ifade edilmiştir (Tunçdilek, 

1967:110). Buna göre dağınık yerleşmelerde bulunan evlerin arasındaki mesafe 

fazla olduğu gibi, bu evlerin birbirleriyle ilişkileri çok zayıftır ya da hiç yoktur. Dağınık 

yerleşmelerdeki meskenlerin birbirlerinden uzakta bulunduğu ve izolasyon içinde 

oldukları Tanoğlu tarafından da belirtilmiş, bu yerleşmelerde yer alan meskenler 

arasındaki mesafenin, o sahadaki nüfus yoğunluğuna bağlı olarak ülkelere ve 

bölgelere göre değişiklik göstereceğine dikkat çekilmiştir (Tanoğlu, 1969: 255-256). 

Göney, dağınık yerleşmelerde çiftçilerin kendi mülkleri içine çekilerek münferit 

meskenlerde devamlı surette oturduklarını ve bağlı bulundukları köyle psikolojik 

bağlarının zayıf olduğunu belirtmiştir (Göney,1975:295). Bu konuda Denker’in 

yaptığı bir çalışmada ise, meskenler arasındaki sayısal mesafe kriteri önerilmiştir. 

Buna göre, meskenler arasındaki uzaklığın 50 ila 1000 m. arasında olduğu 

yerleşmeler dağınık, 50 m.’den daha az olanlar ise toplu yerleşme olarak 

nitelendirilmiştir (Denker, 1977:148-151). Ancak, yerleşmelerin dokularına göre 

sınıflandırılmasında bu şekildeki standart mesafelerin dikkate alınması yanlış 

sonuçlar ortaya çıkarabilir. Sonuç itibariyle, yukarıdaki görüşleri de dikkate alarak bir 

yerleşmenin “dağınık yerleşme” paterni gösterebilmesi için; belirli bir sayısal 

standarda bağlı kalmamak koşuluyla meskenler arasındaki mesafenin fazla olması, 
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meskenlerin ziraat işletmeleri içinde yer alması, tek meskenlerin geniş alanlarda 

devamlılık göstermesi ve bu meskenlerde yaşayanların bağlı bulundukları köyle 

zayıf ilişkiler içinde olması gibi koşulların mevcudiyeti gerekmektedir. 

İznik Gölü Havzası’ndaki köyler bu bakımdan ele alındığında, tamamının 

toplu yerleşme karakterinde olduğu görülmektedir. Bununla birlikte araştırma 

sahamızdaki toplu yerleşmelerin bir kısmı sık dokulu iken, bir kısmı da gevşek bir 

doku arzetmektedir. İznik Depresyonundaki köy ve mahalle bazındaki toplam 90 kır 

yerleşmesinin 66’sı sık dokulu, 24’ü ise gevşek dokulu yerleşme özelliği 

göstermektedir. Kuşkusuz, araştırma sahamızdaki yerleşmelerin sık dokulu 

yerleşme karakteri kazanmalarında topografya şartları, su kaynakları, toprak ve iklim 

koşulları gibi doğal çevre özellikleriyle ekonomik faaliyetler, nüfus artışı, toprakların 

mülkiyet durumu gibi beşeri faktörler rol oynamıştır. 

İznik Depresyonu’ndaki yerleşmelerin dokularına göre dağılışını gösteren 

şekil 45’ten de anlaşılacağı üzere, sık dokuya sahip yerleşmeler havzanın hemen 

hemen her kesiminde yayılış göstermektedirler. Ancak bu yerleşmeler, özellikle 

alçak düzlüklerle yamaçlar arasındaki geçiş noktalarında yoğunluk kazanmışlardır. 

Belirtilen sahalarda kurulmuş olan yerleşmelerin alçak kısımlardaki verimli tarım 

arazilerine doğru yayılmaları söz konusu olmadığından, yamaçla düzlük arasında 

adeta sıkışıp kalmışlardır. Yenisölöz, Keramet, Yeniköy, Çakırlı, Üreğil, Orhaniye, 

Hocaköy, Yenigürle, Heceler, Karadin, Çiçekli ve Gemiç kuruluş yerlerinin bu 

özelliğinden dolayı sık dokulu yerleşme karakteri kazanmış köylere örnek olarak 

verilebilir. (Foto 30: B,C; Foto 31) 

Köylerin sık dokulu bir karakter göstermesinde, suların belli alanlarda 

toplanmasının da rolü vardır. Özellikle kontakt hatları boyunca sıralanmış 

kaynakların çevresinde kurulmuş olan köylerde, mevcut sudan faydalanma 

isteğinden dolayı, meskenler merkezden uzaklaşamamış ve böylece sık dokulu 

yerleşmeler gelişmiştir.  

İznik Gölü Havzası’nda sık dokulu köylerin meydana gelmesinde etkili olan 

bir diğer faktör de nüfus artışıdır. Önceleri, evin bahçesini veya avlusunu oluşturan 

mekan, aile nüfusundaki artıştan dolayı yeni meskenlerin yapımına sahne olmuş, bu 

yeni meskenlerin eklenmesiyle yerleşme dokusu sıklaşmış ve sık dokulu bir 

yerleşme karakteri ortaya çıkmıştır. 
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Foto 30: Farklı yerleşme dokusuna sahip yerleşmeler. A: İznik Depresyonu’nun 

yüksek ve arızalı kesimlerindeki bir vadi içinde kurulmuş olan ve aynı zamanda 

birkaç mahalleden oluşan Elmalı Köyü’nde gevşek yerleşme dokusu egemendir. B: 
Sölöz Deltası’nın gerisinde, birikinti konisinin üzerinde yer alan Yenisölöz Köyü’nde 

meskenler adeta birbirlerine bitişik durumdadır ve köyde sık dokulu bir karakter 

gözlenir. C: Karadin Oluğunun taban kısmıyla kuzeydeki plato yamaçlarının 

geçişinde kurulmuş olan Karadin Köyü sık dokulu köylere örnek oluşturmaktadır.   
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Foto 31: A: Yüksek plato sahasında kurulmuş olan  gevşek dokulu yerleşmelere bir örnek: Fındıklı köyü. B: Plato sahasına 

geçişi meydana getiren yamaçta kurulmuş sık dokulu bir yerleşme: Tacir köyü 
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 Diğer taraftan, köylerde yaşayan nüfusun sosyo-kültürel özellikleri de sık 

dokulu yerleşmelerin gelişiminde etkili olmuştur. Örneğin Balkanlardan toplu halde 

gelen göçmenlerin aynı köylere yerleşmeleri ve birbirlerine yakın olma arzuları, 

yerleştikleri köylerin toplu karakter kazanmasında önemli bir rol oynamıştır  

 İnceleme alanımızda sık dokulu köylerin yanı sıra sayıları az olmakla birlikte, 

gevşek dokulu yerleşmeler de bulunmaktadır. Bu köylerde dikkati çeken en önemli 

özellik, nüfus miktarlarının sık dokulu yerleşmelere göre daha az olmasıdır. Söz 

konusu köyler, kuruldukları sahadaki tarım arazilerinin verimliliklerinin düşük olması 

ve bu arazilerin yeterli genişliğe sahip bulunmamasından dolayı, daha az nüfus 

barındırabilmektedirler. Osmaniye, Çandarlı, Fındıklı, Hamzalı, Yenişerefiye ve 

Sarıyazı gibi gevşek dokulu yerleşmeler, araştırma sahamızın yüksek ve tarımsal 

imkanları sınırlı kesimlerinde yer almalarıyla dikkat çekmektedirler. Bu kesimlerdeki 

tarım arazilerinin önemli bir bölümünün orman açmayla kazanılmış, verimi düşük 

topraklardan oluşması yerleşmelerin gevşek karakter arzetmesinde başlıca etken 

olmuştur. Nitekim söz konusu köylerin çoğunda hakim ekonomik faaliyet olarak 

hayvancılık veya ormancılık ön plana çıkarken, ziraat bu faaliyetleri destekleyici 

tarzda yapılmaktadır.   

İznik Gölü Havzasında gevşek dokulu yerleşmelerin en fazla olduğu ve tipik 

örneklerinin bulunduğu kesim kuzeydoğuda yer almaktadır. (Foto 30 A)  Söz konusu 

sahadaki köyler aynı zamanda parçalı bir yerleşme özelliği göstermektedir. Diğer bir 

ifadeyle köyler, aralarında kilometrelerce mesafe bulunan birkaç mahalleden 

meydana gelmektedir. Yüksek ve arızalı karaktere sahip olan bu kesimde, gevşek 

dokulu yerleşmelerin gelişmesinde, yukarıda ifade edilen nedenlerden dolayı doğal 

çevre kuşkusuz en önemli rolü oynamaktadır. Bununla birlikte, bu civardaki 

yerleşmelerin gevşek dokulu olmasında, bölge sakinlerin kültürel özelliklerinin etkisi 

de yadsınamaz. Nüfus bölümünde de ifade edildiği gibi, bu kesimde yaşayanların 

büyük bir bölümünü Kafkasya’dan gelen Gürcüler meydana getirmektedir. Arazi 

çalışmaları sırasında yaptığımız görüşmelerden edindiğimiz bilgiler doğrultusunda, 

bölge sakinlerinin geldikleri sahada dağınık veya gevşek dokulu yerleşmelerde 

yaşadıkları tespit edilmiştir. Dolayısıyle yeni yerleştikleri yerlerde de benzer yaşam 

tarzını devam ettirme eğilimi göstermişlerdir. Bu nüfusun, incelme alanımızda alışkın 

oldukları çevre şartlarıyla benzer özellikler gösteren yüksek ve arızalı kesimlere 

yerleşmelerinde de bu eğilimlerinin etkisi bulunmaktadır.  
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Şekil 46: İznik Depresyonu’nda gevşek yerleşme dokusu gösteren Elmalı, Kırıntı ve 

Kutluca köylerindeki meskenlerin dağılışı.  
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Meskenler arasındaki mesafenin araştırma sahamızdaki diğer gevşek dokulu 

yerleşmelere göre daha fazla olduğu ve dağınık dokulu yerleşme karakterine 

yaklaştığı Kırıntı, Elmalı ve Kutluca köyleri, 800 m.’yi aşan yükseltileriyle İznik 

Depresyonu’nun aynı zamanda en yüksek yerleşmeleridir. (Şekil 46) Söz konusu 

köyler yüksekte kurulmuş oldukları için, yürütülen ekonomik faaliyetler de sahanın 

geneline göre farklılık gösterir. Doğal bitki örtüsünün büyük ölçüde korunduğu bu 

kesimlerde ormancılık ve hayvancılık en önemli geçim kaynakları durumundadır. 

Gevşek dokulu yerleşmelere örnek teşkil eden köylerden Karsak ve Bayırköy 

ise topoğrafya şartlarının etkisiyle bu karakterlerini kazanmışlardır. Söz konusu 

köylerdeki meskenler akarsu vadisi boyunca, eğimin azaldığı kesimlerde yer 

almaktadır. Eğimin yerleşmeye imkan tanımayacak kadar fazla olduğu kesimler ise 

boş bırakıldığı için, meskenler arasında belli bir mesafe oluşmuş ve gevşek dokulu 

yerleşme tipi ortaya çıkmıştır.  

 

2.3.1.1.2.3.2. Nüfus büyüklüklerine göre köyler 
 Nüfus miktarı, kır yerleşmelerinin kurulduğu çevrenin potansiyelini ortaya 

koyması ve bu yerleşmelerin ekonomik düzeylerini göstermesi bakımından önem 

taşımaktadır. 2000 yılı nüfus sayım sonuçlarına göre, araştırma sahamızda yer alan 

77 köyün toplam nüfusu 53.078, köy başına düşen ortalama nüfus miktarı 689’dur. 

Sadece 39 kişinin yaşadığı İhsaniye, nüfus miktarı en az olan köy durumundayken, 

4.152 nüfuslu Yeniköy araştırma sahamızda en fazla nüfusa sahip olan köydür. 

 

Tablo 39: Köylerin nüfus büyüklüğü ve kırsal nüfus içindeki payları 

Nüfus 
Grupları 

Köy 
Sayısı 

Toplam Köy 
Sayısına Oranı (%) 

Nüfus 
Miktarı 

Toplam Kırsal 
Nüfusa Oranı (%) 

39-100 6 7.8 421 0.8 
101-250 16 20.8 2.572 4.8 
251-500 24 31.2 9.486 17.9 

501-1000 16 20.8 11.155 21.0 
1001-1500 5 6.5 6.117 11.5 
1501-2000 3 3.9 5.317 10.0 
2001-2500 4 5.2 8.476 16.0 
2501-4000 2 2.6 5.382 10.1 
4001-4152 1 1.3 4.152 7.8 
TOPLAM 77 100 53.078 100 
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 İnceleme alanımızdaki köylerin nüfus gruplarına göre dağılışını gösteren 

tablo dan da anlaşılacağı gibi, köylerin büyük bölümünün (%72.8) nüfusu 101 ile 

1000 arasındadır. Gruplar ayrı ayrı ele alındığında ise en fazla köyün, 251-500 

nüfus diliminde yer aldığı görülmektedir. Bu grup içinde bulunan 24 köy, İznik 

Depresyonu’ndaki toplam köy sayısının %31.2’sine karşılık gelirken, barındırdıkları 

nüfus (9.486), toplam kırsal nüfusun %17.9’unu meydana getirmektedir. (Şekil 47) 

Böylece bu nüfus diliminde yer alan köyler, sayı bakımından ilk sırada bulunurken, 

barındırdıkları nüfus miktarıyla 501-1000 nüfus grubunun gerisinde kalmaktadırlar. 

Sayıları 16 olan, 501-1000 nüfus dilimindeki köylerde yaşayan nüfus miktarı 

11.155’tir. Araştırma sahamızdaki kırsal nüfusun % 21’i bu grup içinde yer alan 

köylerde yaşamaktadır.  
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Şekil 47: Köylerin nüfus büyüklüğüne göre oransal dağılımı ve nüfus miktarları.  

İnceleme alanımızda nüfusu 100’den az olan 6 köyde toplam 421 kişi 

yaşamaktadır ve bu grup altındaki köylerin ortalama nüfus miktarı 70 civarındadır. 

Diğer taraftan, 2000’in üstünde nüfusu olan 7 köy, havzadaki toplam kırsal nüfusun 

% 33.9’unu barındırmaktadır.  

Köylerin nüfus büyüklükleri, genel olarak havza tabanından uzaklaştıkça, 

azalmaktadır. (Şekil 48) Kuşkusuz bunun temel sebebi yerleşmelerin kurulduğu 

çevrenin coğrafi özellikleridir. İnceleme alanımızda, nüfusu 100’ün altında köylerle, 

2000’in üzerinde köyler, coğrafi çevrenin yerleşmelerin gelişimi üzerindeki etkisini 

göstermesi bakımından bariz örnekleri meydana getirmektedir. Nüfusu 100’ün 

altında olan köylerden Paşayayla, Kıblepınar, Süleymaniye, Adliye ve Yenişerefiye 
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havzanın kenarlarındaki nispeten yüksek ve arızalı kısımlarda yer almaktadır. 

Ekonomik potansiyeli sınırlı çevrelerde kurulmuş olmaları, bu köylerdeki  nüfusun 

artışını engellemiştir. Tarımsal olanakların son derece kısıtlı olduğu söz konusu 

köylerde, ormancılık ve hayvancılık faaliyetleri ağırlık kazanmış, ancak nüfus 

miktarları havza geneline göre düşük kalmıştır. İhsaniye köyü ise, arazisinin büyük 

oranda erozyona maruz kalması ve sulama imkanlarının bulunmamasından dolayı, 

zirai faaliyetler için elverişli değildir. Sadece hayvancılığın yapıldığı köy,  sürekli göç 

vermiş ve son sayım sonuçlarına göre 39’a kadar gerileyen nüfus miktarıyla, 

araştırma sahamızdaki en küçük köy haline gelmiştir.  

Nüfusu 2000’in üzerinde olan Yeniköy, Boyalıca, Sölöz, Yenisölöz, Elbeyli, 

Tacir ve Çakırlı köyleri, İznik Gölü çevresindeki ovaların kenarlarında toplanmıştır. 

Bu ovalarda verimli arazilerin geniş alanlar kaplaması, iklimin pek çok ürünün 

yetiştirilmesine elverişli olması, sulamanın kolayca yapılabilmesi ve ileri tarımsal 

yöntemlerin uygulanması polikültür bir ziraata imkan tanımıştır. Dolayısıyle, bu 

ovaların yakınında kurulan köyler, havza geneliyle karşılaştırıldığında oldukça 

yüksek nüfus miktarlarına sahip olmuşlardır.   

Buraya kadar yapılan açıklamalara dayanarak, köylerin nüfus büyüklüklerini 

belirleyen temel unsurların, sahip oldukları arazinin genişliği ve verimlilik durumuyla 

uygulanan tarımsal yöntemler olduğunu ifade etmek mümkündür.  

 

2.3.1.1.2.3.3. Köylerin coğrafi dağılışı 
 Gerek köy gerekse mahalle ölçeğindeki kırsal yerleşme ünitelerinin 

dağılışları ve büyüklükleri yer aldıkları çevrenin doğal koşullarıyla yakından ilgilidir. 

Nitekim, yukarıda da ifade edildiği gibi, İznik Depresyonu’ndaki yerleşmelerin önemli 

bir kısmı, toprağın verimli olduğu ve sulama olanaklarından geniş ölçüde 

faydalanıldığı ovalarda ve bilhassa bu ovaların kenarlarında toplanmıştır. (Tablo 40) 

Buna karşın iklim, toprak ve su kaynaklarının entansif tarıma imkan tanımadığı 

sahalarda yerleşmeler seyrekleşmekte, aynı zamanda bu yerleşmelerin nüfus 

miktarları azalmaktadır. Bu kesimler inceleme alanımızda yükseltinin artışına bağlı 

olarak iklim koşullarının ürün çeşitliğini mümkün kılmadığı sahalara ya da eğimli 

arazilere karşılık gelmektedir.  
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Foto 32: İznik Gölü’nün kuzeyindeki düzlüklerle, daha kuzeydeki plato yamaçları 

arasındaki geçiş hatlarında sıralanmış olan yerleşmelerden Çakırlı ve Keramet 

köyleri.  

 

 
Foto 33: Yüksek plato sahasındaki Dede Dere vadisinin yamaçlarında, eğimin 

nispeten azaldığı kesimde kurulmuş olan Süleymaniye Köyü. 
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İznik Depresyonu’ndaki köylerin kurulduğu sahalara göz atıldığında önemli 

bir kısmının, ova veya vadi taban düzlükleriyle dik yamaçların kesiştiği kesimlerde 

konumlanmış olduğu görülmektedir. Gerçekten, havza tabanındaki Orhangazi, İznik 

ve Çakırca ovalarıyla, Karadin Oluğu taban düzlüğünün dik yamaçlarla kesiştiği 

kesimlerde, yerleşmeler bir hat boyunca tespih taneleri şeklinde dizilmişlerdir. Söz 

konusu yerleşmelerden bir bölümü, birikinti konilerinin üzerinde veya taç kısmında 

kurulmuşken, bir bölümü göl taraçalarının gerisinde kurulmuştur. Bu yerleşmelerin 

hem alçak kesimdeki ova ya da vadi tabanlarında hem de yamaçlarda arazisi 

bulunmaktadır. Böylece, ovalarda ve vadi tabanı düzlüklerinde sulamalı tarım 

faaliyeti gerçekleştirilerek çeşitli sebze meyvelerin yetiştiriciliği yapılırken, gerideki 

yamaçlarda ortalama 350-400 metre yükselti kademelerine kadar zeytin 

yetiştirilebilmektedir. 

Tablo 40: İznik Depresyonu’ndaki kır yerleşmelerinin, kurulduğu morfolojik birimlere 

göre dağılışı  

Kurulduğu morfolojik birim Yerleşme 
sayısı 

Toplam Kırsal yerleşme 
sayısına oranı (%) 

Ova ile dağ-plato geçişleri 21 23.3 
Birikinti konileri 8 8.9 
Alçak plato sahası 11 12.2 
Yüksek plato sahası 6 6.7 
Dağlık saha 8 8.9 
Vadiler 31 34.4 
Ovalar  5 5.6 
TOPLAM  90 100 

 

Orhangazi Ovası çevresindeki yerleşmeler ovanın kuzey, batı ve güney 

kenarı boyunca sıralanmışlardır. Orhangazi Ovası çevresi araştırma sahasında 

yerleşmelerin birbirine en fazla yaklaştığı, diğer bir ifadeyle yerleşme yoğunluğunun 

en fazla olduğu kesimlere karşılık gelmektedir. Ovanın kuzeyindeki yerleşmeler 

dizisi batıda Yeniköy’le başlayarak doğuya doğru Üreğil, Çakırlı ve Keramet 

köyleriyle devam etmektedir.  (Foto 32) Adı geçen yerleşmeler, üç kademe halinde 

uzanan göl taraçalarının gerisindeki Paleozoik birimler üzerinde yer almaktadırlar. 

Bu köylerin bulunduğu sahalarda aynı zamanda kuzey-güney doğrultulu vadiler 

bulunmaktadır. Böylece zeytin ve meyve bahçeleri vadiler boyunca daha kuzeye 

doğru sokulabilmektedir. Bu yerleşmeler, ovanın kuzeyini kabaca doğu-batı 
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doğrultusunda kateden bir fay hattı boyunca sıralanmışlardır. Fay hatları üzerinde  

su kaynaklarının bulunması bu kesimin yerleşim alanı olarak tercih edilmesinde 

etkin bir rol oynamıştır. Söz konusu yerleşmelerin önündeki taraçalar üzerinde yer 

alan verimli alüviyal topraklarda, sulama imkanından da faydalanarak, başta zeytin 

olmak üzere çeşitli meyve ve sebzeler yetiştirebilmektedir.  

Orhangazi Ovası’nın çevresindeki ikinci yerleşme kuşağı, ovanın güney 

kenarıyla Gürle-Avdan dağlarının kuzey yamaçlarının birleştiği kesimde yer 

almaktadır. Böylece ovanın güney ve kuzey kenarlarında iki ayrı yerleşme dizisi 

bulunmaktadır. Buradaki yerleşmeler de kuzeydekilere benzer şekilde, bir fay hattı 

(İznik-Mekce Fayı) boyunca sıralanmışlardır. Ancak ovanın kuzey ve güney 

kenarlarındaki bu iki yerleşme kuşağı bazı farklıklar taşırlar. Orhangazi Ovası’nı 

güneyden sınırlayan Gürle-Avdan dağının yamaçları, kuzeydeki Karlık Dağı’nın 

yamaçlarına göre çok daha yüksek eğim değerleri göstermektedir. Nitekim Karlık 

Dağı’nın Orhangazi Ovası’na bakan yamaçlarındaki eğim değerleri 15° civarında 

iken, ovanın güneyindeki Gürle-Avdan dağlarının kuzey yamaçlarında eğim 30° ila 

45° arasında değişmektedir. Morfoloji bahsinde anlatıldığı gibi, bu durum ovanın 

yamaçlarla kesiştiği bölümlerde birikinti konilerinin meydana gelmesine yol açmış ve 

Orhangazi Ovası’nın güney kenarı, büyük ölçüde bu birikinti konileriyle 

maskelenmiştir. Dolayısıyle bu kesimdeki yerleşmeler birikinti konilerinin üzerinde, 

taç kısmında ya da gerisinde kurulmuşlardır. Örneğin, ovanın güney kenarında 

Gemiç, Gürle, Yenigürle, Sölöz gibi yerleşmeler birikinti konilerinin taç kısmında 

veya gerisinde kurulmuşken, Akharım Köyü ve Gölyaka Köyü’nün bir bölümü birikinti 

konisi üzerinde yer almaktadır.  

Orhangazi Ovası’nın güneyindeki yerleşmeler dizisi doğuya doğru 

Paşapınar, Heceler ve Narlıca köylerini de kapsamaktadır. Bizans döneminden 

itibaren işlek yolların geçtiği inceleme alanımızın bu bölümünde, yerleşmeler 

birbirlerine oldukça yakın şekilde kurulmuşlardır. Bu yerleşmelerin de hem alçak 

kesimdeki verimli ziraat alanlarında hem de yamaçlarda arazileri bulunmaktadır.  

Ova ve birikinti konileri üzerinde yer alan arazilerde sebze, çeltik ve meyve 

yetiştiriciliği yapılırken, konilerin gerisinde ve yamaçlarda yaklaşık 380 metrelik 

seviyelere kadar zeytin yetiştirilmektedir. Daha önce de ifade edildiği gibi, Gürle-

Avdan dağlarının kuzey yamaçları, bakı şartlarından dolayı İznik Depresyonu’nda en 

fazla yağış alan kesimler arasındadır ve zeytin üst sınırından itibaren ormanlık 

sahaya geçilmektedir. Dolayısıyle başta Gemiç, Gürle ve Yenigürle köyleri olmak 
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üzere, bu sahada kurulmuş yerleşmeler için ormancılık da önemli bir ekonomik 

faaliyet durumundadır. 

İznik Depresyonu’nda yerleşmelerin yoğunluk kazandığı diğer bir saha, İznik 

ve Çakırca ovalarının çevresidir. Dırazali, Çamdibi, Hocaköy ve Çiçekli köyleri İznik 

ovasının güney kenarında kurulmuştur. Bu köylerden Dırazali ve Hocaköy  birikinti 

konileri üzerinde yer alırken, Çiçekli ve Çamdibi köyleri ovanın kenar kısmında 

konumlanmışlardır. Çakırca Ovası çevresindeki köylerden Ömerli alçak plato 

sahasında, Orhaniye, İnikli ve Elbeyli ise ovanın alçak plato sahasıyla kesiştiği 

etekte kurulmuştur. Bu yerleşmelerde yaşayan halk İznik ve Çakırca ovasının verimli 

alüvyal topraklarında sulama imkanlarını da kullanarak entansif tarım şartlarında, 

çok çeşitli ürünler yetiştirebilmektedir. Çakırca ve Boyalıca köyleri ise gölün kuzey 

kıyılarında kurulmuştur. Bu iki yerleşmenin bulunduğu saha, inceleme alanımızda en 

ileri tarım yöntemlerinin uygulandığı ve birim alandan en fazla ürünün alındığı 

kesimlere karşılık gelmektedir. Gerçekten, Çakırca-Boyalıca arasındaki verimli 

arazilerde, entansif tarım yöntemleri uygulanarak sebze ve meyve yetiştiriciliği 

yapılmaktadır. Yılda birkaç ürünün alındığı bu kesimlerde aynı zamanda ara ziraat 

da yapılmaktadır.  

Karadin Oluğu’nun taban kısmının güneyinde ve kuzeyinde bulunan alçak 

plato yamaçlarıyla kesiştiği hat boyunca da birçok yerleşme kurulmuştur. Vadi 

tabanının güney kenarında, Kaynarca ve Çerkeşli köyleriyle Beşevler Mahallesi yer 

alırken, kuzey kenarında Karadin köyü bulunmaktadır. Bu kesimdeki Yeşilçimen 

Mahallesi ise oluk tabanında kurulmuştur. Karadin Oluğu’nun taban kısmı, doğudaki 

Çerkeşli Göleti’nden sağlanan suyla büyük ölçüde sulama imkanına kavuşmuştur. 

Ancak Oluğunun orta kesimlerinde, taban suyu seviyesi yüksek olduğundan ziraat 

yapılmamaktadır. Bu yüzden, çeşitli sebze-meyve yetiştiriciliği şeklindeki zirai 

faaliyetler, ovanın kenar kısımlarında yoğunluk kazanmıştır. Yamaçların yüksek 

kesimlerinde ise kuru ziraat yöntemleri uygulanarak genellikle tahıl çeşitleri 

yetiştirilmektedir.  

İznik Depresyonu’nda yerleşmelerin yoğunlaştığı morfolojik ünitelerden bir 

diğeri de vadilerdir. Gerek plato sahasındaki gerekse dağlık sahadaki vadiler çok 

sayıda yerleşmeyi bünyelerinde toplamışlardır. (Foto 33) Nitekim 24’ü köy, 7’si 

mahalle ölçeğinde olmak üzere toplam 31 yerleşim birimi vadilerde kurulmuştur. 

Karasu, Sölöz, Fındıcak, Karsak, Hisardere, Çınarlık, Derbent ve Sıcak Dere gibi 

akarsuların vadilerinde birçok yerleşim birimi kurulmuştur. Bilindiği gibi vadiler, 
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çevresindeki yüksek sahalara göre, iklim açısından daha korunaklı durumdadır. 

Dolayısıyle hem yerleşmelerin kuruluşu açısından, hem de tarımsal faaliyetlerin 

yürütülmesi açısından daha elverişli koşullar arzetmektedir. Bunun yanında yolların 

da genellikle vadileri izlemesi, bu kesimlerin yerleşmelerin kuruluş yeri olarak tercih 

edilmesinde etkili olmuştur.   

İnceleme alanımızın kuzeydoğu kesiminin büyük kısmını drene eden Karasu 

deresi ve tabilerinin meydana getirdiği vadilerde, Çandarlı, Kırıntı, Elmalı, Sansarak 

ve Tacir köyleriyle Sığırhisar, Özekdere ve Kırkharman mahalleleri yer almaktadır. 

Morfoloji haritasında da görüldüğü gibi (şekil 5) bu yerleşmelerin büyük bir kısmı 

dağlık sahada yer almaktadırlar. Aynı zamanda bu kesim Paleozoik kalker ve 

şistlerin geniş alanlarda devamlılık gösterdiği sahalara karşılık geldiğinden, vadiler 

ekonomik hayatın en canlı olduğu kesimleri meydana getirmektedir. Hemen hemen 

tamamı 700 metreden yüksekte kurulmuş olan bu yerleşmelerin sakinleri, vadi 

tabanlarında veya uygun eğim değerlerine sahip vadi yamaçlarında ziraat yaparken, 

hayvancılık ve ormancılığı tarımı destekleyici tarzda sürdürmektedir.  

İznik Depresyonu’nda yerleşmelerin yoğunluk kazandığı kesimlerden biri de 

plato sahasındaki aşınım yüzeyleridir. Bu yerleşmelerin büyük kısmı İznik Gölü’nün 

güneyindeki alçak plato sahasında toplanmıştır. Müşküle, Mustafalı, Balarım, 

Aydınlar, Derbent, Nüzhetiye, Şerefiye ve Çamoluk köyleri bu kesimde kurulmuş 

yerleşmelerdir. Bu köylerin tamamı, oldukça verimli toprakların oluştuğu Eosen ve 

Kretase flişleri üzerinde yer almaktadır. Dolayısıyle bu kesimler tarımsal faaliyetler 

için son derece elverişli koşullara sahip bulunmaktadır. Ayrıca adı geçen 

yerleşmeler plato sahasında kurulmuş olmasına karşın, arazileri göl kıyısına kadar 

ulaşmaktadır. Böylece göl kıyısına bakan plato yamaçlarında zeytin ve şeftali 

yetiştiriciliği yapılmakta, plato üzerindeki düzlüklerde ise kuru tarım yöntemleri 

uygulanarak genellikle tahıl yetiştirilmektedir.  

İnceleme alanımızdaki dağlık sahalar yerleşmelerin seyrekleştiği kesimleri 

meydana getirmektedir. Ancak yukarıda ifade edildiği gibi, bu kesimdeki vadilerde 

birçok yerleşme kurulmuştur. Bunun yanında, dağların yamaç düzlüklerinde de 

yerleşmeler bulunmaktadır. Örneğin Ağlan, Hisarcık ve Oğulpaşa köyleri Karadin 

Oluğu’nun kuzeyindeki dağlık sahanın yamaç düzlüklerinde kurulmuştur. Genellikle 

Kretase flişleri üzerinde yer alan bu köyler verimli topraklara sahip bulunmaktadır. 

Ancak yükseltinin fazla olmasından dolayı tarımsal faaliyetler büyük ölçüde 

kısıtlanmıştır. Bu köylerin yüksek kesimlerde yer alan arazilerinde tahıl yetiştiriciliği, 
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Karadin Oluğu’na bakan güney yamaçlarındaki arazilerinde başta şeftali olmak 

üzere elma, armut ve ayva gibi meyvelerin yetiştiriciliği, oluk tabanındaki sulama 

imkanı bulunan arazilerinde ise sebze yetiştiriciliği yapılmaktadır.  

Çalışmamızın bu kısmında, köylerin kurulduğu sahalarla geçim kaynakları ve 

arazi kullanım özellikleri arasındaki ilişkileri daha yakından irdelemek amacıyla, 

farklı morfolojik birimler üzerinde kurulmuş üç köydeki arazi kullanım durumları 

ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Bunlardan Akharım köyü Orhangazi ovasının güney 

kenarıyla Gürle-Avdan dağlarının kuzey yamaçlarının birleştiği kesimde; Şerefiye 

köyü, İznik Gölü’nün güneyindeki plato sahasında; Kırıntı köyü ise araştırma 

sahamızın kuzeydoğusundaki dağlık sahada yer almaktadır. Söz konusu köylerin 

arazi kullanımlarının tespiti, ilgili ilçelerin tapu-kadastro müdürlüklerinden edinilen 

1:5000 ölçekli kadastro planları üzerine, arazi çalışmaları sırasında yapılan 

gözlemlerin işaretlenmesiyle yapılmıştır.1 

Tablo 41: Akharım köyünde arazi kullanımı (2004). 

Kullanım biçimi Kapladığı alan  
(dekar) 

Köyün toplam 
yüzölçümüne oranı (%) 

Zeytin 2567.4 65.4 
Pirinç 606.5 15.5 
Meyve ve sebze 416.2 10.6 
Mera 200.2 5.1 
Buğday 49.3 1.3 
Köy içi 49.5 1.3 
Kumul 34.4 0.9 
TOPLAM 3923.5 100 

 İznik Gölü’nün güneybatı kıyılarından başlayarak, Gürle dağının kuzey 

yamaçlarında yaklaşık 300 m. seviyelerine kadar çıkan Akharım köyünün 

arazilerinde zeytinliklerin büyük ölçüde egemen olduğu dikkat çekmektedir. (Şekil 49 

ve tablo 41) Gerçekten de köyün arazilerinin % 65.4’lük bölümü (2567.4 da) 

zeytinliklere ayrılmış durumdadır. Böylece verimli topraklara sahip ovalarda ve 

yamaçların alçak kesimlerinde olduğu gibi, ova yamaç geçişinde kurulmuş olan 

Akharım köyünde de zeytin yetiştiriciliğinin hakimiyeti açık bir şekilde kendini 

göstermektedir. Fakat, Samanlı dağlarının güney yamaçlarında yer yer 400 

metrelere kadar çıkan zeytinliklerin, Akharım’da 250 m.’yi ancak aşabildiği 

görülmektedir. Bu yamaçların hem kuzeye bakması hem de özellikle kış aylarında 

Orhangazi eşiğini aşarak havzaya sokulan soğuk hava akımlarına maruz kalması, 

zeytinliklerin daha yükseklere çıkmasını engellemektedir.  

                                                 
1 Köylerin orman sınırları kesin olmadığı için yüzölçümlerine dahil edilmemiştir   
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Şekil 49: Akharım köyünde arazi kullanımı (2004)  
 Akharım, araştırma sahamızın batısındaki Gürle ve Gemiç köyleriyle birlikte, 

pirinç yetiştiriciliğinin yapıldığı üç köyden biridir. Köyün Orhangazi ovasındaki 

arazilerinde, taban suyu seviyesinin yüksek olduğu kesimler, zeytin yetiştiriciliğine 

elverişli olmadığından pirinç ziraatine ayrılmıştır. Çimlenme ve yetişme devresi 

boyunca uzun süre su içinde kalan çeltiğin yetişmesi için gereken tavalar, söz 

konusu kesimlerde eğim değerlerinin düşük olması nedeniyle, fazla emek sarf 

edilmeden oluşturulabilmektedir. Bunun yanı sıra sulamada kullanılacak suyun 

gerek yeraltından gerekse Gölayağı (Karsak) deresinden kolayca temin edilebilmesi 

de, bu sahalarda pirinç yetiştiriciliğinin tercih edilmesinde etkili olmaktadır.  

 Akharım köyünde, meyve ve sebze yetiştiriciliğinin yapıldığı araziler göl 

çevresindeki alçak düzlüklerde yoğunluk kazanırken, köy merkezinin çevresinde ve 

zeytinlikler arasında yer yer meyve ve sebze bahçeleri yer almaktadır. Akharım 

köyünde meraların kapladığı sahanın geniş olması, geçmişte hayvancılığın daha 
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fazla önem taşıdığını göstermektedir. Günümüzde sadece 50 baş büyükbaş 

hayvanın bulunduğu Akharım köyünde hayvancılık bitme noktasına gelmesine 

karşın, meralar köyün ortak malı olduğundan tarım arazisi olarak 

değerlendirilememektedir. Hayvancılık gibi geçmişte yine önemli bir faaliyet olan 

buğday yetiştiriciliği de iyice azalmıştır ve köyün arazi kullanımı içindeki payı %1.3 

düzeyine gerilemiştir. Önümüzdeki birkaç yıl içinde bu sahaların da meyve ve 

sebzeliklere dönüşmesi beklenmektedir.  

 Arazi kullanımını ayrıntılı olarak incelediğimiz bir diğer köy, İznik Gölü’nün 

güneyindeki plato sahasında yer alan Şerefiye köyüdür. Akharım köyünde egemen 

ürün olan zeytinin yerini Şerefiye köyünde meyve ve sebze yetiştiriciliği almıştır. 

(Tablo 42 ve şekil 50) Şerefiye köyünde bilhassa şeftali yetiştiriciliği ön plana 

çıkmaktadır ve arazilerin %38.5’lik bir bölümünde sadece bu ürünün yetiştiriciliği 

yapılmaktadır. Pazar şansı diğer meyve türlerine göre daha yüksek olan şeftali, 

birçok köyde olduğu gibi Şerefiye köyünde de yetiştiriciliği yapılan meyve türleri 

arasında ilk sırayı almaktadır. Şerefiye köyünde şeftalinin yanı sıra erik, elma, kiraz 

ve ceviz gibi meyvelerin ziraati de yapılmaktadır. Sebze yetiştiriciliği ise köyün yakın 

çevresinde genellikle ailelerin kendi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak 

gerçekleştirilmektedir. Köyde meyve ve sebze ziraatine tahsis edilen sahaların genel 

arazi kullanımı içindeki payı % 52.3’ü bulmaktadır.    

Tablo 42: Şerefiye köyünde arazi kullanımı (2004). 

Kullanım biçimi Kapladığı alan  
(dekar) 

Köyün toplam 
yüzölçümüne oranı (%) 

Şeftali 624.6 38.5 
Zeytin 528.1 32.5 
Mera 134.2 8.3 
Erik 86.0 5.3 
Bağ 37.9 2.3 
Kiraz 30.1 1.9 
Elma 14.5 0.9 
Ceviz 6.3 0.4 
Sebze  48.5 3.0 
Yulaf 29.0 1.8 
Köy içi 84.0 5.2 
TOPLAM 1623.1 100 
 Şerefiye köyünde meyve ve sebze yetiştiriciliğinin ardından zeytincilik 

gelmektedir. Bilhassa köyün kuzeybatısındaki alçak yamaçlarda yoğunluk kazanan 

zeytinlikler, yukarı kesimlerde de meyvelikler arasına serpilmiş durumdadır. Şerefiye 

köyü araştırma sahamızda zeytinliklerin en yüksek seviyeye çıktığı yerlerden biridir.  
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  Şekil 50: Şerfiye köyünde arazi kullanımı (2004) 
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Şerefiye köyünün arazileri kuzeye bakan yamaçlarda yer almasına karşın, daha 

kuzeydeki Samanlı dağlarının koruyucu etkisinden dolayı yaklaşık 450 m.’lik 

seviyelere kadar zeytin yetiştiriciliği yapılabilmektedir. 

 Şerefiye köyünde bağcılık yapılan sahaların genel arazi kullanımı içindeki 

payı %2.3 civarındadır. Havza genelinde olduğu gibi Şerefiye köyünde de bağlar 

son 20 yıl içinde zeytinliklere dönüşmüştür. Böylece hem bağcılık yapılan sahalar 

daralmış hem de elde edilen ürün miktarı azalmıştır.  

 Sadece 80 baş (30 büyükbaş, 50 küçükbaş) hayvanın beslendiği Şerefiye 

köyünde, meraların genel arazi kullanımı içindeki payının % 8.3 olması dikkat 

çekicidir. Bu durum, hayvancılığın geçmişte köyün temel geçim kaynaklarından biri 

olmasından kaynaklanmaktadır. Böylece o dönemlerde genellikle orman 

açmalarından kazanılmış olan ve köyün ortak malı durumundaki meralar, araştırma 

sahamızın birçok kesiminde olduğu gibi günümüzde zirai faaliyetlerde 

kullanılamamakta ve boş bir halde beklemektedir. Şerefiye köyünde yine dar 

sahalarda yetiştiriciliği yapılan yulaf ise hayvanların beslenmesinde kullanılmaktadır. 

 Araştırma sahamızın dağlık kesimlerindeki arazi kullanımını örneklemek 

amacıyla seçtiğimiz Kırıntı köyü, Samanlı dağlarına dahil olan Gebegöynük dağının 

güneybatısında kurulmuştur. Köyün kurulduğu sahadaki iklim şartları, havzanın 

alçak kesimlerinde ziraati yapılan ürünlerin pek çoğuna yetişme imkanı 

tanımadığından, ailelerin geçimini sağlamada hayvancılık ve ormancılık faaliyetleri 

ön plana geçmektedir. Nitekim bu köydeki arazilerin kullanım durumuna göz 

atıldığında çayır ve otlakların % 42.1’lik bir paya sahip olduğu görülmektedir. (Tablo 

43 ve şekil 51)  

Tablo 43: Kırıntı köyünde arazi kullanımı (2004). 

Kullanım biçimi Kapladığı alan 
(dekar) 

Köyün toplam 
yüzölçümüne oranı (%) 

Çayır ve otlak 863.7 42.1 
Mısır 448.7 21.9 
Nadas 285.7 13.9 
Buğday 140.9 6.9 
Arpa 113.7 5.5 
Yulaf 111.5 5.4 
Brokoli 52.9 2.6 
Fasulye 24.7 1.2 
Çilek 5.7 0.3 
Kestane 4.0 0.2 
TOPLAM 2051.5 100 
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 Şekil 51: Kırıntı köyünde arazi kullanımı (2004). 
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 Mera hayvancılığı şeklinde ve ekstansif tarzda sürdürülen hayvancılık, geniş 

otlaklara ihtiyaç duyduğundan köydeki çayır ve otlaklar genel arazi kullanım içinde 

en büyük paya sahip bulunmaktadır. Çayırların bir bölümü yaz aylarında hayvanların 

otlak sahası durumundayken, bir bölümü otlatılmaz ve biçilerek otları kurutulur. 

Çayırlardan elde edilen kuru ot, hayvanların ahırlarda tutulduğu kış döneminde diğer 

yemlerle takviye edilerek kullanılır. Nitekim mısır, arpa, buğday ve yulaf gibi zirai 

ürünler, hayvanların ahırlarda tutulduğu dönemlerdeki beslenmesinde 

kullanılmaktadır. Dolayısıyle köydeki arazi kullanımının ekstansif tarzda sürdürülen 

mera hayvancılığına göre şekillendiğini söylemek mümkündür. 

 Kırıntı köyünde yetiştiriciliği yapılan ürünler içinde en büyük pay mısıra aittir 

ve köy arazisinin % 21.9’u mısır ziraatine tahsis edilmiştir. Köyün yer aldığı sahanın 

yüksek olmasından dolayı yıllık yağış miktarı havza geneline göre daha fazladır. Bu 

nedenle nem isteği buğday, arpa ve yulafa göre daha yüksek olan mısır yetiştiriciliği 

ön plana çıkmaktadır. Öyle ki, diğer tüm ürünlerin yetiştirildiği sahaların genişliği, tek 

başına mısır yetiştirilen sahaların genişliğine erişememektedir. (Tablo 43)  

 Geçmiş yıllarda yetiştiriciliği yapılan buğday ve mısır, değirmenlerde un 

haline getirilerek halkın temel besin maddesi durumundaki ekmeğin yapımında 

kullanılmaktaydı. Günümüzde ise, ulaşım olanaklarının gelişmesiyle köye günlük 

olarak ekmek geldiği gibi, evde ekmek yapılması durumunda da şehirlerden satın 

alınan un kullanılmaktadır. Böylece yetiştiriciliği yapılan tahılların tamamı hayvan 

yemi olarak değerlendirilmektedir.  

  Kırıntı köyünde tahıl yetiştiriciliği dışında, brokoli ve fasulye gibi sebzelerle, 

çilek ve kestane gibi meyvelerin ziraati de yapılmaktadır. Bilhassa son yıllarda ülke 

genelinde pazar şansını artıran brokolinin, tahıl türleri dışındaki en önemli ürün 

olması dikkat çekicidir. Bu ürününün yetiştirildiği sahaların önümüzdeki yıllarda daha 

da genişleyeceği beklenmektedir. Bir diğer sebze çeşidi olan fasulye ise ailelerin 

kendi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak yetiştirilmektedir.    

 Kırıntı köyündeki arazi kullanımında dikkati çeken bir nokta da nadasa 

bırakılan sahaların genişliğidir. Araştırma sahamızın genelinde % 0.8’lik bir paya 

sahip olan nadas alanları, Kırıntı köyünde %13.9 gibi bir orana yükselmektedir. Bu 

durum araştırma sahamızın yüksek kesimlerinde nadas uygulamasının daha yaygın 

olduğu göstermektedir. Söz konusu sahalarda nadas uygulamasının temel sebebi, 

toprağın verim düzeyini yükseltmek ve topraktaki nem miktarını artırmaktır.  
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Sonuç itibariyle, Akharım, Şerefiye ve Kırıntı köyleri üzerinde yaptığımız 

ayrıntılı incelemelerin de ortaya koyduğu gibi, yerleşmelerin kuruldukları sahanın 

morfolojik özellikleriyle, yerleşmelerde yürütülen ekonomik faaliyetler ve arazi 

kullanım durumu arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır.  

 

2.3.1.1.2.3.4. Köylerin yükselti kademelerine göre dağılışı 
İnceleme alanımızdaki köylerin dağılışında yükselti faktörünün etkisini  ortaya 

koymak amacıyla, tablo 44 hazırlanmıştır. Böylece, köylerin yoğunluk kazandığı, 

seyrekleştiği veya ortadan kalktığı yükselti kademelerinin tespiti yanında, yükselti 

kademeleriyle köylerin sahip nüfus miktarları arasındaki ilişki de belirlenmeye 

çalışılmıştır. 

Tablo 44: İznik Depresyonu’nda yer alan köylerin yükselti kademelerine göre 

dağılışı. 

Yükselti 
Basamağı 

(m) 
Köy 

Sayısı 
Toplam Köy 

Sayısına Oranı 
(%) 

Nüfus 
Miktarı 

Toplam Köy 
Nüfusuna Oranı 

(%) 
85-100 4 5.2 5.219 9.8 

101-200 16 20.8 16.487 31.1 
201-300 12 15.6 13.614 25.6 
301-400 14 18.2 8.105 15.3 
401-500 6 7.8 2.911 5.5 
501-600 8 10.4 2.016 3.8 
601-700 2 2.6 445 0.8 
701-800 5 6.5 1.356 2.6 
801-900 10 11.8 2.925 5.5 
TOPLAM 77 100 53.078 100 

 
İznik Depresyonu’ndaki köylerin yükselti kademelerine göre dağılışında 

dikkati çeken ilk nokta, köylerin tamamının 85 m. ile 900 m. arasında yükselti 

değerine sahip sahalarda kurulmuş olmasıdır. Dolayısıyle inceleme alanımızda, 

yüksekliği 900 m.’den fazla olan kesimlerde köy bulunmamaktadır. Diğer taraftan 

köylerin yükselti kademeleri arasında dengeli olarak dağılmadığı açık bir şekilde 

görülmektedir. Nitekim tablo 44’te görüldüğü gibi 46 köy, diğer bir ifadeyle havzadaki 

köylerin % 59.8’i, İznik Gölü’nün seviyesi olan 85 m. ila 400 m. yükselti kademesi 

arasında bulunmaktadır. Ancak buradaki esas önemli nokta, belirtilen yükselti 

kademeleri arasında kurulmuş olan köylerdeki nüfusun, havza genelindeki kır 
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nüfusu içinde oldukça yüksek bir paya sahip olmasıdır. Nitekim, kırsal nüfusun % 

81.8’i, 85 ila 400 m. arasındaki 315 m.’lik bir yükselti aralığında yaşamaktadır. Bu 

yükselti aralığında kurulan köyler, ova tabanları veya taraça düzlükleri üzerindeki 

zirai potansiyeli yüksek arazilerde, genellikle entansif ziraat yapmaktadırlar. Böylece 

söz konusu köyler, havza genelindeki köy nüfus ortalamalarının çok üzerinde nüfusa 

sahip bulunmaktadırlar.  

Yüksekliği 400 m.’den daha fazla olan sahalarda kurulmuş köy sayısı 31’dir.  

Başka bir ifadeyle havzadaki köylerin yaklaşık %40’ı, 400 ila 900 m. arasında 

yükseltiye sahip sahalarda yer almaktadır. İznik Depresyonu’nun plato ve dağlık 

kesimlerine karşılık gelen bu sahalarda tarımsal olanaklar daha sınırlıdır. Dolayısıyle 

bu sahada kurulmuş olan köylerin barındırabileceği nüfus miktarı daha düşüktür. 

Nitekim, belirtilen kesimlerde yer alan köylerin sahip olduğu nüfus miktarı, havzadaki 

toplam kırsal nüfusun sadece %18.2’sini meydana getirmektedir. Sonuç itibariyle, 

İznik Depresyonu bir bütün olarak ele alındığında, gerek köylerin gerekse bu 

köylerin barındırdığı nüfusun, yükselti kademlerine göre dağılışında bir dengesizliğin 

mevcut olduğu; yükseltinin artışına bağlı olarak köy sayısında ve köylerin nüfus 

miktarlarında bir azalmanın söz konusu olduğu ortaya çıkmaktadır. (Şekil 52) 

 

2.3.1.1.2.3.5. Yerleşme adlarına göre köyler 
Yer adlarının, bir sahanın coğrafi, tarihi, ekonomik ve sosyal karakterini 

tanıma ve tanıtmadaki rolü (Alagöz,1984:11) göz önüne alınarak, çalışmamızın bu 

kısmında, İznik Depresyonu’ndaki yerleşmelerin isimleri irdelenmiştir. Bu bağlamda, 

inceleme alanımızdaki yerleşmelerin isimlendirilmesinde hidrografya, bitki örtüsü, 

topoğrafya, hayvan türleri, ekonomik faaliyetler, göçler, boylar ve önemli şahsiyetler 

gibi çeşitli faktörler etkili olduğu saptanmıştır.  

Ülkemiz genelinde yerleşmelerin isimlendirilmesinde önemli bir unsur olan 

topografik özellikler, inceleme alanımızdaki köylerin isimleri söz konusu olduğunda 

belirgin bir etkiye sahip değildir. Nitekim İznik Depresyonu’nda günümüz itibariyle 

sadece iki köy, ismini kurulduğu çevrenin topoğrafya özellilerinden almaktadır. Bu  

köylerden Bayırköy, Gürle ve Avdan Dağlarını birbirinden ayıran ve göle doğru akış 

gösteren Sölöz Deresi’nin açmış olduğu boğaz niteliğindeki bir vadinin doğu 

yamacında kurulmuştur. Dolayısıyle köyün kurulduğu kesim, hem kuzeye hem de 

batıya doğru eğimlidir ve köy kuruluş yerinin bu özelliğinden dolayı Bayırköy ismini 

almıştır. Bu konudaki bir diğer örnek olan Boyunkaya Köyü ise, Karadin Oluğu’nun 
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kuzeyindeki dağlık sahanın sırt kısmında, yükseltinin nispeten azaldığı boyun 

noktasında kurulmuş olduğundan bu ismi almıştır.  

Doğal bitki örtüsü ve çeşitli bitki türleri, köylere ad verme konusunda 

kullanılan unsurlardandır. İnceleme alanımızın sahip olduğu elverişli iklim ve toprak 

koşulları, zengin bir bitki örtüsü meydana getirmiştir. Böylece birçok köye, 

çevresindeki bitki türlerinden esinlenerek isim verilmiştir. Çamdibi, Çamoluk, 

Çamluboğaz (Kutluca) ve Çiçekli (Gülistan) köyleri, adlarını çeşitli bitki veya bitki 

topluluklarından almışlardır. Bu isimlerden, köylerin kurulduğu sahanın geçmişte 

büyük ölçüde ormanlarla kaplı olduğu anlaşılmaktadır. Ancak, Çamluboğaz 

(Kutluca) hariç, söz konusu yerleşmelerin çevresindeki doğal bitki örtüsü büyük 

ölçüde tahrip edilmiş ve bu sahalar tarım arazileri haline dönüştürülmüştür.  

İznik Gölü Havzası’ndaki köylerin isimlendirilmesinde, köyün kurulduğu 

arazinin sahibi olan, kuruluşunu sağlayan veya kuruluşunda yardımcı olan kişilerin 

adları en önemli etken olmuştur. Nitekim köyler isimlerinin kaynağına göre 

sınıflandırıldığında, adını şahıslardan alanlar, sayısal olarak en büyük grubu 

meydana getirmektedirler: Cihanköy, Dırazali, Gürmüzlü, Hacıosman, Hamzalı, 

Heceler (Eceler), İhsaniye, Karadin, Çandarlı, Oğulpaşa, Keramet, Mahmudiye, 

Mecidiye, Mustafalı, Nüzhetiye, Orhaniye, Osmaniye, Ömerli, Sölöz, Yenisölöz, 

Şerefiye ve Yenişerefiye köylerinin isimleri şahıslara dayanmaktadır. Bu köylerin 

önemli bir bölümü 1880’li yıllarda inceleme alanımıza gelen göçmenlerce kurulmuş 

ve o dönemde köyün ileri gelenlerinin ya da köyün kurulduğu sahadaki büyük arazi 

sahiplerinin isimleriyle anılmışlardır. Bunun yanı sıra, isminin kökeni çok eski 

dönemlere kadar dayanan köyler de bulunmaktadır. Örneğin Sölöz isminin kaynağı 

Helenistik döneme kadar gitmektedir.2 Karadin (Karatekin) Köyü’nün bu ismi alması, 

İznik’in Osmanlıların eline geçmesinden önceki tarihlere dayanmaktadır. Osman 

Gazi İznik şehrini kuşatmak için, bugünkü Karadin köyünün bulunduğu yerde bir kale 

yaptırmıştır. Bu kalenin kumandanı, Kara Tekin adlı şahıs olduğu için köy Karatekin 

ismini almış, sonraki yıllarda bu isim değişerek Karadin haline gelmiştir. İnceleme 

                                                 
2 Bugünkü Sölöz yerleşmesinin bulunduğu sahada, Bizans döneminde “Phythopolis” kenti 

yer almaktaydı. Bu dönemde meydana gelen bir olayın ardından, köyün yakınından geçen 

dereye Solois (Sölöz) adı verilmiştir. Daha sonra buradaki akarsuyun batısında kurulmuş 

olan köy de aynı ismi almıştır.    
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alanımızın kuzeydoğusunda bulunan Çandarlı köyü ise bu ismi, Çandarlı Halil 

Paşa’nın vakıf köyü olması sebebiyle almıştır.    

İznik Depresyonu’ndaki bazı köyler adlarını, şahıs ismiyle köyün kurulduğu 

sahanın coğrafi özelliklerinin etkisini yansıtan bir başka ismin birleşmesi sonucunda 

almışlardır. Örneğin Paşayayla köyünün bu adı alması, köyün kurulduğu arazinin 19. 

yüzyılda Yenişehir ayanı olan Ethem Paşa’ya ait olmasıyla ilgiliyken, Sadrazam 

Sölözlü Şehit Ali Paşa’nın vakıf köyü Paşapınar için de benzer durum geçerlidir 

(Kaplanoğlu, 2001: 238). Diğer taraftan, bu köylerin isimlerindeki “yayla” ve “pınar” 

sözcükleri köyün kurulduğu sahanın coğrafi karakterini yansıtır. Zira, Paşayayla 

köyü yayla karakteri taşıyan yüksek bir sahada kurulmuş iken, Paşapınar köyünün 

yakınında ise güçlü su kaynağının varlığı dikkate çekmektedir.  

Bilindiği gibi su kaynakları yerleşmeler için her dönemde büyük bir öneme 

sahip olmuştur. Bu nedenle yerleşim yerlerinin seçiminde, suyun bol olduğu kesimler 

daima tercih edilmiştir. İnceleme alanımızda dere, pınar ve göl gibi hidrografik 

unsurlar, köylerin isimlerinde yer almış ve bu isimler günümüze kadar ulaşmıştır. 

Örneğin İznik Gölü’nün güneybatısında kurulan Gölyaka köyü, bu ismi göl kıyısında 

bulunduğu için almıştır. Dereköy ve Hisardere köyleriyle Elmalı Köyü’ne bağlı 

Özekdere Mahallesi isimlerini yakınlarında bulunan akarsuların etkisiyle almışlardır. 

Bu yerleşmelerden Dereköy, Çınarlık Dere’nin vadisinde; Hisardere köyü Küçükköy 

Deresi’nin vadisinde ve Özekdere Mahallesi ise Karasu Deresi’ne kuzeybatıdan 

karışan bir akarsu vadisinin yamacında kurulmuştur. Karsak köyünün adı ise 

Ermenice’de “küçük dere” anlamına gelmektedir (Kaplanoğlu,2001:174) ve köy 

bugün aynı isimli akarsuyun vadisinde yer almaktadır. Ayrıca, isimlerini yakın 

çevrelerindeki güçlü kaynaklardan alan Kaynarca, Kıblepınar, Paşapınar ve 

Akçapınar köyleri, hidrografik unsurların yerleşmelerin isimlendirilmesi üzerindeki 

etkisini göstermeleri bakımından tipik örnekleri meydana getirirler.  

Yerleşmelerin veya mevkilerin isimlendirilmesinde kullanılan bir diğer faktör, 

yakın çevrenin litolojik özelliklerdir. İznik Gölü çevresinde, günümüzdeki yerleşme 

isimlerine göre sadece bir köy, ismini litolojik özelliklere bağlı olarak almıştır. Karadin 

oluğunun kuzeyinde yer alan ve bugün tamamen Kaynarca Köyü’ne taşınmış olan 

Alakaya köyü, adını kuzeydoğusunda mostra veren Jura kireçtaşından almıştır. Zira 

buradaki kireçtaşı mostrası, çevreden bakıldığı zaman açık renkli oluşundan dolayı 

fark edilmektedir. 



 206

İnceleme alanımızdaki bazı köylerin isimleri ise, yetiştirilen tarım 

ürünlerinden esinlenerek verilmiştir. Çeltikçi (Akköy), Fındıcak, Fındıklı ve Dutluca 

bu grup içinde bulunan köyleri meydana getirmektedir. 1880’li yıllarda Balkanlardan 

gelen göçmenlerce kurulan Fındıklı ve Fındıcak köylerinde günümüz itibariyle fındık 

üretimi yok denecek kadar azdır. Ancak adı geçen köylerin kuruluş dönemlerinde, 

çevrelerinde yaygın bir şekilde fındık ağaçları bulunduğu için bu ismi almışlardır. 

Bilindiği gibi dut yetiştiriciliği ipekböcekçiliği açısından büyük bir öneme 

arzetmektedir ve bu faaliyet 30 yıl öncesine kadar, özellikle inceleme alanımızın 

güney kesimlerinde yaygın bir şekilde sürdürülmekteydi. İznik Gölü’nün güneyinde 

yer alan Dutluca köyü, geçmişte ipekböcekçiliğinin yaygın olarak yapıldığı 

yerleşmelerdendir ve köyün adı bu meyve ağacından etkilenerek verilmiştir. 

Orhangazi Ovasının batı kenarında kurulmuş olan Çeltikçi Köyü ise adını, bu 

sahada ziraatı yapılan çeltikten almıştır.   

Ülkemizdeki yaygın köy isimlerinden olan ve ulaşımla ilgili özelliklerden 

kaynaklanana “Derbent” ismine araştırma sahamızda da rastlanmaktadır. Bu 

sözcük, geçit ve boğaz anlamı taşımaktadır3. Ancak araştırma sahamızdaki Derbent  

köyünün kurulduğu yer morfolojik olarak boğaz özelliği göstermez, bir yol üzerinde 

yer aldığı için, geçit niteliği taşır ve ismi buradan gelmiştir. Bu köy, Roma 

döneminden beri kullanılan İznik-Yenişehir karayolu üzerinde, yolu güven altına 

almak amacıyla kurulmuştur.  

Araştırma sahamızdaki köylerden Üreğil, Yörükler ve Bayındır isimlerini Türk 

oymak veya boylarından almıştır. Bunlardan Üreğil ve Bayındır (Mamure) köylerinin 

isimleri Oğuz boylarına dayanmaktadır (Göney,1970:280). İznik Gölü’nün 

kuzeybatısında yer alan Üreğil köyünün kuruluşu XVI. yüzyıl öncesine kadar 

giderken (Kaplanoğlu,2001:282), İznik-Karamürsel yolu üzerinde yer alan Bayındır 

köyü, 1880’li yıllarda Bulgaristan’dan gelen göçmenlerce kurulmuştur. Ancak bu 

göçmenler büyük bir olasılıkla Oğuz boyundandır. Diğer taraftan, göçebe bir Türk 

boyu olarak bilinen “Yörükler” adıyla, İznik Gölü’nün kuzeydoğusunda bir köy yer 

almaktadır. Bu köyün kuruluşu ise XVI. yüzyıl öncesine dayanmaktadır.  

Bazı köylerin isimlendirilmesinde dini unsurlardan faydalanılmıştır. İznik 

Gölü’nün güneydoğusunda bulunan Hocaköy bu nitelikteki köylere örnek 

oluşturmaktadır. Ayrıca, inceleme alanımızın güneydoğu kesiminde yer alan 

                                                 
3 Türkçe Sözlük, Cilt I, Türk Dil Kurumu.  
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Kıblepınar köyü benzer bir örnek meydana getirmektedir. Köyün bu ismi almasında 

hidrografik unsurla birlikte dini özelliklerin de etkili olduğu görülmektedir. 

İnceleme alanımızdaki bazı köylerin isimleri yabancı kökenli olup, değişerek 

günümüze kadar gelmiştir. Örneğin, Gürle köyünün adı eski kayıtlarda Görele olarak 

geçmektedir. Bir dönem Cenevizlerin hakimiyetinde kalmış olan köyün adı, İtalyanca 

Coralla kelimesinden gelmiş olabilir (Kaplanoğlu,2001:125). İsmini yabancı kökenli 

sözcüklerden alan yerleşmelere bir diğer örnek Müşküre (Demirışık) Köyü’dür. Bu 

köyün kurulmuş olduğu kesimde Bizans döneminde Moskoura adlı bir yerleşmenin 

bulunduğu bilinmektedir. Dolayısıyle bu yerleşmenin isminin zamanla değişerek 

Müşküre halini aldığı anlaşılıyor.   

 

2.3.1.1.2.3.6. Geçim kaynaklarına göre köyler 
 İznik Depresyonu’ndaki en önemli geçim kaynağı şüphesiz tarımsal 

faaliyetlerdir. Bununla birlikte, havzanın kenar kısımlarındaki bazı köylerde 

hayvancılık ve ormancılık tarımsal faaliyetlerin önüne geçmektedir. İnceleme 

alanımızda yer alan köylerin birincil geçim kaynaklarını gösteren Şekil 53 gözden 

geçirildiğinde, saha genelinde hakim ekonomik faaliyetin zeytin yetiştiriciliği olduğu 

açık bir şekilde görülmektedir. Aslında meyve yetiştiriciliği grubunda yer alması 

gereken zeytincilik, İznik Depresyonu’nda çok önemli bir yere sahip bulunduğu için 

ayrı bir grup altında ele alınmıştır. Gerçekten başta İznik, Çakırca ve Orhangazi 

ovaları olmak üzere, inceleme alanımızdaki en verimli tarım arazileri zeytin 

yetiştiriciliğine ayrılmış durumdadır. Bu ürünün en önemli geçim kaynağı olduğu köy 

sayısı 38 olup, bu rakam toplam köy sayısının (77) yarısına yaklaşmaktadır.  

 Zeytincilik faaliyetinden sonra ikinci sırayı meyve yetiştiriciliğinin yapıldığı 

köyler almaktadır. İznik Depresyonu’nun özellikle güneydoğu kesiminde yer alan, 

Şerefiye, Çamoluk, Nüzhetiye, ve Yenişerefiye köylerinde; Karadin oluğunda yer 

alan Kaynarca ve Karadin köylerinde en önemli ekonomik faaliyet meyveciliktir. Bu 

köylerde meyvecilik ile birlikte sebze yetiştiriciliği ve iklimin elverişli olduğu, korunaklı 

kesimlerde zeytin yetiştiricililiği de yapılmaktadır. 

 İnceleme alanımızdaki köyler, temel geçim kaynakları bakımından ele 

alındıklarında bir diğer grubu, sebze yetiştiriciliğinin egemen olduğu köyler meydana 

getirmektedir. Bu köylerin büyük bölümü Karadin Oluğu’nun doğu bölümünde 

sıralanmışladır. Ayrıca, İznik Gölü’nün batısında yer alan Örnekköy ile inceleme 
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alanımızın güneybatısında bulunan Güvenli köyü de sebze yetiştiriciliğinin önem 

kazandığı yerleşmelerdir.  

Burada dikkat çekici bir nokta, Karadin oluğunun doğu kesiminde sebzecilikle 

geçinen köylerin büyük kısmının, yer değiştiren ya da daha önce yüksek kesimlerde 

iken oluk tabanına doğru taşınan köyler olmasıdır. Hisarcık, Oğulpaşa ve Akçapınar 

köyleri oluk çevresindeki yüksek kesimlerde kurulmuş olmalarına karşın, son 35 yılı 

kapsayan sürede aşama aşama daha alçakta yer alan ve önceleri mahalleleri 

durumundaki yerleşim birimlere taşınmışladır. Böylece belirtilen köylerin geçim 

kaynaklarında da bir farklılaşma meydana gelmiştir. Yüksekte yer alan bu köylerde 

temel geçim kaynakları önceleri hayvancılık ve tahıl üretimi iken, aşağı kesimdeki  

mahallerine taşındıktan sonra sebze yetiştiriciliği en önemli faaliyet haline gelmiştir.  

 Köylerin bir bölümünde ise birincil geçim kaynağını hayvancılık meydana 

getirmektedir. İnceleme alanımızın kuzeydoğu kesiminde yer alan, Hacıosman, 

Çandarlı, Sansarak ve İhsaniye köyleriyle yukarıdaki paragrafta değindiğimiz, artık 

aşağı kesimlere taşınmış olan ama geçmişte temel faaliyetlerinin hayvancılık olduğu 

Hisarcık ve Sarıyazı köyleri bu kategoride yer almaktadırlar. Ormancılığın 

hayvancılık faaliyetini destekleyici bir faaliyet olarak sürdürüldüğü bu köylerin 

kurulduğu yerler, incelme alanımızın yüksek kısımlarına tekabül ettiğinden tarımsal 

faaliyetler geri planda kalmıştır. 

 İznik Depresyonu’ndaki köylerin geçim kaynaklarından bir diğeri de 

Ormancılıktır. Özellikle doğal bitki örtüsünün büyük oranda varlığını sürdürdüğü 

inceleme alanımızın kuzeydoğu ve güneybatı kesimindeki birkaç köyün temel geçim 

kaynağını ormancılık meydana getirmektedir. Bu köyler, İznik Depresyonu’nun 

kuzeydoğusundaki Kutluca, Kırıntı ve Osmaniye köyleriyle, Orhangazi’nin 

batısındaki dağlık sahada kurulmuş olan Hamzalı Köyü’dür. Bu köylerde 

ormancılığın yanında hayvancılık ve ziraat faaliyeti de sürdürülmektedir.  

 İnceleme alanımızın batısında bulunan Gürle ve Gedelek köyleri ise farklı bir 

özellik göstermektedirler. Bunlardan Gürle köyünün birincil geçim kaynağı çeltik 

üretimidir. Bu köyde yaşayanlar, İznik Gölü’nün batsında yer alan ve zeytin 

yetiştiriciliğine uygun olmayan, taban suyu yüksek sahada çeltik üretimi 

yapmaktadırlar. Gedelek köyünde ise temel geçim kaynağı turşu üretimidir. Bu köy 

Türkiye’deki en önemli turşu üretim merkezlerinden biri durumundadır. Batısındaki 

kalkerli sahanın varlığına bağlı olarak yeraltına sızan sular, yamaçta kurulmuş olan 

bu köyün zengin su kaynaklarına sahip olmasını sağlamıştır. Turşu üretimi için 
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hayati derecede önemi bulunan suyun bu sahada bol olmasından dolayı, gıda 

sanayii sektörünün bir alt kolu durumundaki turşuculuk, Gedelek’te başlıca geçim 

kaynağı haline gelmiştir. Köy bu karakteri itibariyle ülkemizde özgün bir örnek 

oluşturmaktadır. 

 

2.3.1.2. Kır Meskenleri 
 Meskenler yapı malzemesi, şekli ve çeşitli kısımların düzenlenme tarzıyla 

içinde yer aldığı coğrafi şartların etkisini taşıyan ve bu etkiyi yansıtan unsurlardır 

(Tanoğlu,1969:214). Gerçekten, meskenlerin biçimlenmesinde ve çeşitlilik 

kazanmasında; jeolojik ve litolojik özellikler, topoğrafya şartları, iklim ve bitki örtüsü 

gibi doğal çevre faktörleri temel rolü oynamaktadır. Bu coğrafi şartların yanında 

meskenlerin şekli ve özellikleri; insanların faaliyetlerine, kültürlerine, sosyo-

ekonomik şartlarına, istek ve gereksinimlerine göre de farklılık kazanmaktadır. 

Böylece çevre şartlarıyla insan ve faaliyetlerinin eseri sayılan meskenler 

(Tunçdilek,1967:51),  yalnızca birbirinden farklı özellikler gösteren mekan parçaları 

arasında değil, homojen karakter taşıyan çok küçük alanlarda, hatta aynı yerleşme 

ünitesinde dahi farklı tip ve özellikler gösterebilmektedirler (Sergün,1986:95).   

 İznik Depresyonu’nda ovalardan yüksekteki platolara ve dağlık sahaya doğru 

değişen fiziki ve ekonomik şartlara bağlı olarak, meskenlerin şekil ve 

fonksiyonlarında farklılıklar ortaya çıkmaktadır. İnceleme alanımızdaki kır 

meskenlerinin inşasında kerpiç, tuğla, ahşap ve taş değişen oranlarda 

kullanılmaktadır. Ancak bu malzemelerden hiç biri meskenin yapımında tek başına 

yeterli olmamaktadır ve iki ya da daha fazla malzeme bir arada kullanılmaktadır. 

Diğer bir ifadeyle, sadece taşla, sadece kerpiçle veya sadece ahşapla inşa edilmiş 

bir mesken söz konusu değildir ve bu malzemelerden en az ikisi, aynı meskende 

birlikte kullanılmaktadırlar. Örneğin kerpiç meskenlerde duvarın dayanıklılığını 

artırmak için ahşap iskeletten faydalanılırken, kerpicin nemden zarar görmesini 

engellemek amacıyla yapının temel kısmında taş kullanılmaktadır. Taş meskenlerde 

çatı kısmının yapımında ahşap kullanılmakta, ahşap meskenlerde ise, ahşabın 

çürümesini önlemek amacıyla yine temel kısımlarda taş kullanılmaktadır.  

 İnceleme alanımızdaki meskenlerin çok büyük bir bölümü bir ve iki katlıdır. 

Bu meskenlerin oranı sırasıyla % 53 ve % 40.9 iken, üç katlı meskenler % 5.3, kat 

sayısı dört ve daha fazla olan meskenler ise % 0.9’luk bir paya sahip 

bulunmaktadırlar (Bursa İli Köy Envanteri, 1997:13). Tek ve iki katlı meskenlere 
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inceleme alanımızın her kesiminde rastlamak mümkündür. Üç ve dört katlı 

meskenler ise daha çok ova kenarında yer alan köylerde, yani gelir düzeyi nispeten 

yüksek olan sahalarda inşa edilmişlerdir. Söz konusu meskenlerin bir bölümü karkas 

sistemiyle inşa edilmişlerdir ve İznik Gölü'nün güneyindeki Paşapınar, Sölöz, Narlıca 

ve Gürle köylerinde yer alırlar. Betonarme tarzında inşa edilmiş olan üç ve dört katlı 

meskenler ise gelir düzeyi yüksek olan ova köylerinde yoğunluk kazanmaktadırlar.  

 

2.3.1.2.1. Yapı malzemesi  
Mesken yapımında kullanılan malzemeler konusuna geçmeden önce, bir 

noktayı açıklığa kavuşturmak gerekmektedir. İnceleme alanımızda, ulaşım 

olanaklarındaki ilerlemeler, taşıma araçlarının sayılarının ve kapasitelerinin artması 

ve bölge sakinlerinin sosyo-ekonomik koşullarında meydana gelen gelişmeler, 

meskenlerin yapımında kullanılan malzemenin temininde çevrenin etkisini büyük 

ölçüde zayıflatmıştır. (Foto 40) Artık İznik Depresyonu’ndaki hemen her köyde, yeni 

bir meskenin yapımında çimento, tuğla, kireç, demir vb. malzemeler kullanılmakta ve 

bunlar civardaki kentsel merkezlerden sağlanmaktadır. Böylece, şehirlerde görmeye 

alıştığımız betonarme tarzındaki meskenler, kırsal yerleşmelerde de hakimiyet 

kazanmakta, buna karşılık coğrafi çevrenin kır meskenleri üzerindeki etkisi büyük 

ölçüde sınırlanmaktadır.   
 Yapı malzemesinin temininde ve meskenlerinin inşa tarzında görülen bu 

değişim, özellikle ileri tarım yöntemlerinin uygulandığı köylerde daha hızlı bir şekilde 

gerçekleşmekle birlikte, inceleme alanımızdaki bütün kır yerleşmelerinde kendini 

göstermektedir. Nitekim, gerek arazi çalışmaları sırasında yaptığımız gözlemler, 

gerekse 1997 yılına ait Bursa köy envanterinden elde ettiğimiz istatistikler, İznik 

Depresyonu’nda meskenlerin yapımında tuğlanın en fazla kullanılan yapı malzemesi 

haline geldiğini ortaya koymaktadır (Bursa İli Köy Envanteri, 1997:11). Buna göre, 

inceleme alanımızdaki kır meskenlerinin % 38.3’ünde yapı malzemesi olarak tuğla 

kullanılmıştır ve bu oran yukarıda belirttiğimiz nedenlerden dolayı giderek 

yükselmektedir. Tuğlanın yapı malzemesi olarak kullanıldığı meskenlerin en dikkate 

değer özelliği genellikle betonarme tarzında inşa edilmiş olmalarıdır. Sayıları az 

olmakla birlikte, karkas sistemiyle inşa edilmiş olan meskenlerde de tuğla 

kullanılmıştır. Ancak, burada konu ele alınırken, çevrenin etkisini yansıtan 

meskenleri, yani coğrafyayı ilgilendirenlerini seçmeye özen gösterdik.  
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 İznik Depresyonu’ndaki meskenler, inşa malzemesi bakımından ele 

alındıklarında, tuğladan sonra en fazla kullanılan yapı malzemesinin kerpiç olduğu 

görülmektedir. Kır meskenlerinin % 34.4’ünde yapı malzemesi olarak kerpiç 

kullanılmıştır. Kerpiç, yalıtım özelliğinin yüksek olmasından dolayı, kış aylarında 

meskenlerin fazla soğumasını engellerken, sıcak yaz günlerinde ise meskenin iç 

kısımlarının dışarıya göre daha serin olmasını sağlamaktadır. Diğer taraftan, 

yerleşme konusunda da ayrıntılı olarak değinildiği gibi, inceleme alanımızdaki 

köylerin büyük kısmı, merkezi kısımdaki ovaların çevresinde; birikinti konilerinin 

üzerinde veya hemen gerisinde ya da alüviyal vadi tabanlarının kenar kısımlarında 

kurulmuştur. Dolayısıyle bu yerleşmelerin çevresinde en çok bulunan malzeme, 

kerpiç yapımına son derece elverişli durumdaki alüvyondur. Böylece çevreden 

kolayca temin edilen toprak, kerpiç yapımında kullanılmak suretiyle, meskenlerin 

inşasında önemli bir rol oynamıştır. 

 Bir diğer yapı malzemesi olan ahşap, karkas sistemiyle inşa edilmiş 

meskenlerde, kerpiç meskenlerde ve taş meskenlerde değişen ölçülerde 

kullanılmıştır.  Ancak ahşabın meskenlerde ana yapı malzemesi olarak kullanımı, 

düşük seviyelerdedir. Ormanların çok sınırlı sahalarda varlığını sürdürebilmesi bu 

malzemenin teminini güçleştirirken, sosyo-ekonomik gelişmeler ve ulaşım 

olanaklarındaki ilerlemeler nedeniyle, farklı yapı malzemelerinin kolayca elde 

edilebilmesi da ahşap kullanımında gerilemeye yol açmaktadır. Böylece ahşabın 

ana malzeme olarak kullanımıyla inşa edilmiş kır meskenleri sınırlı sahalarda 

kendini göstermektedir. İnceleme alanımızın kuzeydoğusundaki Hacıosman, Elmalı, 

Kırıntı ve Kutluca köyleriyle, İznik Gölü’nün güneyindeki Gürle-Avdan dağlarının 

kuzey eteklerinde kurulmuş olan Paşapınar, Karsak, Heceler ve Gürle köylerinde, 

meskenlerin inşasında ahşap malzeme yoğun bir şekilde kullanılmıştır. Bitki örtüsü 

konusunda da ifade edildiği gibi belirtilen kesimler, orman örtüsünün geniş alanlarda 

devamlılık gösterdiği sahalara karşılık gelmektedir. Dolayısıyle, yakın çevreden ve 

nispeten kolaylıkla temin edilen malzemeden faydalanma prensibi bu kesimlerde de 

geçerliliğini korumuştur.   

 İnceleme alanımızdaki meskenlerin yapımında taşın kullanımı tuğla, kerpiç 

ve ahşaba göre daha sınırlıdır. Aslında, taş hemen her meskende belli ölçülerde 

kullanılmıştır. Nemden etkilenmeyen ve taşıma gücü kerpice göre çok daha yüksek 

olan taş, hem kerpiç meskenlerde hem de ahşap meskenlerde yardımcı malzeme 

olarak kullanılmaktadır. Ancak, ana malzeme olarak taş kullanımı pek yaygın 
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değildir. İznik Depresyonu’ndaki kır meskenlerinin sadece % 7.3’ü, ana yapı 

malzemesi olarak taşın kullanılmasıyla inşa edilmiştir. Bu durumun temel sebebi, 

taşın diğer yapı malzemelerine göre daha zor temin edilmesidir. İznik 

Depresyonu’nda taşın en fazla kullanıldığı kesimler, özellikle kuzey ve 

kuzeydoğu’daki dağlık sahalara karşılık gelmektedir. Örneğin Süleymaniye, 

Osmaniye ve İhsaniye köylerinde taş kullanılarak inşa edilmiş olan meskenlerin 

sayısı hayli fazladır.  

 

2.3.1.2.2. İnşa şekillerine göre mesken tipleri 
Karkas Meskenler: İznik Depresyonu’nda yer alan kır meskenlerinin en yaygın 

tipini, ahşap ve kerpicin bir arada kullanıldığı, karkas sistemiyle inşa edilmiş olan 

meskenler meydana getirmektedir. Genellikle iki veya üç katlı olan karkas 

meskenlere inceleme alanımızın hemen hemen her kesiminde rastlamak 

mümkündür. Bu meskenler, ahşabın yanında kerpiç, tuğla veya taş kullanılarak inşa 

edilmişleridir. (Foto 34)  Ancak en çok karşılaşılan karkas mesken tipi, ahşap ve 

kerpicin bir arada kullanılmasıyla inşa edilmiş olanlarıdır. Ahşap ve kerpiç 

malzemeyle inşa edilen karkas meskenlerde, kereste haline getirilmiş olan ahşap 

malzeme kullanılarak, öncelikle ahşap örgü sistemi meydana getirilir. Daha sonra 

boşluklar kerpiç malzeme yardımıyla  kapatılır ve meskenin duvarları yapılmış olur. 

Bu meskenlerde duvarların iç yüzeyleri genellikle çamur malzeme kullanılarak 

sıvanırken, dış yüzeyleri sıvasızdır.   

 Bilindiği gibi kerpiç, nemden çabuk zarar gören bir yapı maddesidir. Bundan 

dolayı, özellikle taban suyu yüksek olan sahalarda ve taşkın riskinin bulunduğu vadi 

boylarında, nemden etkilenmeyen ve üzerindeki kütleyi taşıyıcı özelliği daha yüksek 

olan taş malzeme kullanımı önem kazanmaktadır. Böylece tek katlı karkas 

meskenlerde temelden başlayarak yaklaşık 1-1.5 m. yüksekliğe kadar taş 

kullanılırken, iki katlı veya üç katlı meskenlerde alt kat tamamen taştan inşa 

edilmektedir. Bazı meskenlerde ise ahşap iskelet arasındaki dolgu malzemesi olarak 

tamamen taş kullanılmıştır. Örneğin Akharırm köyünde yer alan ve günümüzde artık 

kullanılmayan bir mesken, çeşitli boyutlardaki traverten bloklarının ahşap iskeletin 

içine yerleştirilmesiyle meydana getirilmiştir. (Foto 35) Harç kullanmaksızın, üst üste 

ve yan yana getirilen traverten parçalarından inşa edilen bu meskenlerin benzerleri, 

ülkemizin başka bölgelerinde de görülmektedir (Göney, 1967:128).  
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Foto 34: Ahşap, taş, kerpiç ve tuğlanın bir arada kullanılmasıyla inşa edilmiş bir 

mesken örneği. (Karsak köyü) Meskenin duvarları yaklaşık 40 cm. yüksekliğe kadar 

taşla örüldükten sonra, ahşap iskelet kurulmuş, aradaki boşluklar ise kerpiç ve 

tuğladan faydalanılarak doldurulmuştur.   

 
Foto 35: Ahşap iskeletin, kolay işlenen bir malzeme olan travertenle doldurularak 

inşa edilen bir meskenin duvarının yakından görünümü. (Akharım köyü) 
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 Gerek tek katlı gerekse çok katlı karkas meskenlerde iskeleti meydana 

getiren ahşap, değişen oranlarda kullanılmıştır. Ormanların geniş alanlar kapladığı 

kesimlerde yer alan karkas meskenlerde, örgü sistemi sık dokulu iken, eskiden beri 

orman örtüsünün zayıf olduğu sahalardaki meskenlerde daha seyrek bir örgü 

sistemi mevcuttur. (Foto 36) Bunun yanında, özellikle tek katlı karkas meskenlerde 

ahşap kullanımı daha düşük seviyelerdedir. 

 İznik Gölü’nün güneyinde yer alan Narlıca, Paşapınarı, Heceler, Sölöz, 

Yenisölöz köyleriyle, bu köylerin batısındaki Gürle ve Karsak köyleri, ahşabın yoğun 

bir şekilde kullanılmasıyla inşa edilmiş karkas meskenlerin en yaygın olduğu 

yerleşmelerdir. Dikkat edilirse bu yerleşmelerin tamamı, bugün dahi ormanların 

geniş alanlarda yayılış gösterdiği Gürle-Avdan dağlarının kuzeyinde yer 

almaktadırlar. Dolayısıyle bu meskenler ağacın bol olduğu kesimlerde yapılmışlardır. 

Özellikle yukarıda belirtilen yerleşmeler başta olmak üzere, inceleme alanımızın 

çeşitli kesimlerinde, tarihi değeri bulunan ve özgün mimariye sahip çok sayıda 

ahşap-karkas mesken mevcuttur. Günümüzden 100-120 yıl kadar giden dönemlerde 

inşa edilen ve genellikle 2-3 katlı olan bu meskenlerin en önemlisi Sölöz 

yerleşmesinde bulunmaktadır. (Foto 37) 19. yüzyılda inşa edilmiş olan bu yapı, 

Bizans mimari geleneğini yansıtan örneklerdendir. (Eyice, 1996:209)  

 Araştırma sahamızdaki karkas meskenlerin büyük kısmı artık 

kullanılmamaktadır. Bu evlerin yoğunluk kazandığı İznik Gölü’nün güneyinde kalan 

sahada, 35-40 yıl öncesine kadar ipekböcekçiliği yapılmaktaydı. Dolayısıyle 

meskenler genellikle bu faaliyetin sürdürülebileceği şekilde düzenlendiklerinden, 

ikinci veya üçüncü katlar kozaların kurutulduğu birim olarak kullanılmaktaydı. 

Günümüzde ipekböcekçiliği tamamen sona erdiğinden bu evlerin çok büyük bir 

bölümü terkedilmiş ve yıkılmaya yüz tutmuştur. Bununla birlikte sayıca az olsa da 

Paşapınar, Gürle, Sölöz ve Karsak köyleri başta olmak üzere, bazı köylerde bu 

meskenler halen kullanılmaktadır.  

Kerpiç Meskenler: Kil, mil ve balçığın saman ve otla karıştırılmasıyla elde edilen 

malzemenin, kalıplara dökülerek güneşte kurutulmuş şekli olan kerpiç, daha önce de 

ifade edildiği gibi İznik Depresyonu’nda tuğladan sonra en çok kullanılan yapı 

maddesidir. Kerpiç meskenler genellikle iki katlıdır. Ancak özellikle ahşap 

kullanımının sınırlı olduğu sahalardaki kerpiç meskenler tek katlı olarak inşa 

edilmişlerdir. Karkas meskenlerde olduğu gibi, kerpiç meskenlerde de yardımcı 

malzeme olarak taş kullanımı yaygındır. Tek katlı kerpiç meskenlerin temellerinde ve  
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Foto 36 A: Ahşap ve kerpiçten faydalanılarak inşa edilmiş olan bir meskenin genel 

görünümü (Dereköy) B: Aynı meskenin yakın plan görüntüsünden de anlaşılacağı 

üzere, ahşap iskelet oluşturulduktan sonra arada kalan boşluklar kerpiçlerle 

doldurularak mesken tamamlanmıştır. 

 
Foto 37: Bir asrı aşan yaşı ve inşa tarzıyla araştırma sahamızdaki en önemli 

yapılardan biri olan tarihi mesken. (Sölöz köyü)  
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duvarın yaklaşık 1 metrelik yüksekliğe kadar olan kısmında taş malzeme 

kullanılmaktadır. İki katlı kerpiç meskenlerde taş malzeme kullanımı daha fazladır ve 

bazı meskenlerin alt katının duvarları tamamen taş ve çamur malzeme kullanılarak 

örülmüştür. Bunun sebebi, daha önce de ifade edildiği üzere, taşın nemden zarar 

görmemesi ve taşıma gücünün daha yüksek olmasıdır. Diğer taraftan, ister tek katlı 

ister iki veya üç katlı olsun, kerpiç meskenler tamamında, değişen oranlarda ahşap 

malzeme kullanılmıştır. Ahşap, kerpiç duvarların daha sağlam ve dengeli olmasını 

sağlaması yanında, çatı yapımında da en önemli unsuru meydana getirmektedir. 

İnceleme alanımızda genel bir prensip olarak, bir kerpiç meskenin kat sayısı 

arttıkça, kullanılan ahşap malzeme miktarında da artış söz konusudur. 

 İznik Depresyonu’ndaki kerpiç meskenlerin duvar kalınlıkları 30-40 cm 

arasında değişmektedir. Duvarların dış etkenlerden zarar görmesini engellemek ve 

yalıtımı artırmak amacıyla, meskenin iç ve dış yüzeyleri çamurla sıvanmaktadır. 

Böylece zaten yalıtkanlığı iyi derecede olan kerpiçle inşa edilmiş ve çift taraftan 

sıvanmış duvarlar, kış aylarında meskenden ısı kaybını önlerken, sıcak yaz 

döneminde de meskenin iç kısımlarının daha serin olmasını sağlamaktadır.   

Ahşap Meskenler: İznik Depresyonu’nda ahşap meskenler konusunda dikkati 

çeken ilk nokta sınırlı sahalarda varlık göstermeleridir. Bu meskenler inceleme 

alanımızın kuzeydoğu kesiminde, Elmalı, Kırıntı, Kutluca, Hacıosman ve Çandarlı 

gibi orman içi köylerinde yaygındırlar. (Foto 38) XIX. yüzyılın sonlarında kurulan bu 

yerleşmelerin yer aldığı saha o dönemlerde tamamen ormanlarla kaplıydı. Bu 

durumun doğal sonucu olarak, çevrede en çok bulunan ve kolayca temin edilen 

ahşap, temel yapı malzemesi olmuştur. Saha günümüzde de, İznik Depresyonu’nda 

ormanların en geniş yayılışa sahip olduğu kesimleri meydana getirmektedir. Ancak, 

ahşap meskenlerin bu civarda yoğunluk kazanmasını, sadece bir sebebe 

bağlayarak açıklamak mümkün değildir. İnceleme alanımızın bu kesimlerinde 

yaşayanların gelir düzeyinin de dikkate alınması gerekmektedir. Bilindiği gibi 

ailelerin satın alma gücü yükseldikçe, uzak çevrelerden malzeme temini kolaylaşır. 

Oysa, Yer yer hayvancılık ve ormancılığın önem kazandığı bu kesimlerde, çevre 

şartları monokültür bir ziraata olanak sağlamaktadır ve bu nedenden dolayı halkın 

ekonomik düzeyi nispeten düşüktür. Bunun yanında, inceleme alanımızda şehir 

merkezlerine en uzak mesafede bulunan köyler de yine bu kesimde yer almaktadır. 
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Foto 38: A: Temel ekonomik faaliyetin hayvancılık olduğu bir mesken eklentisi. Oldukça özensiz bir şekilde inşa edilmiş olan 

meskenin alt katında küçükbaş hayvanlar barınırken, üst katta hayvanların yemi muhafaza edilmektedir. B: Aluç yaylasında bir 

mesken örneği. Tamamen ahşaptan inşa edilmiş olan bu meskenin alt katında büyükbaş hayvanlar barınırken, üst kat 

ikametgah alanı olarak kullanılmaktadır. C: Çatma tomruklarla yapılmış olan ve yakacak odunların muhafaza edildiği mesken 

eklentisi (Elmalı Köyü) D: Tamamen ahşap malzeme kullanılarak 1184’te inşa edilmiş olan Elmalı köyündeki tarihi bir cami.  
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Önceki yıllarda ulaşım koşullarındaki yetersizlikler de göz önünde 

bulundurulduğunda, belirtilen yerleşmelerin çevredeki şehirlerle olan ilişkilerinin 

sınırlı düzeyde kaldığı anlaşılmaktadır. Bütün bu nedenlerden dolayı, meskenler 

yakın çevreden sağlanan ahşabın kullanılmasıyla inşa edilmiştir.   

 İznik Gölü Havzası’ndaki ahşap meskenler genellikle dikdörtgen şekillidir. 

Söz konusu meskenlerde, ahşabın topraktaki nemden zarar görmesini engellemek 

amacıyla, temelden başlayarak bir ila bir buçuk metre yüksekliğe kadar çıkan taş 

duvarlar örülmekte, bunun üzerinde ise tomruk ve keresteden oluşan ahşap kısım 

yer almaktadır.  

Taş meskenler: Araştırma sahamızda taş meskenler, genellikle volkanik kayaçların 

aflöre ettiği ve taşın kolayca temin edilebildiği kesimlerde yaygınlık göstermektedir. 

Bu meskenlerin sayıları az olmakla birlikte, havzanın kuzey kesimindeki 

Süleymaniye, Osmaniye ve Gürmüzlü gibi köylerde görülmektedir. Taş 

meskenlerden az bir kısmı harç kullanılmadan inşa edilmişlerdir. (Foto 39) Ancak 

daha yakın zamanlarda inşa edilmiş olanlarda harç malzemesi olarak çimentodan 

faydalanılmıştır. Bu meskenlerin çatıları ise ahşap ve kiremidin bir arada 

kullanılmasıyla, beşik örtü tarzında inşa edilmiştir. Taş meskenlerin dış yüzeyleri 

genellikle sıvasız olmasına karşın, iç yüzeyler sıvası ve badanası yapılmış haldedir.   

 

 
Foto 39: Taşın esas yapı malzemesi biçiminde kullanılmasıyla inşa edilmiş olan ve 

küçükbaş hayvan barınağı şeklinde hizmet veren bir eklenti. (İhsaniye köyü)   
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Foto 40: Araştırma sahamızda, yapı malzemesi bakımından doğal çevrenin etkisini 

yansıtan kerpiç ve tuğlanın bir arada kullanılmasıyla inşa edilmiş meskenlerin 

yerini, örneklerini şehirlerde gördüğümüz betonarme yapılar almaya başlamıştır.
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2.3.1.2.3. Meskenlerin çatı tarzları 
 İnceleme alanımızdaki kır meskenlerinin çatıları, yapımlarında kullanılan 

malzeme bakımından ele alındıklarında çeşitliliğin bulunmadığı görülür. Çatıların 

tamamına yakını ahşap ve kiremidin bir arada kullanılmasıyla inşa edilmiştir. 

Çatıların iskelet kısmında ahşap kullanılırken, örtü malzemesini kiremit meydana 

getirmektedir. Saç kullanımı ise iyice azalmıştır.  

 İznik Depresyonu’ndaki kır meskenlerinin çatıları genellikle “çadır örtü” ve 

“beşik örtü” tarzında inşa edilmiştir. Aynı zamanda kırma örtü ismi de verilen çadır 

örtü iki yüzeyli iken, beşik örtü dört yüzeylidir. Her iki çatı sisteminde de duvarları 

nemden korumak amacıyla saçaklı bir yapı hakimdir. (Şekil 54)   

   

 
Şekil 54: İznik Depresyonu’ndaki kır meskenlerinin çatıları, beşik örtü (A) ve kırma 

(B) tarzında inşa edilmişlerdir ve her iki çatı tipinde de saçaklı yapı egemendir.  

 Saha genelinde yağış şartları açısından görülen farklılıklar, çatıların eğim 

dereceleri ve saçak genişlikleri üzerinde etkili olmuştur. Bu bakımdan alçak 

kesimlerde ve özellikle Karadin Oluğu çevresinde, yağış miktarının nispeten düşük 

olmasından dolayı çatıların eğimi daha az ve saçakları daha dardır. Buna karşın, 

İznik Depresyonu’nun özellikle kuzeydoğu kesimi başta olmak üzere, daha fazla 

yağış olan yüksek bölümlerindeki çatıların eğimi ve saçak genişlikleri fazladır. 

  

2.3.1.2.4. Meskenlerin bölümleri ve fonksiyonel yapıları 
 Bilindiği gibi kır meskenleri fonksiyonel bakımdan esas olarak iki ayrı 

bölümden oluşurlar. Bunlardan biri ev sakinlerinin oturma, dinlenme, yemek pişirme 

ve yeme yeri olup, meskenin ikametgah kısmını meydana getirir. Meskenin ikinci 

kısmı ise, yetiştirilen ürünlerin depolandığı ve çeşitli işlemlere tabi tutulduğu, 

hayvanların barındığı, çeşitli tarımsal araç ve gereçlerin saklandığı; depo, ambar, 

ahır, samanlık ve garaj gibi eklentilerden meydana gelir. Meskenlerin eklentileri, 
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ekonomik yapının gereklerine uyacak şekilde inşa edilirler. Böylece inceleme 

alanımızda ekonomik faaliyetlerin belki de en güzel yansıması, kır meskenlerinin 

eklentilerinde karşımıza çıkmaktadır. Gerçekten bir meskene kırsal karakter 

kazandıran en önemli unsur, sahip olduğu eklentilerdir. 

  İznik Depresyonu’ndaki kır meskenlerini bir bütün olarak ele aldığımızda, 

yürütülen ekonomik faaliyetlerden dolayı, değişik plan tiplerine sahip olduklarını ve 

depo, yağhane, ahır, samanlık, garaj gibi farklı eklentilerinin bulunduğunu 

görmekteyiz.   Örneğin havzadaki en önemli ekonomik faaliyet olan zeytinciliğin 

yapıldığı kesimlerdeki meskenlerde, eklenti genellikle alt katta bulunmaktadır. Bu 

eklentilerin bir bölümünde zeytinin salamura işlemine tabi tutulduğu havuzlar veya 

küpler yer alırken, bir bölümünde ise tarımsal araç ve gereçler muhafaza 

edilmektedir. Bunun yanında, zeytinyağı üretiminin gerçekleştirildiği kesimlerde ise 

eklentinin bir köşesinde bu işlem için ayrılmış ayrı bir bölüm bulunmaktadır. (Şekil 

55-B) 

 
Şekil 55: Paşapınar köyü’nde farklı dönemlerde inşa edilmiş iki farklı meskenin planı 

A- Eski mesken B- Yakın zamanlarda inşa edilmiş bir mesken. Ekonomik 

faaliyetlerdeki değişmeyle birlikte mesken tiplerinde meydana gelen farklılık açıkça 

görülmektedir.   
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 Günümüzde hayvancılığın önemi azalmış olmakla birlikte, yaklaşık 20 yıl 

öncesine kadar İznik Depresyonu’nda hemen her çiftçi ailesi, kendi ihtiyacını 

karşılamak amacıyla ya da ticari olarak hayvancılıkla uğraşmaktaydı. Adliye, Ağlan, 

Bereket, Akçapınar, Hacıosman, Oğullpaşa, Hisarcık, Elmalı, Sarıyazı ve Fındıklı 

gibi yerleşmelerde hayvancılık ekonomisinin egemenliğini gösteren pek çok mesken 

bulunmaktadır. Ancak, bu kesimlerde hayvancılık tek başına ailelerin geçimini 

sağlamasına yeterli olmadığı için, aynı zamanda tarımsal faaliyetler de hayvancılıkla 

birlikte yürütülmektedir. Dolayısıyle meskenlerin eklentileri de hem hayvancılığın 

hem de tarımsal faaliyetlerin gereklerini karşılayacak şekilde düzenlenmişlerdir.   

 

 
Şekil 56: Hayvancılık ve zeytin yetiştiriciliğinin birlikte yapıldığı ekonomik yapıya 

sahip sahadaki bir mesken örneği. (Karsak Köyü) 

 İki katlı olarak inşa edilmiş bu meskenin alt katında, zeytin küplerinin 

bulunduğu bir depo ile mutfak yer alırken, üst kat oturulan bölümü meydana 

getirmektedir. Hayvancılıkla ilgili eklentiler olan ahır ve samanlık ile kışlık odunun 

tutulduğu birimler ise birbirlerine bitişik olarak, evin birkaç metre yakınında 

konumlanmıştır. (Şekil 56) 
 Diğer taraftan inceleme alanımızın yüksek kesimlerinde yer yer hayvancılık, 

tarımsal faaliyetlerin önüne geçmektedir. Bu kesimlerdeki meskenleri örneklemesi 

bakımından, Elmalı köyündeki bir meskenin fonksiyonel özelliklerini gösteren planı 

şekil 57’de gösterilmiştir. Bu meskenin alt katında küçükbaş ve büyükbaş 

hayvanların tutulduğu iki ayrı ahır yer alırken, üst kat oturulan mekanı meydana 
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getirmektedir. Başlıca tarımsal ürün olan mısırın kurutulduğu ve ayıklandığı “bagın 

(nalyay)” adı verilen eklentiyle samanlık ise meskenin yakınında yer almaktadır. 

(Şekil 57) 

 Hayvancılığın hakim ekonomik faaliyet olduğu kesimlerdeki mesken 

tiplerinden bir başka örneği meydana getiren Ağlan köyündeki mesken ise daha 

basit bir plan tarzı arzetmektedir. İnceleme alanımızın genelinde olduğu gibi bu 

meskenin de üst katı ailenin oturduğu kısmı meydana getirmektedir. Meskenin alt 

katı ikiye bölünmüştür. Her birinin ayrı girişi bulunan bu bölümlerden ilki mutfak ve 

holden meydana gelirken, diğer bölüm büyükbaş hayvanların tutulduğu ahırdır. 

Hayvanların yemlerinin muhafaza edildiği samanlık ise eve birkaç metre uzaklıkta 

yer almaktadır. (Şekil 58) 

 

 
Şekil 57: Hayvancılık ve mısır yetiştiriciliğinin egemen olduğu bir sahada, bu 

ekonomik yapıya göre düzenlemiş olan mesken ve eklentileri. (Elmalı Köyü) 
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Şekil 58: Hayvancılığın temel geçim kaynağı olduğu bir sahadaki mesken örneği. 

(Ağlan Köyü)  

 

 Belirtilmesi gereken son bir nokta, geçmişte inceleme alanımızın özellikle 

güney kesimlerinde yoğun bir şekilde yürütülen ipekböcekçiliğinin meskenler 

üzerindeki etkisidir. Bugün tamamen sona ermiş olan bu faaliyet, İznik 

Depresyonu’ndaki meskenlerin şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır. 

İpekböcekçiliği faaliyetinin sürdürüldüğü sahalarda bulunan meskenler genellikle üç 

katlı olarak, karkas sistemiyle inşa edilmişlerdir. Meskenlerin alt katı zeytincilikle ilgili 

işlemlerin yapıldığı mekan olarak kullanırken, bu katın bir köşesinde küçük bir ahır 

bulunabilmekteydi. Orta katta mutfak ve bir odanın yanında sundurma adı verilen 

bölüm yer almaktaydı. Bu bölümde ipekböceği kozalarının kurutulması ve ayrılması 

işlemi yapılmaktaydı. Üst kat ise ikametgah bölümüne karşılık geliyordu. (Şekil 55-A) 

Bazı meskenlerde ise ikametgah kısmı orta katta bulunurken, üst katta 

ipekböcekçiliği işlemleri gerçekleştirilmekteydi. Bugün özellikle İznik Gölü’nün 

güneyinde yer alan birçok köyde bu meskenlere rastlanmaktadır. Ancak bu 

meskenlerin çok büyük bir kısmı artık kullanılmamaktadır.  
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2.3.1.2. Şehir yerleşmeleri 
 Nüfus konusunda da bahsedildiği gibi, inceleme alanımızda şehir özelliği 

gösteren sadece iki yerleşme bulunmaktadır. Bu iki yerleşmeden İznik, gölün doğu 

kıyısında kurulmuşken, Orhangazi gölün batı kıyısından yaklaşık 3 km. içeride yer 

almaktadır. Böylece her iki şehrin de inceleme alanımızın alçak kesimlerinde 

kurulmuş olduğu görülmektedir. Bu kesimlerin aynı zamanda önemli yollar üzerinde 

yer alması, çevrelerinde verimli tarım arazilerinin bulunması ve elverişli iklim 

koşullarına sahip olması şehirlerin gelişmesi için uygun şartlar sağlamıştır.  

Kuruluş dönemleri, gelişim aşamaları, günümüzdeki özellikleri bakımından 

oldukça farklı karakterler taşıyan İznik ve Orhangazi şehirleri aşağıda ayrı ayrı ele 

alınmışlardır. 

 

2.3.1.2.1. İznik şehri 
 İznik Gölü’nün doğusunda, kendi adıyla anılan ovanın batı kenarında yer 

alan İznik şehri, kuruluş tarihi çok eskiye inen bir yerleşmedir. Şehir Bitinya, Roma, 

Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde, çağının önemli merkezlerden biri 

olmuştur. Aynı zamanda, Roma İmparatorluğu hariç bu devletlerin hepsine kısa 

sürelerle de olsa başkentlik yapmıştır. Böylece İznik, çeşitli devirlerde dört ayrı 

devlete başkentlik yapan bir şehir olması itibariyle, Anadolu’daki yegane örneği 

meydana getirmektedir.  

 İznik şehri, kabaca doğu-batı doğrultulu uzanan aynı isimli havzanın 

tabanında kurulmuştur. Şehrin kuzeyindeki Armutlu Kütlesi’nin Gemlik Körfezi 

kuzeyinden başlayarak Sapanca güneybatısına kadar bir bütün olarak devam 

etmesi; güneyde ise Gürle-Avdan Kütlesi’nin yer alması nedeniyle, bu saha aynı 

zamanda bir doğal koridor özelliği göstermektedir. Bu koridorun kuzey kenarını 

meydana getiren Samanlı Dağları iki noktadan güneydeki İznik Depresyonu’na 

ulaşım imkanı vermektedir. Bu noktalardan biri havzanın kuzeybatısındaki 

Orhangazi-Yalova arasında uzanan eşik, diğeri de İznik Gölü’nün kuzeyindeki 

Boyalıca köyünün Yalakdere havzasına bağlandığı hattır. Samanlı Dağları üzerinde, 

yükseltinin nispeten azaldığı bu kesimler, yaklaşık 200 yıl öncesine kadar, İstanbul 

ve çevresini Anadolu’ya bağlayan en kestirme yol durumundaydı. Bundan dolayı 

İznik şehri, Roma, Bizans ve Osmanlı egemenliğinde kaldığı dönemlerde ulaşım 

bakımından kilit bir nokta olma özelliğini korumuştur. 
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İznik şehrinin kurulup gelişmesinde, kuşkusuz yer aldığı çevrenin coğrafi 

şartları etkili olmuştur. Yukarıda da belirtildiği gibi, şehir ulaşım bakımından elverişli 

koşullara sahip olması yanında, havza tabanında yer almasından dolayı da büyük 

avantajlar taşımaktadır. İznik şehri her şeyden önce verimli bir ova üzerinde yer 

almaktadır. Böylece şehre yerleşenler, ihtiyaçları olan gıda maddelerinin büyük 

bölümünü yakın çevredeki bu verimli araziden temin etme imkanına sahip oldukları 

gibi, bu ürünlerin ticaretini de yapmışlardır. Sahanın iklim özellikleri Samanlı 

Dağlarının koruyucu etkisiyle, hem zirai faaliyetler açısından hem de yaşam 

koşulları bakımından oldukça elverişli bir durum ortaya çıkarmaktadır. İznik şehrinin 

kurulup gelişmesindeki bir diğer etken, sahanın yeraltı ve yüzey suları açısından 

zengin olmasıdır. Dolayısıyle şehir kuruluşundan günümüze kadar su sıkıntısı 

çekmemiştir. Bu bakımdan İznik Gölü’nün önemini ayrıca belirtmek gerekir: 

Öncelikle, göl şehrin savunmasında önemli bir rol üstlenmiş ve batıdan gelebilecek 

saldırıları büyük ölçüde engellemiştir. Gölün şehre sağladığı bir diğer avantaj 

ulaşımda kullanılmasıdır. Roma Döneminden itibaren taşımacılıkta etkin bir şekilde 

kullanılan İznik Gölü’nün ulaşımdaki önemi, 1960’lı yıllarda iyi nitelikli karayollarının 

yapılmasıyla azalmıştır. Diğer taraftan gölün suyunun tatlı olması birçok alanda 

kullanma imkanı sağlarken, su ürünleri bakımından taşıdığı zenginlik, şehrin 

ekonomisine katkıda bulunmuştur.  Görülüyor ki, İznik’in yer aldığı saha taşıdığı bu 

özellikler nedeniyle, bir şehrin kurulup gelişebilmesi için oldukça elverişli coğrafi 

koşulları sunmaktadır.   

İznik şehrinin bir ova üzerinde kurulmuş olması, ilk bakışta savunma 

açısından bir zaafiyet gibi algılanabilir. Ancak şehrin kuruluşundan beri surlarla 

çevrili bulunması ve surların etrafında ise gerektiğinde suyla doldurulan geniş ve 

derin hendeklerin açılmış olması savunmada büyük kolaylıklar sağlamaktaydı. Diğer 

taraftan şehrin batısında bir gölün varlığı, bu yönden gelecek saldırıları 

önlemekteydi. Şehrin savunmasının yetersiz kaldığı durumlarda ise, yaklaşık 2 km. 

kuzeydoğusundaki Abülvahap Tepesi üzerinde yer alan yukarı şehir (akrapol) 

kullanılmaktaydı. Böylece, şehir ovada kurulması nedeniyle savunma bakımından 

zayıf gibi görünmekle birlikte; belirtilen bu avantajlarından dolayı, kendisine yönelen 

saldırılara büyük ölçüde karşı koyabilmiştir. (Foto 41) 
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Foto 41: İznik, ovada kurulmuş bir şehir olmasına karşın, batısında gölün yer alması ve etrafının surlarla çevrili olmasından dolayı tarih 

boyunca savunma açısından son derece elverişli şartlar göstermiştir.  
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 Şehrin çevresindeki yerleşme tarihine bakılacak olursa, üzerinde yer aldığı 

İznik Ovası’nın günümüzden yaklaşık 4.000-4.200 yıl öncesinde yerleşmeye açılmış  

olduğu, bu civardaki höyüklerden anlaşılmaktadır. Ancak, bu sahadaki en eski şehir 

yerleşmesi, kuruluşu M.Ö. IV. yüzyıla rastlayan İznik’tir. İlkçağın ünlü coğrafyacısı 

Strabon’a göre İznik şehri, Antigonos tarafından M.Ö. 316 yılında Antigoenia adıyla 

kurulmuştur (Strabon,2000:59). Şehrin kurulma süreci Makedonya Kralı Büyük 

İskender’in ölümünden sonra başlar. İskender öldükten sonra, kurduğu büyük 

imparatorluk, komutanları arasında paylaşılmıştır. Şehri kuran Antigonos da bu 

komutanlardan biridir ve İskender tarafından Frigya satraplığına atanmış 

bulunmaktaydı. Ancak, İznik şehri kuruluşundan kısa bir süre sonra,  M.Ö. 301 

yılında, İskender’in eski Trakya Satrabı olan Lysimakhos’un eline geçmiştir 

(Eyice,1988:39). Bu tarihten sonra şehrin adı, Lysimakhos’un karısının ismine (Nike) 

izafeten “Nikaia” olarak anılmaya başlamıştır (Strabon,2000:60). Bazı 

araştırmacılara göre ise, İznik şehrinin bulunduğu yerde daha önce “Helikore” adlı 

bir koloni yerleşmesi yer almaktaydı. Bu yerleşme bir Trak kavmi olan Mysia’lılar 

tarafından tahrip edilmiş ve aynı yerde Antigonos tarafından İznik şehri kurulmuştur 

(Şahin,2004:6). Nikaia (İznik) M.Ö. 3. yüzyıldan M.S. 1. yüzyıla kadar Bithynia 

(Bitinya) krallığının egemenliğinde kalmıştır. Bu süre içinde bir dönem Bitinya’nın 

başkentliğini yapmış, M.Ö. 264 yılında Nicomedia (İzmit) şehrinin kurulmasıyla 

başkent olma sıfatını kaybetmiştir.  

 İznik şehri Helenistik çağda kurulan şehirlerin büyük bölümünde olduğu gibi, 

“grid” plana sahip idi. Nitekim şehrin bu özelliği Strabon tarafından da belirtilmiştir. 

Strabon, şehrin caddelerinin birbirini dik olarak kestiğini, çevresinin surlarla çevrili 

olduğunu ve gymnasionun ortasına konan bir taştan bakıldığında, şehrin dört 

kapısının da görülebildiğini ifade etmektedir (Strabon,2000:60). İznik şehrinin grid 

(ızgara) bir plana sahip olmasında kurulduğu sahanın topoğrafya şartları ve kültürel 

özellikler etkili olmuştur. Zira, şehrin düz bir ovada kurulması sokakların birbirini dik 

kestiği bu plan tarzının uygulanmasını kolaylaştırmıştır. Diğer taraftan, şehre bu 

planın uygulanmasında kurulduğu dönemin de etkisini unutmamak gerekir. 

Helenistik dönemde kurulan kentlerde temel sorunlardan biri, toprağın adil bir 

biçimde paylaştırılmasıydı. Bu konudaki karışıklıkları önlemek için, kent önce ızgara 

şeklinde bölünüp daha sonra dağıtım yapılıyordu. İznik şehri de Helenistik dönemde 

kurulduğundan aynı uygulamaya tabi tutulmuş ve çevresindeki surların da etkisiyle 

şehrin sahip olduğu bu plan bozulmadan günümüze ulaşmıştır.  
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 Bitinya döneminde yetiştirdiği tarım ürünleri nedeniyle oldukça zengin bir 

şehir durumunda olan İznik, İlkçağdaki sikkelerde kendini “Altın Şehir” ismiyle 

tanıtmıştır. Bu dönemde, Bitinya Krallığı’nı diğer krallıklara bağlayan yollar İznik’ten 

başlayarak çevreye yönelmesi ticaret hayatının da canlı olduğunu gösterir.  

 İznik,  M.Ö. 74’te son Bitinya kralı III. Nicomedes’in vasiyetiyle, tüm Bitinya 

gibi Roma İmparatorluğu’na katılmıştır. Roma devrinde de canlılığını koruyan 

şehirde yerleşim alanı surların dışına taşmıştır. M.S. I. yüzyılın ilk yarısında 

gymnasion ve tiyatronun inşa edilmiş olması, şehrin o dönemdeki önemini 

göstermesi bakımından dikkate değerdir. İznik’teki Roma tiyatrosunun M.S. II. 

yüzyılın başlarında inşa edildiği ve zeminin gevşek olmasından dolayı oldukça 

yüksek harcamalara rağmen bir türlü tamamlanamadığı, 111-113 yılları arasında 

Bitinya Valisi olan Plinius’un Roma İmparatoru Traianus’a gönderdiği mektuplardan 

anlaşılmaktadır (Plinius, 2001: 37-39).  

İznik, Roma döneminde askeri ve ticari bakımdan önemli iki ana yolun 

üzerinde yer almaktaydı. Bu yollardan ilki, Kadıköy’den (Kalkhedon) başlayıp, İzmit 

(Nikomedia), İznik (Nicaea),  Eskişehir (Gordion), Ankara, Antakya üzerinden Suriye 

ve Mezopotamya’ya; diğeri yine Kadıköy’den başlayıp İzmit, İznik, Gemlik (Kios), 

Edremit (Adramytion), Bergama (Pergamon), İzmir (Smyrna), Efes ve Milet 

üzerinden Bodrum (Halikarnassos)’a ulaşmaktaydı. Bu yollar, Roma döneminde 

kuzeyden güney ve güneydoğuya giden yolun esasını meydana getirmekteydi 

(Stewig,1970:62). Görülüyor ki, İznik Anadolu’ya açılan yolların kavşak noktasında 

bulunmasından dolayı, ticaretin son derece geliştiği önemli bir şehir durumundaydı. 

Ancak şehir bu önemine karşın, çeşitli dönemlerde meydana gelen depremlerde 

hasar görmüştür.   

 İlgili bölümde de geniş bir şekilde anlatıldığı gibi, Kuzey Anadolu Fay 

Zonu’nun etki alanında bulunan şehir, M.S. 120 ve 123 yıllarında, iki büyük depreme 

maruz kalmış (Doğancı, 2001;62)  ve o dönemde şehrin en önemli yapısı olan surlar 

büyük oranda yıkılmıştır. Ancak dönemin Roma İmparatoru Hadrianus (M.S. 117-

138), kenti yeniden imar ettirmiştir (Magie, 1950: 614). Hızla kendini toparlamış olan 

şehrin nüfusu M.S. II. yüzyılda 18.000 ‘e ulaşmıştır (Rostovtzeffe’e göre, Stewig, 

1970: 55). 

İznik 258 yılında Gotların saldırısına uğramış ve büyük oranda tahrip 

edilmiştir. Bu olaydan sonra surlar daha güçlü bir şekilde yeniden inşa edilmiş; şehir 

ekonomik ve kültürel yönden gelişerek imparatorluğun müstahkem mevkilerinden 
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biri haline gelmiştir (Anhegger,1993:1257). Bu arada, Hıristiyanlık dini açısından 

büyük anlam taşıyan konsillerden ilki 325 yılında İznik’te toplanmış ve Hıristiyanlık 

aleminde günümüzde de geçerliliğini koruyan kararlar alınmıştır (Dvornik,1961: 5-9). 

Konsilin toplanma yeri olarak İznik’in tercih edilmesinde, şehrin dini öneminin yanı 

sıra, toplantının yapılabileceği bir krallık sarayına sahip bulunması, iklim 

özelliklerinin elverişli olması ve kolay ulaşılabilir bir mevkide yer alması  etkili 

olmuştur (Chadwick, 2004: 95). Diğer taraftan İlkçağda İznik’te basılan sikkelerin 

çokluğu, şehrin bu dönemdeki zenginliğini göstermesi bakımından dikkat çekicidir. 

Şehre 364 yılında “metropolis” unvanı verilmiş olmasına karşın, Bitinya Eyaleti’nin 

başkenti olma özelliği İzmit’te kalmıştır.  

 395 yılında Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılmasıyla İznik, Doğu Roma 

(Bizans) İmparatorluğu’nun toprakları içinde kalmış ve böylece şehirde Bizans 

dönemi başlamıştır. Batı Anadolu’da Roma döneminde kurulan karayolu şebekesi, 

Bizans dönemiyle birlikte önemli değişikliklere uğramıştır. İstanbul’un Bizans 

İmparatorluğu’nun başkenti olmasından sonra, dünya ticaretinin ağırlık merkezi 

buraya kaymış ve ticaret yolları Batı Anadolu’nun kuzeyi üzerinden geçmeye 

başlamıştır. Başkentten Anadolu’ya giden yol, İzmit Körfezi’nin en dar yerinden 

güneye geçerek, İznik üzerinden Eskişehir ve Anadolu’ya ulaşmaktaydı 

(Ramsay;1962:201). İstanbul’dan İznik’e gelen yoldan ayrılan bir kol ise batıya 

devam ederek, Gemlik, Mudanya, Edremit, Bergama, İzmir ve Efes üzerinden 

Milet’e ulaşmaktaydı.  Böylece, İznik hem Ege Bölgesi’ne hem de Anadolu içlerine 

giden ana yolların üzerinde bulunduğundan canlılığını bu dönemde de 

sürdürmüştür. 

 İznik, Roma ve Bizans döneminde el işleri üretiminin merkezi durumdaydı. 

İpekböcekçiliği ve ipek kumaş üretimi önemli bir gelişme göstermişti. Şehirdeki 

seramik üretiminin Bizans döneminden itibaren var olduğu da bilinmektedir. Nitekim, 

sanayide meydana gelen bu gelişmelerden dolayı, Cenevizliler şehirde bir koloni 

kurmuşlardır.  

IV. yüzyılın ikinci yarısında meydana gelen depremler nedeniyle büyük 

kayıplara uğrayan İznik, İmparator Justinanaos (527-565) zamanında yeniden 

canlanmaya başlamıştır. Bu dönemde, saray yeniden yaptırılmış, su yolları 

yenilenmiş, hamamlar, kiliseler ve manastırlar tamir ettirilmiştir. Şehir güçlü surları 

sayesinde 718 ve 727 yıllarındaki Arap akınların karşı koymuştur. Ancak 740 yılında 
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meydana gelen şiddetli deprem bir kez daha büyük hasarlara yol açmıştır (Kılıç, 

2001;70).  

Bizans döneminde, İstanbul’dan sonra gelen ikinci dini merkez olması 

nedeniyle, İznik’te dini yapıların inşası ağırlık kazanmıştır. Şehrin bu dönemde dini 

yönden taşıdığı önem, tarihte “II. İznik Konsili” olarak bilinen, Hıristiyanlığın 7. Genel 

Konsili’nin Ayasofya’da toplanmasından anlaşılmaktadır (Dvornik,1961:9-11).   

İznik X. ve XI. yüzyıllarda Bizans’ın en kalabalık şehirlerinden biri haline 

gelmiştir. Bazı kaynaklar, İznik’in X. yüzyılın ortalarındaki nüfusunun 36.000 

civarında olduğunu göstermektedir (Russal, 1961: s.100’e göre, Stewig,1970: 90).  

Görülüyor ki İznik, günümüz dahil en yüksek nüfus miktarına X. yüzyılda ulaşmıştır.  

XII. Yüzyıl boyunca bir sınır kenti özelliği gösteren İznik, Bizanslıların Anadolu’ya 

düzenledikleri seferlerde konaklama üssü olmuştur (Angold, 2004: 32). Bu dönemde 

İstanbul üzerine yapılacak bir seferin başarılı olabilmesi için, öncelikle İznik’in ele 

geçirilmesi gerekmekteydi. Dolayısıyle şehir coğrafi konum açısından oldukça 

önemliydi. Bunun yanında, verimli topraklara ve elverişli iklim koşullarına sahip 

olması nedeniyle, başkenti besleyen başlıca tarımsal merkezlerden biri 

durumundaydı  

İznik, 1075 yılında Selçuklu Devleti’nin eline geçmiş ve dönemin hükümdarı 

Süleyman Şah tarafından başkent yapılmıştır. Bu yönüyle İznik, Anadolu’daki ilk 

Türk başkenti olma sıfatını kazanmıştır. Şehir Selçuklu hükümdarlarının sanat 

zevkini kısa zamanda hissetmiştir. Eski Çin İmparatorluğu’ndan, mineli zarif yapılar 

yapmak için, mimarlar getirilmiş ve gelen ustalar bu kentteki halka kendi beceri ve 

bilgilerini aktarmışlardır (Texier,1997:126). Böylece, İznik’te Bizans döneminden 

itibaren gerçekleştirilen seramik üretimi, Selçuklular zamanında daha da gelişerek 

varlığını devam ettirmiştir. Ancak İznik’teki Selçuklu egemenliği uzun sürmemiştir.  

Selçuklu Türkleri şehri ancak 22 yıl ellerinde tutabilmişler ve bu dönem sürekli olarak 

Bizans kuşatmalarıyla geçmiştir.  

İznik 1095 yılında ilk Haçlı kuvvetleri tarafından saldırıya uğramış, fakat ele 

geçirilememiştir. Haçlı ordusu iki yıl sonra, 700.000 kişilik bir ordu ile İznik üzerine 

yeniden harekete geçmiştir. Arabalarla Gemlik’ten getirilerek göle indirilen gemilerin 

yardımıyla, şehir tüm yönlerden kuşatılmış ve çevresiyle bağlantısı tamamen 

kesilmiştir. Uzun süren çatışmalardan sonra, şehir 1097 yılında Haçlıların eline 

geçmiştir (Komenna, 1996:329). Haçlılar şehri Bizanslara bırakarak Anadolu içlerine 
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doğru hareketlerine devam etmişlerdir. İznik 1105-1147 yılları arsındaki dönemde bir 

kez daha Selçukların eline geçmiştir.  

İznik, 1204 - 1261 yılları arasında tarihinin en parlak dönemini yaşamıştır. 

Çünkü 1204 yılında IV. Haçlı Seferi Ordusu İstanbul’u alıp Bizans Devleti’ni ortadan 

kaldırdıktan sonra, başkenti İznik olan küçük bir Bizans Devleti kurulmuştur. Böylece 

Bizans’ın devlet, kilise ve kültür merkezi durumuna gelen kentte ticaret hayatı da 

canlanmış, İtalyan tüccarların uğrak yeri halini almıştır (Heyd,1975:596). 

1261 yılında İstanbul’un tekrar Bizanslar tarafından alınarak devletin başkenti 

yapılmasıyla, İznik kültür merkezi olma özelliğini kaybetse de, XIII. yüzyıl boyunca 

Anadolu’daki en büyük Bizans şehri durumundaydı (Öztuna, 1994:48). Zira, 

İstanbul’a çok yakın olması ve iyi müdafaa imkanları nedeniyle şehir startejik açıdan  

önemli bir konumdaydı.  

Diğer taraftan XIII. yüzyılın sonlarında kurulan ve hızla gelişen Osmanlı 

Beyliği, İznik için büyük bir tehlike yaratmaktaydı (Köprülü, 1991:103). Nitekim, XIV. 

yüzyıldan itibaren Türk akınlarının artması kentten göçü hızlandırmış, nüfusunu 

azalmıştır. Bu yıllarda İznik’in çevresindeki sahalar Osmanlı Devleti’nin eline 

geçmeye başlamıştır. Osmanlı Devleti’nin genel fetih stratejisinde, alınacak kentlerin 

öncelikle çevresiyle bağlantısının kesilmesi prensibi hakimdi (İnalcık, 2004:77). İznik 

için de aynı plan uygulanmış; şehir alınmadan önce yakın çevresindeki topraklar ele 

geçirilerek, kent adeta izole edilmiştir. Öyle ki, İznik şehri Osmanlı hakimiyetine 

girmeden önce, Bizans ile bağlantısını sadece göl üzerinden sağlayabilmekteydi. Bu 

koşullarda daha fazla direnemeyen İznik, 2 Mart 1331 tarihinde Orhan Gazi 

tarafından Osmanlı Devleti topraklarına dahil edilmiş ve geçici olarak başkent 

yapılmıştır. Böylece İznik şehri, Bitinya, Selçuklu ve Bizans devletlerinden sonra, 

Osmanlı devletinin de başkentliğini yapmıştır.  

İznik şehri ve çevresi, Osmanlı Devleti’nin eline geçtiği dönemde oldukça 

tenhalaşmış durumdaydı. Çünkü Hıristiyan nüfusun büyük bölümü şehirden 

ayrılarak İstanbul’a göç etmişti. 1334 yılında buraya gelen İbn-i Battuta, harap bir 

vaziyetteki İznik’te, evlerin çoğunun boş ve terkedilmiş olduğunu belirtmektedir. Bu 

dönemde, surların çevresinde içi suyla dolu hendeklerin yer aldığı ve bunların 

üzerinde gerektiği zaman kaldırılabilen ağaç köprülerin inşa edildiği, aynı gezginin 

ifadelerinden anlaşılmaktadır (Battuta,2004:430). Dolayısıyle şehrin, o dönemde son 

derece iyi korunduğu görülmektedir.  
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Osmanlı Devleti yönetimine girdikten sonra, kısa sürede canlılık kazanan 

İznik’te kadılık müessesesi kurulmuş ve sonraki yıllarda şehrin gelişmesinde büyük 

rol oynayan “Çandarlı” sülalesinden Kara Halil kadı olarak atanmıştır (Tuğlacı, 

1985:185). Bu dönemde ilk Osmanlı medresesi İznik’te kurularak, ileri gelen 

ulemalar şehre getirilmiştir. Bizans döneminde başkent İstanbul’a göre şekillenen yol 

şebekesinde merkezi rol oynayan İznik, Osmanlı Devleti’nin Batı Anadolu’yu ele 

geçirmesinden sonra Bursa’nın başkent olması sebebiyle de yine ana yollar 

üzerinde kalmış ve bu elverişli durumdan faydalanarak gelişimini hızlandırmıştır.  

Bunun yanında, şehrin çevresindeki verimli arazilerde çeşitli sebze ve 

meyveler yetiştirilerek, ticareti yapılmaktaydı. Nitekim, Batutta İznik’te başta ceviz, 

kestane ve üzüm olmak üzere birçok meyvenin bolca yetiştirildiğini ve fiyatının ucuz 

olduğunu ifade ederek, bu civarda yetiştirilen üzümden özellikle bahsetmiştir  

(Battuta, 2004:431). Batutta’nın “Bekâr” olarak adlandırdığı üzüm türü, büyük bir 

olasılıkla günümüzde yöreye has bir tür olan “müşküle” üzümüdür.  

Osmanlı Devleti doğuda ve batıda hızla ilerlerken, İznik XV. yüzyılın ikinci 

yarısında, özellikle İstanbul’un fethinden itibaren eski canlılığını kaybetmeye 

başlamıştır. Bunda en büyük etken, İznik’in yüksek tabakasını oluşturan şahısların 

yeni başkent olan İstanbul’a gitmeleri ve fetih sonrasında Çandarlı Halil Paşanın 

idam edilmesiyle, Çandarlı ailesinin nüfuzunun azalmasıdır (Anhegger,1993:1260).  

İznik bu gerilemeye rağmen, Şark Yolu üzerinde bulunması nedeniyle 

önemini XVI. yüzyılda da bir ölçüde korumuştur. Özellikle XVI. yüzyılın sonlarına 

doğru, çinicilik şehirde iyice önem kazanmış ve burada üretilen çiniler İstanbul’daki 

önemli yapılarda kullanılmaya başlamıştır. İznik bu dönemde “Çiniznik” ve “Çin-i 

Maçin-i Rum” adlarıyla anılır olmuştur. Ancak, 1509’da meydana gelen büyük 

depremde, Marmara Bölgesindeki şehirlerin çoğu gibi İznik de oturulamaz hale 

gelmiştir. Nitekim, 1550’li yıllarda şehri ziyaret eden gezginler, şehrin yıkık vaziyette 

olduğunu, eskiden evlerin bulunduğu kesimlerin tarla ve bahçe olarak kullanıldığını 

ve mevcut evlerin ise çok kötü durumda olduğunu ifade etmişlerdir (Lowry, 2004: 

153).  

XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Duraklama Devrine girmesiyle birlikte, 

üretimini büyük ölçüde saray için yapan İznik çiniciliği gerilemeye başlamıştır. Bu 

dönemde İstanbul’da imar faaliyetlerinin azalması, İznik’in nitelikli çinisine olan talebi 

azaltmıştır. Anadolu’daki çini ihtiyacı ise zaten Kütahya tarafından karşılandığı için, 
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İznik’teki çini üretim merkezleri birer birer kapanmaya başlamış ve şehirdeki en 

önemli ekonomik faaliyet olan çinicilik sona ermiştir.   

Şehrin gerilemesi XVIII. yüzyılda da devam etmiştir. Özellikle sıtma 

hastalığının etkisiyle, halk çevredeki yamaçlarda yerleşmiş ve şehirdeki nüfus iyice 

azalmıştır. İpekböcekçiliğiyle ayakta durmaya çalışan İznik şehrinin nüfusu bu 

yüzyılın sonunda 4.000 civarındadır  (Stewig,1970:208). 

XIX. yüzyılın ikinci yarısında Anadolu demiryolunun yapılmasıyla İznik, 

konaklama şehri olma özelliğini de kaybederek, nahiye durumuna gelmiştir.  

Tanınmış Osmanlı tarihi yazarı Josef von Hammer-Purgstall 1804 yılında İznik’e 

uğradığında, buranın 200 hanelik perişan bir köy olduğunu, kullanılır durumda 

sadece 2 cami ve 1 kilisenin bulunduğunu ifade etmiştir (Eyice, 1988:29). Bu yıllarda 

şehrin nüfusu 1.200 civarındadır (Stewig,1970:208). 

XIX. yüzyılda şehrin durumuyla ilgili bilgiler veren Texier, Ayasofya’nın bir 

yüzyıldan fazla bir süredir harabe halinde olduğunu, şehirdeki evlerin kerpiçten 

yapıldığını ve şehrin bazı bölümlerinin boş olduğunu ifade etmiştir (Texier, 

2002:164). Bu dönemde halkın temel geçim kaynağını sebze ve meyve üretimiyle 

ipekböcekçiliği meydana getirmekteydi. XIX. yüzyılın sonlarında İznik şehri; 868’i 

Türk, 360’ı Rum olmak üzere toplam 1228 nüfusa sahip idi (Guinet, 1894,185). 

İznik’in köyleriyle birlikte 1914 yılındaki  nüfusu ise 15.543 olarak ifade edilmiştir 

(Karpat, 1985:184). 

İznik, Kurtuluş Savaşı sırasında Yunan işgalinden dolayı saldırılara maruz 

kalmıştır. Bursa ve Sakarya vadisi arasındaki önemli bir konumda bulunan ve bu 

itibarla stratejik öneme sahip olan şehir, 21 Eylül 1920 tarihinde Yunan kuvvetleri 

tarafından işgal edilmiş ve aynı yıl içinde dört kez el değiştirmiştir. Burada yaşanan 

mücadeleler sırasında büyük oranda tahribata uğrayan şehir, savaş bittiğinde 

hemen hemen tamamıyla boşalmıştır. Bu dönemde Hıristiyanlar kasabadan göç 

etmiş, Türkler ise şehri boşaltarak çevreye yerleşmişlerdir. Savaşın bitmesinden bir 

süre sonra, şehre Rumeli göçmenlerin gelişiyle yeniden nüfuslanma başlamıştır.   

Cumhuriyet devrinde uzun yıllar gelişemeyen İznik, 1960’lı yıllardan itibaren 

gölün kuzeyindeki ve güneyindeki yolların tamamlanmasıyla, Bursa ve İstanbul  gibi 

iki önemli şehre, kolayca bağlanma imkanına kavuşmuştur. Bunun yanında Karadin 

Oluğunu takip ederek Sakarya vadisine ulaşan ve İznik Depresyonu’nu Adapazarı, 

Bilecik ve Eskişehir gibi şehirlere bağlayan yolun iyileştirilmesi İznik şehrinin 

gelişimini hızlandırmıştır. Böylece İznik, başta İstanbul ve Bursa olmak üzere pek 
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çok şehre düzgün yollarla bağlanmış; ekonomik hayatında büyük bir paya sahip 

bulunan tarımsal ürünlerini pazarlara kolay bir şekilde ulaştırma olanağına 

kavuşmuştur. Ulaşım koşullarındaki gelişmelerin yanında, kent çevresinde entansif   

tarım yöntemlerinin yaygınlaşması, ekonomik hayatı canlandırmış ve özellikle 1950’li 

yılların ikinci yarısından itibaren nüfus miktarında da belirgin artışlar olmuştur.    

Tablo 45: İznik şehrinde sayım yıllarına göre toplam nüfus ve 1935 sayımına göre 

artış oranı (%). 

Y I L L A R 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 2000
Nüfus Miktarı 2492 2761 2956 3649 4054 6290 8213 1003811614 13231 15315 1723220169
1935 Nüfusuna 
Göre Artış Oranı - 10.8 18.6 46.4 62.7 152.4 229.6 302.8 366.1 430.9 514.6 591.5 709.3

 

İznik şehrinin nüfusunda, 1935-2000 yılları arasındaki değişim gözden 

geçirildiğinde, 1955 yılına kadar dikkate değer bir artışın olmadığı görülür. (Tablo 

45) Nitekim şehrin nüfusu, 1935’ten 1955’e kadar geçen 20 yılda toplam % 62.7’lik 

bir artış gösterirken, yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı 1955’ten sonra hızlı bir 

nüfuslanma sürecine girilmiş ve 1955 ile 1960 yılları arasındaki 5 yıllık sürede % 

55.2’lik bir artış yakalamıştır. Bu artış, dalgalanmalar göstererek günümüze kadar 

devam etmiş, şehrin nüfusu 1970’te 10 bini, 2000 yılında ise 20 bini aşmıştır. İznik 

şehrinin nüfusu 1935 ile 2000 yılları arasında geçen 65 yıllık sürede yaklaşık 8 kat 

artış göstermiştir. Şehrin nüfuslanmasında çevresindeki köylerden göç alması en 

önemli rolü oynamıştır.  

İznik şehrindeki nüfusun ekonomik faaliyetler bakımından sahip olduğu 

özelliklere geçmeden önce, nüfusun belli yaşlara veya yaş gruplarına göre 

gösterdiği dağılıma bakmak yerinde olacaktır. Şehir nüfusunun yaş yapısının 

belirlenmesi ve izlenmesi, planlama açısından büyük bir değer taşımaktadır. Çocuk 

sayısına bakarak, bu çocuklara sağlıklı büyüme, iyi beslenme ve kaliteli eğitim alma 

ortamları hazırlamak; yetişkin miktarına göre, onlara meslek ve mesleki eğitim 

kazandırma, istihdam alanı yaratma ve evlilikten sonra doğan konut ihtiyacını 

giderme çabasında olmak; fiziksel ve ruhsal gerileme döneminde olan yaşlıların 

nüfustaki paylarını ve sayılarını dikkate alarak, bu insanların sağlık ve bakım 

sorunlarını çözümlemek, nüfusun yaş yapısının bilinmesiyle halledilebilecek 

meselelerdir (Özgür,1999:159). Bu bağlamda 2000 yılında yapılmış olan son nüfus 

sayım sonuçları kullanılarak, İznik şehrindeki nüfusun yaş yapısını gösteren tablo ve 

nüfus piramidi oluşturulmuştur. (Tablo 46 ve şekil 59)  
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Tablo 46: İznik şehrinde nüfusun yaş gruplarına göre dağılışı (2000 yılı) 

YAŞ GRUBU ERKEK KADIN TOPLAM TOPLAM NÜFUSA 
ORANI (%) 

0-4 864 769 1633 8.10
5-9 880 817 1697 8.41

10-14 889 817 1706 8.46
15-19 945 877 1822 9.04
20-24 646 845 1491 7.39
25-29 787 913 1700 8.43
30-34 817 748 1565 7.76
35-39 822 882 1704 8.45
40-44 739 712 1451 7.19
45-49 636 578 1214 6.02
50-54 491 538 1029 5.10
55-59 413 415 828 4.11
60-64 340 375 715 3.55
65-69 335 355 690 3.42
70-74 220 291 511 2.53
75-79 105 136 241 1.19
80-84 30 69 99 0.49
85+ 31 40 71 0.35

Bilinmeyen 1 1 2 0.01
TOPLAM 9991 10178 20169 100

Kaynak: DİE, 2000 Genel nüfus sayımı, Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri, 

Bursa İli, s.88-91. 

 
Şekil 59: İznik şehrinin nüfus piramidi 
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Yukarıdaki piramide göz atıldığında, taban kısmının geniş olmasına karşın, 

tabana doğru yavaş yavaş daralan bir yapının ortaya çıktığı görülmektedir. Bu 

daralma 15-19 yaş kuşağından aşağıya doğru gerçekleşmektedir. Böylece diğer 

koşulların sabit kaldığı düşünülürse, nüfus artış hızında bir azalma beklenebilir. Ana 

yaş grupları (0-14, 15-64, 65 ve üstü) esas alındığında, İznik şehrinde nüfusun 

yaklaşık % 25’ini, genç nüfus olarak nitelenen 15 yaşın altındakiler oluşturmaktadır. 

(Tablo 46) Bu nüfus grubu 65 ve daha yukarı yaşlardakilerle (% 8) birlikte aynı 

zamanda bağımlı nüfusu meydana getirmektedir.  15-64 yaş grubunu kapsayan ve 

aktif nüfus olarak nitelenen grup ise İznik şehrindeki nüfusun yaklaşık % 67’lik 

bölümünde karşılık gelmektedir. Bütün bu değerler göz önünde tutulduğunda İznik 

şehrinde, son yıllardaki gerilemeye karşın genç nüfus oranının yüksek, yaşlı nüfus 

oranının ise düşük olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda, nüfusun genç karakterli bir 

yapıya sahip bulunduğu ve çalışma çağındaki nüfusun önümüzdeki yıllarda artış 

göstereceği gerçeğinden yola çıkılarak, şehirde yeni iş olanaklarına gereksinim 

olduğu anlaşılmaktadır.   

 
Tablo 47: İznik şehrinde çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılışı 

EKONOMİK  FAALİYETLER NÜFUS MİKTARI TOPLAM ÇALIŞAN 
NÜFUSA ORANI (%) 

Hizmetler 1.816 34.5

Tarım, hayvancılık, ormancılık 1239 23.5

Ticaret 989 18.8

İmalat sanayii  827 15.7

İnşaat 383 7.3

Madencilik 8 0.16

Bilinmeyen 2 0.04

TOPLAM 5264 100

Kaynak: DİE, 2000 Genel nüfus sayımı, Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri, 

Bursa İli, s.170-171. 

 İznik şehrinde çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılışını 

gösteren tablo 47 incelendiğinde, hizmet sektörünün ilk sırada bulunduğu 

görülmektedir. İdari hizmetler, eğitim, sağlık, ulaştırma ve bankacılık gibi 

faaliyetlerden meydana gelen hizmetler sektöründe, çalışan nüfusun % 34.5’i 

istihdam edilmektedir. Bu sektörde çalışanların sayısının diğer sektörlere göre daha 

yüksek değerler göstermesi, şehrin ilçe merkezi olmasından ileri gelmektedir. 
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Kendisine bağlı bulunan ikisi belediyelik 39 köyüyle yönetsel bir işlev kazanmış olan 

İznik, çok sayıda kamu kuruluşunu bünyesinde toplamış ve hizmetler sektörü en 

önemli istihdam alanı durumuna gelmiştir. 

Şehirdeki bir diğer faaliyet kolu tarım, hayvancılık, ormancılık ve balıkçılık 

gibi kırsal karakterli faaliyetleri bünyesinde toplayan sektördür. Bu sektör içinde,  

İznik için önemini hâlâ koruyan tarımın kuşkusuz ayrı bir yeri vardır. İznik’te özellikle 

köylerden gelerek şehre yerleşenlerin önemli bir bölümü tarımsal faaliyetleri 

sürdürmektedirler. Bunlar şehirde oturmalarına karşın, ayrılmış oldukları köylerinde 

arazileri bulunmaktadır ve geçimlerini bu arazileri işleyerek sağlamaktadırlar. Bu 

sektör tarımın yanında hayvancılık, ormancılık ve balıkçılığın da katkısıyla İznik 

şehrinde istihdam edilen nüfusun % 23.5’lik kısmını barındırmaktadır.  

İznik şehrinde % 18.8’lik istihdam olanağı sağlayan ticaret sektörü, genellikle 

perakende ticaret ve tarımsal ürünlerin pazarlanmasıyla uğraşanlar tarafından temsil 

edilmektedir. Şehirde ve çevredeki köylerde yaşayanların gereksinim duyduğu 

malların satıldığı işyerleri, daha çok Atatürk ve Kılıçarslan caddelerinde toplanmıştır.  

İznik şehrindeki sanayi faaliyetleri, % 15.7’lik istihdam olanağı ile, yukarıda 

belirtilen sektörlere göre geri planda kalmaktadır. Önemli bir sanayi tesisinin 

bulunmadığı İznik’te, küçük ölçekli işletmeler hakimdir. Sanayideki en önemli pay 

yörede “hizarcılık” olarak adlandırılan ambalaj sanayiinde aittir. İnşaat sektöründe 

çalışanların oranı (% 7.3) yapılaşmanın hızlı olmadığı bir şehir için yüksek sayılabilir. 

Ancak çevre köylerde yeni inşa edilen meskenlerin yapımı da çoğunlukla İznik’te 

ikamet eden inşaat ustaları tarafından gerçekleştirildiği için, bu sektörle geçimi 

sağlayanların oranı yüksek olmaktadır.    

Gelişimini son 20 yıla kadar büyük ölçüde sur içinde sürdüren İznik’in, gerek 

nüfus artışının bir sonucu olarak, gerekse yazlık konutların etkisiyle sur dışına 

taşmış olduğu görülmektedir. Oysa şehre ait eski planlarda da açıkça görüldüğü gibi 

1970 yılına kadar, binaların sadece sur içindeki merkezi kısımlarda yer almaktaydı 

ve kenar kısımlar genellikle yapılaşmadan yoksun halde bulunmaktaydı. İznik Şehri, 

sahip olduğu tarihi değerler ve doğal güzelliklerin korunması amacıyla, Bursa Kültür 

ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından 12.10.1988’de “tarihi kentsel sit alanı” 

ilan edilmiş, 1990 yılında ise, “İznik sit alanı koruma amaçlı imar uygulama planı” 

yürürlüğe girmiştir. Bu planla, kentin tarihsel dokusunu korumak ve sağlıklı bir 

yerleşim düzeni oluşturmak hedeflenmiştir. Plana göre, sur içindeki yapılarda 2 katın 

üzerinde çıkılmaması yönünde sınırlama getirilmiş ve sur içindeki yapılaşma büyük 
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ölçüde yasaklanmıştır. Bu nedenle, düşey yönde büyümesini sürdüremeyen şehir, 

artan nüfus baskısından dolayı yatay yönde genişlemiş ve sur dışına taşmıştır. İznik 

şehri günümüzde, kuzeyindeki ve güneyindeki verimli tarım alanları üzerinde 

mekansal büyümesini devam ettirmektedir. Şehir son yıllarda özellikle güneydeki 

Üyücektepe yönüne doğru genişlemektedir. Burada inşa edilen yapıların büyük 

bölümünü ikincil konutlar meydana getirmektedir.  

Kurulduğu dönemden beri sahip olduğu grid planını günümüzde de koruyan 

İznik’te dört cadde bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi, şehrin kuzeyindeki 

İstanbul Kapıyı güneydeki Yenişehir Kapıya bağlayan Atatürk Caddesi’dir. Bu cadde 

aynı zamanda şehrin en canlı caddesidir ve Bursa-Adapazarı yolu bu caddeyi takip 

etmektedir. Atatürk Caddesi’ni dik olarak kesen Kılıçarslan Caddesi ise, batıdaki Göl 

Kapı’yla doğudaki Lefke kapı arasıda uzanmaktadır. Şehirdeki Hükümet Konağı ve 

Belediye Başkanlığı binaları bu iki caddenin kesişme noktasında yer almaktadır. 

Ayrıca başlıca ticaret alanları ve diğer devlet daireleriyle, banka şubeleri bu iki 

cadde üzerinde bulunmaktadır. İznik’teki ikinci derecede öneme sahip caddeler; 

Lefke kapı ile Yenişehir kapı arasında, surları şehir tarafından takip ederek birbirine 

bağlayan Sultan Orhan Caddesi ve Kılıçarslan Caddesi’nin doğusunda ona paralel 

uzanan Maltepe Caddesi’dir. Sokaklar genel olarak, ana arter durumundaki Atatürk 

ve Kılıçarslan caddelerini dik olarak kesmektedir. (Şekil 60) 

İznik şehri günümüzde 7 mahalleden (Selçuk, Mustafa Kemal Paşa, 

Yenimahalle, Yeşil Cami, Beyler, Mahmut Çelebi ve Eşrefzade) oluşmaktadır. 

Şehirdeki eski mahalleleri, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Yeşil Cami Mahallesi ve 

Beyler Mahallesi’nden meydana getirmektedir. Selçuk Mahallesi şehrin en yeni 

mahallesi olmasına karşın, gerek alansal büyüklük bakımından gerekse barındırdığı 

nüfus miktarı bakımından ilk sırada bulunmaktadır. Şehrin güneybatısında yer alan 

ve sur dışına da taşan bu mahalle, yeni genişleme alanı olarak dikkat çekmektedir. 

Şehirdeki ticarethaneler ise Mustafa Kemal Paşa, Beyler ve Mahmut Çelebi 

Mahallelerinin özellikle ana caddelere bakan kesimlerinde toplamışlardır. 
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Foto 42 A: İznik şehrinde günümüzde sayıları oldukça azalmış olan eski meskenlere bir örnek. İznik Gölü Havzasının kırsal 

yerleşmelerdeki ahşap ve kerpicin bir arada kullanılmasıyla inşa edilmiş olan meskenlere benzerlik gösteren bu yapılar genellikle 

bakımsız bir halde bulunmaktadır. B: Bilhassa İznik Gölü kıyılarına yakın kesimlerde inşa edilen İznik’teki yazlık konutlara bir örnek. 
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İznik Şehrindeki meskenlerin tamamına yakını betonarmedir. 30 sene 

öncesine kadar şehirde özellikle kerpiç evlerin önemli bir yer tutmaktaydı. Ancak 

şehrin büyümesi ve gelişmesi sonucunda bu meskenler, sayısal ve oransal olarak 

gerilme göstermiştir. Eski meskenlerin yok olma derecesine gelmesinde şehrin 

büyük depremlere maruz kalması ve özellikle işgal yıllarında ağır tahribata uğraması 

da etkili olmuştur. (Foto 42 A) Daha önce de ifade edildiği üzere, şehrin I. derece 

deprem bölgesinde yer alması ve sur içindeki bina yüksekliğinin sur seviyesini 

aşması yasak olduğu için, mevcut binalar 2 katın üzerine pek çıkmamıştır. Ancak 

sur dışındaki binalarda ve kaçak yapılarda kat sayısı artmaktadır. Ayrıca bilhassa 

göl kıyısına yakın kesimlerde yazlık konutlar şeklinde yeni konutlar inşa 

edilmektedir. (Foto 42 B)  

 

2.3.1.2.2. Orhangazi şehri 
İnceleme alanımızdaki diğer şehir yerleşmesi olan Orhangazi, İznik Gölü’nün 

yaklaşık 3 km. batısında yer almaktadır. Esas olarak göl taraçası üzerinde kurulmuş 

olan Orhangazi, zamanla genişleyerek hem kendi ismini verdiği ovanın batı 

kesimine hem de daha batıdaki Paleozoik kütleye doğru yayılış göstermiştir. 

Orhangazi’nin İznik Depresyonu’ndaki en önemli yerleşme durumuna gelmesi, 

kuşkusuz kurulduğu sahanın konumu ve doğal çevre özellikleriyle ilgilidir. Şehir 

verimli bir ovanın kenarında yer alması, elverişli iklim koşullarına sahip bulunması ve 

su kaynakları bakımından zengin bir sahada kurulmuş olması nedeniyle coğrafi 

çevre açısından son derece avantajlı durumdadır. Bunun yanında Orhangazi 

Şehri’nin gelişmesinde ulaşım açısından oynadığı kilit rolü de göz ardı etmemek 

gerekir. Nasıl ki İznik şehri, Bitinya, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde, önemli 

yollar üzerinde bulunduğundan, gelişerek çağdaşları olan şehirler arasında ön 

sıralarda yer almışsa; bugün de Orhangazi, Türkiye’nin en önemli şehri olan 

İstanbul’u Bursa ve İzmir’e bağlayan oldukça işlek bir yol güzergahı üzerinde yer 

aldığı için hızla gelişmiştir. 

Nüfus miktarı bakımından İznik Depresyonu’nun en büyük yerleşmesi olan 

Orhangazi’de, 2000 yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre 44.226 kişi yaşamaktadır. 

Böylece şehir tek başına araştırma sahamızdaki toplam nüfusun % 37.8’ini 

barındırmaktadır.  

İznik kadar zengin bir tarihsel geçmişe sahip olmayan Orhangazi’nin, 

kuruluşuyla ilgili olarak, kayıtlarda net bilgiler bulunmamaktadır. Yaygın görüşe göre, 
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bu yerleşmenin bulunduğu yerde, Osmanlı devletinin eline geçtiği yıllardan itibaren 

bir pazar kurulmaktaydı. Burada kurulan pazar için Orhan Bey döneminde bir cami 

inşa ettirilmiştir. Sonraki yıllarda civar köylerde yaşayanlar, cami çevresine 

yerleşerek burayı köy haline getirmişler ve yerleşmenin adı bu nedenle Pazarköy 

olmuştur. Ancak şehrin bu şekilde kurulduğunun doğrulayan herhangi bir belge veya 

kayıt bulunmamaktadır. Diğer taraftan, yeri tam olarak bilinmemekle birlikte İznik 

Gölü’nün batısında, Roma döneminde Basinipolis adlı şehrin yer aldığı daha önce 

ifade edilmişti. Arşivlerden de faydalanarak Orhangazi’nin tarihiyle ilgili kapsamlı 

çalışmalar yürüten Kaplanoğlu’na göre; Bazarköy (Orhangazi), İznik’teki bir 

medresenin vakıf köyüdür ve Bazarköy adı, gölün batısında kurulmuş olan Basilino 

veya “Basinipolis”ten gelmiş olmalıdır (Kaplanoğlu,1988: 26). Osmanlı devleti 

döneminde kayıtlara Bazarköy olarak geçen yerleşme, 1913 yılında isim 

değişikliğine uğramış ve Orhan Bey’in has mülkü olduğu için Orhangazi adını 

almıştır.  

Pazarköy (Orhangazi), Osmanlı devleti döneminde 1759 yılına kadar geçen 

sürede Gürle kazasına bağlı bir köy durumundaydı. Bugün Orhangazi ilçesinin 

köylerinden biri olan Gürle, 19. yüzyıla kadar İznik Gölü’nün batısındaki en önemli 

yerleşmeydi ve Bursa’ya bağlı bir kaza merkezi durumundaydı. Ancak, 19. yüzyıldan 

itibaren İznik-Gemlik yolunun önemini yitirmesi nedeniyle, bu yol üzerinde yer alan 

Gürle de gerilemeye başlamıştır. Aynı yüzyılın başlarında kaza haline gelen ve 

Kocaeli sancağına bağlanan Pazarköy’ün nüfusu bu yıllarda 5.144’tür 

(Karpat,1985:114). 1879-1892 yılları arasında Gemlik kazasına bağlı bucak olan 

Pazarköy’ün, bu yıllardaki nüfusu, 13.427’si Rum ve 4.358 Türk olmak üzere toplam 

17.785’tir (Cuinet, 1894:145). 1893 yılında tekrar kaza durumuna yükselen 

Pazarköy’ün köyleriyle birlikte nüfusu 1914 yılındaki kayıtlara göre 34.767’dir 

(Karpat,1985: 176). Görüldüğü gibi Orhangazi’nin nüfusu bilhassa XIX. yüzyılın 

sonundan itibaren hızlı bir artış sürecine girmiş ve bu artış XX. yüzyılın ilk yıllarında 

da devam etmiştir. Nüfusun artışında başta ipekböcekçiliği olmak üzere tarımsal 

faaliyetlerdeki ilerlemeler en önemli rolü oynamıştır. Ayrıca, bu kesimden geçen 

İstanbul-Bursa karayolu elde edilen tarımsal ürünlerin pazarlara kolayca 

ulaştırılmasını sağlamış ve ticareti canlandırmıştır.   

Kurtuluş Savaşı sırasında Yunanlılar tarafından işgal edilen Orhangazi ilçe 

merkeziyle yakın çevresindeki Çakırlı, Üreğil ve Gedelek köyleri hemen hemen 

tamamıyla yıkılmıştır. 15 Ekim 1920 ile 10 Eylül 1922 tarihleri arasında süren 



 243

işgaller esnasında bu yerleşmelerde meydana gelen can kayıplarının yanı sıra, 

nüfusun bir kısmı da sürgün edilmiştir (Kaplanoğlu,1988:38). Dolayısıyle Cumhuriyet 

Dönemi’ne girildiğinde şehir büyük oranda nüfus kaybetmiş bulunuyordu. 

Tablo 48: Orhangazi şehrinde sayım yıllarına göre toplam nüfus ve 1935 sayımına 

göre artış oranı. (%) 

 YILLAR 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 2000 
Nüfus Miktarı 2625 2659 3214 3687 4759 7208 7930 9191 12181 18733 23168 31889 44426
1935 Nüfusuna 
Göre Artış Oranı  - 1.3 22.4 40.5 81.3 174.6 202.1 250.1 364.0 613.6 782.6 1115 1592

 

1935 yılındaki sayıma göre 2.625 nüfusa sahip olan Orhangazi, günümüze 

kadar sürekli olarak büyüme göstermiştir. Tablo 48’den de anlaşılacağı üzere, şehir 

nüfus miktarı açısından ilk hızlı büyümesini 1955-1960 yılları arasında 

gerçekleştirmiştir. Bu dönemdeki artışta, Bulgaristan’dan gelen göçmen nüfus etkili 

olmuştur. Ancak şehir asıl büyüme trendine 1970’li yıllardan itibaren girmeye 

başlamıştır ki, bu yıllar Orhangazi’de sanayileşme faaliyetlerinin yoğunluk 

kazanmaya başladığı döneme karşılık gelmektedir. Kurulan sanayi tesisleriyle 

şehirde önemli oranda iş olanakları ortaya çıkmıştır. Böylece Orhangazi Şehri gerek 

yakın çevresindeki köylerden, gerekse Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinden 

göç alarak hızlı bir büyüme göstermiştir. 1935 yılından 2000 yılına kadar geçen 65 

yıllık sürede, Orhangazi Şehri’nin nüfusu yaklaşık olarak 17 kat artış göstermiştir. 

Şehir yeni katılan bu nüfusu barındırmak için hem yatay hem de düşey yönde 

büyüme göstermiştir. Orhangazi’nin yatay istikamette büyümesi, başka bir ifadeyle 

mekansal olarak genişlemesi sonucunda, şehrin çevresindeki verimli tarım alanları 

yerleşmeye açılmıştır. Bu durumda, hem tarımsal açıdan üretim kaybı meydana 

gelmektedir, hem de I. derece deprem bölgesinde bulunulmasına karşın, gevşek 

zeminli bir ova üzerindeki yapılaşmadan dolayı büyük bir risk alınmaktadır.  

Orhangazi şehri, kuzeyinde ve batısında Erikli Dağı’yla doğusunda ve 

güneyinde uzanan Orhangazi ovası arasında, yaklaşık 120 metre yükseklikteki III. 

taraça kademesi üzerinde kurulmuştur. Ancak şehir yukarıda ifade edilen 

nedenlerden dolayı büyüyerek, hem Erikli Dağı’nın yamaçlarına doğru, hem de 

ovaya doğru yayılmıştır. Ancak şehrin mekansal büyümesinin ovada değil de Erikli 

dağının yamaçlarında gerçekleştirilmesi kuşkusuz daha isabetlidir. (Foto 43 A,B) 

Paleozoik kalkerlerden oluşan bu kütle, hafriyat masraflarının fazla olmasına karşın, 

şehrin deprem kuşağında yer alması nedeniyle zemin özellikleri açısından 

yapılaşmaya  son derece  elverişlidir. Bunun yanı sıra, Orhangazi  şehrinin  tarımsal  
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Foto 43 A: Orhangazi şehri günümüzde batısındaki Erikli dağının yamaçlarına ve doğusundaki verimli tarım arazilerinin yer aldığı 

ovaya doğru genişlemektedir. B: Ovada yapılmış olan çok katlı binalar bu verimli tarım alanlarının yanlış bir şekilde kullanılmasına 

neden oldukları gibi, olası bir depremde yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya bulunmaktadırlar. C: Erikli dağının doğu yamaçlarında 

kalkerler üzerinde inşa edilmekte olan toplu konutlar ise şehrin sağlıklı genişleme eksenini meydana getirmektedir.  
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üretim açısından değer taşımayan Erikli Dağı yamaçlarına doğru genişlemesi, 

doğusundaki verimli tarım alanları üzerindeki baskıyı da ortadan kaldıracaktır. 2006 

yılı itibariyle söz konusu sahada yapımı devam eden toplu konutlar, yer seçiminin 

doğruluğu bakımından örnek oluşturacak niteliktedir. (Foto 43 C) 

Orhangazi şehri altı mahalleden meydana gelmektedir. Bunlar Camiikebir, 

Arapzade, Tekke, Muradiye, Hürriyet ve Topselvi mahalleleridir. Şehirdeki en eski 

mahalle, Orhan Bey döneminde yaptırılan ve Yunan işgali sırasında yıkılmış olan 

Caminin de bulunduğu, Camiikebir mahallesidir. Dolayısıyle Orhangazi şehrinin ilk 

çekirdeğini bu mahalle meydana getirmektedir. Şehirdeki iş ve ticaret alanlarıyla 

kamu binalarının büyük kısmı bu mahallede toplanmıştır. Diğer mahallelerde ise 

daha çok yerleşim fonksiyonu ön plana çıkmaktadır. (Şekil 61) 

İstanbul-Bursa karayolu boyunca gelişim gösteren ve şekil itibariyle bir “yol 

boyu yerleşmesi” özelliği taşıyan şehrin başlıca caddelerini Tozkoporan, Orhanbey, 

Mustafa Kemal Paşa ve Yalova caddeleri meydana getirmektedir. Kamu binaları ve 

ticaret kuruluşlarını bünyesinde toplayan Tozkoparan Caddesi, şehirdeki en canlı 

cadde durumundadır.  

Orhangazi şehrindeki meskenler, nüfusun sosyo-ekonomik yapısındaki 

farklılığa bağlı olarak, çeşitlilik göstermektedir. Şehrin eski mahalleleri olan, 

Camiikebir ve Tekke mahallelerinde daha çok yakın çevredeki köylerden göç eden 

nüfus ikamet etmektedir. Bu kesimlerdeki meskenler genellikle tek katlıdır ve 

aralarındaki mesafe azdır. Diğer taraftan, Muradiye mahallesiyle Arapzade 

mahallesinin kuzey kesiminde, çoğunlukla yüksek katlı binalar yer almaktadır. 

Nispeten düzenli bir yapılaşmanın görüldüğü ve bahçeli evlerin sayıca fazla olduğu 

bu sahalarda, yeşil alanlar yeterli düzeyde bulunmaktadır.  

Tablo 49 ve şekil 62 Orhangazi şehrindeki nüfusun yaş gruplarına göre 

dağılışını göstermektedir. Bu tablodan anlaşılacağı üzere nüfusun % 28.5’lik bölümü 

0-14 yaş grubunda, diğer bir ifadeyle genç nüfus kategorisinde yer almaktadır. Bu 

yaş grubundaki nüfus genellikle tüketici durumunda bulunmaktadır ve yakın 

gelecekte aktif nüfus haline geleceğinden şehirde istihdam olanaklarının artırılması  

gerekliliğini ortaya koymaktadır. Çalışma çağındaki nüfus olarak nitelenen 15-64 

yaşlar arasındaki nüfusun oranı ise % 66.3’tür. Bu değerler, şehir nüfusunun yaş  

gruplarına dağılışı açısından oldukça dinamik bir yapıya sahip olduğunu ve bu 

nüfusun istihdam edilmesi için geniş iş sahalarına gereksinim duyulduğunu 

göstermektedir.  
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Tablo 49: Orhangazi şehrinde nüfusun yaş gruplarına göre dağılışı 

YAŞ GRUBU ERKEK KADIN TOPLAM TOPLAM NÜFUSA 
ORAN (%) 

0-4 2049 1850 3899 8.78
5-9 2257 2093 4350 9.79

10-14 2209 2171 4380 9.86
15-19 2255 2163 4418 9.94
20-24 1715 2062 3777 8.50
25-29 2017 2039 4056 9.13
30-34 1823 1864 3687 8.30
35-39 1836 1927 3763 8.47
40-44 1563 1423 2986 6.72
45-49 1280 1168 2448 5.51
50-54 926 882 1808 4.07
55-59 668 674 1342 3.02
60-64 516 637 1153 2.60
65-69 463 520 983 2.21
70-74 313 379 692 1.56
75-79 181 216 397 0.89
80-84 70 91 161 0.36
85+ 46 69 115 0.26

Bilinmeyen 5 6 11 0.03
TOPLAM 22.192 22.234 44.426 100

Kaynak: DİE, 2000 Genel nüfus sayımı, Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri, 

Bursa İli, s.88-91. 

 
Şekil 62: Orhangazi şehrinin nüfus piramidi 
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 Şehirdeki nüfusun % 5.3’ünü ise yaşlı nüfus olarak tanımlanan, 65 ve daha 

yukarı yaştakiler oluşturmaktadır. Bağımlı nüfus içinde ele alınan bu nüfus grubunun 

şehrin genel nüfusu içindeki payı düşüktür. Diğer taraftan Orhangazi şehrinde, 

özellikle son sayımda önemli bir düşüş gösteren 0-4 yaş grubundaki azalmaya 

karşın, genç nüfusun ağırlıkta olduğu görülmektedir. Piramidin en alt kuşağındaki 

düşük değerler Orhangazi’de doğum oranında hızlı bir azalmayı işaret etmektedir. 

 Nüfusun yaş gruplarına göre dağılışını kısaca açıkladıktan sonra, şehirdeki 

çalışan nüfusun ekonomik faaliyetler açısından nasıl bir dağılış gösterdiğini de ele 

almak gerekir.  

Tablo 50: Orhangazi şehrinde çalışan nüfusun iş kollarına göre dağılışı 

EKONOMİK  FAALİYETLER NÜFUS MİKTARI TOPLAM ÇALIŞAN 
NÜFUSA ORANI (%)

Tarım, hayvancılık, ormancılık 621 5.4

Sanayi  4647 40.1

Madencilik 77 0.7

İnşaat 954 8.2

Ticaret 1982 17.1

Hizmetler 3276 28.3

Bilinmeyen 26 0.2

TOPLAM 11583 100

Kaynak: DİE, 2000 Genel nüfus sayımı, Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri, 

Bursa İli, s.170-171. 

 İnceleme alanımızdaki en büyük ve en canlı yerleşme olan Orhangazi, çeşitli 

fonksiyonlara sahip bir şehirdir. Çalışan nüfusun % 40.1 gibi oldukça yüksek bölümü 

sanayi sektöründe istihdam olanağı bulmaktadır. Büyük, orta ve küçük ölçekli sanayi 

tesislerin yer aldığı şehirde, sanayi üretimi açısından da bir çeşitlilik mevcuttur. 

Dokuma ve tekstil sanayii, çelik sanayii, kimya sanayii, otomotiv sanayii ve gıda 

ürünleri sanayii başlıca sanayi kollarını meydana getirmektedir.4 Orhangazi’deki 

büyük ölçekli sanayi tesisleri, şehrin doğusunda ve İznik-Gemlik karayolunun 

kuzeyinde yer almaktadır. Bunun yanında küçük ölçekli sanayi işletmeleri şehrin 

çeşitli kesimlerinde konumlanmışlardır. Söz konusu işletmelerin önemli bir bölümü 

2004 yılında faaliyete geçen Orhangazi sanayi sitesine taşınmışlardır. Daha önce de 

ifade edildiği gibi Orhangazi’de 1970’li yıllarla birlikte canlılık kazanmaya başlayan 

sanayi faaliyetleri, şehrin nüfuslanmasında en büyük rolü oynamıştır.   
                                                 
4 Sanayi konusundaki geniş bilgi, çalışmamızın ekonomik faaliyetler bölümünde yer almaktadır.  
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 Orhangazi şehrinde çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına dağılışını 

gösteren tablo 50 incelendiğinde, hizmetler sektörünün % 28.3’lük oranıyla tüm 

sektörler içinde ikinci sırada yer aldığını görmekteyiz. Orhangazi şehri, aynı 

zamanda bir ilçe merkezi olmasından dolayı çeşitli kamu kuruluşlarını bünyesinde 

barındırmakta ve bu alanda önemli bir istihdam olanağı meydana getirmektedir. 

Altısı belediye olmak üzere toplam 26 köyün bağlı bulunduğu Orhangazi, söz 

konusu köylerin idari hizmetlerinin yürütüldüğü merkez durumundadır. Bu nedenle 

şehirde hizmetler sektörü 3.000’in üzerindeki kişiye istihdam olanağı sunmaktadır.  

 Orhangazi şehrindeki üçüncü önemli ekonomik faaliyet kolu ticarettir ve 

çalışan nüfusun % 17.1’ini bu sektörde çalışanlar meydana getirmektedir. 

Orhangazi, Bursa-İstanbul karayolu üzerinde yer aldığı için ticaret açısından oldukça 

elverişli bir konumdadır. Şehir bu yönüyle çevresindeki zengin tarım arazilerinden 

elde edilen ürünlerin pazarlandığı merkez durumundadır. Bununla birlikte ticaretle 

uğraşanların bir bölümü de, gerek şehirde yaşayanlara, gerekse köylerden gelerek 

burada alışveriş yapmak isteyenlere hizmet veren perakende satış merkezlerinde 

çalışmaktadırlar. Bu bakımdan şehirde Pazartesi ve Perşembe günleri kurulan iki 

ayrı pazar özel bir önem taşımaktadır. Burada köylüler kendi ürettikleri ürünleri 

satabildikleri gibi, gereksinim duydukları malların bir bölümünü de yine buradan 

temin etmektedirler.  

 Nüfus artışına bağlı olarak konut yapımının devam ettiği Orhangazi şehrinde, 

inşaat sektöründe istihdam edilenlerin çalışan nüfus içindeki payı % 8’i aşmaktadır. 

Bu sektörde çalışanların bir bölümü çevredeki köylerde yeni inşa edilen meskenlerin 

yapımını da gerçekleştirmektedirler.  

 Orhangazi şehrinde tarım, hayvancılık, ormancılık ve balıkçılık faaliyetleri ile 

uğraşanlar, İznik şehri ile karşılaştırıldığına oldukça düşük oranlarda kalmaktadır. 

Nitekim bu faaliyet kolunda istihdam edilen nüfusun toplam çalışan nüfusa oranı 

%5.4’te kalmaktadır. Orhangazi şehrinde tarımla uğraşan nüfus özellikle kenar 

mahalle durumundaki Topselvi mahallesinde yaşamaktadır. Ayrıca, civardaki 

köylerde arazisi olduğu halde Orhangazi’de ikamet edenler de tarımla uğraşan 

nüfusta önemli bir paya sahiptirler. Orhangazi şehrinde yukarıdaki sektörlerin 

dışında, madencilik başlığı altında ele alınan ve şehrin batısındaki taş ocaklarında 

çalışanlar,  %0 7’lik bir paya sahip bulunmaktadırlar. Çevredeki taş ocaklarının 

büyük kısmının kapanması sebebiyle, bu sektörde istihdam edilenlerin sayısı ve 

toplam içindeki oranı son yıllarda azalma göstermiştir.    



 
 
 
  

 
 

III. BÖLÜM 
 

EKONOMİK  ÖZELLİKLER 
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3. EKONOMİK ÖZELLİKLER 
 Bir sahada ekonomik faaliyetlerin yürütülmesinde, o sahanın doğal çevre 

özellikleriyle burada yaşayan insanların bilgi teknik düzeyleri belirleyici olmaktadır. 

İznik Depresyonu’ndaki ekonomik faaliyetler bir bütün olarak ele alındığında tarımın 

en önemli geçim kaynağı olduğu görülmektedir. Kuşkusuz bunu belirleyen temel 

unsur inceleme alanımızın sahip olduğu doğal çevre özellikleridir. Başta İznik ve 

Orhangazi ovaları olmak üzere, saha genelinde iklim, topoğrafya, toprak ve diğer 

şartların elverişli olmasından dolayı, değişik tarım yöntemleri uygulanarak birçok 

ürünün yetiştirilmesine olanak sağlayan yüksek bir zirai potansiyel bulunmaktadır.

 İznik Gölü Havzası’nın merkezi kısmındaki alçak kesimlerden yükseklere 

doğru çıkıldıkça sıcaklık ortalamalarının düşmesi ve sulama imkanlarının azalması 

sebebiyle, tarımsal ürünlerdeki çeşitlilik ve verim azalmaktadır. İnceleme 

alanımızdaki plato sahalarına karşılık gelen bu kesimlerde yer yer kuru ziraat 

yöntemleri ön plana geçmektedir. Yüksek kesimlerini oluşturan dağlık sahalarda ise 

tarımın yanında hayvancılık ve ormancılık faaliyetleri önem kazanmaktadır. İznik 

Depresyonu’nun özellikle kuzeydoğu ve güneybatı kesimlerinde yer alan bu 

sahalardaki yerleşmelerin ekonomik düzeyi saha geneline göre oldukça geri 

durumdadır.   

 Çeşitli üretim alanlarıyla sanayi, İznik Depresyonu’nda tarımdan sonraki en 

önemli faaliyet durumundadır. Özellikle Orhangazi şehri çevresinde yoğunlaşan 

sanayi faaliyetleri, 1970’li yıllarla birlikte buradaki nüfusun geçimini sağlamasında 

önem kazanmaya başlamış ve bu önemini günümüze kadar artırarak devam 

ettirmiştir.  

 Tarım, hayvancılık, ormancılık ve sanayi faaliyetlerine göre önemleri daha az 

olmakla birlikte ticaret ve turizm, inceleme alanımızdaki diğer ekonomik faaliyet 

kollarını meydana getirmektedir.  

 İznik Depresyonu’nun ekonomik özelliklerini ele alacağımız bu bölüme, sahip 

olduğu önem itibariyle tarımsal faaliyetlerden başlanacaktır.  

 
3.1. TARIM 
 İznik Gölü Havzası’nda tarımsal faaliyetlerin karakterini büyük ölçüde doğal 

çevre özellikleri belirlemektedir. Yerşekilleri, iklim, toprak ve su kaynakları tarıma 

imkan veren faktörler olduğu gibi, araştırma sahamızda farklı tarımsal özelliklerin 

ortaya çıkmasına da sebep olmuşlardır. Verimli tarım arazilerinin bulunduğu göl 
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çevresindeki ovalar ve alüvyal düzlükler, aynı zamanda sulama imkanlarına da 

sahip olduklarından, yüksek bir zirai potansiyel arz etmektedirler. Ziraat hayatının yıl 

boyunca devam ettiği bu sahalarda ileri tarım yöntemleri uygulanarak, çok çeşitli 

ürünler yetiştirilebilmektedir. Buna karşılık, havzadaki yüksek plato ve dağlık 

sahalarda tarımsal faaliyetler çeşitli faktörler tarafından sınırlanmaktadır. Bu 

sahalarda iklimin sıcaklık unsuru, alçak kesimlerde yetişme imkanı bulan çeşitli 

sebze ve meyve türlerinin ziraatını engellemektedir. Ayrıca belirtilen sahaların, 

büyük kısmı sulama olanaklarından da yoksun bulunmaktadır ve ziraat büyük ölçüde 

yağış şartlarına bağlıdır. Dolayısıyle, kuru tarım yöntemleri uygulanarak, ancak 

birkaç ürünün yetiştirilebildiği bir ziraat yapısı ortaya çıkmaktadır.  

 

3.1.1. Toprakların genel arazi kullanımı bakımından dağılımı 
 İznik Depresyonu’nda toprakların genel arazi kullanımı açısından dağılımı, 

Orhangazi, İznik ve Osmaneli ilçe tarım müdürlüklerinden elde edilen 2001 yılına ait 

istatistikler dikkate alınarak belirlenmiştir. (Tablo 51 ve şekil 63) Buna göre, toplam 

olarak 142.621 hektarlık bir alan kaplayan İznik Depresyonu’nun, 34.709 hektarının 

tarımsal amaçlı kullanıma ayrıldığı görülmektedir. Diğer bir ifadeyle, tüm sahanın % 

24.4’lük bölümünü ekili ve dikili alanlar kaplamaktadır. Nadasa bırakılan sahalar da 

tarım arazileri kapsamında değerlendirilecek olursa, inceleme alanımızda tarımsal 

faaliyetlerin yürütüldüğü arazilerin yüzölçümü 35.878 hektarı, havza genelindeki payı 

ise % 25.2’yi bulmaktadır. Şunu belirtmeliyiz ki, İznik Depresyonu’nun merkezi 

kısmında büyük bir gölün yer alması, tarım alanları ve diğer kullanım tiplerinin havza 

genelindeki oranlarının düşük değerler göstermesine sebep olmaktadır. Nitekim, 

İznik Gölü (30.223 ha) ve Çerkeşli Gölü (45 ha) toplamda sahip oldukları 30.268  

hektarlık yüzölçümleriyle  havzanın % 21.2’lik bir bölümünü kaplamaktadır. Ancak 

inceleme alanımızdaki nüfusun büyük bir bölümünün geçimini topraktan sağladığı 

göz önünde bulundurulursa, tarımsal faaliyetlere ayrılan sahaların her şeye rağmen 

düşük bir orana sahip olduğu görülmektedir. Bu durumda tarım arazilerinin oldukça 

yoğun bir şekilde kullanıldığını ifade etmek mümkündür. İleriki sayfalarda ayrıntılı 

olarak açıklanacağı üzere, aynı arazi parçası üzerinde yılda birkaç ürünün alınması 

ve farklı ürünlerin bir arada yetiştirilmesi şeklinde yürütülen tarımsal faaliyetler, birim 

alandan en yüksek düzeyde faydalanmaya imkan sağlamaktadır. Yine tabloda 

görüldüğü gibi, nadas alanlarının havza genelindeki payının % 1’i dahi bulmaması, 

nadasın yaygın bir yöntem olmadığı ve mevcut tarım alanlarından en iyi şekilde 
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yararlanmaya çalışıldığı sonucunu vermektedir. Tabloda dikkat çekici bir diğer nokta 

da dikili alanların, ekili alanlara göre daha fazla yer kaplamasıdır. Toplam arazi 

içinde % 15.7 lik paya sahip olan dikili alanların, tarım alanları içindeki payı % 64.3‘e 

yükselmektedir. Ekili alanların nispeten düşük bir değer göstermesi, başta zeytin 

olmak üzere çok çeşitli meyve tarımının gerçekleştirildiği dikili sahaların geniş 

alanlar kaplamasıyla ilgilidir. Bu istatistikler, İznik Depresyonu’nda meyve 

yetiştiriciliğinin önemini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. 

Tablo 51: İznik Depresyonu’nda toprakların genel arazi kullanımı bakımından 

dağılışı. (2001)  

KULLANIM TİPİ Kapladığı alan 
(Hektar) 

Havzanın toplam 
yüzölçümüne Oranı (%) 

Ekili alanlar 12.380 8.7 
Dikili alanlar 22.329 15.7 
Nadas 1.169 0.8 
Orman alanları 52.505 36.8 
Çayır ve mera  12.202 8.6 
Ürün getirmeyen arazi 11.768 8.3 
Göllerin alanı 30.268 21.2 
TOPLAM 142.621 100 

Kaynak: İznik, Orhangazi ve Osmaneli ilçe tarım müdürlükleri, Köy Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü, Bursa İli Köy Envanteri ve DİE tarım istatistiklerinden faydalanılmıştır.  

15,7

8,7

0,8

8,6

36,8

8,3

21,2 Dikili alanlar

Ekili alanlar

Nadas

Çayır ve mera

Orman alanları

Ürün getirmeyen
araziler
Göllerin alanı

 
Şekil 63: İznik Depresyonu’nda toprakların genel arazi kullanımı bakımından 

dağılışı 
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 Araştırma sahamızdaki genel arazi kullanımı içinde en geniş paya sahip olan 

ormanlar, gerileme göstermesine karşın önemini korumaya devam etmektedir. 

Ancak bu orman alanları içinde, bozuk, baltalık ve makilik sahaların da 

bulunmasından dolayı, tamamının verimli bir şekilde kullanılmaya elverişli 

olmadığını belirtmek gerekir. Ekonomik olarak değer taşıyan ormanlar daha çok 

araştırma sahamızın kuzeydoğu ve güneybatı kesimlerinde yayılış göstermektedir. 

Daha önce de ifade edildiği üzere, ormancılık bu kesimlerde kurulmuş olan 

yerleşmelerin başlıca geçim kaynağı durumundadır.  

 Sahadaki bir diğer kullanım biçimi olan çayır ve meraların genel arazi 

kullanımı içindeki payları % 8.6’dır. Daha çok, orman örtüsünün tahrip edildiği 

yüksek plato sahaları üzerinde yer alan bu araziler, hayvancılığın havza genelinde 

önem kaybetmiş olmasından dolayı, tam anlamıyla kullanılamamaktadır.  

 Genellikle taşlık ve kayalık sahalar, bataklıklar, kumul sahaları, akarsu 

yatakları ve yerleşmelerin kuruluş sahalarına tekabül eden getirmeyen araziler ise 

havza yüzölçümünün % 8.3’ünü kaplamaktadır. 

 Tarımsal faaliyetleri etkileyen faktörlerden doğal çevre özellikleri ve bunların 

etkileri ilgili bölümlerde ayrıntılı biçimde ele alınmıştı. Bu faktörlerin yanında, 

verimlilik üzerinde doğrudan veya dolaylı etkiye sahip olan, toprak mülkiyeti ve 

işletme büyüklükleri, uygulanan tarımsal yöntemler, sulama, gübreleme, münavebe 

ve makine kullanımı gibi unsurların da irdelenmesi gerekmektedir. Bu nedenle, 

araştırma sahamızda yetiştiriciliği yapılan tarımsal ürünleri ayrıntılı olarak ele 

almadan önce, yukarıda belirtilen unsurlara zirai faaliyetlere etkileri ölçüsünde 

değinilecektir.   

  

3.1.2. Toprak mülkiyeti ve tarımsal işletme büyüklükleri 
 Kırsal karakterin egemen olduğu ve buna bağlı olarak tarımsal faaliyetlerin 

ön planda bulunduğu İznik Depresyonu’nda, gerek ekonomik ve sosyal yapının 

ortaya konmasında, gerekse tarımsal yöntemlerin uygulanmasında, tarımsal 

üretimin temel aracı olan toprağın mülkiyet yapısı ve tarımsal işletmelerin büyük bir 

önemi vardır. Zira, tarım toprakları üzerindeki mülkiyet şekli, başta üretim ve 

istihdam düzeyi olmak üzere, tarımsal gelirin çiftçi aileler arasındaki dağılımını ve 

tarımda teknolojik gelişme düzeyini önemli ölçüde etkilemektedir. (Güriz, 1971:88) 

 İnceleme alanımızda, toprak mülkiyetinin mevcut durumunu ortaya 

koymadan önce, bugünkü şeklini almasında önemli bir etkiye sahip olan Osmanlı 
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İmparatorluğu dönemindeki toprak rejimine kısaca değinmek yerinde olacaktır. 

Osmanlı İmparatorluğunun tarımsal yapısı dirlik adı verilen geleneksel toprak 

tasarruf sistemine dayanıyordu. Bu sistemde devlet, miri olarak adlandırılan tüm 

toprakların sahibi durumundaydı. Has, zeamet ve tımar tarzındaki dirliklerin sahibi 

asker ve bürokrat gibi devlet temsilcileriydi. Toprak üzerinde üretimi gerçekleştiren 

köylünün elde ettiği ürünün onda birinden yarısına kadar değişen oranlardaki kısmı, 

dirlik sahipleri tarafından toplanarak devlete aktarılmaktaydı.  

 Miri toprak rejiminde, devlete ait araziler üzerinde bir kiracı şeklinde 

yerleştirilen köylü (reaya), tarlasını satma, hibe veya vakfetme, diğer mülklerde 

olduğu gibi miras olarak bırakma, istediği ürünü yetiştirme ve tarlayı işleyip 

işlememe haklarına sahip değildi (Barkan,1980:294). Eksiksiz uygulandığı dönemde 

oldukça faydalı olan bu sistem, 16. yüzyılın ikinci yarısından sonra bozulmaya 

başlamıştır. Bu durumun önüne geçmek amacıyla, Tanzimat Devrinden itibaren 

çıkarılan yeni kanunlarla toprak mülkiyetinde bazı değişiklikler yapılmıştır. 1858’de 

yürürlüğe giren Arazi Kanunnamesiyle, köylülere çalıştıkları topraklar üzerinde ürün 

yetiştirme ve bu toprakları işleme konusunda bazı haklar verilmiştir (Barkan, 

1980:34). Fakat köylülerin, işledikleri topraklar üzerinde mülkiyet hakkını elde 

etmeleri, ancak Cumhuriyetin ilanından sonra mümkün olmuştur.  

 18 Mart 1924 tarihinde çıkarılan 442 sayılı Köy Kanunu’yla devlet, köyleri 

idari yönden bağımsız bir ünite olarak kabul etmiştir. 1926 yılında ise Türk Medeni 

Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle, Osmanlı Döneminin toprak yasaları geçerliliğini 

yitirmiş ve özel mülkiyetin önündeki tüm engeller kaldırılmıştır. Böylece, mülk sahibi 

arazisini istediği gibi kullanma hakkını elde etmiştir. Türk Medeni Kanunu aynı 

zamanda mirasta reel taksim esası getirmiştir (Göney, 1979:102). Buna göre, ölen 

şahsın arazisinin belirli bir bölümü eşine bırakıldıktan sonra, kalan kısmı kız ve 

erkek çocukları arasında eşit olarak paylaştırılır. Uygulanan bu hukuksal sistem, 

tarımsal işletmelerin veraset yoluyla küçülmesine ve parsel sayısının artmasına 

sebep olmuştur. Dolayısıyle tarımsal işletmelerden azami düzeyde yararlanma 

olanakları büyük ölçüde ortadan kalkmıştır.  

 İnceleme alanımızdaki tarımsal işletmelerle ilgili değerlendirilmelere 

geçmeden önce bir noktayı açıklığa kavuşturmak gerekmektedir. Ülkemizde tarımsal 

işletmelerin büyüklüklerini gösteren verilerinin yer aldığı Köy Envanter Etütleri ilçe 

bazında hazırlanmaktadır. Bu durumda, sınırları coğrafi kriterler esas alınarak 

belirlenen çalışmalarda, veri kullanma açısından çeşitli güçlükler yaşanmaktadır. Bu 
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yüzden, inceleme alanımızın Osmaneli, Gemlik ve Yenişehir ilçe sınırları dahilinde 

kalan kesimlerindeki tarımsal işletmelerle ilgili istatistikler, değerlendirme dışı 

tutulmuştur. Çünkü mevcut istatistikler, adı geçen ilçelerdeki tarımsal işletmelerin 

tamamını kapsamaktadır ve bu durum değerlendirmelerde yanıltıcı sorunlar 

doğurabilir. Böylece inceleme alanımızdaki tarımsal işletmelerinin durumuyla ilgili 

değerlendirmeler, Orhangazi ve İznik ilçelerine ait istatistiklere dayandırılarak 

yapılmıştır.   

Tablo 52: Tarımsal işletmelerin büyüklüklerine göre dağılışı 

 Tarımsal İşletme 
Büyüklüğü (Dekar) 

Tarımsal İşletme 
Sayısı 

Oranı 
(%) 

0 – 20 18.836 42.94 
Küçük İşletmeler 

21 – 50 18.377 41.90 
51 – 100 5.578 12.72 Orta Büyüklükteki 

İşletmeler 101 – 200 943 2.15 
201 – 500 108 0.25 

Büyük İşletmeler 
501 +  20 0.05 

 TOPLAM 43.862 100 
 
 Tarımsal işletmelerin büyüklüklerine göre dağılışını gösteren tablo 52’nin 

gözden geçirilmesiyle, küçük işletmelerin ağırlık taşıdığı ortaya çıkmaktadır. Nitekim 

küçük işletme olarak kabul ettiğimiz 50 dekardan az araziye sahip olan üniteler, 

toplam içinde % 85’e yaklaşan bir paya sahip bulunmaktadır. Buna karşılık 51 ila 

200 dekar arasında araziye sahip orta büyüklükteki işletmelerin payı % 15 civarında 

iken, genişliği 200 dekardan fazla olan büyük işletmeler toplam içinde sadece % 

0.3’lük bir yer tutmaktadırlar.  

Tablo 53: Çeşitli büyüklükteki tarımsal işletmelerin kapladığı tarım alanı 

 Tarımsal İşletme 
Büyüklüğü (Dekar)

Kapladığı Toplam 
Tarımsal Alan (Dekar) 

Oranı 
(%) 

0 – 20 57.237 28.2 Küçük İşletmeler 
21 – 50 89.707 44.2 
51 – 100 41.899 20.6 Orta Büyüklükteki 

İşletmeler 101 – 200 9.742 4.8 
201 – 500 2.663 1.3 Büyük İşletmeler 
501 + 1.700 0.8 

 TOPLAM  202.948 100.0 
 
 Çeşitli büyüklükteki tarımsal işletmelerin kapladığı tarım arazini gösteren 

tablo 53, inceleme alanımızda en geniş alanı küçük işletmelerin kapladığını 
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göstermektedir. Küçük işletmelerin kapladıkları alanlar sayılarıyla orantılı olmasa da, 

yine en büyük grubu oluşturmaktadır. Sayısal olarak (% 42.94) en büyük grubu 

meydana getiren 20 dekardan küçük işletmeler, kapladıkları alan itibariyle % 28.2’lik 

paya sahip bulunmaktadırlar. Büyüklüğü 21 ile 50 dekar arasında olan işletmeler ise 

% 44.2’lik payla en geniş yayılışa sahiptirler. Diğer taraftan orta büyüklükteki 

işletmelerin kapladığı alan % 25’i, büyük işletmelerin kapladığı alan ise % 2’yi 

aşmıştır. Ancak gerek toplam işletmeler içindeki oranı itibariyle, gerekse saha 

genelinde sahip oldukları genişlik itibariyle (% 72.4) küçük işletmeler hakim 

durumdadır.  

Tablo 54: Sahip oldukları arazi genişliklerine göre çiftçi ailesi sayısı 

Toprak Sahibi Hanenin 
İşletme Tipi 

Tarımsal İşletme 
Büyüklüğü (Dekar) 

 Sayısı Oranı (%) 

0 – 20 5.599 62.6 Küçük İşletmeler 
21 – 50 2.649 29.6 
51 – 100 613 6.9 Orta Büyüklükteki 

İşletmeler 101 – 200 74 0.8 
201 – 500 8 0.1 Büyük İşletmeler 
501 + 1 0.01 

 TOPLAM  8.944 100 
 
 Tablo 54, İznik Depresyonu’nda küçük işletmelere sahip olan aile sayısının 

yüksek bir düzeyde bulunduğunu bariz bir şekilde ortaya koymaktadır. Çiftçi 

ailelerinin % 92.2’si, genişliği 50 dönümden az olan küçük arazileri işlemektedirler. 

Orta büyüklükteki işletmelere sahip olan aile sayısı (687) küçük işletmelere sahip 

olan aile sayısına (8.248) göre çok daha düşüktür. Ancak burada asıl dikkat çekici 

nokta, büyük işletmelere sahip aile oranının % 0.1 seviyelerinde bulunmasıdır ki, 

bunların toplam sayısı sadece 9’dur. Sonuç itibariyle,  İznik Depresyonu’ndaki çiftçi 

ailelerinin büyük bir bölümünün, 50 dekardan az araziye sahip bulunduğu ve küçük 

işletme mülkiyetine dayalı bir tarımsal karakterin egemen olduğu anlaşılmaktadır.   

 İnceleme alanımızda bir çiftçi ailesi geçimini sağlayabilmek için, sulamalı 

tarımın yapıldığı sahalarda yaklaşık 20 dönümlük araziye, kuru tarım yöntemlerinin 

uygulandığı sahalarda ise en az 100 dönümlük bir araziye ihtiyaç duymaktadır. 

Daha açık bir ifadeyle, inceleme alanımızın yüksek kesimlerinde yer alan ve 

ekstansif tarım yöntemlerinin uygulandığı 100 dönümlük arazi,  bir çiftçi ailesine 

ancak yeterken; özellikle alüvyal sahalarda yer alan ve sulamayla birlikte ileri tarım 
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yöntemlerinin uygulandığı 20 dönüm büyüklüğündeki tarım arazisi, bir çiftçi ailesinin 

geçimini kolayca sağlayabilmektedir. Bu durumda ailelerin sahip olduğu işletmelerin 

genişliğinden ziyade, işletmenin yer aldığı arazinin taşıdığı tarımsal nitelik daha 

önemlidir.  

 Arazi çalışmaları sırasında çiftçilerden edindiğimiz bilgiler ve köy kadastro 

planları üzerinde yaptığımız değerlendirmeler, aynı çiftçi ailelisinin genellikle köyün 

çeşitli mevkilerinde topraklarının bulunduğunu göstermiştir. Böylece tarımsal 

işletmeler, küçük olmaları yanında parçalı bir yapıdadır. Ayrıca yollar, su arkları ve 

arazinin veraset yoluyla bölünmesine bağlı olarak sıklaşan sınır hatları, tarım 

alanının daha da daralmasına sebep olmaktadır. 

 İznik Depresyonu’nda toprak mülkiyetinin küçük ve parçalı olması, tarımsal 

faaliyetlerde bazı güçlüklere yol açmaktadır. Bu bağlamda tarım arazilerinin 

işlenmesi, sulanması ve ürünlerin hasadı daha masraflı hale gelmekte, farklı 

mevkilerde bulunan arazilere gidiş gelişlerde zaman kaybı olmaktadır.  

 

3.1.3. Tarımsal yöntemler 
 İnceleme alanımızda yazları az yağışlı geçen bir iklim egemen olduğu için, 

tarımsal açıdan en önemli sorun suyun yetersizliğidir. Özellikle tarımsal faaliyetlerin 

yoğunluk kazandığı Mayıs-Ekim ayları arasında topraktaki nem miktarının azalması, 

bu faaliyetlerin yürütülmesi bakımından sınırlayıcı bir etki yaratmaktadır. Topraktaki 

nem noksanlığından kaynaklanan bu problem, kuru tarım yöntemi uygulanarak ya 

da imkanların elverişli olduğu sahalarda sulama yaparak giderilmektedir. (Foto 44)  

 İznik Depresyonu’nda hayati derecede önem taşıyan tarım alanlarını 

meydana getiren İznik, Çakırca ve Orhangazi ovaları; gölün kuzeyindeki ve 

güneyindeki etek düzlükleriyle Karadin Oluğundaki verimli araziler, aynı zamanda 

sulama olanağının bulunduğu kesimlere karşılık gelmektedir. Böylece iklimin yağış 

açısından sınırlayıcı etkisi, belirtilen sahalarda büyük ölçüde telafi edilebilmektedir. 

Tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan başlıca su kaynakları akarsular, yeraltı 

suları, İznik Gölü ve Çerkeşli Göleti’dir.  

 İznik Depresyonu’ndaki ilk kapsamlı sulama projesi 1966 yılında hizmete 

girmiştir. Bu projeyle İznik Gölü’nün suyu kullanılarak Orhangazi Ovasındaki  tarım 

alanlarının yaklaşık 1.294 hektarlık kısmı sulanmaya başlanmıştır. Daha sonra 

1980, 1985,1986 ve 1999 yıllarında yeni sulama tesislerinin eklenmesiyle, İznik Gölü 

çevresinde 10 bin hektarı aşan tarım arazisi sulama olanağına kavuşturulmuştur. 
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Gölün güneyindeki tarım arazilerinin sulanması için başlatılmış olan proje 2005 yılı 

itibariyle devam etmektedir ve bu projenin tamamlanmasından sonra, yaklaşık 

olarak 5.000 hektarlık tarım alanının daha sulanması mümkün olacaktır. Diğer 

taraftan araştırma sahamızın doğu kesiminde, 1992 yılında inşa edilen Çerkeşli 

Göleti’nden elde edilen suyun kullanılmasıyla, Karadin Oluğu boyunca yaklaşık 

2.000 hektarlık tarım arazisi sulanmaktadır. Bu sistemin kanal işlerinin 

tamamlanmasıyla toplam 2.200 hektarlık bir sahanın sulanması hedeflenmektedir.  

 Sulamalı ziraat alanlarının bir bölümü, köylüler tarafından kaynak ve dere 

sularından yararlanılarak basit yöntemlerle sulanmaktadır. Başta Karasu, Derbent 

ve Sölöz dereleri olmak üzere, birçok akarsu sulamada kullanılmaktadır. Ancak 

araştırma sahasındaki akarsuların debileri yaz aylarında büyük ölçüde azaldığı için, 

sulamada yetersiz kalmaktadırlar. Kaynakların bulunmadığı kesimlerde, sondaj 

yapılarak elde edilen yeraltı suyu çiftçi için masraflı olduğundan, sulama yapılan 

alanlar istenilen düzeye ulaşamamaktadır. Traktör sayısının artışına paralel olarak, 

römork üstünde taşınan su depolarının kullanımı da yaygınlaşmış ve sulanan tarım 

alanları genişlemiştir. Bu yöntemde gölden veya kanallardan alınan su, traktörlerle 

taşınarak özellikle yükseltisi fazla olan yamaçlardaki tarım arazilerinin sulanmasında 

kullanılmaktadır. İznik Gölü Havasında 2005 yılı itibariyle 13.661 hektarlık sahada 

(ziraat arazilerinin %38.1’i) sulamalı ziraat yapılırken, yapım aşamasındaki tesislerin 

tamamlanmasıyla toplam sulanan arazi 22.320 hektara ulaşacaktır.  

 Yukarıda da belirtildiği gibi, son derece verimli toprakların bulunduğu 

sahalarda sulamanın da yapılmasıyla, tarımsal faaliyetler yıl boyunca devam 

etmektedir. Bu kesimlerde aynı zamanda gübreleme, ilaçlama ve diğer bakım 

işlemleri kullanılarak entansif tarım yöntemi uygulanmakta ve çok çeşitli ürünler 

yetiştirilebilmektedir. Böylece inceleme alanımızın yüksek kısımlarında büyük ölçüde 

monokültür tarzında sürdürülen tarımsal faaliyetler, ovalarda ve alçak vadi 

tabanlarında polikültür bir karakter kazanmaktadır. Bu sahalarda yetiştirilebilecek 

ürün çeşidi fazla olduğu için, çiftçiler ekonomik bakımdan getirisi en yüksek olan 

ürünü tercih etmektedirler. İnceleme alanımızdaki sulamalı ziraat sahalarında meyve 

ve sebze yetiştiriciliği egemendir. Bu arazilerde, pazar bulma şansı ve ticari 

değerinin daha yüksek olmasından dolayı, çoğunlukla zeytin yetiştiriciliği tercih 

edilmektedir. Zeytinin yanında üzüm, şeftali, elma ve kiraz gibi meyvelerle, domates 

başta olmak üzere lahana, patlıcan ve fasulye gibi sebze çeşitleri sulamalı ziraat 

sahalarında yetiştirilen başlıca ürünlerdir. Taban suyunun yüksek olduğu ve aynı 
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zamanda sulama imkanın bulunduğu Orhangazi Ovası’nın güney kesimlerinde ise 

pirinç ziraatı önem kazanmaktadır.  

 İnceleme alanımızda sulama işlemi salma, karık ve damlama yöntemiyle 

yapılmaktadır. Suyun tarla başındaki kanallardan bırakılarak, arazide rasgele 

yayılması şeklinde yapılan salma sulama sistemi, dar sahalarda uygulanmaktadır. 

Sulama suyunun, bitki sıraları arasında eğim doğrultusunda açılan karıklara 

verilmesi şeklinde gerçekleştirilen karık sulama yöntemi ise, özellikle sebze 

yetiştirilen sahalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. İnceleme alanımızdaki bir diğer 

sulama biçimi olan damla sulama yöntemi ise son yıllarda gelişme göstermektedir. 

Bu yöntemde sulama suyu filtre edilerek süzüldükten sonra, gerekli olduğu 

durumlarda gübrenin de suya eklenmesiyle, belirli aralıklarla araziye döşenmiş olan 

çeşitli çaptaki borulardan, toprağın yüzeyine veya içine damlalar halinde 

verilmektedir (Bayartan,2001:143). Damlama sulama yöntemi, diğer yöntemlerle 

karşılaştırıldığında ilk yapım masrafları daha yüksek olsa da, bu yöntemin 

kullanılmasıyla sulanan bitkilerden daha yüksek ve kaliteli ürün elde edilmesi, eğimli 

sahalarda arazinin tesviye edilmesine gerek duyulmamaksızın sulama yapılabilmesi,  

su kaybının çok daha düşük seviyelerde olması, örtü altı yetiştiriciliğinde kolayca 

kullanılabilmesi ve topraktaki eksik minerallerin suya eklenerek kolayca toprağa 

verilmesi gibi birçok avantaj taşımaktadır. Bu nedenlerden dolayı, damla sulama 

yöntemi İznik Depresyonu’nda özellikle 2000 yılından sonra yaygınlık kazanmaya 

başlamış, meyve ve sebze yetiştirilen sahalarda kullanım alanını genişletmiştir.   

 Bilindiği gibi bilhassa drenajı bozuk sahalarda fazla miktarlarda yapılan 

sulamalar, toprağın kimyasal yapısını etkileyerek çeşitli problemlere yol 

açabilmektedir. İnceleme alanımız bu bakımdan ele alındığında belirgin bir 

tehlikeden söz edilemez. Nitekim yapılan bir araştırma, göl çevresinde sulamalı 

ziraatın yapıldığı sahalarda toprakların, pH değeri ve tuzluluk miktarının zirai açıdan 

herhangi bir engel teşkil etmediğini ortaya koymuştur (Turan, 2001:97). Ancak, 

Karadin Oluğunun bazı kesimlerinde, taban suyunun yükselmesi nedeniyle zirai 

faaliyetler kısıtlanmakta ve bu sahalar mera olarak kullanılmaktadır. Diğer taraftan 

göl suyu, yüksek oranda kireç içerdiğinden, yağmurlama yöntemiyle sulamaya pek 

elverişli değildir. Yağmurlama sistemi kullanılarak yapılan sulamayla bitkinin 

yapraklarında ve meyvelerinde biriken karbonat, ürün miktarını ve kalitesini olumsuz 

yönde etkilemektedir. Dolayısıyle, göl suyunun yağmurlama yöntemiyle yapılan 

sulamalarda tercih edilmemesi gerekmektedir.  
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Foto 44: Araştırma sahamızda sulama, çok çeşitli yöntemler kullanılarak yaygın bir 

şekilde sürdürülmektedir. A: Tarım arazisinin gerisindeki bir kaynaktan elde edilen 

suyun tarla içinde açılmış olan çukurda biriktirilmesiyle oluşturulmuş küçük bir havuz 

(Derbent Köyü). B: Sulama kanallarının ulaşmadığı sahalarda tankerler yardımıyla 

yapılan sulama (Boyalıca Köyü Kuzeyi). C: Kaynak sularının sulamada kullanılmak 

üzere havuzlarda biriktirilmesi (Aydınlar Köyü) D: Tankerler yardımıyla gölden 

getirilen suyun depolandığı havuzlardan biri (Boyalıca Köyü). E: Gölden sağlanan 

suyu tarım alanlarına ulaştıran sulama kanalları (İznik Ovası). F: Son yıllarda 

yaygınlaşan  “damla sulama” sisteminin kurulması (Çakırca Köyü). 
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 İznik Depresyonu’nda kuru ziraat yapılan sahalar son yıllarda daralmış 

olmakla birlikte 6.000 hektarın üzerindedir ve bu arazilerin yaklaşık 1.169 hektarında 

nadas uygulanmaktadır. (Tablo 51) Kuru tarım alanlarının dağılışı incelendiğinde, 

kuzeydoğudaki dağlık sahanın alçak kesimleri, kuzeydeki plato sahaları, Karadin 

Eşiği kuzeyinde özellikle Oğulpaşa, Adliye, Avlan ve Hisarcık  köylerinin  

çevreleriyle,  batı  kesimde  Hamzalı ve Fındıklı köyleri civarındaki engebeli 

kesimlerde yer aldığı görülmektedir. Bu sahalardaki tarımsal faaliyetlerin temel 

özelliği, yer yer nadas sistemi uygulanarak,  başta buğday yetiştiriciliği olmak üzere, 

gerçekleştirilen tahıl ziraatıdır. Ekstansif tarzda ziraatın egemen olduğu bu 

kesimlerdeki nüfus, geçimini sağlamak amacıyla tarımın yanında, hayvancılık ve 

ormancılık faaliyetlerini de yürütmektedir. Dahası İhsaniye, Sarıyazı, Osmaniye, 

Kutluca, Çandarlı, Hacıosman ve Hamzalı köylerinde tarımsal faaliyetler, ormancılık 

ve hayvancılığın gerisinde kalmaktadır.   

 Sonuç itibariyle, İznik Gölü Havzası’nda entansif ve ekstansif olmak üzere, iki 

farklı tarımsal yöntemin uygulandığı görülmektedir. Entansif tarım yöntemlerinin 

uygulandığı sahalarda, nadas ortadan kalktığından mevcut arazinin tamamı 

kullanılabilmekte, aynı yıl içinde araziden birkaç kez ürün alınabilmekte, 

yetiştirilebilecek ürün çeşidi arttığından ekonomik getirisi fazla olanlarını tercih etme 

fırsatı doğmakta ve doğal koşullara daha az bağlı kalındığı için üretimde bir istikrar 

sağlanmaktadır. Ekstansif ziraat yapılan sahlarda ise ürün çeşitliliği az olduğu gibi, 

nadas uygulanmasından dolayı mevcut ziraat arazilerinden de tam anlamıyla 

faydalanılamamaktadır. Böylece aynı arazi üzerinde ekstansif tarım yöntemleri 

yerine entansif tarım yöntemlerinin uygulanması durumunda, birim alandan elde 

edilecek gelir birkaç misline çıkmaktadır. Nitekim, arazi çalışmaları sırasında 

yaptığımız gözlemler ve eldeki istatistiklere dayanarak, ekstansif tarım yöntemlerinin 

uygulandığı kesimlerdeki yerleşmelerde, hem nüfus miktarının hem de bu nüfusun 

gelir düzeyinin, entansif tarımın uygulandığı sahalardaki yerleşmelere göre çok 

düşük seviyelerde olduğunu ifade etmek mümkündür. 

 

3.1.4. Gübreleme ve münavebe 
 Sürekli ekilen topraklarda, bitkiler için gerekli olan ve onların büyüyüp 

olgunlaşmasını sağlayan besin maddeleri giderek azalır ve bu nedenle elde edilen 

ürünün hem miktarı hem de kalitesi düşer. Bu problemin önüne geçmek için, 

toprağın verimliliğini sürdürecek önlemlerin alınması gerekir. Bu bağlamda, 
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toprakların verim değerini koruyabilmek ancak, gübreleme yahut münavebe 

yöntemlerinin uygulanmasıyla mümkün olmaktadır (Tanoğlu, 1968:98).  

  İnceleme alanımızda, tarım arazilerinin gübrelenmesinde hem hayvan 

gübresi hem de kimyasal gübre kullanılmaktadır. Bunlardan hayvan gübresi, toprağı 

organik maddeler açısından zenginleştirmesinin yanı sıra toprağın fiziksel 

özelliklerinden olan havalanma, su tutma ve ısınma kabiliyetlerini de artırmaktadır. 

Hayvancılık havza genelinde bir gerileme içinde olduğundan, ihtiyaç duyulan hayvan 

gübresinin büyük bölümü Yenişehir Havzası’ndan temin edilmektedir. Ahır gübresi 

sulamalı ziraatın yapıldığı sahalarda daha fazla kullanılmaktadır.  

 İznik Depresyonu’nda kullanılan kimyasal gübreler genellikle azot, fosfor ve 

potasyum içermektedir. Bunlardan en fazla kullanılanı “azot” içeren gübrelerdir. 

Bitkinin dal, sap ve yaprak gelişimine katkıda bulunan azotlu gübreler, toprağa 

birkaç aşamada verilmektedir. Bazı çiftçiler ise bu gübrenin tamamını bir seferde 

toprağa verirler. Bu durumda, bitkinin kullanamadığı azot, sulama suyuyla hareket 

ederek taban suyuna karışmakta ve böylece istenilen sonuç alınamamaktadır.  

“Fosfor” içeren gübreler ise kuvvetli bir kök sistemi oluşturmasına yardımcı olarak, 

bitkinin gelişmesini, çiçeklenmesini, dane ve meyve kalitesinin artmasını 

sağlamaktadır. Fosforlu gübreler, ekim-dikim esnasında veya bu dönemin hemen 

öncesinde uygulanmaktadırlar. İçeriğinde “potasyum” bulunan gübreler, bitkinin 

hastalıklara karşı direncini artırır ve ürün kalitesini yükseltir. Fakat araştırma 

sahasındaki topraklar, potas bakımından genellikle yeterli düzeyde olduğu için, bu 

gübrelerin kullanımı azot ve fosforlu gübrelere göre daha azdır. Bu elementi içeren 

gübreler, bir seferde ve ekim sırasında toprağa verilmektedir.  

 Araştırma sahasında gübreleme açısından yaşanan temel problem, analiz 

yapılmamasından dolayı, toprakta eksik olan elementlerin iyi tespit edilememesidir. 

Bu nedenle toprağa çoğunlukla gereğinden fazla gübre verilmekte ve böylece 

masraflar artmaktadır. Bilinçli ve ekonomik bir gübreleme için, yetiştirilen ürünlere 

göre ayrı ayrı toprak analizlerinin yapılması ve bu analiz sonuçlarının dikkate 

alınması gerekmektedir.  

 Ziraatte verimi artırmak için gerekli uygulamalardan biri de münavebedir. Bir 

tarlaya aynı familyadan olan bitkilerin birkaç yıl aralıksız ekilmesi, toprağın bazı 

minerallerce fakirleşmesine sebep olur. Bu durumun önüne geçmek için, topraktan 

farklı mineralleri kaldıran ürünlerin nöbetleşe ekilmesi gerekmektedir. Nöbetleşe 

ekim yöntemi, doğru uygulandığında toprağın verimliliğini korumasında oldukça iyi 
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sonuçlar vermektedir. Zararlı otları temizleyen, kökleriyle havadaki azotu tesbit eden 

ve gömülmeyle toprağı zenginleştiren bitkiler, azotlu gübreler kadar faydalı 

olabilmektedir (Tanoğlu,1968:98). Araştırma sahasında, günümüz itibariyle 

gübreleme etkin bir şekilde yapıldığı için, münavebe uygulaması yaygın değildir.  

 Bununla birlikte, sulamalı ziraat yapılan sahalarda domates, patlıcan ve biber 

gibi sebzeler; fasulye, bakla ve bezelyeyle münavebeye girmektedir. Kuru ziraat  

yönteminin uygulandığı arazilerde ise münavebe daha sınırlı ölçülerde 

gerçekleştirilmektedir. Bu sahalarda, buğday ile fiğ ve yonca gibi yem bitkileri 

nöbetleşe ekilmektedir. Oysa münavebede oldukça iyi sonuçlar veren korunga, fiğ 

ve yonca gibi bitkilerin ekimi yaygınlaştırılarak, daha az masrafla, elde edilen ürün 

miktarı artırılabilir.      

 

3.1.5. Tarımda makine kullanımı 
 Modern tarımın gereklerinden bir olan makineleşme, İznik Depresyonu’nda 

tarımsal işlerin birçok kademesinde kendini göstermektedir. Tarım makineleri, ziraatı 

yapılan ürün türüne göre değişmekle birlikte, toprağı işleme, ekime hazırlama, 

tohum atma, gübreleme, çapalama, sulama ve ilaçlama işlemlerinde yaygın bir 

şekilde kullanılmaktadır. İnceleme alanımızda makine kullanımı zirai işlemlerin 

zamanında gerçekleştirilmesi sebebiyle üretim artışında dolaylı bir etkiye sahip 

olmasının yanında, iş gücünden büyük tasarruf sağlaması bakımından da önem 

taşımaktadır.  

 İznik Depresyonu’nda kullanılan başlıca tarımsal makineler tablo 55’te 

gösterilmiştir. Tarımsal üretimin çeşitli aşamalarında kullanılan römork, pulluk, fireze, 

çapa makinesi, su tankeri vb. birçok zirai araca enerji sağlayan temel makine 

traktördür. Bu nedenle bir sahadaki mekanizasyon düzeyinin belirlenmesinde 

kullanılan en yaygın kriter, birim alana düşen traktör sayısıdır. Araştırma sahasında 

traktör sayısı, özellikle 1950’li yıllardan başlayarak sürekli bir artış göstermektedir. 

Nitekim 1983 yılında inceleme alanımızdaki traktör sayısı 2.097 iken, 2001 yılına 

gelindiğinde bu rakam 5.451’e ulaşmıştır. Araştırma sahasında, her 1000 hektarlık 

tarım arazisine ortalama 157 traktör düşmektedir. 2001 yılı itibariyle, Türkiye 

genelinde 1000 hektarlık tarım arazisine yaklaşık 36 traktör düştüğü göz önünde 

bulundurulursa, İznik Gölü havzasında makineleşmenin daha ileri boyutta olduğu 

anlaşılmaktadır. 
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 Araştırma sahasında kullanılan tarımsal araçların çok büyük bir kısmı traktör 

yardımıyla çalışmaktadır. Bunlar içinde en büyük pay traktör pulluğu, toprak frezesi, 

dişli tırmık, ark açma pulluğu ve traktörle çekilen çapa makinesi gibi toprak işleme 

araçlarına aittir. Römork ve su tankeri gibi nakliye araçları da yine traktör yardımıyla 

hareket etmektedirler. İznik Gölü havzasında en fazla ihtiyaç duyulan bir diğer 

makine grubu, tarımsal mücadele ile ilgili olan araçlardır. Sırt pülverizatörü, motorlu 

pülverizatör, tozatar ve atomizör gibi araçlar bu makinelerin başlıcalarıdır.   

Tablo 55: İnceleme alanımızda kullanılan başlıca zirai araçların yıllara göre sayısı  

Araç Adı 1983 1991 2001 
Traktör 2.097 3.854 5.451 
Römork 2.004 3.500 4.800 
Traktör pulluğu 3.595 5.457 5.071 
Ark açma pulluğu 5 47 472 
Karasaban 2.450 1.520 5 
Hayvan pulluğu 5.050 4.150 372 
Toprak frezesi 220 1.660 2.060 
Dişli tırmık 885 2.275 2.704 
Traktörle çekilen çapa makinesi 500 1.800 209 
Sırt pülverizatörü 3.255 3.550 3.175 
Motorlu pülverizatör 1.400 1.265 300 
Kültüvatör 140 18 294 
Tozatar - 2.400 300 
Atomizör 340 380 447 
Motopomp 3.875 4.047 3.520 
Derin kuyu pompa 19 45 107 
Santrifüj pompa 36 30 867 
Su tankeri - 74 750 
Döven 3.535 - - 
Süt sağma makinesi - 1 50 
Krema makinesi 73 20 10 
Yayık 521 - - 

   Kaynak: DİE Tarım İstatistiklerinden faydalanılmıştır. 

 Tablo 55’ten de anlaşılacağı üzere inceleme alanımızda karasaban, hayvan 

pulluğu, yayık, krema makinesi ve döven gibi bazı tarımsal araçların kullanımı iyice 

azalmış, hatta ortadan kalkmıştır. Burada ilginç olan nokta, inceleme alanımızda 

halen hayvan pulluğu ve karasaban gibi tarım araçlarının kullanılıyor olmasıdır. 
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Kullanımı hayvan gücüne dayanan bu araçlardan, traktörün giremediği eğimli 

arazilerde ve çok küçük işletmelerde faydalanılmaktadır.  

 İnceleme alanımızdaki mekanizasyon düzeyinin yeterli seviyede olduğu 

söylenemez. Özellikle zeytincilikte emeğin en fazla ihtiyaç duyulduğu süreç olan 

hasat işleminde makine kullanılmamaktadır. Çünkü, titreşim esasına dayalı çalışan 

zeytin hasat makineleri, gerek danelere gerekse sürgünlere zarar vermektedir. Daha 

önce de ifade edildiği gibi, İznik Gölü Havzasında üretilen zeytinin tamamına yakını 

sofralık olarak değerlendirildiğinden, danelerin zedelenmemesi çok önemlidir. Bu 

nedenle hasat işlemi elle toplama şeklinde gerçekleştirilir ve bu süreçte makine 

kullanımı söz konusu değildir. 

 

3.1.6. Tarım alanlarının dağılışı ve yetiştirilen başlıca ürünler 
 Daha önce de ifade edildiği gibi araştırma sahasındaki ekili-dikli alanların 

yüzölçümü 34.709 hektardır. Tablo 56’dan da anlaşılacağı üzere, ekili-dikili alanlar 

içinde zeytinlikler en önemli pay teşkil eder. Havzadaki tarım alanlarının % 42.2’sini 

meydana getiren zeytinlikler, İznik Gölü çevresindeki ova tabanlarını bir kuşak 

şeklinde çevreleyerek, çeşitli eğim değerlerindeki yamaçlarda yer yer 460-470 m. 

yüksekliğe kadar yayılış göstermektedir. (Foto 45) Bunun yanında vadi tabanları 

boyunca kuzeye güneye ve doğuya doğru daha fazla sokulma imkanı bulmaktadır.  

Tablo 56: İznik Depresyonu’nda ekili-dikili alanların yararlanma bakımından 

bölünüşü (2001) 

Yararlanma Şekli Kapladığı alan  
(hektar) 

Tarım alanlarına  
oranı (%) 

Zeytinlikler 14 776 42.6 
Bağ alanları 4 410 12.7 
Diğer meyvelikler 3 143 9.1 
Tahıl tarımı yapılan alanlar 6 290 18.1 
Sebzelikler 5 827 16.8 
Diğer tarla bitkileri 263 0.8 
TOPLAM 34 709 100 

Kaynak: Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bursa İli Arazi Varlığı; Bursa İli Köy 

Envanteri; İznik, Orhangazi ve Osmaneli ilçe tarım müdürlükleri ve DİE tarım 

istatistiklerinden faydalanılmıştır. 
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Foto 45 A: İznik Gölü’nün çevresindeki düzlüklerin çok geniş bir bölümünü kaplayan 

zeytinlikler yer yer göl kıyısına kadar sokulmaktadır. (Gölün kuzeybatısındaki 

düzlükler) B: Zeytinlikler aynı zamanda göle bakan yamaçlarda da, belli seviyelere 

kadar egemen ürün durumunda bulunmaktadır. (Gölün güneyindeki Gürle-Avdan 

dağlarının kuzey yamaçları) 
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 Havzanın özellikle doğu kesiminde yoğunluk kazanan bağ alanları ise tarım 

arazileri içinde %12.7’lik bir paya sahip bulunmaktadır. Dikili alanlar içinde bulunan 

diğer meyvelikler tarım alanlarının % 9.1’ine karşılık gelmektedir. Başta şeftali olmak 

üzere ayva, elma, armut, kiraz ve vişne inceleme alanımızda yetiştirilen en önemli 

meyvelerdir. 

 İznik Depresyonu’nda tahıl üretimine ayrılan arazilerin tarım alanları içindeki 

payı %18’i aşmaktadır. Karadin Oluğu çevresindeki yüksek plato sahasıyla, İznik 

Gölü’nün güneyindeki yüksek plato sahası tahıl tarımının yapıldığı başlıca 

arazilerdir. Sebzelikler ekili alanlar içinde ayrı bir önem arzeder ve havza 

genelindeki tarım arazilerinin % 16.8’ini meydana getirmektedir. Sebze üretimi, 

sulamanın yaygın bir şekilde yapıldığı göl çevresindeki ova tabanlarında ve vadi 

boylarında yoğunluk kazanmaktadır.     

 

3.1.6.1. Meyve Yetiştiriciliği 
3.1.6.1.1. Zeytincilik 
 Gerek kapladığı alan gerekse üretim miktarı bakımından araştırma 

sahamızdaki en önemli ürün durumunda olan zeytin, bu önemini giderek 

artırmaktadır. (Tablo 57) Gerçekten, bugün İznik Depresyonu’nun zeytin 

yetiştirmeye elverişli şartlar arzeden hemen her kesiminde, bu ürünün ziraatı 

yapılmaktadır. İnceleme alanımızda yetiştirilen zeytinin hemen hemen tamamı 

sofralıktır ve kalite bakımından dünya çapında bir değer taşımaktadır.  

 Şekil 64’te de görüldüğü gibi zeytinlikler göl çevresindeki ovaların çok büyük 

bir bölümünü kaplamaktadır. Zeytinlikler, bu düzlüklerde sadece taban suyunun 

yüksek olduğu kesimlerde ve sebze yetiştirilen dar alanlarda kesintiye uğramaktadır. 

Başta Sölöz deltası olmak üzere, Orhangazi, İznik ve Çakırca ovalarının büyük 

kısmı ile Karadin oluğunun batı kesimi bu ürünün ziraatına ayrılmıştır. Bunun 

yanında sözü edilen ovaları çevreleyen yamaçlarda da yer yer 450 metrelik 

yükseltilere kadar zeytinlikler mevcuttur. Burada dikkati çeken bir nokta, zeytinliklerin 

kuzeydeki yamaçlarda daha yüksek kesimlerde yetişme imkanı bulmasıdır. Bakının 

zeytin yetiştiriciliği üzerindeki etkisini açık bir şekilde ortaya koyan bu durumu, 

güneye bakan yamaçların güneş ışınlarından daha fazla yararlanmaları ve bu 

yamaçların kuzey sektörlü soğuk rüzgarlardan korunmaları ile açıklamak 

mümkündür.   
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Tablo 57: İznik Depresyonu’nda meyve üretimi ve meyve ağacı sayısının yıllara 
göre durumu 

1982 1991 2000 2001 
MEYVE 

ADI Ağaç 
Sayısı 

Üretim 
(Ton) 

Ağaç 
Sayısı 

Üretim 
(Ton) 

Ağaç 
Sayısı 

Üretim 
(Ton) 

Ağaç 
Sayısı 

Üretim 
(Ton) 

ARMUT 34.250 845 89.500 2.929 95.500 3.620 98.000 4.305
AYVA 18.600 250 56.100 1.106 64.000 2.610 64.500 3.124
ELMA 131.000 10.640 214.200 8.978 207.800 11.137 209.800 12.067
MUŞMULA 3.600 70 2.000 29 2.000 30 2.500 50
ERİK 28.000 660 57.000 1.018 60.000 1.641 60.500 1.868
KİRAZ 30.000 1.360 75.200 1.809 105.300 2.480 106.200 3.108
ŞEFTALİ 63.000 1.500 238.500 4.787 367.000 10.948 367.000 11.203
VİŞNE 20.250 345 13.400 243 11.000 240 11.000 275
ANTEP FIST. 4.000 2 1.250 2 1.250 25 1.250 25
CEVİZ 3.000 180 10.800 289 14.840 312 14.941 439
FINDIK∗ 4.000 20 21.400 45 21.700 68 21.700 68
KESTANE 2.000 90 2.000 24 1.000 20 1.000 30
ÇİLEK - - 7.500  - - 245 - - 610 - - 660
İNCİR 6.500 177 12.000 202 11.950 269 11.950 298
ÜZÜM  13.889 93.132 - - 37.580 4.420 43.700 4.310 35.100
ZEYTİN 2.369.150 39.140 2.755.000 18.562 2.973.000 54.3873.127.000 57.689
TOPLAM 2.727.239 155.911 3.516.950 77.848 3.919.060 132.0974.409.051 130.309
Kaynak: DİE Tarım İstatistiklerinden Faydalanılmıştır. 
  

  Bir Ilıman Kuşak bitkisi olan ve Akdeniz İklimini en iyi şekilde karakterize 

eden zeytin ağacı, ılık ve oldukça yağışlı bir kış, sıcak ve kurak bir yaz ister. Zeytin 

ağacı dinlenme devresi olan kış aylarında, sıcaklığın - 8 oC ye kadar düşmesine 

dayanır (Tanoğlu,1968:219). Çalışmamızın iklim bahsinde ayrıntılı olarak anlatıldığı 

gibi, en düşük sıcaklıklar Orhangazi meteoroloji istasyonunda -12.5 oC, İznik 

meteoroloji istasyonunda -11.9 oC olarak ölçülmüş olsa da, bu değerlerin tekerrür 

ihtimali çok zayıftır. İnceleme alanımızda kış aylarındaki düşük sıcaklık ortalamaları 

1.3 oC ile 3.5 oC arasında değişmektedir. Dolayısıyle kış aylarındaki düşük 

sıcaklıklar, havzanın büyük kısmında zeytin yetiştiriciliğini sınırlayıcı bir özellik 

göstermez. Ancak, yükseltinin artışıyla sıcaklık değerlerinde meydana gelen 

azalmalar, belli bir seviyeden sonra zeytinciliği ekonomik olmaktan çıkarmaktadır. 

Arazi çalışmalarımız sırasında, İznik Depresyonu’nda zeytin yetiştiriciliği için 

yükseltinin üst sınırı, 470 metre (Dereköy’ün kuzeybatısı) olarak tespit edilmiştir.  

                                                 
∗ ocak sayısı 
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 Zeytin ağacı, kıt ve düzensiz yağışlı geniş bir saha üzerinde daimi bir tarım 

şekline imkan veren tek ve en uzun ömürlü bitki olarak bilinmektedir (Mazzocchi, 

1971: 106). Bu ürün, sulamalı ziraat şartlarında, yılda 200 mm den az yağış alan 

bölgelerde dahi yetişme imkanı bulmasına karşın, yıllık yağış miktarı 400 mm’den az 

olan yerlerde yabani zeytin ağaçlarına pek rastlanmaz (Eriş ve Barut, 2000:132). 

Diğer taraftan zeytin yetiştiriciliğinde yağışın miktarı yanında, yıl içindeki dağılışı 

daha büyük önem taşımaktadır. Akdeniz ikliminin karakteristik bitkisi olan zeytin, 

yağış rejimi açısından istediği en iyi koşulları bu iklimin egemen olduğu sahalarda 

bulmaktadır. İznik Depresyonu’nda da genel hatlarıyla Akdeniz İkliminin yağış rejimi 

hüküm sürdüğü için, zeytin yetiştiriciliğini engelleyici bir durum söz konusu değildir. 

Ancak, ileriki sayfalarda da açıklandığı gibi, daha kaliteli ve bol ürün alınabilmesi 

için, yılın bazı dönemlerinde sulama yapılması gerekmektedir.  

 İklim elemanlarından rüzgarın, zeytin yetiştiriciliği üzerinde büyük bir etkisi 

bulunmaktadır. Sık ve şiddetli rüzgarlara maruz kalan sahalarda bulunan zeytin 

ağaçlarının taç kısımları, rüzgarın aksi yönüne doğru yatmakta, saçakları azalmakta 

ve ağacın dengesi bozulmaktadır. Özellikle ağacın çiçeklenme döneminde şiddetli 

rüzgarların esmesi, çiçekleri dökmek suretiyle verimi büyük ölçüde düşürmektedir. 

İznik Depresyonu’nda kuzey rüzgarlarına maruz kalan sahalarda zeytinlikler 

nispeten seyrekleşmekte, hatta Orhangazi’nin kuzeyindeki eşikte olduğu gibi 

ortadan kalkmaktadır. Belirtilen sahada sıcaklık, yağış ve toprak şartları zeytin 

yetiştiriciliğine elverişli olmasına karşın, geride kuzeyden gelen sert rüzgarları 

engelleyici bir kütlenin bulunmamasından dolayı, zeytin yetiştiriciliği ekonomik 

olmaktan çıkmaktadır.  

 Rüzgarın zeytincilik üzerindeki etkisinin ne derece önemli olduğunu ortaya 

koyması bakımından, havzanın doğu ve batı kesimindeki zeytin üst sınırı dikkat 

çekicidir. Gölün doğusunda, Çınarlık Dere vadisinin kuzey yamacında 470 m. ve 

Şerefiye Köyü civarında 450 m.’ye kadar çıkan zeytinlikler, batı kesimdeki en yüksek 

seviyesine ile Yenisölöz Köyü’nün güneyinde (375 m.) ve Ortaköy’ün 

güneybatısında (355 m.) ulaşmaktadır. Dolayısıyle zeytin üst sınırının inceleme 

alanımızın doğu kesimlerinde daha yüksek olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu durumun 

temel sebebi, iklim konusunda da ayrıntılı bir şekilde anlatıldığı gibi, inceleme 

alanımızın batı kesiminin kuzey rüzgarlarına daha fazla maruz kalmasıdır. Bunun 

yanında, zeytinin yetiştirilebildiği en yüksek seviye, yamaçların bakı şartlarına göre 

de farklılık göstermektedir. Havzanın güneye bakan yamaçlarında zeytin üst 
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sınırının daha yüksek seviyelere çıkmasında, ağaçların güneş ışınlarından daha 

fazla faydalanmasının ve bu yamaçların kuzeyden gelen sert rüzgarlara kapalı 

olmasının etkisini de göz önünde bulundurmak gerekir.  

  Zeytin ağacı toprak isteği bakımından seçici değildir. Ancak kireçli toprakları 

silisli topraklara tercih eder (Tanoğlu,1968:219). İnceleme alanımız, litolojik 

özeliklerinden dolayı topraklarda kireç barındırdığı için zeytin yetiştiriciliği için 

elverişli şartlar taşımaktadır. Toprağı oluşturan unsurların büyüklüğü, toprak 

zerrelerinin çakıl, kum veya kil boyutunda olması, zeytin ağacının yetişmesi üzerinde 

etkilidir. Kil oranı yüksek ağır topraklar zeytin ağacına pek elverişli değildir (Göney, 

1975:512). Bu bakımdan, zeytincilikte suyun kolayca ve çabuk emilebilmesi için 

derin ve geçirgen topraklar tercih edilmektedir. Ancak toprağın su tutma kabiliyeti 

zayıfsa, su hızlı bir şekilde aşağı kısımlara indiği için bitki kökleri tarafından 

alınamaz ve yeraltı sularına karışır. Bu nedenle hafif kumlu ve kireçli topraklar zeytin 

ağacının en çok sevdiği toprak tipidir. Diğer taraftan toprağın derinliği de zeytin 

yetiştiriciliği üzerinde önemli bir etken durumundadır. Zeytin ağacının iyi gelişim 

gösterebilmesi için toprak derinliğinin 1 m.’den fazla olması gerekir.  

 Zeytin yetiştiriciliği üzerinde etkili olan bir başka faktör toprağın tuzluluk 

durumudur. Toprakta tuzluluk arttıkça, zeytin ağacındaki filizlenme azalmakta, 

yapraklar zamanından önce dökülmekte ve bir noktadan sonra ağacın gelişmesi 

duraklamaktadır (Çeçen ve Sun, 1966: 25). Genel bir kaide olarak, bir toprakta 

zeytin yetiştirilebilmesi için, 1 kilogramında 1 gramdan fazla sodyum kloridin 

bulunmaması gerekir (Pansiot ve Rebour, 1964:44). İznik Depresyonu’ndaki 

topraklar, sahip oldukları tuz oranları bakımından ele alındıklarında, zeytin 

yetiştiriciliğini engelleyici bir özellik taşımadıkları görülür. Bununla birlikte, sulama 

yapılan sahaların özellikle drenajı bozuk kesimlerinde, topraktaki tuz oranının 

yükselmesi kaçınılmazdır. Bu nedenle söz konusu sahalarda topraktaki tuz birikimini 

önlemek amacıyla drenaj kanallarının açılması gerekir.  

 Zeytin yetiştirilecek sahanın eğimi, verimlilik üzerinde etki eden faktörlerden 

biridir. İlk bakışta zeytin ağacı eğime kayıtsız gibi görünen bir bitkidir ve inceleme 

alanımız dahilinde, % 30’dan fazla eğim değerlerine sahip yamaçlarda dahi yetişme 

imkanı bulabilmektedir. Ancak eğimli sahlarda yapılan zeytin yetiştiriciliği bazı 

sorunları da beraberinde getirmektedir. Öncelikle eğimin fazla olduğu kesimlerde 

toprağın işlenmesi, ürünün toplanması ve taşınması güçleşmekte, böylece daha 

fazla emeğe ihtiyaç duyulmaktadır. İkincisi, eğimli sahalarda fazla derin olmayan 
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toprak katmanının su tutma kapasitesi düşüktür ve bitki için gereken suyu bünyesine 

alamaz. Dahası yağışlarla gelen suyun büyük kısmı yüzeysel akışa geçtiği için, 

toprak bu sulardan da yeterince faydalanamamaktadır. Son olarak, zeytin 

yetiştirmek için orman açmalarının yapıldığı eğimli sahalarda, erozyonu önleyici 

yöntemler uygulanmadığından önemli ölçüde toprak kaybına sebep olunmaktadır. 

 İnceleme alanımızda, gölün güneyindeki Gürle-Avdan dağlarının yüksek 

eğimli kuzey yamaçlarında, Karadin oluğunun batı kesimindeki her iki yamacında; 

Karasu, Sölöz, Çınarlık ve Küçükköy dere vadilerinin eğimli yamaçlarında zeytin 

tarımı yoğun bir şekilde yürütülmektedir. Bu tip sahalarda zeytincilik yapılırken, 

erozyonu önlemek ve daha fazla ürün almak amacıyla, eğim derecesi göz önünde 

bulundurularak bazı önlemlerin alınması gerekmektedir (Pansiot ve 

Rebour,1964:75-76; Kantar, 1984:16). 

- Eğimi % 3’e kadar olan arazilerde herhangi bir önlem alınmaksızın zeytin 

yetiştiriciliği yapılabilir. (Şekil 65) 

- Eğimi %3 ila %5 arasında olan arazilerde, eşyükselti eğrileri doğrultusunda  

toprak sırtları oluşturacak şekilde kontur dikim yapılmalıdır. Diğer bir ifadeyle 

bu tip sahalarda sağrı teraslar oluşturulmalıdır.  

- Eğimi % 5 ila % 15 arasında olan yamaçlarda yine eşyükselti eğrileri boyunca 

açılan hendekler şeklinde kanal teraslar oluşturulmalıdır. Böylece eğimli 

yamaçlarda meydana gelecek erozyon önlenebileceği gibi, kış yağışlarının 

toprakta biriktirilmesi de sağlanacaktır.  

- Eğimi % 15’ten fazla olan dik yamaçlarda ise taş duvarlarla desteklenen 

teraslar kurulmalıdır. Ancak bu tip sahalarda zeytinlikler bir sıra halinde değil 

de dağınık durumda bulunuyorlarsa, her ağacın dibine cep teraslar 

yapılmalıdır. Bu sistemde teraslar ağaç diplerine iki veya üç metre açıktan 

geçirilmelidir. Cep teraslar, aynı zamanda zeytinliklerin sulanmasında da 

avantaj sağlamaktadır.  

  Bu yöntemlerin uygulanmasıyla, yağmur sularının yamaçlarda kanalize 

olması bir ölçüde engelleneceğinden erozyonun şiddeti azaltılabileceği gibi, daha 

fazla suyun toprak tarafından tutulması sağlanarak, zeytin ağacının su ihtiyacının 

karşılanmasına katkıda bulunulacaktır.  

 Yukarıdaki önlemlerden başka, zeytinliklerde ağaçların arasında 

yetiştirilebilecek ürünler de erozyonu azaltma da etkili olacaktır. Birbirleri arasındaki 

mesafenin ortalama 5 m. ila 7 m olduğu zeytin ağaçlarının arasına, ağacın 
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gölgesinden kurtulacak şekilde ve eşyükselti eğrilerine paralel olarak sıralar halinde 

oluşturulacak kazıklı asma sistemiyle; domates, patlıcan, biber ve patlıcan gibi 

sebze türlerinin yetiştiriciliğinin yanı sıra bağcılık ve bodur meyve yetiştiriciliği de 

yapılabilir. Zeytin ağaçları arasında, eğime dik yönde oluşturulan bu sıralar, suyun 

toprak yüzeyinde akışını engelleyerek erozyonu büyük ölçüde azaltacağı gibi, bir tür 

ara ziraat yöntemiyle aynı arazi üzerinde zeytinin yanı sıra başka ürünler de 

yetiştirileceğinden çiftçilerin elde ettiği gelir çok daha yüksek olacaktır.  

 

Zeytin ağacının yetiştirilmesi: Zeytin ağacının yetiştirilmesi, temelde iki ana 

yöntem kullanılarak gerçekleştirilir. Bunlardan birincisi “generatif yöntem” adıyla 

bilinen tohumdan yetiştirme, ikincisi ise “vejatif yöntem” adı verilen ve çeliklerle, 

yumrularla, sürgünlerle, köklendirilmiş oburlarla veya aşılamayla yapılan çoğaltma 

şeklindeki yetiştirmedir. Ancak zeytinliklerin kurulmasında tohumdan yetiştirme söz 

konusu değildir. Çünkü zeytinlerden alınan tohumlarla elde edilen bireyler, asla ana 

bitkinin karakteristik özelliklerini taşımazlar (Battaglini,1971:17). Bu nedenle 

tohumdan üretim yalnızca bilim adamları tarafından, türlerin ıslahı ve genetik 

sahada araştırma yapmak amacıyla kullanılır.  

 Araştırma sahasındaki zeytinliklerin büyük bölümü, yabani zeytin ağaçların 

aşılanmasıyla ya da mevcut zeytin ağaçlarından alınan yumruların, sürgünlerin veya 

çeliklerin zeytinliğin kurulacağı alana dikilmesiyle meydana getirilmişlerdir. Yeni 

zeytinlikler ise nemlendirilmiş yeşil çelik yöntemiyle üretilmiş olan fidanların 

kullanılmasıyla tesis edilmektedir. Bu sistemde kullanılan fidanlar inceleme 

alanımızda da yaygın bir şekilde üretilmektedir. Bu yöntemde, çeliklerin üzerinde 

bulunan yaprakların daima yumuşak bir sıvı tabakası ile kaplı olmalarını sağlamak 

amacıyla, çeliklerin periyodik olarak ince sislemeye tabi tutulmaları gerekmektedir 

(Scaramuzzi ve Loretti, 1971:2). Bu yüzden çeliklerin üretimi özel seralarda 

yapılmaktadır.(Foto 46: A, B) İznik Gölü Havzası dahilindeki 33 işletmede, bu 

yöntemin kullanılmasıyla yılda yaklaşık olarak 2.604.000 adet zeytin fidanı 

üretilmektedir (DPT, 2000: 699-700). Görülüyor ki, bir yılda üretilen fidan sayısı, 

İznik Depresyonu’ndaki toplam zeytin ağacı sayısına (3.127.000) yaklaşmaktadır. 

Dolayısıyle üretimi yapılan fidanlar aynı zamanda ticari değer taşımaktadır ve küçük 

bir bölümü havza dahilinde yeni zeytinliklerin kurulmasında kullanılırken, kalan kısmı 

başta Güneydoğu Anadolu Bölgesi olmak üzere, ülkemizin çeşitli kesimlerine 

gönderilmektedir. 
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Foto 46: A: Ortalama sıcaklığın 20 °C ila 25 °C arasında olduğu ve bağıl nemin % 80’i aştığı seralarda, zeytin çeliklerinin 

köklendirme işlemi yapılmaktadır. B: Kökleme işlemine tabi tutulduktan sonra seraların dışına alınan çelikler, periyodik olarak 

sislemeye tabi tutulmaktadırlar. C: Zeytin geç ürün veren bir ağaç olduğu için, zeytinlikler kurulurken zeytin ağaçlarının arasına daha 

erken ürüne yatan şeftali ağaçları dikilmekte, sonraki yıllarda ise şeftali üretimi ara ziraat tarzında devam etmektedir.     
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 Yukarıda da ifade edildiği gibi, zeytinlikler günümüzde, köklendirilmiş ve 

aşılanmış yeşil fidanların toprağıyla birilikte tesisin kurulacağı araziye dikilmesiyle 

oluşturulduğundan, daha kısa sürede ürün alınmaktadır. Eski sistemde zeytin 

ağaçları dikimden en az altı yıl sonra meyve vermeye başlarken, yeni yöntemle 

üretilmiş olan fidanlar, dikimi takip eden üçüncü yıldan itibaren ürün verebilmektedir.  

 Zeytin fidanları her mevsim dikilebilirlerse de en uygun dikim dönemi 

ilkbahardır. Fidan dikilecek toprak bir yıl öncesinde sürülerek sonbahar ve kış 

yağışlarını biriktirmesi sağlanmaktadır. Fidan dikimi sırasında hayvan gübresiyle 

fosforlu ve potaslı gübreden oluşan bir karışım kullanılarak temel gübreleme 

yapılmaktadır. Fidan dikildikten sonra 3 yıl süreyle sulama, gübreleme ve budama 

işlemlerine tabi tutulur ve ürün vermeye hazır hale gelir. 3 yıl sonra ürün vermeye 

başlayan bu fidanlar 7- 8 yaşlarında verimli hale gelirler. Zeytinde meyve alma diğer 

ürünlere göre daha uzun süre gerektirdiğinden, bazı üreticiler yeni zeytinlik kurarken 

diğer türlere de yer vermektedir. İnceleme alanımızda zeytin ağaçlarının arasına 

şeftali ağaçları ve bağlar dikilmektedir. (Foto 46 C) Ancak bu bitkiler, çoğunlukla 

sonraki yıllarda da zeytinlikten kaldırılmamaktadır. Böylece, su istekleri zeytine göre 

farklılık taşıyan bu ağaçlar, ana ürün durumundaki zeytin için problem 

yaratabilmektedirler. 
Zeytinin bakım işlemleri: Zeytincilikte en önemli bakım işlemlerinden biri toprağın 

işlenmesidir. Toprağı canlı duruma getirmek ve bu durumu sürdürmek toprağı 

işlemekle mümkündür. Toprağı kabartmak, su tutma kapasitesini artırmak, gerekli 

olan havayı temin etmek, homojen bir yapı oluşturmak, verilen gübrenin toprakla 

daha iyi şekilde karışmasını sağlamak ve yabani otların gelişmesini önlemek için 

toprağın işlenmesi şarttır.  

İznik Depresyonu’nda zeytin yetiştirilen sahalardaki topraklar, ilkbahar ve yaz 

dönemlerinde yüzeysel işlemeye, sonbaharda ise derin işlemeye tabi tutulmaktadır. 

İlkbahar ve yaz aylarında yüzeysel toprak işlemenin amacı, sulamadan sonra 

toprağın yapısını iyileştirmek ve yabancı ot kontrolünü sağlamak; sonbaharda 

yapılan derin sürümün amacı ise kış yağmurlarının toprağa daha iyi işlemesini ve 

toprakta daha fazla su depolanmasını sağlamaktır. İnceleme alanımızda toprak 

işleme traktör yardımıyla yapılmaktadır. Ancak eğimin fazla olduğu ve ziraat 

araçlarının giremeyeceği yerlerde traktör kullanımı mümkün olmamaktadır. Önceleri 

hayvanlar tarafından çekilen pulluklarla sürülen bu sahalardaki topraklar günümüzde 

işlenemediğinden, zeytinliklerde verim düşmektedir. Yapılan çalışmalar, traktörün 
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giremediği bu tip sahalarda, motorlu çapa makineleri ve motorlu kültivatör 

kullanımının ekonomik açıdan faydalı olacağını ortaya koymuştur (Dallari,1971:191). 

Traktörlere göre daha küçük olan bu özel araçlar inceleme alanımızda henüz 

kullanılmamaktadır.  

 

Gübreleme: Zeytin ağacı fakir toprakların zengin bitkisi olarak bilinmektedir. Ancak 

diğer taraftan zeytin ağacı denildiğinde akla gelen bir gerçek daha vardır ki o da, bu 

bitkinin bir sene bol ürün verirken ertesi sene az ürün vermesi şeklinde kendini 

gösteren “periyodisite” olayıdır. Günümüzde bitkinin ihtiyacı olan besin maddeleri ve 

su toprağa verilerek, periyodisiteyi en aza indirmek hatta ortadan kaldırmak 

amaçlanmaktadır. Bu konuda yapılan araştırmalar, periyodisitenin tamamen 

engellenmesinin mümkün olmayacağını ortaya koymasına karşın, azaltılabileceğini 

göstermiştir. Nitekim periyodisite yıllarında ağaç sıraları arasında açılacak 30-40 cm 

derinliğindeki karıklara çok fazla gübre verilmesinin faydalı olacağı araştırmalarla 

ortaya konmuştur (Crescimanno,1971:92). İznik depresyonu’nda gerek sulamanın, 

gerekse gübre kullanımının yaygınlaşmasıyla, periyodisite olayı geçmiş yıllara göre 

oldukça azalmıştır. Ayrıca, düzenli biçimde gübre verilen zeytin ağaçlarında, ürün 

miktarı ve kalitesi artmakta, zeytinin tane boyutu büyümekte, bitkinin hastalıklara ve 

soğuğa karşı direnci artmaktadır.  

Gübreleme işlemi yılda birkaç defa yapılabildiği gibi özellikle sulama 

imkanının bulunmadığı sahalarda, toprağa daha iyi karışması ve bitki tarafından 

kullanılabilmesi için, tamamı bir seferde olmak üzere, yağışların arttığı kış 

mevsiminde yapılabilmektedir. Ancak inceleme alanımızda sulama imkanının 

bulunmasından dolayı, gübreleme işlemi yıl içerisinde birkaç aşama halinde 

uygulanmaktadır. Kullanılan gübreler genellikle azot (N), potasyum (K) ve fosfat 

(P2O5) gibi, bitkinin en fazla ihtiyaç duyduğu temel elementleri içermektedir. 

Bitkideki döllenmeyi, çiçeklenmeyi ve meyvenin büyümesini sağlamak için 

zeytin ağacının azotlu gübrelerle gübrelenmesinin faydası bilinmektedir (Carrante, 

1971: 61). Fosfor ise hücre çekirdeğinin temelini teşkil eden besin maddesidir. Bu 

element aynı zamanda bitkinin güçlü bir kök sistemine sahip olmasını, gelişmesini, 

çiçeklenmesini, tanenin olgunlaşmasını ve ürün kalitesinin artmasını sağlamaktadır 

(Özdemir, 2000: 35). Diğer taraftan potasyumun özellikle sofralık zeytin yetiştiriciliği 

açısından ayrı bir yeri vardır. Potasyum, fotosentez olayını ayarlaması, düşük 

sıcaklık ve kuraklıklarda bitki dallarına daha fazla dayanıklılık kazandırması yanında, 
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sofralık zeytinler için başta gelen bir faktör olan meyve kalitesini temin eder 

(Crescimanno, 1971: 91). İnceleme alanımızda yapılan toprak ve yaprak analizleri, 

topraklardaki potasyum içeriğinin yeterli düzeyin altında olduğunu ortaya koymuştur. 

(Başar vd., 2000) Bu durumda, araştırma sahasında üretilen zeytinin tamamına 

yakınının sofralık olarak değerlendirildiği de göz önünde bulundurulursa, potasyum 

içeren gübrelerin kullanılması zorunluluk haline gelmektedir. Ancak yapılan bir  

başka araştırma (Başar, 2001: 81), inceleme alanımızda potasyumlu gübre 

kullanımının düşük seviyelerde olduğunu göstermektedir.  

İznik Depresyonu’nda, kimyasal gübrelerin yanı sıra, son yıllarda azalmış 

olmakla birlikte çiftlik gübresi de kullanılmaktadır. Hasattan sonra tarlaya atılan çiftlik 

gübresi, zeytinliğin sürülmesiyle birlikte toprağa karışmaktadır. (Foto 47 A) 

 Toprağın bünyesinde bulunan veya dışardan gübreleme şeklinde takviye 

edilen elementlerin, bitki tarafından alınarak tam anlamıyla kullanılabilmesi için 

yeterli miktarda suyun bulunması gerekmektedir. Bu nedenle özellikle bitkinin su 

ihtiyacının arttığı dönemlerde sulama yapmak şarttır. Zeytin yetiştiriciliğinde, Mart-

Nisan aylarına rastlayan çiçeklenme ve tane tutumu dönemiyle, Ağustos-Eylül 

aylarına rastlayan çekirdeğin sertleşme dönemi olmak üzere iki kritik devre 

bulunmaktadır (Pansiot ve Rebour, 1964:144). Bu dönemlerde zeytin ağacının nem 

isteği arttığından topraktaki su bilançosu, verimi doğrudan etkilemektedir. Araştırma 

sahasındaki istasyonlar için Thornhtwaite metoduna göre hazırlamış olduğumuz su 

bilançosu tablosu gözden geçirildiğinde, belirtilen dönemlerden Mart-Nisan 

aylarında, toprakta nem fazlasının bulunduğu dikkati çekmektedir. (Tablo 23 ve tablo 

24) Hal böyle olunca, Mart-Nisan aylarında zeytinliklerin sulanmasına genellikle 

ihtiyaç duyulmaz. Ancak, yağışın yetersiz olduğu yıllarda veya eğimin fazla olması 

nedeniyle toprağın su tutma kapasitesinin düşük olduğu arazilerde ilkbahar 

aylarında da sulama yapılması gerekir. Öte yandan, zeytinin su ihtiyacının arttığı bir 

diğer dönem olan çekirdeklerin sertleşmeye başladığı Ağustos-Eylül aylarında, 

toprakta nem noksanı bulunmaktadır. Bu dönemde yağışlar da oldukça düşük 

değerlere indiği için, topraktaki nem açığının giderilmesi amacıyla sulama 

yapılmaktadır. İnceleme alanımızda zeytinliklerin sulanmasına Temmuz ayının 

sonlarından itibaren başlanarak, Eylül ayının ortalarına kadar devam edilmekte ve 

bu süre boyunca üç dört defa sulama yapılmaktadır. Bu dönemde yapılan sulama, 

elde edilen ürünün miktarını artırdığı gibi sofralık değerini de yükseltmektedir.   
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 İznik Depresyonu’nda zeytinliklerin önemli bir bölümü gölden, akarsulardan 

veya yeraltı suyundan faydalanarak sulanabilmektedir. İnceleme alanımızda zeytin 

ağaçları genellikle karık sulama yöntemiyle sulanmaktadır. Bunun yanında daha 

etkin ve avantajlı bir yöntem olan damla sulama, son yıllarda yaygınlık kazanmaya 

başlamıştır.   

 Çalışmanın bu kısmında, topraktaki nem miktarını etkilemesi bakımından, 

ara ziraat yapılan sahalardaki sulama konusuna değinmek yerinde olacaktır. 

Araştırma sahasında zeytinlikler içinde yer yer ara ziraatın yapıldığı daha önce ifade 

edilmişti. Ancak ara ziraat olarak özellikle sebze yetiştiriciliğinin tercih edildiği  

sahalardaki sulama faaliyetleri, zeytin ağacı açısından bazı problemler ortaya 

çıkarmaktadır. Bilindiği gibi zeytin ağacı yaz aylarında toprakta fazla miktarda neme 

ihtiyaç duymaz. Ancak, ara ziraat şeklinde sebze yetiştirilen zeytinliklerde toprağa 

verilen su miktarı, sebzelerin isteklerine göre ayarlandığından, bilhassa yaz 

aylarında yapılan sulama, zeytin yetiştiriciliği açısından olumsuzluk yaratmaktadır. 

Bu durumda, yoğun sulama yapılan sahalarda zeytin ağaçlarının kökleri zarar 

gördüğünden, arazide ana ürün durumundaki zeytin üretiminde azalmalar meydana 

gelmektedir. Bu problemin önüne geçmek için zeytinin su isteği de dikkate alınarak, 

damla sulama yönteminin uygulanması fayda sağlayacaktır. 

 

Budama: Zeytin yetiştiriciliğinde yapılması gereken en önemli bakım işlemlerinden 

biri de budamadır. Zeytin ağaçlarına uygulanan budamanın temel amaçları, ağaçları 

kısa sürede meyve verecek duruma getirerek verim çağını uzatmak, periyodisite 

eğilimini azaltmak, bol ve kaliteli ürün almak, hasat ve ağaç bakım işlemlerinin 

kolayca yapılmasına olanak hazırlamak, ağaçların güneş ışığı ve havadan yeterince 

yararlanmasını sağlamak ve ağacın gereksiz odun kısmını azaltmaktır (Eriş ve 

Barut, 2000:146). Zeytin ağacının gençlik, olgunluk ve yaşlılık dönemlerine ait çeşitli 

safhalarında; şekil, ürün ve gençleştirme olmak üzere farklı budama sistemleri 

uygulanmaktadır.  

 Şekil budaması, fidanın mümkün olduğu kadar kısa sürede şekillenerek 

meyve vermesini sağlamak amacıyla yapılır ve buna terbiye budaması adı da verilir. 

(Çeçen, 1953:31) Daha iyi havalanma ve ışık alma koşullarını sunması yanında 

bakım ve hasat işlemlerinin daha kolay ve masrafsız olması nedeniyle, inceleme 

alanımızdaki zeytin ağaçları genellikle alçaktan taçlandırılmaktadır. Şekil budaması 

fidan dikiminden itibaren üç yıl süreyle devam etmektedir.  
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  İstenilen şekle getirilen ve meyve vermeye başlayan ağaca sonraki yıllarda 

ürün budaması uygulanır. Ürün budamasında ağacın gövde ve dal kısımları kısa 

tutularak, sürgün ve filizlerin daha iyi beslenmesi,  ağaca verilen şeklin korunması, 

periyodisitenin azaltılması ve ürün kalitesinin artırılması hedeflenir. İnceleme 

alanımızdaki zeytin üretiminin tamamına yakını sofralık olduğundan tane kalitesi çok 

önemlidir ve gübreleme, sulama, ilaçlama gibi diğer işlemler gibi ürün budaması da 

mutlaka uygulanmalıdır. İznik Depresyonu’nda ürün budaması genellikle Mart ve 

Nisan aylarında gerçekleştirilmektedir.  

 Zeytin ağacı uzun ömürlü bir bitki olmasına karşın, verimliliğini devam 

ettiremez. Belli bir dönemden sonra odun kısmı artar, yeşil görünüm kaybolur ve 

sürgün faaliyeti azalır. İşte odunlaşmış, çıplaklaşarak uzamış ve sadece uç 

kısımlarından az miktarda ürün alınabilen ana dallara sahip zeytin ağaçlarında, tacın 

yeniden şekillenmesi ve verimliliğinin artabilmesi için gençleştirme budaması 

yapılmalıdır. Bu budama, ağacın yaşlanmış ve odun kısmı çoğalmış dallarının 

kesilmesi suretiyle uygulanır. Gençleştirme budaması için inceleme alanımızdaki en 

uygun zaman Şubat ve Mart aylarıdır. Ancak özellikle dip sürgünlerinin alınması ve 

ince budama Haziran ve Temmuz aylarında da yapılabilmektedir. (Foto 47 B)  

 

Zeytin hastalıkları ve zararlıları: Zeytin ağacı, hastalıklara ve zararlılara karşı 

oldukça hassas bir bitkidir. Zeytincilikte kalite ve miktar bakımından kayba neden 

olan başlıca zararlı ve hastalıklar zeytin sineği, zeytin güvesi, zeytin kara koşnili, 

virgül koşnili, filizkıran, gövde kurtları, dal kurtları, halkalı leke ve zeytin kanseridir. 

Bu hastalık ve zararlılardan inceleme alanımızda etkili olanları zeytin güvesi, zeytin 

sineği, zeytin kara koşnili, halkalı kara leke hastalığı ve zeytin kanseridir. 

 Zeytin sineği inceleme alanımızda hasara neden olan zararlıların başında 

gelmektedir. Kışı genelde toprak altında geçiren ve Haziran ayından itibaren yüzeye 

çıkmaya başlayan bu haşere, Ağustos ve Eylül aylarında taneye iğnesini batırarak 

yumurtasını bırakır. Bu yumurta zamanla larvaya dönüşür. Zeytin sineği larvası 

meyvenin çekirdeği çevresinde galeriler açarak beslendiği için, hasadı yapılan 

ürünün sofralık olarak kullanılmasını neredeyse imkansız hale getirmektedir. Bunun 

yanında yağlık çeşitlerde asit oranını arttırdığından yağ kalitesini düşürmektedir.  Bu 

zararlıyla mücadelede dikkat edilmesi gereken nokta, ilaçlamanın tam zamanında, 

yani yumurtanın zeytin tanesi üzerine bırakıldığı dönemde yapılmasıdır. Araştırma 

sahamızda ilaçlama Ağustos ve Eylül aylarında yapılmaktadır. İlaçlamanın etkisini 
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daha iyi gösterebilmesi için uçaklarla havadan yapılması gerekmektedir. Ancak 

inceleme alanımızdaki ilaçlama, pülverizatörler yardımıyla yerden püskürtme 

şeklinde gerçekleştirilmektedir. (Foto 47 C) Bu haşereye karşı yapılacak bir diğer 

mücadele, kış döneminde toprakta barınmasını engellemek için, toprağın derin bir 

şekilde sürülmesidir.   

 İznik Depresyonu’ndaki önemli zararlılarından biri olan zeytin güvesi yılda üç 

kuşak tırtıl verir. Bunlardan birincisi çiçeklerde, ikincisi çekirdeğin sap tarafında ve 

üçüncüsü yapraklarda bulunur (Pansiot ve Rebour,1964:169). Bu haşere Mart ve 

Nisan aylarında yaprakları, Mayıs ayında uç sürgünleri ve çiçekleri tahrip ettikten 

sonra, Temmuz ve Ağustos aylarında meyvenin sap kısmını takip ederek, meyvenin 

sapıyla birleştiği kısmı tahrip eder ve taneyi yeşilken döker. İnceleme alanımızda 

zeytin güvesi için yapılacak ilaçlamada en uygun zaman aralığı, yumurta dönemi 

olan Haziran ayı sonu ve Temmuz ayı başıdır. Zeytin sineğinde olduğu gibi bu 

zararlıya karşı da en etkin mücadele, araştırma sahamızda henüz uygulanamayan 

havadan ilaçlamadır.  

 Zeytinliklerde etkili olan bir diğer zararlı, zeytin kara koşnilidir. Sert kabuklu 

bir bit olan zeytin kara koşnili, Haziran ve Temmuz aylarından itibaren ortaya çıkar. 

Kara koşnil zeytin dalları ve sürgünleri üzerine konar ve ağacın özsuyunu emerek 

beslenir (Kantar, 1984:49).  Bunun yanında salgıladığı tatlı ve sıvı madde bütün 

ağacı sarmaya başlar. Bu haşere tarafından salgılanan sıvı üzerinde karaballık adlı 

hastalık başlar. Mantari bir hastalık olan karaballıkta yaprak, dal ve gövde isle 

kaplanmış gibi kararır ve ağaçtaki fotosentez olayı engellenir. Bunun sonucunda 

büyük oranda yaprak dökümü meydana geldiğinden, meyve oluşumu istenilen 

düzeye ulaşamaz. Kara koşnile karşı petrol türevi beyaz yağlarla insektisitler 

kullanılmaktadır (Kantar, 1984:49). İnceleme alanımızda bu hastalığı önlemek 

amacıyla, Ağustos ayında larvalar kuluçkadan çıktıkları dönemde ilaçlama 

yapılmaktadır. Karaballık hastalığına karşı ise, değişen oranlarda göztaşı ve sönmüş 

kirecin suya karıştırılmasıyla hazırlanan bordo bulamacı veya bakırlı ilaçlar 

kullanılmaktadır.    

 Yukarıdaki satırlarda İznik Depresyonu’ndaki zeytinliklerde tahribat meydana 

getiren başlıca zararlılardan bahsedildi. Bunun yanında bir de mantari hastalıklar 

vardır ki bunlar da önemli ölçüde ürün kaybına neden olmaktadır. İnceleme 

alanımızda en fazla zarar veren mantari hastalık halkalı kara lekedir. İlkbaharda 

yaprakların üst yüzeylerinde yuvarlak şekilli lekeler, hastalığın belirtisi olduğu için bu 
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ismi almıştır. Halkalı kara leke hastalığına yakalanmış olan ağaçların yaprakları 

Mayıs ayından itibaren dökülmeye başlar ve hem içinde bulunulan yılın hem de bir 

sonraki yılın ürün miktarında azalmalar meydana gelir. Bu hastalık sıcaklığın 15-20 
oC arasında olduğu, nisbi nemin % 70’i aştığı dönemlerde gelişme ortamı bulur 

(T.K.İ.B.,2001:145). Dolayısıyle inceleme alanımızda ılık ve nispeten nemli 

dönemler olan ilkbahar ve sonbaharda ağaçlara bulaşabilmektedir. Bu hastalık nemi 

sevdiğinden, yabani otlardan temizlenmemiş ya da sık ağaçlı zeytinliklerle, kuzeye 

bakan yamaçlardaki nemli kesimlerde kurulmuş zeytinliklerde daha fazla yayılma 

imkanı bulmaktadır. Bunun yanında, zeytine göre farklı su isteğine sahip ürünlerin 

yetiştirilmesi şeklindeki ara tarımın yapıldığı kesimlerde de hastalık riski yüksektir. 

Çünkü farklı zamanlarda yapılan sulama, hastalığın bakterisi için uygun koşulları 

yaratabilmektedir. Belirtilen hastalığı önlemek için inceleme alanımızda, ilki Mart 

sonu Nisan başı, ikincisi Eylül veya Ekim ayında olmak üzere, iki farklı dönemde 

ilaçlama yapılmaktadır. Ağaçların ilaçlanmasında bordo bulamacı veya hazır 

bakırlılar kullanılmaktadır. Bu hastalığın önüne geçmek için ilaçlama yanında, su 

tutan sahalarda drenaj kanallarının açılması, gübreleme ve sulamanın zeytin 

ağacının isteklerine göre yapılması, ağaçların yeterli ışık alacak şekilde budanması 

ve hastalık nedeniyle yere dökülen lekeli yaprakların toplanarak yakılması ya da 

derince sürülen toprağa gömülmesi gibi işlemler fayda sağlamaktadır.  

İnceleme alanımızda halkalı leke hastalığına göre daha az görülmekle 

birlikte, bazı yıllarda önemli zararlara yol açan bir diğer hastalık zeytin dal kanseridir. 

Bu hastalık zeytin ağacının gövde, dal ve sürgünlerinde değişik büyüklükteki ur ve 

siğiller şeklinde ortaya çıkmaktadır. Hastalığın ilerleyen boyutlarında ağaçlarda 

kuruma baş göstermektedir. Bilhassa nemli dönemlerde yapılan budamalarda ve 

hasat işlemleri sırasında ağacın dallarında meydana gelen yaralar, dolu ve don gibi 

klimatik etkenlerin ağaçta oluşturduğu çatlak ve yaralarla, böceklerin neden olduğu 

ağacın çeşitli kısımlarındaki zedelenmeler, bu hastalığın gelişmesi için uygun ortamı 

hazırlamaktadır. Hastalık çok bulaşıcı olduğundan, kanserli dalın ağaçtan alınarak 

yakılması ve ağaca bordo bulamacı ya da bakırlı bir ilacın uygulanması 

gerekmektedir. Fakat hastalığı önlemenin en sağlıklı yolu ağaçlarda yaralanmaları 

minimuma indirmektir. İnceleme alanımızda bu hastalığa karşı yılda 3 kez ilaçlama 

yapılmaktadır. Bu ilaçlamalardan birincisi hasattan hemen sonra, ikincisi ilkbahar 

yağmurları başlamadan önce, üçüncüsü ise sonbahar yağışları başlamadan önce 
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yapılmaktadır. Bunun dışında dolu yağışları sonrasında da ilaçlama 

yapılabilmektedir.  

Hasat: Zeytin yetiştiriciliğinde en çok dikkat edilmesi gereken hususlardan olan 

hasat, emeğin en fazla kullanıldığı safhadır. Hasat işlemleri, zeytinin üretim 

maliyetleri içinde yaklaşık % 30’luk bir paya sahip bulunmaktadır (Eriş ve 

Barut,2000:151). Hasat zeytin kalitesine etki eden çok önemli faktörlerden birisi 

olup, zamanını tam olarak tespit etmek gerekir. Yeşil zeytinin hasadı meyvelerin 

rengi sarımsı yeşile döndüğü dönemlerde, yani Eylül ve Ekim aylarında yapılır. 

Yağlık zeytinler ağaçta yeşil meyve kalmadığında, yağ oranın en yüksek seviyeye 

çıktığı zaman toplanır. İnceleme alanımız için özel bir önem taşıyan ve büyük ölçüde 

siyah salamura olarak değerlendirilen zeytinlerin hasadı ise, meyve renginin siyaha 

dönüştüğü dönemde yapılmaktadır. İznik Depresyonu’nda zeytin hasadı genellikle 

Kasım-Aralık aylarında gerçekleştirilir. Ancak bazı yıllar zeytin toplama Ocak hatta 

Şubat aylarına kadar sarkabilmektedir.  

 Zeytin hasadında kullanılan başlıca yöntemler yerden toplama, sırıkla 

çırpma, elle sıyırma, elle toplama, basit el taraklarıyla tarama ve makineli hasattır. 

Bunlardan yerden toplama yöntemi dökülen zeytinlerin yerden toplanması 

şeklindedir ve genellikle yağlık zeytinlere uygulanır. Sırıkla çırpma yönteminde, 

uzunca bir sırık yardımıyla ağaç dalları hareket ettirilerek tanelerin, önceden yere 

serilmiş olan örtülerin üzerine dökülmesi sağlanır. Bu yöntemde ağaç dal ve 

sürgünleri, sırıkla vurma sırasındaki darbelerden zarar görür. Zeytin taneleri bir  

yaşındaki sürgünler üzerindeki yan gözlerde oluştuğu için, sürgünlerin zarar görmesi 

bir sonraki yılın ürünü tehlikeye sokmaktadır. Bunun yanında yüksekten düşen 

zeytin taneleri ezilip yaralandığı için, büyük oranda sofralık üretim yapılan inceleme 

alanımızda bu yöntem pek kullanılmamaktadır. Elle sıyırma yöntemi de ağacın 

dalları üzerindeki gözlere zarar verdiği için sağlıklı bir uygulama değildir.  

Ülkemizde henüz tam olarak kullanılmayan makineli hasat, özellikle İtalya ve 

İspanya gibi ülkelerde yaygın olarak uygulanmaktadır. Bu ülkelerde hasat 

masrafının genel maliyet içindeki payı % 10’a kadar düşmüştür (Barut,1995:8). 

Makineli hasat yöntemi, elle yapılan hasada göre çok daha etkili olmasına rağmen, 

zeytin ağacının dallarına, sürgünlerine zarar vermekte ve tanelerde zedelenmelere 

yol açmaktadır (Sağlam ve Akçay, 2000: 248). Bu yüzden makineli hasat özellikle 

sofralık zeytin üretimi yapılan sahalarda pek kullanılmamaktadır. 
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Foto 47 A: İçerdiği çok çeşitli minerallerle toprağı zenginleştiren çiftlik gübresi, zeytinliklere hasattan sonra atılmakta ve 

arazinin sürülmesi sırasında toprağa karışmaktadır. B: Zeytin ağacının verimliğini sürdürebilmesi için, ağacın dip  sürgünleri 

düzenli olarak alınmaktadır. C: Zeytinliklerin ilaçlaması genellikle yerden pülverizatörler yardımıyla yapılmaktadır.D: 

Araştırma sahamızda üretilen zeytinin tamamına yakını sofralık olarak değerlendirildiği için; silkeleme, sırıkla vurma veya 

elle sıyırma gibi sürgünleri ve daneleri zedeleyici hasat yöntemleri yerine, “elle toplama” yöntemi uygulanmaktadır.  
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 İnceleme alanımızda zeytin hasadında en çok kullanılan yöntem elle 

toplamadır. Bu yöntemde öncelikle alçak dallardaki taneler alınır, daha sonra bir 

merdiven yardımıyla ağacın yüksekteki dallarına ulaşılır ve buradaki ürün toplanır. 

(Foto 47 D) Bu yöntemle yapılan hasatta ürün kalitesi bozulmadığı gibi, ağacın dal 

ve sürgünleri de zarar görmemektedir. Bu yöntem aynı zamanda zeytindeki 

periyodisiteyi de azaltmaktadır. Daha önce de ifade edildiği gibi, bir sonraki yılın 

meyvesi, hasat yapılan yılda açılmış olan gözlerde meydana gelmektedir. 

Dolayısıyle, elle sıyırma veya sırıkla vurarak toplamada bu gözlerin büyük kısmı 

tahrip olduğu için, ertesi yılın ürünü tehlikeye girer ve periyodisite eğilimi artar. 

Ancak inceleme alanımızda uygulanan elle toplama yönteminde, dallardaki taneler 

tek tek alındığından gözler zarar görmez. Böylece, periyodisitenin azaltılması 

amacıyla yapılan çalışmalarda, gübreleme, sulama ve diğer bakım işlemlerinin 

yanında, uygun hasat yönteminin seçimine de dikkat edilmeldir. Elle toplama 

yönteminin en büyük dezavantajı ise fazla işgücü istemesinden dolayı maliyetinin 

yüksek olmasıdır.  

 Hasadı yapılan zeytin ekspertiz işlemine tabi tutulur. Burada amaç, toplanmış 

olan zeytinin büyüklüklerine göre sınıflandırılması yanında, kaliteyi belirleyen diğer 

özelliklere göre gruplandırılmasını yapmaktır. Bu işlemde öncelikle çeşitli nedenlerle 

zarar görmüş, ezilmiş veya çürümüş taneler ayıklanır. Daha sonra sağlam olan 

zeytinler, bu kez büyüklüklerine göre sınıflandırılmak üzere elekten geçirilirler. 

Salamura öncesinde yapılan bu işlemde zeytinler 5 ayrı gruba ayrılırlar. Ayırma 

işlemi sonucunda; bir kilogramda bulunan tane sayısı esas alınarak gruplandırma 

yapılır.  Buna göre, kilogramdaki tane sayısı 200-220 arasında olanlar iri, 280-300 

olanlar orta boy, 300-350 arasında olanlar küçük-orta boy, 450-500 arasında olanlar 

küçük boy ve 500’den fazla tane bulunduranlar ise yağlık olarak nitelendirilirler. 

Görülüyor ki, sofralık zeytinde kaliteyi belirleyen unsurların başında tane büyüklüğü 

gelmektedir. Bu bakımdan inceleme alanımızda yetiştirilen sofralık zeytinlerin, kalite 

olarak Türkiye’de ön sıralarda bulunduğunu ifade edebiliriz.  

 Elekten geçirilerek büyüklüklerine göre sınıflandırılmış olan zeytinlerin bir 

bölümü, özellikle Gemlik’ten gelen tüccarlar ve Maramarabirlik tarafından satın 

alınırken, bir bölümü de salamurası yapılmak üzere havuzlara aktarılmaktadır. 

İnceleme alanımızda salamura işlemi çiftçiler tarafından ve kooperatiflerce 

gerçekleştirilmektedir.  
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Üretim: Daha önce de ifade edildiği gibi, İznik Depresyonu’nda yetiştirilen en önemli 

ürün durumundaki zeytin, burada yaşayan halkın temel geçim kaynağını meydana 

getirmektedir. İnceleme alanımızın % 10.4’ü, tarım alanlarının ise % 42.2’si 

zeytinliklerle kaplı bulunmaktadır. Tablo 57’den de anlaşılacağı üzere zeytin 

yetiştiriciliği son yıllarda daha da önem kazanmış ve gerek ağaç sayısı gerekse 

üretim miktarı bakımından artış meydana gelmiştir. Nitekim 1982 yılında 2.369.150  

adet olan zeytin ağacı sayısı sürekli artış göstererek, 2001 yılında 3.127.000 adede 

ulaşmıştır. Aynı dönem içinde üretilen zeytin miktarı da, ağaç sayısındaki artışa 

paralel olarak 39.140 tondan 57.689 tona yükselmiştir. 

 

3.1.6.1.2. Bağcılık 
 Bağcılık inceleme alanımızda zeytin yetiştiricililiğinden sonra en önemli 

tarımsal faaliyet durumundadır. Son 20 yılda gerek yetiştirildiği alan bakımından 

gerekse üretim miktarı bakımından bir gerileme gösterse de, sahip olduğu önemi 

günümüzde de korumaktadır.  

Yetişme Şartları: Herhangi bir sahada ekonomik anlamda asma yetiştiriciliğinin 

yapılabilmesi için yıllık ortalama sıcaklığın 9 oC ile 35 oC arasında bulunması 

gerekmektedir. Ayrıca, sıcaklık değerleri asmanın gelişme dönemine karşılık gelen 

Nisan-Ekim ayları arasındaki devrede 13 oC’nin, yaz aylarında ise 20 oC’nin 

üzerinde olmalıdır (Çelik vd.,1998:14). İznik ve Orhangazi meteoroloji istasyonlarının 

rasat sonuçları dikkate alındığında, inceleme alanımızın büyük bölümünün sıcaklık 

koşulları bakımından asma yetiştiriciliği için elverişli olduğu anlaşılmaktadır. 

 Bir sahanın bağcılık potansiyelini belirlemede yararlanılan etkenlerden biri 

“Etkili Sıcaklık Toplamı (ETS)”dir. Üzüm çeşitlerinin ETS isteklerinin ortaya 

konulmasındaki en hassas hesaplama yöntemi, tomurcukların kabarmaya başladığı 

tarihle, üzümlerin olgunlaşma tarihi arasındaki dönemde, günlük ortalama 

sıcaklıkların 10 oC üzerindeki değerlerinin toplanmasıdır. Bu hesaplamaya göre elde 

edilen sonuç gün-derece (gd) olarak ifade edilir. (Çelik vd.,1998:14) İnceleme 

alanımızdaki meteoroloji istasyonlarının verilerini kullanarak yaptığımız 

hesaplamalarda, bu değer İznik için 1864.5 gd, Orhangazi için ise 1947.5 olarak 

bulunmuştur. Bağcılık için alt sınırın 900 gd olduğu (Eggenberger vd., 1975’e göre; 

Çelik vd.,1998:14) dikkate alınırsa, İznik Depresyonu’nun Etkili Sıcaklık Toplamı 

bakımından oldukça elverişli durumda bulunduğu görülmektedir. 
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 Bağcılıkta özellikle geç ve erken donların büyük bir önemi vardır. Nitekim 

Asma -30 oC suhunete dayanabilmesine karşın, çiçekte iken -0.6 oC’nin altındaki 

suhunetlerden zarar görür (Göney,1987:30). İlkbaharda gözlerin patladığı ve 

tomurcukların sürdüğü dönemde meydana gelen geç donlar, taze sürgünlere zarar 

vererek ürün kaybına sebep olur. Bu bakımdan inceleme alanımızda Nisan ayındaki 

donlu gün sayısı belirleyici olmaktadır. Uzun yıllar ortalamalarına göre Nisan 

ayındaki donlu gün sayısının İznik’te 0.1, Orhangazi’de 0.4 olduğu görülmektedir. 

Dolayısıyle geç don tehlikesi ürün miktarını etkileyici boyutlarda değildir. Ancak, bazı 

yıllar ilkbaharın başında sıcaklıkların ani yükselmesiyle çiçeklenme dönemine erken 

giren bağlarda, sıcaklığın tekrar düşmesi sonucunda bu çiçeklerin büyük kısmı 

dökülmekte ve o sene büyük oranda ürün kaybı görülebilmektedir. Sonbaharda 

meydana gelen erken donlar ise hasadı yaklaşmış olan ürüne zarar vermektedir. 

İznik Depresyonu’nda yetiştirilen “Müşküle” üzümü, geç hasat edilen bir tür olduğu 

için bu tehlike daha da artmaktadır. Ancak, inceleme alanımızın iklim verileri gözden 

geçirildiğinde, hasadın yapıldığı Ekim ayında sıcaklığın 0 oC’nin altına hiç 

düşmediği, dolayısıyle bu bakımdan bir tehlikenin bulunmadığı anlaşılmaktadır.  

 Asmanın su isteği diğer bitkilerle karşılaştırıldığında yüksek olmamakla 

birlikte, yağışın yıl içinde mevsimlere göre dağılışı önemlidir. Asma ilk gelişme 

devresinde fazla miktarda neme ihtiyaç duyar. Bu nedenle ilkbahar yağışları son 

derece önemlidir. Ayrıca kış döneminde toprağın alt katmanlarında biriktirilmiş olan 

nem, gelişme ve büyümenin hızlı olduğu yaz döneminde, derinlere ulaşmış kökler 

tarafından kolayca alınır. Yaz mevsimi aynı zamanda meyvenin olgunlaşma 

dönemine karşılık geldiğinden, bitki bu aylarda kurak ve güneşli bir hava ister 

(Tanoğlu,1968:207). Yaz döneminin serin ve nemli geçtiği yıllarda, mantari 

hastalıklarda artış görülmekte ve hastalığın kontrolü zorlaşmaktadır.  Böylece, asma 

yetişen sahalarda yağışın yıl içindeki dağılışı verim üzerinde önemli bir etken 

durumundadır. İznik Depresyonu’nda yaz yağışları çok düşük seviyelerde 

bulunmaktadır ve bağların yoğun olduğu doğu kesimde, yıllık yağış miktarının 

sadece yüzde % 15’i bu dönemde gerçekleşmektedir. Bu nedenle yaz aylarında 

genellikle sulama yapılmaktadır. Yağışın yıl içindeki dağılışı yanında, yağış şekli de 

son derece önemlidir. Özellikle ilkbahar ve yaz döneminde meydana gelebilecek 

dolu şeklindeki yağışlar, sürgün, yaprak ve meyveye zarar vererek, bağcılık 

açısından büyük problemler doğurmaktadır. İnceleme alanımızda dolu yağışı çok 

ender olarak meydana gelmektedir ve bu bakımdan bir tehlike söz konusu değildir. 
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Sonuç olarak, İznik Depresyonu’nda gerek sıcaklık, gerekse yağış şartları 

bakımından bağcılık için son derece elverişli bir iklimin egemen olduğu ifade 

edilebilir.  

  Asma, elverişsiz toprak koşullarına uyum sağlama yeteneği yüksek bir kültür 

bitkisi olmakla birlikte, bütün bitkilerde olduğu gibi, iyi niteliklere sahip topraklarda 

gelişme, verim ve ürün kalitesi yönünden daha iyi performans gösterir. Tınlı veya 

kumlu-tınlı, biraz çakıllı ve orta düzeyde kalkerli topraklar, ideal bağ toprakları olarak 

kabul edilmektedir (Çelik vd.,1998: 24). İznik Depresyonu’nda, Neojen arazileri ve 

flişler üzerinde meydana gelmiş olan topraklarla, alüvyonlar bağlar için elverişlidir. 

Genellikle derin, drenajı iyi ve su tutma kapasitesi yeterli olan bu topraklarda, gübre 

takviyeleriyle oldukça verimli bir biçimde bağcılık yapılabilmektedir. İnceleme 

alanımızda yetiştirilen Müşküle üzümü tuza karşı hassas olduğu için (Sivritepe ve 

Eriş, 1998:56) topraktaki tuz miktarı yüksek değerlerde olmamalıdır. Bundan dolayı 

özellikle sulama yapılan sahalarda, iyi drenaj şartlarının oluşturulmasına dikkat 

edilmelidir.   

Bakım İşlemleri: İznik Depresyonu’nda asma fidanlarının dikim işlemi, sonbahardan 

başlayarak ilkbahara kadar geçen süre zarfında yapılabilmektedir. Bununla birlikte 

araştırma sahasında genel olarak sonbahar dikimleri tercih edilmektedir. Dikim 

sırasında fidanlar arasındaki mesafe, bakım işlemlerinin kolayca gerçekleştirilmesi 

amacıyla, sıra arasında 2.5 m., sıra üzerinde ise 2 m. civarında bırakılmaktadır. 

Araştırma sahasında floksera tehlikesinden dolayı köklü Amerikan asma anacı 

kullanılmaktadır. Bu fidanlar dikimden itibaren, toprak işleme, sulama, ilaçlama ve 

gübreleme gibi çeşitli bakım işlemlerine tabi tutularak ikinci veya üçüncü yılda 

aşılanabilecek duruma gelmektedir. 

  Aşılamanın ardından, asmaya şekil vermek amacıyla terbiye işlemi 

uygulanır. Araştırma sahasında genellikle goble (çanak) biçimi tercih edilmektedir. 

Bu sistemde omcalar 40 ila 80 cm arasında değişen yüksekliklerde taçlandırılırlar. 

Son yıllarda telli terbiye sistemleri de kullanılmaya başlanmıştır. 

 Asmaya istenen şekil verildikten sonra bu şeklini devam ettirebilmesi, gelişip 

kaliteli ürün vermesi, rüzgar kırmalarının önlenmesi, taç içinde daha iyi havalanma 

ve güneşlenme koşullarının sağlanması, toprak işleme, hastalık ve zararlılarla 

mücadele işleminin daha kolay yapılabilmesi için budama yapılmaktadır. Bu amaçla 

asmanın gereksiz dallarıyla, yaşlı ve kurumuş kısımları, gerektiğinde yeşil 

sürgünlerin yaprak, salkım ve filizleri kesilmektedir. (Ergenoğlu ve Tangolar, 2000)  
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İznik Depresyonu’nda asmalar, sonbahardaki yaprak dökümünden ilkbaharda 

gözlerin sürmesine kadar geçen dinlenme süresi içinde kış budamasına, yapraklı 

dönemlerinde ise yaz budamasına tabi tutulur. Kış budaması genellikle Ocak ve 

Şubat aylarında, yaz budaması Haziran ve Temmuz aylarında yapılmaktadır.  

 İnceleme alanımızdaki bağlarda budamanın yanı sıra toprak işleme, 

gübreleme, sulama ve ilaçlama gibi bakım işlemleri de her yıl yapılmaktadır. Toprak 

işlemeyle bağ toprağının daha iyi havalanması, su tutma kapasitesinin artırılması ve 

yabancı otlardan arındırılması amaçlanmaktadır. Toprak, sonbaharda bağ 

bozumundan sonra sürülerek kabartılır ve kış yağışlardan en iyi şekilde 

faydalanmasına çalışılır. İlkbaharda yapılan ikinci sürmede ise toprak yabancı 

otlardan temizlenir. Diğer taraftan, ürün kalitesini ve miktarını artırmak amacıyla 

toprağa gübre takviyesi yapılmaktadır. Bu amaçla inceleme alanımızda genellikle 

kimyasal gübre kullanılmaktadır. Potaslı ve fosforlu gübreler sonbahar sürümleri 

sırasında, azotlu gübreler ise yıl boyunca birkaç aşama halinde toprağa atılmaktadır. 

İnceleme alanımızda bağ alanlarında hayvan gübresi ve yeşil gübre kullanımı 

günümüzde iyice azalmıştır.  

 Asma nem isteği yüksek bir bitki olmamasına karşın, iyi bir gelişme ve kaliteli 

ürün için toprakta belli miktarda suya ihtiyaç duymaktadır. İnceleme alanımızda, 

asmanın hızlı gelişme devresi olan Mayıs ve Haziran aylarında ve salkımlara ben 

düşme zamanına karşılık gelen Temmuz ayında topraktaki nem miktarı 

azalmaktadır. Bu dönemlerde sulama yapılmaması durumunda, omcaların gelişmesi 

yavaşlamakta ve asmanın yaprakları pörsüyerek renkleri solmaktadır. Bu nedenle 

bağ alanları belirtilen dönemlerde iki veya üç defa sulamaya tabi tutulmaktadır.   

 İznik Depresyonu’ndaki  bağ alanlarında mantari hastalıklardan küllenme ve 

mildiyö bazı yıllarda önemli ölçüde ürün kaybına neden olabilmektedir. Bu 

hastalıklardan küllenmeye karşı kükürt içeren ilaçlar kullanılırken, mildiyö 

hastalığıyla mücadelede bordo bulamacından faydalanılmaktadır.   

Hasat: İnceleme alanımızda üzümün hasadı, Ekim ayından itibaren son turfanda 

olarak yapılır. Bağlar bir defada değil, ortalama bir hafta aralıklarla, birkaç defada 

hasat edilirler. Hasadı yapılacak olan üzümler çekme, serpet, çakı, ve sivri uçlu 

makaslar kullanılarak kesilirler. Hasat sırasında, salkım üzerindeki yeşil kalmış ve 

çürük taneler ayıklandıktan sonra toplama kabına konulurlar. Üründeki su kaybını 

azaltmak amacıyla toplama işi günün serin saatlerinde gerçekleştirilir ve kasalar 

gölgede muhafaza edilirler.  
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 İznik Depresyonu’nda yetiştirilen Müşküle türü üzümün tamamı sofralık 

olarak tüketilmektedir ve aynı zamanda önemli bir ihracat potansiyeli taşımaktadır. 

Bu üzüm geç olgunlaşan bir tür olması yanında, diğer üzüm türlerine göre 

bozulmaya karşı daha dayanıklı bir özellik taşımasından dolayı, piyasaya sürüldüğü 

dönemlerde başka üzüm çeşitleri pek bulunmaz. Müşküle üzümü, muhafaza 

olanaklarının değerlendirilmesiyle, yılın 11 ayında pazara sunulan ülkemizdeki tek 

üzüm türü olarak bilinmektedir (Sivritepe ve Rehber, 1998: 327). Araştırma 

sahamızda üretilen üzüm, başta İstanbul, İzmit ve Bursa gibi merkezler olmak üzere, 

ülkemizin çeşitli kesimlerinde piyasaya sürülmektedir.  

Üretim: İznik Depresyonu’nda 4.410 hektarlık bir alan kaplayan bağlar, havzadaki 

tarım arazileri içinde % 12.7’lik bir paya sahip bulunmaktadır. Buna göre asma, 

inceleme alanımızdaki ekili-dikili alanlar içinde zeytinden sonra en geniş alanda 

ziraati yapılan ürün durumundadır. Ancak, Tablo 57’den anlaşılacağı üzere, son 

yirmi yılda İznik Depresyonu’ndaki üzüm üretiminde büyük bir gerileme meydana 

gelmiştir. Nitekim 1982 yılında 93 bin tonun üzerinde olan üretim miktarı 2001 

yılında 35 bin tonu biraz aşmaktadır. Aynı gerileme asma ağacının sayısında da 

kendini göstermektedir ve 1982 yılında 13.889 olan ağaç sayısı 2001 yılına 

gelindiğinde 4.310’a düşmüştür. Üzüm yetiştiriciliğinde gerek ağaç sayısı gerekse 

üretim miktarı açısından meydana gelen bu azalmanın sebebi, bağ alanlarının 

zeytinliklere dönüşmesidir. Daha önce de ifade edildiği gibi, özellikle son 20 yılda 

bağlar sökülerek yerine ekonomik bakımdan daha kazançlı olan zeytinlikler 

kurulmaktadır. Zeytinin lehine olan bu değişim günümüzde de devam etmektedir. 

   

3.1.6.1.3. Diğer meyveler 
Şeftali Yetiştiriciliği: Şeftali İznik Depresyonu’nda zeytinle birlikte önemini sürekli 

olarak artıran ürünlerden biridir. İznik Depresyonu’nun bazı kesimlerinde temel ürün 

olarak yetiştirilirken, göl çevresindeki verimli ovalardaki zeytinliklerin içinde ara ziraat 

ürünü olarak da üretilmektedir. Özellikle Çakırca ve İznik ovalarında aynı arazide 

zeytin ve şeftalinin bir arada yetiştirilmesi çok yaygındır. Bununla birlikte inceleme 

alanımızın doğu kesiminde, özellikle Karadin Oluğunun kuzey ve güney 

yamaçlarında şeftali yetiştiriciliği en önemli faaliyetlerden biridir.   

 Şeftali yetiştiriciliğini sınırlayan faktörlerin başında düşük kış sıcaklıkları, 

soğuklama ihtiyacı ve ilkbahar geç donları ile düşük yaz sıcaklıklarının geldiği 

bilinmektedir. Kış sıcaklığının -18 oC'ye düştüğü yerlerde gözler ve sürgünler 
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donduğu için verimli bir üretim yapılamaz. İlkbaharda meydana gelen geç donlar, 

ürün kaybına neden olur. Şeftali tomurcukları açılmadan önce -6.7 oC’de zarar 

gördükleri halde, açıldıktan sonra çiçekler -3.1 oC’de dökülürler. (Eriş ve Barut, 

2000:17)  Diğer taraftan, meyvenin yeterince olgunlaşması ve rengini alabilmesi için 

yazların sıcak geçmesi gerekmektedir. Mevcut iklim verilerine göre, inceleme 

alanımızda bu ürünün yetiştirildiği kesimlerde sıcaklık değerleri açısından bir tehlike 

söz konusu değildir. Şeftali yetiştiriciliğinde dikkat edilmesi gereken bir başka nokta  

da ürünün soğuklama isteğidir. Bitkinin bu ihtiyacını karşılayabilmesi için, kış 

döneminde sıcaklıkların +7 oC’nin altında kaldığı sürenin, yetiştirilen şeftali çeşidine 

göre değişmekle birlikte, ortalama 750-800 saat civarında olması gerekmektedir. 

(Eriş ve Barut, 2000:16) İznik Depresyonu’nda Ocak ve Şubat aylarına ait ortalama 

sıcaklıklar 7 oC’nin altında olduğu için, şeftali ağacı soğuklama ihtiyacını kolayca 

karşılayabilmektedir.  

 Şeftali ağacı, köklerinin fazla derine gitmemesi ve transpirasyonla nem 

kaybının fazla olması nedeniyle, özellikle belli dönemlerde bol suya ihtiyaç 

duymaktadır. İznik Depresyonu’nda şeftali ağaçlarının bulunduğu topraklar, Mayıs 

ayından itibaren sulanmaya başlanır ve meyvenin yeterli iriliğe ulaşmasını sağlamak 

amacıyla bilhassa hasattan iki hafta önce sulama daha çok önem kazanır.

 İnceleme alanımızda yetiştirilen bütün meyve türlerinde olduğu gibi, hızlı 

gelişen ve yüksek oranda meyve veren şeftali ağaçları için de bitkinin topraktan 

aldığı minerallerin geri kazandırılması amacıyla gübreleme yapılması gerekmektedir. 

Şeftali bahçelerinin gübrelenmesinde genellikle fosfor, azot ve potasyum içeren suni 

gübreler kullanılmaktadır. Bunlardan azotlu gübreler Mart ve Mayıs aylarında iki 

aşama halinde toprağa atılırken, fosforlu ve potasyumlu gübreler genellikle tek 

seferde sonbaharda verilmektedir.  

 İznik Depresyonu’nda şeftalinin hasat dönemi, bahçelerin yer aldığı sahanın 

yükseltisine ve bakı durumuna göre değişmektedir. Hasat işlemi, Çakırlı Ovasında 

Temmuz ayının ilk günlerinde başlarken, yaklaşık 400 m. yükseltide yer alan 

Şerefiye köyü civarındaki bahçelerde aynı ayın ikinci yarısında, sahanın 

doğusundaki Karadin Oluğunun kuzey kesimlerinde örneğin Hisarcık köyü civarında, 

Ağustos ayı ortalarında başlamaktadır. 

 Şeftali üretimi araştırma sahamızda giderek artmaktadır. Nitekim 1982 

yılında  ağaç sayısı 63.000, üretim miktarı 1.500 ton iken 2001 yılında ağaç sayısı 

367.000’e üretim miktarı ise 11.203 ton yükselmiştir. Kuşkusuz bu durumun başlıca 
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nedenleri; depolama koşulların iyileşmesi, ulaşımdaki gelişmeler ve ürünün 

pazarlara daha kolay bir şekilde ulaştırılabilmesidir. Zira şeftali çabuk bozulan bir 

meyve olduğu için depolama süresi kısadır ve hasadı yapılan ürün fazla 

bekletilmeden tüketim noktalarına ulaştırılmalıdır. Araştırma sahamızda üretilen  

şeftali, başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmit ve Eskişehir gibi çeşitli tüketim 

merkezlerine gönderilmektedir.  

 

Elma Yetiştiriciliği: Elma, düşük sıcaklıklardan etkilenmemesi sebebiyle, İznik 

Depresyonu’nda yükselti sınırı en fazla olan meyve durumundadır. İnceleme 

alanımızın kuzeydoğu kesimlerinde, yükselti değerlerinin 700-800 metrelere kadar 

çıktığı sahalarda üretimi yapılmaktadır. Dinlenme döneminde -40 oC’ye kadar inen 

düşük sıcaklıklara dayanabilen elma ağaçları, çiçeklenme sırasında -1.7 oC ‘de 

zarar görürler (Göney,1987:30). İnceleme alanımızdaki sıcaklıklar, belirtilen 

dönemlerde bu değerlerin altına düşmediği için elma ağacı yüksek kesimlerde dahi 

yetişme imkanı bulmaktadır. Bunun yanı sıra son birkaç yılda, Orhangazi  ve 

Çakırca ovaları başta olmak üzere alçak sahalarda da bodur meyve yetiştiriciliği 

tarzında elma üretimi yapılmaya başlamıştır.   

 Elma ağaçları saçak kök sistemine sahip olduklarından dolayı diğer bir çok 

meyve türüne göre daha fazla su istemektedirler. İnceleme alanımızda elma ağacı 

özellikle yaz aylarında sulamaya ihtiyaç duyar ve sulama imkanının bulunduğu 

kesimlerde, yağış durumuna göre Mayıs veya Haziran aylarından itibaren, ortalama 

15 günde bir sulamaya tabi tutulur. Bunun yanında bilhassa sulamanın yapıldığı 

kesimlerde, ürün miktarını ve kalitesini artırmak amacıyla, toprağa ilkbaharda azot, 

fosfor ve potasyum içeren gübreler verilir.  

 İnceleme alanımızda elma hasadı Eylül ayı sonlarıyla Ekim ayında iki veya 

üç aşamada tamamlanır. İlk hasatta daha çok ağacın dış ve alt dallardaki meyveler 

toplanır, sonraki hasatlarda ise iç ve üst kısımda yer alan dallardaki meyveler 

toplanır. Hasat işlemi elle yapılmaktadır. Hasadı yapılan meyve boyutlarına göre 

sınıflandırıldıktan sonra, pazara sevk edilinceye kadar geçen zamana bağlı olarak, 

adi depolarda veya soğuk hava depolarında muhafaza edilirler.  

 Elma İznik Depresyonu’nda, zeytinden sonra en fazla üretimi yapılan meyve 

durumundadır. Üretim miktarında yıllara göre dalgalanmalar görülmekle birlikte 

genel olarak bir artış eğilimi söz konusudur. 1982 yılında 10.640 ton olan üretim 

miktarı 2001 yılında 12 bin tonu biraz aşmıştır.   
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 Kiraz ve vişne yetiştiriciliği: İznik Depresyonu’nda kiraz ve vişne, üretimi yapılan 

önemli meyve türlerindendir. Kiraz yetiştiriciliği için iklim faktörlerinden en önemlisi 

sıcaklıktır. Kiraz ağacı, genellikle çok düşük ve yüksek sıcaklıklardan zarar görür. 

Bitkinin odunsu kısmı –40 oC’ye kadar dayanabilirken, açmış çiçekler -2 oC’ de 

donarlar (Eriş ve Barut, 2000: 97). İlkbaharda vişnenin çiçeklenmesi kirazdan daha 

sonra gerçekleştiği için, geç donlardan zarar görme ihtimali kiraza göre daha 

düşüktür. Bu nedenle vişne soğuklara karşı kirazdan daha dayanıklıdır. Genel olarak 

kiraz ve vişne ağaçlarının soğuklamalarını tamamlayabilmeleri için, kış döneminde 

sıcaklık değerlerinin 1100-1300 saat süreyle, 7.2 oC’nin altında kalması gerekir.  

(Eriş ve Barut, 2000: 97-98). İnceleme alanımızdaki sıcaklık ortalamaları, kiraz ve 

vişne ağaçlarının soğuklama ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için yeterli düzeydedir. 

Sıcaklık ortalamaları aynı zamanda, bu bitkilerin çiçeklenme dönemlerini takip eden 

günlerde eksi değerlere inmediği için engelleyici bir rol oynamaz.  

 Vişne ve kiraz ağaçlarının yağış istekleri ortalama 600 mm civarındadır. 

Ancak bu ürünler için, bir sahaya düşen yağış miktarından ziyade, yağışın yıl 

içindeki dağılışı önemlidir. Kiraz ve vişne için, çiçeklenme ve olgunlaşma 

dönemlerinde meydana gelen yağışlar ürün miktarı ve kalitesini düşürmektedir. Bu 

nedenle inceleme alanımızda bazı yıllar bu ürünlerin çiçeklenme dönemindeki 

yağışlar mantari hastalıların artışına neden olmaktadır. Bununla birlikte kiraz ve 

vişnenin olgunlaşma döneminde yağış miktarları düşük olduğundan bir olumsuzluk 

söz konusu değildir.   

 Araştırma sahamızda kiraz ve vişnenin hasadı Mayıs ve Haziran aylarında 

yapılmaktadır. Oldukça zor ve zaman alıcı bir yöntem uygulanarak elle toplama 

şeklinde gerçekleştirilen hasat işleminde meyveler saplarıyla birlikte toplanmaktadır. 

Toplanan ürünün bir bölümü saha içindeki soğuk hava depolarında bir iki hafta 

süreyle muhafaza edilirken, kalan kısmı bekletilmeden tüketim merkezlerine 

gönderilmektedir. 

 İnceleme alanımızda kiraz üretiminin yıllara göre durumuna göz atıldığında 

bir artışın söz konusu olduğu görülmektedir. Nitekim 1982 yılında 1.360 ton olan 

üretim miktarı 2001 yılına gelindiğinde 3.108 tona yükselmiştir. Aynı dönemde vişne 

üretiminde ise bir azalma meydana gelmiştir ve bu meyvenin üretim miktarı 345 

tondan 275 tona gerilemiştir. Dolayısıyle inceleme alanımızda kiraz üretiminin vişne 

üretimine göre daha önemli olduğunu ve iki ürünün üretim miktarı arasındaki farkın 

kiraz lehine değiştiğini ifade edebiliriz.  
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Armut ve ayva yetiştiriciliği: İznik Depresyonu’nda iklim ve toprak şartları armut ve 

ayva yetiştiriciliğine elverişli olmasına karşın, bu ürünler gerek üretim miktarı 

gerekse yetiştirildikleri alan bakımından yüksek değerler göstermezler. Kış 

soğuklarından elmaya göre daha fazla etkilenen bu ürünlerin soğuklama istekleri de 

elmadan daha azdır. İznik Depresyonu’nda armut ve ayvanın yetiştirildiği alanlar 

genellikle birbirlerine paralellik gösterir. İnceleme alanımızın özellikle doğu 

kesiminde yaygınlık kazanan ayva ve armut yetiştiriciliği, sürekli olarak bir gelişme 

göstermektedir. Ancak bu ürünler, şeftali ve elma gibi meyvelerle 

karşılaştırıldıklarında gerek ağaç sayıları gerekse üretim miktarları açısından 

oldukça gerilerde bulunmaktadır. (Tablo 57) İnceleme alanımızda 2001 yılı 

istatistiklerine göre armut üretimi 4.305 ton, ayva üretimi ise 3.124 ton olarak 

gerçekleşmiştir.   

 İznik Depresyonu’nda yetiştirilen diğer meyve türlerini erik, ceviz, fındık, 

kestane, incir ve muşmula gibi ürünler meydana getirmektedir. Bu ürünler genellikle 

ailelerin kendi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yetiştirilirler ve bu bakımdan ticari bir 

değer taşımazlar.  

 İnceleme alanımızda üretimi yapılan meyvelerden büyük kısmı toptancılar ve 

komisyoncular tarafından alınarak İstanbul, Ankara, İzmit ve Eskişehir gibi şehirlerde 

tüketiciye sunulurken, bir bölümü de doğrudan ve toplayıcılar aracılığıyla meyve 

işleyen sanayi tesislerine götürülerek değerlendirilmektedir.  

 

3.1.6.1.4. Bodur meyve yetiştiriciliği 
 Meyvecilik konusunu, son yıllarda dünyada önem kazanmaya başlayan ve 

gelecekte İznik Depresyonu’nda da yaygın bir şekilde uygulanmasını önerdiğimiz bir 

yöntem olan, bodur meyve yetiştiriciliğini ele alarak tamamlamak istiyoruz. 

 Bodur meyve yetiştiriciliği, özel tekniklerin kullanılmasıyla elma, armut, 

şeftali, kiraz ve vişne gibi meyve ağaçlarının bodurlaştırılması sonucunda; ürünün 

miktarı ve kalitesini arttırarak, birim alandan en yoğun şekilde faydalanmayı 

sağlayan bir yöntemdir. 

 Bodur meyve ağaçlarının en önemli özelliklerinden biri erken yaşta ürün 

vermeye başlamalarıdır. Bazı bodur ağaçları dikimden bir yıl sonra çiçek açarak 

meyve vermeye başlar, tam ve ekonomik anlamdaki yüksek verime üçüncü ve 

dördüncü yaşlarında ulaşırlar. Oysa, geleneksel yöntemlerle yetiştirilen meyve 

ağaçları, dikimi izleyen beşinci ve altıncı yıldan itibaren meyve vermeye başlamakta, 
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tam verime ise ancak 12 ila 15 yıl arasında geçebilmektedirler. Böylece, bodur 

meyve yetiştiriciliğinde verim geleneksel yönteme göre oldukça yüksektir. Elde 

edilen ürün miktarı yanında, bu ürünün maliyeti bakımından da bodur meyve 

yetiştiriciliği daha avantajlıdır. Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma 

Enstitüsü’nde sonuçlandırılan bir çalışmada, çeşitli elma türleri esas alınarak yapılan 

ekonomik analizde, bodur ağaçlarla kurulmuş bahçeden alınan ürünün, geleneksel 

bahçelerden alınanlara göre, 3.5 ila 11.5 kat daha ekonomik olduğu tespit edilmiştir 

(Öz vd, 2003: 13).  

 Bu ağaçların boylarının kısa olmasından dolayı budama ve ilaçlama gibi 

bakım işleriyle, ürün hasadı geleneksel yöntemlerle yetiştirilen ağaçlara göre çok 

daha kolay ve ekonomik olmaktadır. Zira geleneksel yöntemlerle yetiştirilen meyve 

ağaçların budaması daha fazla emek istediği gibi, boylarının yüksek olmasından 

dolayı ancak güçlü makineler kullanılarak ilaçlanabilmektedirler. Bodur ağaçların 

boyları kısa olduğu için, ilaçlama daha kolay ve etkili bir şekilde yapılmakta; 

dolayısıyle, hastalık ve zararlıların tahribatı daha az olmaktadır. Hasat işleminde de 

aynı durum söz konusudur. Geleneksel yöntemlerle kurulmuş olan bahçelerdeki 

ağaçlarda meyvenin toplanabilmesi için genellikle merdiven kullanılmakta veya 

silkeleme ve vurma yöntemi uygulanmaktadır. Merdivenin kullanılması durumunda 

hasat işlemleri daha zahmetli olmakta ve daha uzun zamana ihtiyaç göstermekte; 

silkeleme veya vurma yöntemiyle yapılan hasatta ise hem ağacın dalları zarar 

görmekte hem de yere düşen meyve darbe aldığı için zedelenmektedir. Oysa bodur 

ağaçlarda bu yöntemlerin hiç birine gerek kalmadan, meyveler kolayca 

toplanabilmektedir.(Foto 48) 

 Bodur meyve yetiştiriciliği doğru şekilde yapıldığı taktirde, İznik Gölü 

Havzası’nın özellikle alçak kesimlerindeki verimli ziraat arazilerinde, birim alandan 

en iyi biçimde faydalanmak mümkün olabilecektir. Zira bodurlaştırıcı anaçlar üzerine 

aşılı çeşitlerle bahçe kurarken, geleneksel anaçlara göre çok daha fazla sayıda ağaç 

dikilebilmektedir. Geleneksel anaçlardan kurulan standart bahçelerde, dekara 

ortalama 20 ağaç kullanıldığı halde; bodurlaştırıcı anaçlarla bu sayı toprağın 

verimlilik durumuna göre 200 hatta 300’e kadar çıkarılabilmektedir. (Öz vd, 2003:10) 

     Bilindiği gibi meyve ağaçları, çeşitlere göre değişmekle birlikte belli bir süre 

sonra verimliliklerini kaybederek ekonomik olma özelliklerin kaybederler. Meyve 

ağaçlarının bu nedenle yenilenmesi gerektiğinde, bodur meyve yetiştiriciliğinin 

geleneksel yönteme göre çok daha iyi durumda olduğu görülmektedir. Çünkü 
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geleneksel yöntemin uygulandığı meyve ağaçlarının bahçeden sökülmesi zordur. 

Üstelik, bu ağaçların sökülmesinin ardından yerlerine dikilen yeni ağaçlar ancak 

altıncı yıldan sonra meyve vermeye başlamaktadırlar. Oysa bodur ağaçlar, daha 

küçük olduklarından sökülmeleri kolaydır ve dikimi takip eden yılda ürün verirler. 

Dolayısıyle üretici kısa sürede kârlı duruma geçer. Bodur meyve ağaçları, sahip 

oldukları bu özelliklerden dolayı, piyasa koşulları açısından da büyük bir avantaj 

arzetmektedir. Bu yöntemde, pazar isteği azalan ve fiyatı düşen bir meyve çeşidinin 

üretimine son verilerek, sadece iki yıl içinde, daha fazla gelir getiren bir başka 

meyvenin üretimine geçilebilir. Bu yüzden bodur meyve yetiştiriciliğinin değişen 

pazar koşullarına karşı çok daha esnek bir yapıya sahip olduğu aşikardır. 

 Bodur meyve yetiştiriciliğinin bir başka özelliği, meyve kalitesinin geleneksel 

yöntemlere göre daha iyi olması ve ürün standardının bulunmasıdır. Bodur ağaçlar, 

alçak boylu olduklarından ve açık geliştiklerinden, iyi bir havalanma ve güneşlenme 

imkanı bulabilmektedirler. Bu nedenle elde edilen meyvenin büyük bölümü hemen 

hemen aynı boy, renk ve kalitede olmaktadır. Ürünlerde bir standarda 

ulaşıldığından, bu ürünlerin pazar şansı yükselmektedir.  

 Bütün bu olumlu özelliklerinin yanında, bodur meyve yetiştiriciliğin bazı 

dezavantajları da mevcuttur. Bodur meyve yetiştiriciliğinin en önemli dezavantajı 

kuruluş aşamasında geleneksel yönteme göre daha fazla harcama istemesidir. Bu 

yöntemde, birim alana daha fazla ağacın dikilmesinin yanı sıra, uygulanan telli 

terbiye sistemi bahçenin kuruluş masraflarını artırmaktadır. Ancak, dikimi izleyen 

yılda ürün alınmaya başlanması, bu fazla masrafı kısa sürede telafi etmektedir. 

 Bodur ağaçların kökleri zayıf olduğundan, kuraklığa dayanıklılıkları kuvvetli 

anaçlara göre daha azdır (Öz vd, 2003:14). Fakat, araştırma sahamızda sulama 

imkanları yaygın olduğundan, bodur ağaçların bu özellikleri bir mesele boyutuna 

varmamaktadır.  

 Sonuç olarak; erken yaşta ürün vermeye başlaması, birim alanda daha çok 

ağacın bulunması, budama ve seyreltme dahil bahçe bakım işleriyle hasat işleminin 

daha kolay ve ekonomik olması, ürün kalitesinin yüksek olması ve elde edilen 

üründe istenilen standardın daha kolay sağlanabilmesi gibi üstünlükleri olan bodur 

meyve yetiştiriciliğinin, İznik Depresyonu’nda egemen faaliyet durumundaki 

zeytinciliği destekleyerek veya bazı kesimlerde onun yerine geçerek yaygınlaşması, 

ziraat hayatı açısından büyük bir önem taşımaktadır.  
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 İnceleme alanımızda 2003 yılından itibaren uygulanmaya başlanan bodur 

meyve yetiştiriciliği, günümüzde Orhangazi Ovası’nda Örnekköy civarında, Çakırca 

Ovası’nda ve İznik Gölü’nün kuzeyinde uzanan alüvyal düzlüklerdeki sınırlı 

sahalarda elma üretimi şeklinde yapılmaktadır. Ancak, şeftali, armut ve kiraz  başta 

olmak üzere araştırma alanımızda yetişme imkanı bulunan pek çok meyve türünü bu 

yöntemle üretmek mümkündür.  

 

3.1.6.2.  Sebze yetiştiriciliği 
 İznik Depresyonu iklim ve toprak şartları bakımından çok çeşitli sebzelerin 

üretimine elverişlidir. Bu nedenle inceleme alanımızdaki köylerde hemen hemen her 

aile, en az kendi ihtiyacını karşılayacak düzeyde sebze yetiştiriciliği yapmaktadır. 

Bunun yanında sulamalı tarımın yapıldığı sahalarda ticari amaçlı olarak da sebze 

üretimi gerçekleştirilmektedir. Özellikle Orhangazi, Çakırca ve İznik ovaları başta 

olmak üzere, göl çevresindeki düzlüklerde ve vadi boylarında ticari amaçlı sebze 

yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bazı kesimlerde aynı arazi üzerinde mevsime göre yazlık 

ve kışlık sebzelerin üretimi yapılırken, bazı kesimlerde ise sebze yetiştiriciliği ara 

ziraat tarzında yapılmaktadır. Örneğin İznik Gölü’nün kuzeybatısında, Çakırlı, Üreğil, 

Keramet köylerinde, gölün kuzeyindeki Boyalıca Köyü çevresinde ve Gölün 

kuzeydoğusundaki Çakırca Ovasında sebze üretimi ara ziraat olarak yapılmaktadır. 

Yine Orhangazi ve İznik ovalarında, Karadin Oluğunda ve bazı vadi boylarında ekim 

dönemleri farklı olan yazlık ve kışlık sebzeler aynı arazi üzerinde yetiştirilmektedir.  

 İznik Depresyonu’nda yetiştirilen başlıca sebze türleri yeşil fasulye, domates, 

patlıcan, biber, hıyar, lahana, kabak, bezelye, marul ve bakladır. 

 İnceleme alanımızda sebzelerin bir bölümü doğrudan tohum ekimiyle 

yetiştirilirken, bir bölümü fidelerden elde edilmektedir. Tohumların doğrudan araziye 

ekilmesiyle yetiştirilen sebzeler bezelye, fasulye, kabak, karpuz, maydanoz, soğan 

ve ıspanak gibi türlerden meydana gelmektedir. Fide kullanılarak üretimi yapılan 

başlıca sebze türleri ise domates, hıyar, biber, lahana ve karnabahardır. Sıcaklık 

dalgalanmalarından fazlaca etkilenen, pazara sunulma dönemleri önem taşıyan ve 

vejetasyon devresi nispeten uzun olan sebze türlerinin yetiştirilmesinde daha çok 

fide üretimi tercih edilmektedir. Fide kullanılarak yetiştirilen sebzelerin özellikle 

pazara sunulduğu dönemler daha erken olduğu için,  ekonomik getirisi daha fazladır.  

 İnceleme alanımızda fideler genellikle seralarda ve yastıklarda üretilmekte 

veya hazır halde alınmaktadır. Seralar İznik, Çakırca ve Orhangazi ovasında yer 
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alırken, yastıklardaki üretim daha çok güneye bakan yamaçlarda 

gerçekleştirilmektedir. Yastıklarda yapılan fide üretiminde Boyalıca çevresinin özel 

bir önemi vardır. Bunun temel sebebi bakı ve litolojik şartların erken fide üretimini 

kolaylaştırıcı özellik taşımasıdır. Zira Boyalıca civarındaki yastıklar kalkerli bir 

sahada, güneye bakan yamaçlar üzerinde yer almaktadırlar. Bilindiği gibi fide 

yetiştiriciliği sırasında yoğun bir sulama yapılması gerekmektedir. Diğer taraftan 

yastıklardaki tohumun çimlenebilmesi için, tohum cinsine göre değişmekle birlikte, 

toprak sıcaklığının en az 10 oC olması lazımdır. Ancak nem miktarı yüksek olan 

topraklar daha geç ısınmaktadır. Böylece fidelerin üretildiği dönemde toprağın belirli 

bir sıcaklığa erişebilmesi için fazla suyun topraktan uzaklaşması şarttır. Bu kesimde 

toprağın altındaki temel kaya kalker olduğu için, bir süzgeç görevi görmekte fazla su 

topraktan kolayca uzaklaşabilmektedir. Böylece topraktaki nem miktarı istenilen 

düzeyde kaldığı gibi, sahanın litolojik özelliğinden dolayı toprak sıcaklığı fidenin 

gelişmesi gereken değerlerin altına düşmemektedir. Yastık yeri olarak bu sahaların 

seçilmesinde bakının da etkisi vardır. Güneye bakan yamaçlar üzerinde kurulan 

yastıklar, güneş ışınlarından daha fazla yararlanma imkanına sahip olmalarının yanı 

sıra, kuzeyden gelen serin havaların etkisinden de nispeten korunmaktadırlar. 

Dolayısıyle, belirtilen kesimlerdeki sıcaklık şartları fide üretimi için çok elverişli 

durumda bulunmaktadır. (Foto 49) 

 Tohumların yastıklara ekim dönemleri, sebze türlerine göre değişmektedir. 

Buna göre inceleme alanımızda fide üretimi yapılan başlıca türler olan domates, 

biber ve patlıcanın ekim dönemi genellikle Mart ayıdır. Bu ayda yastıklara atılan 

tohumlar yaklaşık iki aylık sürede fide haline gelmekte ve Mayıs ayının ilk günlerinde 

ürünün yetişeceği tarlaya aktarılmaktadır. 

 Sebzeler derin, humus oranı yüksek, kumlu ve kumlu-tınlı topraklarda en iyi 

gelişmeyi gösterirler. İnceleme alanımızda sebzecilik genellikle bu özelliklere sahip 

toprakların bulunduğu ovalarda ve vadi tabanlarında yapılmaktadır. Ancak sürekli 

sebze yetiştiriciliği yapılan sahalarda, toprakta bitkinin istediği besin maddelerinin 

miktarı azalmaktadır. Bu nedenle azot, fosfor ve potasyum içeren suni gübrelerle az 

miktarda ahır gübresi kullanılmaktadır.   

 Diğer taraftan, İznik Depresyonu’nda sebze yetiştirilen sahalarda, topraktaki 

besin dengesinin bozulması sebebiyle münavebe sistemi de uygulanmaktadır. Bir 

tarlaya  aynı  familyada  bulunan  sebzeler  birkaç yıl üst üste  ekildiğinde,  topraktan 
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Foto 48: Boylarının kısa olmasından dolayı bakım ve hasat işlemleri daha kolay ve 

ekonomik olan bodur ağaçlar, daha sık dikildikleri için birim araziden daha yoğun bir 

şekilde faydalanma imkanı da sunmaktadırlar.  

 
Foto 49: İznik Gölü’nün kuzeyindeki yamaçlarda yer alan yastıklar, bakı faktörü ve 

litolojik özelliklerin ziraat üzerindeki etkilerini göstermesi bakımından dikkat çekicidir. 
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aynı besin maddelerini aldıkları için, verim düşüklüğü meydana gelmektedir. Bu 

durum gübre kullanımıyla bir ölçüde giderilebilse de kaliteli üretim için tek başına 

yeterli olmamaktadır. Bu nedenle, farklı familyada yer alan sebze türleriyle veya tahıl 

türleriyle münavebe sistemi uygulanmaktadır. Örneğin domates, patlıcan ve biber 

gibi sebzeler, fasulye, bakla ve bezelyeyle münavebe edilmektedir. 

 Yukarıda da ifade edildiği gibi inceleme alanımızda ticari sebzecilik sulama 

imkanının bulunduğu arazilerde yapılabilmektedir. Sebze yetiştiriciliğinin yaygın bir 

şekilde yapıldığı İznik, Çakırca ve Orhangazi ovalarındaki tarım arazilerinin  

sulanmasında İznik Gölü’nden temin edilen su kullanılırken, Karadin oluğunda yer 

alan sebze tarlaları Çerkeşli Göleti’nden faydalanarak sulanır. Bunun yanında 

nispeten daha yükseklerde yer alan veya vadi boylarınca iç kısımlara doğru sokulan 

sebze üretim sahalarında ise akarsular ve yeraltı suları kullanılmaktadır.   

 İnceleme alanımızda yazlık ve kışlık olarak yetiştirilen sebzelerin ekim 

dönemleri farklılık göstermektedir. Örneğin karpuz Nisan ayında, domates, patlıcan 

ve biberin ekimi Nisan ayının sonlarında veya Mayıs ayının ilk günlerinde yapılırken, 

lahana Temmuz ve Ağustos aylarında ekilmektedir.   

 İznik Depresyonu’nda belirli sahalarda bazı sebze türlerinin yetiştiriciliği 

önem kazanmaktadır. Örneğin, lahana üretiminin tamamına yakını Orhangazi 

ovasında gerçekleştirilirken, domates, hıyar, biber, patlıcan gibi ürünlerin ziraatı 

Boyalıca civarı, İznik ve Çakırca ovalarında ağırlık kazanmaktadır. Ancak inceleme 

alanımızdaki sebze yetiştiriciliğinde gölün kuzeyinde yer alan Boyalıca çevresinin 

özel bir önemi vardır. Bu kesimdeki yastıklarda erken fide üretiminin etkisiyle 

sebzeler, inceleme alanımızın diğer kesimlerine göre daha önce yetiştirilerek hasat 

edilebilmektedir. Bu nedenle yetiştirilen sebzeler daha erken dönemde pazara 

sunulmakta ve dolayısıyle ekonomik getirisi daha fazla olmaktadır.  

 İznik Depresyonu’nda üretimi yapılan sebzeler içinde ön plana çıkan  

domates, patlıcan ve biber için yetiştirilme devresinde sıcaklığın 15 oC’nin üzerinde 

olması gerekmektedir. Bu ürünler toprak istekleri bakımından fazla seçici olmamakla 

birlikte, organik madde bakımından zengin, kumlu ve kumlu-tınlı topraklarda en iyi 

gelişmeyi gösterirler. Diğer taraftan özellikle biber yetiştiriciliğinde toprağın su tutma 

kapasitesi iyi olmalıdır. Bu ürünler inceleme alanımızda genellikle ovalarda ve vadi 

tabanlarındaki verimli topraklar üzerinde yetiştirildiklerinden istedikleri toprak 

şartlarını bulabilmektedirler.  
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 Her üç ürün de fide kullanılarak yetiştirilmektedirler. Domates, patlıcan ve 

biberin tohumları Mart ayında yastıklara ekilirler ve elde edilen fideler, Nisan ayı 

sonunda veya Mayıs ayının ilk günlerinde da tarlaya dikilirler. Bu sebzelerin fideleri 

tarlada belli bir büyüklüğe eriştiği zaman sulama, boğaz doldurma, çapalama, zirai 

mücadele ve gübreleme şeklindeki bakım işlemlerine tabi tutulurlar.  

 Bu üç sebzeden domates, İznik Depresyonu’nda yetiştiriciliği yapılan sebze 

türleri içinde, gerek ekiliş sahasının genişliği, gerekse üretim miktarı bakımından en 

büyük paya sahip bulunmaktadır. Nitekim tablo 58’den de anlaşılacağı üzere, 2001 

yılında 126.200 ton domates üretilmiştir ve bu miktar havzadaki toplam sebze 

üretiminin % 73.6’ına karşılık gelmektedir. Doğrudan taze şekilde tüketildiği gibi, 

gıda sanayinin ham maddesi olarak da kullanılan domatesin inceleme alanımızdaki 

üretimi sürekli olarak artış göstermektedir. Bu ürünün ziraatı başta Çakırca ovası 

olmak üzere, Orhangazi ovasının kuzey kesimlerinde ve İznik ovası’nda 

gerçekleştirilmektedir. Ayrıca özellikle İznik Ovası’nın doğu kesiminde ve Karadin 

oluğu batı kesimindeki seralarda da yaygın bir şekilde domates yetiştirilmektedir.  

 

Tablo 58: İznik Depresyonu’nda başlıca sebzelerin yıllara göre üretim durumu  
ÜRETİM MİKTARI (Ton)  SEBZE TÜRLERİ 

1982 1991 2000 2001 
DOMATES 81.600 64.135 117.921 126.200
LAHANA 4.331 16.256 26.800 26.100
PATLICAN 8.100 10.467 9.600 9.575
TAZE FASULYE  1.740 3.943 2.928 3.330
HIYAR 13.735 11.677 1.934 1.939
BİBER 5.472 3.772 1.950 1.800
KABAK  6.400 597 1.230 1.620
PIRASA 720 905 900 600
MARUL 85 532 246 475
KARPUZ 2.350 240 210 290
ISPANAK 610 198 203 203
KAVUN 750 175 90 150
BARBUNYA  1.300 1.520 120 120
SOĞAN (TAZE) 18 156 75 75
BAKLA  480 70 100 50
BEZELYE  90 54 35 21
DİĞER SEBZELER 846 687 212 205
TOPLAM 128.627 115.384 164.554 172.753
Kaynak: DİE Tarım İstatistiklerinden Faydalanılmıştır. 
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  Domatesle benzer yetişme şartlarına sahip olan patlıcan, 9.575 ton üretim 

miktarı ve toplam sebze üretimi içindeki %  5.5’lik payıyla İznik Depresyonu’nda 

domates ve lahanadan sonra en fazla üretimi yapılan sebze durumundadır. Biber 

üretimi ise domates ve patlıcana göre çok daha düşük değerler göstermektedir. 

Yıllık üretim miktarı 1800 ton civarında bulunan biber, tüm sebzeler içinde % 1’lik bir 

paya sahiptir. Araştırma sahasında patlıcan ve biberin üretim alanları domates ile 

paralellik gösterir. Dolayısıyle, sulama imkanına sahip göl çevresindeki ovalar ve 

Karadin oluğunun batı kesimi bu sebzelerin yetiştirildiği başlıca sahalardır. 

 İnceleme alanımızdaki sebzelerin üretim durumunu gösteren tablo 58 ve 

şekil 66 gözden geçirildiğinde, kışlık sebze olarak yetiştirilen lahananın domatesten 

sonra en büyük paya sahip olduğu görülmektedir. 2001 yılındaki üretim miktarı 

26.100 ton olan lahana, yetiştirilen tüm sebzeler içinde %15.1’lik bir yer tutmaktadır. 

İznik Depresyonu’nda lahananın başlıca yetiştirilme alanı Orhangazi Ovası’dır. 

Ovada taban suyunun zeytinciliği engelleyecek kadar yüksek olduğu kesimlerde, 

suyu seven bir bitki olmasından dolayı lahana yetiştiriciliği ön plana çıkmaktadır.  

İnceleme alanımızda lahana genellikle fide kullanılarak yetiştirilmektedir.  
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Şekil 66: İznik Depresyonu’nda yetiştirilen başlıca sebze türleri ve bunların toplam  

sebze üretimi içindeki payları (%). 
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 Lahana, -10 oC’ye kadar olan geçici düşük sıcaklıklara dayanabilmesine 

karşın, düşük sıcaklıklar uzun süre devam ettiğinde yaprakları zarar görmektedir. Bu 

bitki, yaprağı yenen bir sebze olduğundan, sert geçen kışlarda diğer sebze türlerine 

göre daha fazla zarar görmekte ve böyle yıllarda ürün miktarında önemli ölçüde 

azalmalar meydana gelmektedir.   

 İnceleme alanımızda yetiştirilen önemli sebze türlerinden biri de taze 

fasulyedir. Bu ürün 2001 yılında 3.330 tonluk üretim miktarıyla, toplam sebze üretimi 

içinde %1.9’lik bir paya sahip olmuştur. İznik Depresyonu’nda fasulye’nin asıl önemi 

domates, patlıcan ve biber gibi sebzelerle münavebe edilmesinden ileri gelmektedir. 

Baklagiller familyasından olan fasulye, domates ve patlıcan yetiştiriciliğinde 

münavebeye sokularak, toprağın daha verimli hale gelmesini sağlamaktadır.  

 İznik depresyonu’nda sebze yetiştiriciliğinde dikkati çeken bir nokta, hıyar 

üretiminde görülen azalmadır. Bu ürün 10-15 yıl öncesine kadar havzada 

yetiştiriciliği yapılan en önemli sebze türlerinden bir olmasına karşın, günümüzde 

toplam sebze üretimi içindeki payı % 1’e kadar gerilemiştir. Bu durumun temel 

sebebi, önceleri bu ürünün ziraatının yapıldığı arazilerin günümüzde daha çok 

domates yetiştiriciliğine tahsis edilmiş olmasıdır. Zira domatesin, salça ve konserve 

yapımı şeklinde gıda sanayiinde daha yaygın bir şekilde kullanılması, bu ürünün 

tercih edilmesini sağlamıştır.  

 Domates, lahana, patlıcan, taze fasulye, hıyar ve biber dışındaki diğer sebze 

türleri inceleme alanımızda çok düşük miktarlarda üretilmektedir. Nitekim yukarıda 

adı geçen sebzeler havzadaki toplam üretimin % 98’e yaklaşan kısmını meydana 

getirmektedir. Dolayısıyle bu sebze türleri dışında kalanlar gerek üretim miktarı 

gerekse yetiştirildikleri alan bakımından fazla bir önem taşımamaktadırlar ve ailelerin 

sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak yetiştirilmektedirler.  

 

Örtü altı yetiştiriciliği: Araştırma sahamızda sebze yetiştiriciliği konusunu ele 

alırken, örtü altı yetiştiriciliğine ayrıca değinmek gerekir. Bilindiği gibi örtü altı 

yetiştiriciliğinde esas amaç, olumsuz iklim şartlarını ortadan kaldırmak, bitkilerin 

optimum isteklerini karşılamalarına olanak sağlamak, böylece sıcaklığın düşük 

olduğu ve don tehlikesinin bulunduğu dönemlerde de kaliteli ürün yetiştirebilmektir 

(Akova,1994:215). Araştırma sahamızdaki seracılığın temel işlevi de, yetiştiriciliği 

yapılan bitkilerin istediği sıcaklık koşullarının sağlanmasıdır. Seralar, yapım 

masraflarının  yüksek  olmasına karşın, iklim şartlarının uygun olmadığı  dönemlerde  
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Foto 50 A: İnceleme alanımızın doğusundaki seraların büyük kısmı sebze yetiştiriciliğine tahsis edilmiştir. (Karadin oluğunun batı 

kesiminde hıyar yetiştirilen bir sera) B: Orhangazi ovasındaki seralarda, sebze yetiştiriciliğinin yanı sıra çiçek de yetiştirilmektedir ve bu 

faaliyet yıl boyunca devam etmektedir. C:Yine Orhangazi ovasındaki meyve bahçelerinde ara ziraat tarzında ve açıkta yapılan çiçek 

yetiştiriciliği ise sadece sıcak dönemde yapılabilmektedir.   
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dahi çok çeşitli ürünlerin yetiştirilmesine imkan tanıdıkları için, açıkta yapılan 

yetiştiriciliğe göre daha fazla ürün ve daha fazla gelir sağlamaktadırlar. Örtü altı 

yetiştiriciliğin bir diğer avantajı da pazar bulma şansı daha yüksek olan bitkilerin 

yetiştirilmesine olanak vermesidir. Diğer bir ifadeyle, serada sıcaklık koşulları üretici 

tarafından kontrol altında tutulduğu için, bir çok ürünü yetiştirme fırsatı doğmakta ve 

çiftçi pazar şartlarını dikkate alarak, bu ürünler arasında en fazla gelir getirenini 

tercih edebilmektedir. 

  Araştırma sahamızda tamamı plastik örtü şeklinde olan seralar, İznik ve 

Orhangazi ovalarıyla Karadin Oluğunun taban kısmında toplanmıştır. İznik ovası ve 

Karadin oluğu tabanında yer alan seralarda sebze üretimi egemen durumdayken 

(Foto 50 A), Orhangazi ovasındaki seralarda sebze üretiminin yanı sıra çiçek üretimi 

de yapılmaktadır. Araştırma sahamızdaki seraların bir bölümünde ise zeytin fidanı 

üretimi gerçekleştirilmektedir. Özellikle son 20 yılda hızlı bir gelişme gösteren zeytin 

fidanı yetiştiriciliğinde, seralar etkin bir şekilde kullanılmaktadır.   

 İznik Depresyonu’nda örtü altında yetiştirilen başlıca sebze türlerini domates, 

hıyar ve patlıcan meydana getirmektedir. Bu ürünler, açıkta yetişenlere göre 

yaklaşık bir ay önce pazara sürülebilmektedirler. Bu nedenle ekonomik getirileri 

daha yüksek olmaktadır. 

 İznik Gölü Havzasındaki seraların bir bölümünde ise çiçek yetiştiriciliği 

yapılmaktadır. Bilhassa havzanın batı kesiminde, Orhangazi ovasında yer alan 

seralarda bu faaliyet egemen duruma geçmektedir. (Foto 50 B-C) Seralar, çiçek 

üretiminin açıkta yapılan üretime göre çok daha geniş döneme yayılmasına imkan 

tanımaktadırlar. Zira, açıkta çiçek yetiştiriciliği Nisan ve Eylül ayları arasındaki 

dönemi kapsarken, örtü altında yapılan çiçek yetiştiriciliği yıl boyunca devam 

etmektedir. Diğer taraftan seralarda üretimi yapılan çiçek türleriyle açıkta yetiştirilen 

çiçek türleri arasında farklılıklar bulunmaktadır. Seraların kurulması maliyetli 

olduğundan, örtü altında daha fazla gelir getiren türler yetiştirilmektedir. Araştırma 

sahamızda üretimi yapılan çiçekler, Türkiye’nin önemli çiçekçilik merkezlerinden biri 

olan Yalova’ya gönderilmekte, burada bulunan kooperatifler aracılığıyla Türkiye 

geneline ve yurt dışına pazarlanmaktadır. 

 

3.1.6.3.  Tarla bitkileri yetiştiriciliği 
 İznik Depresyonu’nda 6.553 hektarlık bir sahada tarla bitkileri yetiştiriciliği 

yapılmaktadır ve bu değer havzadaki tarım alanlarının % 18.9’luk kısmına karşılık 
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gelmektedir. (Tablo 56) Daha önce de ifade edildiği gibi göl çevresindeki ovalarda ve 

vadi tabanlarında genel olarak meyve ve sebze ziraatı yapıldığından, tarla bitkileri 

bu sahaların dışında kalan kesimlerde yetiştirilmektedir. Tarla bitkileri ziraatına 

ayrılmış olan sahaların yaklaşık % 96’lık kısmında tahıl türleri yetiştirilirken, geriye 

kalan arazilerde baklagiller, yem bitkileri ve bazı yumrulu bitkilerin üretimi 

yapılmaktadır.  

 

3.1.6.3.1. Tahıllar 
 İznik Depresyonu’nda tahıl tarımı, gerek yetiştirilen alan gerekse elde edilen 

ürün miktarı bakımından son yıllarda bir gerileme göstermektedir. (Tablo 59) 

Günümüzde tahıl yetiştiriciliği inceleme alanımızda sınırlı sahalarda 

gerçekleştirilmektedir. İznik Depresyonu’nda sulama imkanının bulunduğu verimli 

tarım arazilerinde daha fazla gelir getiren meyve ve sebze üretimi tercih 

edildiğinden, tahıl yetiştiriciliği, bu ürünlerin yetişme imkanı bulamadığı kesimlerde 

yapılmaktadır. Fakat pirinç üretimi bu konuda bir istisna oluşturmaktadır. Bu ürün 

Orhangazi Ovası’nın taban suyu seviyesi yüksek olan kesimlerinde yetiştirilmektedir. 

İnceleme alanımızda üretimi yapılan başlıca tahıl türleri buğday, arpa, mısır, pirinç 

ve yulaftır.  

 
Tablo 59: İznik Depresyonu’nda yetiştirilen tahıl türlerinin ekiliş alanı ve üretim 

miktarının yıllara göre gösterdiği değişim  

1982 1991 2000 2001 TAHIL 
TÜRÜ Ekili alan 

(Ha) 
Üretim 
(Ton) 

Ekili alan 
(Ha) 

Üretim 
(Ton) 

Ekili alan 
(Ha) 

Üretim 
(Ton) 

Ekili alan 
( Ha) 

Üretim 
(Ton) 

BUĞDAY 5.614 11.273 5.945 12.443 5.810 14.299 4.818 11.825
PİRİNÇ - - - - 335 1.159 677 2.514 700 2.653
ARPA 616 1.415 592 1.216 550 1.297 414 851
MISIR 589 1.479 124 454 180 619 176 490
YULAF 145 297 205 394 150 296 147 377
ÇAVDAR 73 68 - -  - - - - - - 35 66
TOPLAM 7.037 14.532 7.201 15.666 7.367 31.034 6.290 16.262
Kaynak: DİE Tarım İstatistiklerinden Faydalanılmıştır. 
 

3.1.6.3.1.1. Buğday 
 İznik Depresyonu’nda, hem üretim miktarı hem de yetiştirildiği alanın genişliği 

bakımından buğday en önemli hububat durumundadır. Nitekim tahıl tarımına 
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ayrılmış arazilerin % 76.6’sında buğday yetiştiriciliği yapılmaktadır ve 11.825 tonluk 

üretim miktarıyla tüm tahıl türleri içinde % 72.7’lik bir yer tutmaktadır. (Tablo 60)  

Tablo 60: İznik Depresyonu’nda yetiştirilen başlıca tahıl türleri (2001) 

Tahıl  
türü 

Ekili alan  
(Ha) 

Tahıl yetiştirilen 
sahaya oranı (%) 

Üretim  
(Ton) 

Toplam tahıl  
üretimine oranı (%)

Buğday 4.818 76.6 11.825 72.7 
Pirinç 700 11.1 2.653 16.3 
Arpa 414 6.6 851 5.2 
Mısır 176 2.8 490 3.0 
Yulaf 147 2.3 377 2.3 
Çavdar 35 0.6 66 0.4 
TOPLAM 6.290 100 16.262 100 
Kaynak: DİE Tarım İstatistiklerinden Faydalanılmıştır. 
 
 Bütün kültür bitkilerinde olduğu gibi buğday yetiştiriciliğinde de doğal ve 

beşeri koşulların etkisi bulunmaktadır. Çeşitli iklim ve toprak şartlarına kolayca 

adapte olabilen buğdayın yetişmesindeki en önemli faktörler sıcaklık ve yağıştır. 

Sıcaklık isteği diğer tahıl türlerine göre daha fazla olan buğdayın, yetişmesini 

tamamlayabilmesi için gereken sıcaklık toplamı 2.400 derece civarındadır 

(Tanoğlu,1968:90). Buğdayın çimlenme ısısı 5 oC kadar olmasına karşın, en uygun 

çimlenme koşullarına sıcaklığın 20 oC civarında bulunduğu dönemlerde sahip 

olmaktadır (Göney,1975:481). Bu bakımdan inceleme alanımızdaki sıcaklık şartları 

buğday yetiştiriciliği için son derece elverişlidir. Buğdayın su ihtiyacı, havanın 

nemine, sıcaklığına ve rüzgar durumuna değişmektedir. Bununla birlikte, ilkbahar ve 

sonbahar mevsimlerinde yağış isterken, başak bağlama ve dane olgunlaşma 

dönemine karşılık gelen yaz mevsimindeki yağışlardan hoşlanmaz. İznik 

Depresyonu’nda yağışların büyük kısmı ilkbahar ve kış mevsimlerinde gerçekleştiği 

için, sıcaklık gibi yağış şartları da buğday yetiştiriciliği bakımından engel oluşturmaz.  

 Buğdayın toprak isteklerine gelince, organik madde bakımından zengin, 

derin ve yumuşak topraklarda daha verimli olmaktadır. Bu tip toprakların büyük 

bölümü, havzanın alçak kesimlerinde, sulamalı tarımın yapıldığı ovalarda ve vadi 

tabanlarında bulunmaktadır, ancak bu sahalar meyve ve sebze üretimine ayrılmıştır. 

Ayrıca platoluk sahalarda da, özellikle Kretase ve Eosen flişleri üzerinde, buğday 

yetiştiriciliği için verimli topraklar bulunmaktadır.   
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Foto 51: Buğday hasadının çok büyük bir bölümü biçerdöverle yapılmaktadır. 

Adana çevresinden getirilen bu araçlar kiralama usulüyle çalıştırılmaktadır.  

 
Foto 52: Tahıl ürünlerinin hasadında biçerdöver ve traktör arkasına takılan 

biçerlerden yaygın bir şekilde faydalanılsa da, bazı kesimlerde yulaf ve çavdar gibi 

ürünlerin hasadında orak halen kullanılmaktadır. 



 306

 Buğday, yetiştirilmesi, hasat edilmesi ve tarladan taşınması sırasında fazla 

emek ve masraf istemeyen bir üründür. Tohumun ekildiği Kasım ayından, hasadın 

yapıldığı Temmuz ayına kadar geçen yaklaşık yedi aylık sürede, çapalama, 

seyreltme ve sulama gibi bakım işlemlerine ihtiyaç duymaz. Bir kerede yapılan 

gübreleme işlemi ise, ekim sırasında gübrenin tohumla birlikte toprağa atılmasıyla 

gerçekleştirilir.  

 İznik Depresyonu’nda buğdayın hasadı genellikle saha dışından getirilen 

biçerdöverle yapılmaktadır. (Foto 51) Ancak biçerdöverin giremeyeceği kadar küçük 

işletmelerde ve eğimli sahalarda hasat işlemi, traktör arkasına takılan biçerlerle 

yapıldığı gibi yer yer tırpan ve orak da kullanılmaktadır. (Foto 52) Hasadı yapılan 

ürünün bir bölümü hayvan yemi olarak kullanılırken, bir bölümü Yenişehir’deki un 

fabrikalarına gönderilmektedir.  

 Araştırma sahasında buğday ziraatının yapıldığı sahalarda son yıllarda 

gerileme mevcuttur. Nitekim Tablo 60’da da görüldüğü gibi, 1991-2001 yılları 

arasında buğday yetiştirilen araziler yaklaşık % 20’lik bir  daralma göstererek, 5.945 

hektardan 4.818 hektara gerilemiştir. Bu durumun en önemli sebebi önceleri buğday 

ziraatının yapıldığı sahaların sulama imkanına kavuşmasıyla birlikte, sebze ve 

meyve ziraatına kaydırılmasıdır. Zira günümüzde ovalarda buğday yetiştiriciliği 

hemen hemen tamamen terkedilmiştir. Buğday üretiminin yapıldığı sahaların 

gerilmesindeki bir diğer etken de, kullanılan tarımsal araçlardaki değişimdir. 

Araştırma sahasında önceki yıllarda tarlaların büyük kısmı hayvan gücünden 

faydalanarak karasaban veya pullukla sürülmekteydi. Bu nedenle eğimli sahalar da 

kolayca işlenebilmekteydi. Günümüzde ise toprakların sürülmesinde hayvan 

kullanımı tamamen ortadan kalkmıştır ve bu işlem traktörle yapılmaktadır. Ancak 

traktör çok eğimli sahalarda çalışamadığından, yamaçlardaki arazilerin bir bölümü 

işlenememektedir. Sulama olanaklarının bulunmaması nedeniyle meyve 

yetiştiriciliğinin de yapılamadığı ve 10-15 yıl öncesine kadar tarla durumundaki bu 

sahaların büyük kısmı, bugün kullanılmayan araziler haline gelmişlerdir.  (Foto 11)  

 

3.1.6.3.1.2. Pirinç 
 Sıcaklık ve nem isteği bakımından esas itibariyle ekvatoral ve subekvatoral 

bölge ürünü olan pirinç, yetişme devresi boyunca 20 oC ile 25 oC arasında değişen 

ortalama sıcaklık ve 1800 mm ile 2400 mm arasında yıllık yağış miktarına ihtiyaç 

duymaktadır (Göney, 1986:113). Pirinç ziraatı genel olarak alçak kesimlerde, 
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ovalarda ve taşkın sahalarında yapılmaktadır. İznik Depresyonu’nda bu ürünün 

yetiştirildiği Orhangazi Ovası’nın güney kesimleri,  çok düşük eğim değerleri, taban 

suyu seviyesinin yüksek olması ve sulama imkanlarına sahip bulunmasıyla dikkat 

çekmektedir. Söz konusu sahanın bu özellikleri pirinç yetiştiriciliği bakımından son 

derece önemlidir. Bilindiği gibi pirincin, çimlenme ve yetişme devresi boyunca uzun 

süre su içinde kalması gerekmektedir. Bu şartların sağlanması için, tavalar 

oluşturulmaktadır. Ovanın bu kesiminde eğim değerlerin az olması, bitkinin çimlenip 

yetişeceği bu tavaların kurulmasını kolaylaştırmaktadır. Tavalar bitkinin ekimden 

önce, yani Nisan ayından itibaren sulanmaya başlanır ve olgunlaşma dönemi olan 

Ağustos ayının ikinci yarısına kadar bu işleme devam edilir. Araştırma sahasında 

pirinç tarlalarının sulanmasında yeraltı suları ve Gölayağı (Karsak) deresinin 

sularından faydalanılmaktadır.  

 Pirincin yetişeceği toprağın verimli ve yumuşak olması gerekir. İnceleme 

alanımızda pirinç üretiminin yapıldığı araziler, alüviyal dolgu sahasına karşılık 

geldiğinden, bu bitkinin istediği toprak özelliklerini büyük ölçüde taşımaktadır. 

Bununla birlikte, verimi artırmak için, kimyasal gübreler kullanılarak gübreleme de 

yapılmaktadır. Bu amaçla, ekim sırasında fosfat ve potas içeren gübreler, Haziran 

ayında ise azot içeren gübreler toprağa verilmektedir.  

 Araştırma sahasında, suyla doldurulmuş ve tapan geçirilerek düzeltilmiş 

tavalara, çuval içinde bir veya iki gün süreyle çimlendirilmiş çeltik taneleri, elle 

serpilerek ekim yapılmaktadır. Tarlaların hazırlanmasından, hasat sonrasına kadar 

devam eden bakım işleri nedeniyle, pirinç yüksek düzeyde emeğe ihtiyaç duyar. 

 Pirinç yetiştiriciliği sırasında, emeğin yoğun şekilde kullanıldığı hasat işlemi  

ise inceleme alanımızda genellikle biçerdöver ile yapılmaktadır. Bununla birlikte elle 

hasat yöntemi de yer yer uygulanmaktadır. Hasat işlemi, Eylül ayının ikinci 

yarısından itibaren başlamakta ve Ekim ayının ilk haftasında sona ermektedir. 

Yetiştirilen pirincin bir bölümü havzada tüketilirken, kalan kısmı İstanbul, Bursa ve 

İzmit gibi şehirlere gönderilmektedir.  

 İznik Depresyonu’nda yetiştirilen diğer tahıl türlerinin aksine pirinç, üretim 

miktarı ve ziraatı yapılan sahalar bakımından bir gelişme göstermektedir. Nitekim, 

1992 yılında 335 hektarlık bir sahada 1.589 ton pirinç üretimi söz konusu iken,  2001 

yılında pirinç ziraatına ayrılan sahaların yüzölçümü 700 hektara, üretim miktarı ise 

2.653 tona yükselmiştir. (Tablo 60) Aynı yıl pirinç, toplam tahıl üretimi içinde % 

16.3’lük bir payla, buğdaydan sonra en fazla üretilen hububat çeşidi olmuştur. 
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3.1.6.3.1.3. Diğer tahıllar 
  Araştırma sahasında buğday ve pirince göre daha düşük üretim değerleri 

gösteren arpa, mısır, yulaf ve çavdar yetiştiriciliğine de kısaca değinmek gerekir.  

Arpa: Sıcaklık, nem ve toprak istekleri bakımından diğer tahıl türlerine göre daha az 

seçici olan arpanın yetişme devresi buğday ve pirince göre daha kısadır. Özellikle 

gelişme devresinde nem ihtiyacı artan arpa, inceleme alanımızda yağış miktarı 

nispeten fazla olan yüksek kesimlerde yetiştirildiği için, nem ihtiyacını büyük ölçüde 

karşılayabilmektedir.  

 Tablo 60’tan da anlaşılacağı üzere, zaten az olan arpa üretimi giderek daha 

da gerilemektedir. 2001 yılı itibariyle İznik Gölü Havzası’nda 414 ha’lık bir sahada 

ziraatı yapılan arpanın, üretim miktarı 851 ton olarak gerçekleşmiştir. Arpa bu üretim 

miktarıyla tüm tahıllar içinde % 5.2’lik bir yer tutmaktadır. Havzada arpanın 

yetiştirildiği sahalarda genellikle hayvancılık da yapıldığı için, bu ürünün tamamı 

hayvan yemi olarak değerlendirilmektedir.  

Mısır: İznik Depresyonu’nda üretim miktarı bakımından buğday, arpa ve pirinçten 

sonra gelen mısır, kuraklığa ve dona karşı son derece duyarlıdır. Diğer tahıl türleri 

gibi inceleme alanımızda istediği sıcaklık şartlarını bulan mısırın, nem isteğinin 

karşılanabilmesi için yılda 600 ile 1200 mm yağış miktarına ihtiyaç vardır 

(Tanoğlu,1968:184). Bu bakımdan mısır, yağış miktarının havza geneline göre fazla 

olduğu kuzeydoğudaki Elmalı, Gürmüzlü, Hacıosman, Kutluca ve Kırıntı köylerinde 

ve sulama yapılarak Orhangazi ovasında yetiştirilmektedir. Orhangazi ovasında 

mısır yetiştiriciliğinin yapıldığı araziler, Mayıs ayından itibaren sulanmaya başlanır 

ve bu işlem ortalama 10-15 günlük aralıklarla Eylül ayına kadar devam eder. (Foto 

53) Araştırma sahamızda yetiştirilen mısırın büyük bölümü hayvan yemi olarak 

kullanılmaktadır. Özellikle hasıl olarak yetiştirilen mısır tamamen hayvancılığa 

yöneliktir. Daneleri elde edilen mısır ise, havyan yemi ve tohum  olarak 

değerlendirilmektedir.  İznik Depresyonu genelinde 2001 yılı itibariyle 490 ton mısır 

üretimi gerçekleşmiştir ve bu miktar toplam tahıl üretiminin % 3’üne karşılık 

gelmektedir.   

 İnceleme alanımızda yetiştiriciliği yapılan diğer tahıl türleri yulaf ve çavdar 

ise, gerek yetiştirildikleri alan bakımından gerekse üretim miktarı bakımından bir 

öneme sahip değildirler. 2001 yılında havzadaki yulaf üretimi 377 ton, çavdar üretimi 

ise sadece 66 ton olarak gerçekleşmiştir. Bu ürünler, havzanın kuzeydoğu 

kesimindeki yüksek sahalarda ve Karadin Oluğunun kuzeyindeki yüksek plato 
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sahasında yetiştirilmektedir. Söz konusu kesimlerde hayvancılık faaliyeti ön planda 

olduğundan  üretilen yulaf ve çavdarın tamamına yakını hayvan yemi olarak 

kullanılmaktadır.  

 

3.1.6.3.2.  Baklagiller 
 İznik Depresyonu’nda yetiştiriciliği yapılan başlıca baklagiller; fiğ, fasulye, 

mercimek ve nohuttur. Baklagiller, toprağı dolaylı olarak gübrelendiklerinden, 

münavebe bitkisi olarak ayrıca önem taşımaktadır. Ancak, İznik Depresyonu’nun 

büyük bölümünde yetişme imkanı bulan baklagillerin üretim alanları sınırlıdır ve hem 

alansal olarak hem de üretim miktarları bakımından gerileme göstermektedirler. 

Nitekim, bu grup içinde yer alan ürünlerin 1982 yılındaki ekiliş alanı 745 hektar, 

üretim miktarı 808 ton iken, 2001 yılında ekiliş alanı 133 hektara, üretim miktarı 101 

tona düşmüştür 

 

Tablo 61: İznik Depresyonu’nda yetiştirilen baklagillerin üretim alanı ve üretim 

miktarının yıllara göre gösterdiği değişim.  

1982 1991 2000 2001 
ÜRÜNLER Ekili alan 

(Ha) 
Üretim 
(Ton) 

Ekili alan 
(Ha) 

Üretim 
(Ton) 

Ekili alan 
(Ha) 

Üretim 
(Ton) 

Ekili alan 
( Ha) 

Üretim 
(Ton) 

FİĞ (DANE) 160 - - 100 299 90 41 95 43
FASULYE 490 608 30 36 25 14 24 35
NOHUT 25 38 69 48 12 48 9 18
MERCİMEK (YEŞİL) 10 12 10 12 8 - - 5 5
BAKLA 60 150 - - - - - - - - - - - -
TOPLAM 745 808 169 395 135 103 133 101

Kaynak: DİE Tarım İstatistiklerinden Faydalanılmıştır. 
 

 Araştırma sahasında yetiştiriciliği yapılan baklagillere göz atıldığında fiğin,  

üretim miktarı ve ekiliş alanı bakımından ilk sırada bulunduğu görülmektedir. Ilıman 

iklim bitkisi olan fiğ, araştırma sahasında genellikle sonbahar aylarında ekilmektedir. 

Fiğin hasadı amaca göre iki farklı dönemde yapılabilmektedir. Eğer bitki, tohumu 

alınmadan hayvan yemi olarak kullanılacaksa, hasat işlemi ilkbaharın sonunda 

yapılmaktadır. Tohumundan faydalanma söz konusu olduğunda ise, tanelerin 

yeterince büyümesi ve olgunlaşması için hasat işlemi yaz aylarına kaydırılmaktadır. 

Diğer taraftan fiğ bazı yıllarda sadece toprağın verimini artırmak amacıyla 

ekilmektedir. Bu durumda ekimi yapılan tarla, ilkbahar aylarında hasat yapılmadan 
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sürülerek bitkinin toprağa karışması sağlanır. Böylece toprak azot bakımından 

zenginleştirilerek daha verimli hale getirilir.  

 Tablo 61 ve tablo 62’ye birlikte göz atıldığında, 2001 yılı itibariyle inceleme 

alanımızda dane fiğ üretiminin 43 ton, yem bitkisi olarak kullanılan fiğ üretiminin ise 

264 ton olduğu görülmektedir. Böylece fiğ üretiminin daha çok yem elde etmek 

amacıyla yapıldığı anlaşılmaktadır.  

 Üretilen baklagillerden bir diğeri de fasulyedir. Düşük sıcaklıklara karşı 

oldukça duyarlı olan fasulye, çimlenme döneminde yüksek sıcaklık ister. Çiçeklenme 

ve meyve dökme dönemindeki yüksek sıcaklıklar ise döllenmeyi engelleyerek ve 

meyvenin dökülmesine sebep olarak üretimi olumsuz yönde etkiler. Çok seçici 

olmamakla birlikte, organik madde yönünden zengin ve su tutma kapasitesi yüksek 

topraklarda iyi gelişme gösteren fasulye, inceleme alanımızda bu toprak özelliklerine 

sahip olan alüviyal düzlüklerde yetiştirilmektedir. Özellikle çiçeklenme döneminde 

bol suya ihtiyaç gösteren bitki bu dönemde sulamaya tabi tutulmaktadır.  

 Araştırma sahasında fasulyenin büyük kısmı taze olarak tüketilmektedir. 

Kurutularak bakliyat şeklinde tüketilen fasulye miktarı ise 2001 yılı istatistiklerine 

göre 35 ton civarındadır. Bakliyat olarak değerlendirilen fasulyenin büyük kısmı çiftçi 

ailelerinin kendileri tarafından tüketilirken, kalan kısmı İznik ve Orhangazi 

şehirlerinde pazara sunulmaktadır. 

 İznik Depresyonu’nda yetiştirilen diğer baklagillerden mercimek ve nohut, 

üretim miktarları bakımından bir öneme sahip değildirler. Nitekim, 2001 yılı itibariyle 

bu iki ürünün toplam üretim miktarı sadece 23 tondur.   

 

3.1.6.3.3. Yem bitkileri 
 Yonca, mısır ve fiğ yem bitkisi olarak kullanılan başlıca ürünlerdir. 

Hayvancılıkta kullanılmaları yanında, toprağı azot bakımından zenginleştirerek verim 

gücünü artıran bu mahsullerin üretimleri son yıllarda oldukça azalmıştır. (Tablo 62) 

Bu durumun ortaya çıkışındaki temel etken hayvancılıkta yaşanan gerilemedir.  

  Yonca, araştırma sahamızda en fazla üretimi yapılan yem bitkisi 

durumundadır. Çok yıllık bir bitki olan yoncadan, sulama imkanının bulunduğu 

kesimlerde 7 yıla kadar verimli bir şekilde ürün alınabilmektedir. Bitki iklim istekleri 

bakımından inceleme alanımızın tamamında yetişme imkanı bulmaktadır. 

Sonbaharda ekimi yapılan yonca gelişme döneminde bol suya ihtiyaç duymaktadır. 

Dolayısıyle, İznik Depresyonu’nda sulamalı tarımın yapıldığı sahalarda daha verimli 



 311

olmaktadır ve bu kesimlerde bir yıl içindeki biçme sayısı 5’e kadar çıkabilmektedir. 

Başka bir ifadeyle, yonca ekiminin yapıldığı sahadan bir yılda 5 defa ürün 

alınabilmektedir. Sulamalı tarım arazilerinde yonca yetiştiriciliğin en yaygın olduğu  

yerler Orhangazi Ovasının doğu kesimidir. Sulama yapılmayan sahalarda ve yüksek 

kesimlerde ise yılda bir veya iki defa hasat yapılmaktadır. Hasadı yapılan yonca 

kurutularak, özellikle kış aylarında hayvanların beslenmesinde kullanılmaktadır.  

 

Tablo 62: İznik Depresyonu’nda yem bitkileri üretiminin yıllara göre değişimi. 

YILLARA GÖRE ÜRETİM MİKTARI (TON) YETİŞTİRİLEN 
ÜRÜN 1982 1991 2000 2001 

YONCA (Kuru ot) 3.350 1.480 1.260 1.006 
MISIR (Hasıl)  - -  - -  999 735 
FİĞ (Kuru ot) 320 285 300 264 
KORUNGA (Kuru ot) 120 50  - - - -  
TOPLAM 3.790 1.815 2.559 2.005 

Kaynak: DİE Tarım İstatistiklerinden Faydalanılmıştır. 

 

 Araştırma sahamızda tüm yem bitkilerinde olduğu gibi, yonca üretiminde de 

bir gerileme mevcuttur. İstatistiklere göz atıldığında, 1982 yılında 3.350 ton olan 

yonca üretim miktarının, 2001 yılında 1.006 tona düştüğü görülmektedir. (Tablo 62) 

Aynı dönem içinde, yem bitkilerinin toplam üretim miktarı ise 3.790 tondan 2.005 

tona gerilemiştir. Havza genelinde, yem bitkileri üretimindeki bu gerilemenin temel 

sebebi, hayvancılığın giderek önemini kaybetmesidir. Bunun yanında, özellikle 

sulamalı tarımın yaygınlaşmasıyla önceleri bu bitkilerin yetiştirildiği arazilerin, meyve 

ve sebze ziraatının gerçekleştirildiği sahalara dönüşmesi de  gerileme de etkili 

olmuştur. 

 Araştırma sahasında yetiştirilen diğer yem bitkileri, mısır ve fiğ ise yoncaya 

göre daha düşük üretim miktarları göstermektedir. Bu ürünlerin 2001 yılındaki üretim 

miktarları sırasıyla 735 ton ve 264 ton olarak gerçekleşmiştir. Korunga ziraatı ise 

günümüzde tamamen terkedilmiştir.   
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Foto 53: Örnekköy civarında, sulamalı ziraatın yapıldığı sahada, sebze ve mısır 

yetiştiriciliğinin yapıldığı araziler. 

 

 
Foto 54: İznik Gölü’nün güneyindeki alçak plato sahalarının sulama imkanının 

bulunmadığı kesimlerinde, kuru ziraat yöntemleri uygulanarak ayçiçeği ve buğday 

gibi ürünler yetiştirilmektedir.  
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3.1.6.3.4. Yağlı tohumlar 
 İnceleme alanımızda yağlı tohumlardan sadece ayçiçeği yetiştirilmektedir. 

Yağ sanayiinin önemli maddelerinden biri olan ayçiçeği, düşük sıcaklılardan zarar 

görmez ve kuraklığa karşı dayanıklı bir bitkidir. (Foto 54) Bu yönüyle ayçiçeğinin, 

İznik Gölü Havzası’nın büyük bölümünde yetişme imkanı bulunmaktadır. Ancak bu 

sahalar, daha fazla gelir getiren sebze ve meyve yetiştiriciliğine ayrıldığından, 

ayçiçeği ziraatı  sadece Derbent köyü civarında ve Karadin oluğunun kuzeyindeki 

plato sahasında gerçekleştirilmektedir. Araştırma sahasında, 2001 yılı itibariyle 35 

hektarlık bir sahada 31 ton ayçiçeği üretimi gerçekleştirilmiştir.  

 

3.1.6.3.5. Yumrulu bitkiler 
 İznik Depresyonu’nda yumrulu bitkilerden patates, soğan ve sarımsak çok az 

miktarlarda yetiştirilir. Bunlar içinde patates üretimi diğerlerine göre biraz daha fazla 

olmakla birlikte, her üç ürün yetiştiriciliği de ailelerin kendi ihtiyaçlarını karşılamaya 

yöneliktir ve ticari bir değer taşımazlar.  

 

3.1.7. Başlıca tarımsal sorunlar   
  Buraya kadar yaptığımız açıklamalardan, araştırma sahamızdaki en önemli 

ekonomik faaliyetin ziraat olduğu anlaşılmaktadır. Ancak yaptığımız gözlemlerde 

havzadaki yüksek tarımsal potansiyelin tam anlamıyla değerlendirilemediğini ve zirai 

faaliyetlerde bazı problemlerin yaşandığını tespit ettik. 

 İznik Gölü Havzasında 2005 yılı itibariyle 13.661 hektarlık sahada (ziraat 

arazilerinin %38.1’i) sulamalı ziraat yapılırken, yapım aşamasındaki tesislerin 

tamamlanmasıyla toplam sulanan arazi 22.320 hektara (% 62.2’ye) ulaşacaktır. 

Araştırma sahamızda sulamalı tarım genellikle göl çevresindeki düzlüklerde ve 

Karadin oluğunun taban kısmında yapılmaktadır. İznik Gölü’nden ve Çerkeşli 

Gölet’inden beslenen sulama kanallarının ulaşmadığı yamaç araziler ve yüksek 

kesimlerdeki tarım alanları ise köylüler tarafından kaynak ve dere sularından 

yararlanılarak basit yöntemlerle sulanmaktadır. Araştırma sahasındaki akarsuların 

debileri yaz aylarında büyük ölçüde azaldığı için, sulamada yetersiz kalmaktadırlar. 

Kaynakların bulunmadığı kesimlerde, sondaj yapılarak elde edilen yeraltı suyu çiftçi 

için masraflı olduğundan, sulama yapılan alanlar istenilen düzeye ulaşamamaktadır. 

Bilhassa İznik Gölü’nün güneyinde ve kuzeydoğusunda yer alan plato sahalarındaki 

tarım arazileri, göl çevresinde kurulacak güçlü pompa sistemleriyle sulamalı ziraata 
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açılabilir. Böylece, bugün genellikle kuru tarım yöntemleri uygulanarak monokültür 

ziraat yapılan sahalarda, ürün çeşitliliği ve elde edilen ürün miktarı artmış olacaktır. 

 Dar alanlarda görülmekle birlikte, İznik Depresyonu’nda sulamanın yol açtığı  

bazı problemler de mevcuttur. Örneğin Karadin oluğunun bazı kesimlerinde 

çoraklaşma problemi kendini göstermektedir. Karadin oluğunun taban kısmındaki 

tarım alanları, önceleri yeraltı suyundan faydalanarak sulanmaktaydı. Ancak, oluğun 

doğusundaki Çerkeşli Göleti’nin faaliyete geçmesiyle, sulamada bu göletten elde 

edilen su kullanılmaya başlanmış ve yeraltı sularının kullanımı büyük ölçüde 

terkedilmiştir. Böylece, eğimin az olduğu alüvyal sahada, drenaj yetersizliğinden 

dolayı taban suyu seviyesi yükselmiş ve zirai faaliyetler büyük ölçüde kısıtlanmıştır. 

Karadin oluğu boyunca doğu-batı doğrultusunda açılacak olan derin drenaj 

kanallarıyla yeraltı suyu seviyesi düşürülerek söz konusu sahalar yeninden ziraate 

kazandırılabilir. Bunun yanı sıra, araştırma sahamızda damlama sulama yönteminin 

yaygınlaştırılmasıyla su tasarrufu sağlanabileceği gibi, fazla sulamadan kaynaklanan 

sorunların ortaya çıkışı da engellenebilir.   

 Araştırma sahamızda toprağın verimliliğini devam ettirmek amacıyla 

gübreleme ve münavebe sistemlerinden faydalanılmaktadır. Fakat yaptığımız 

gözlemlerde bu iki uygulamanın sistemli bir şekilde sürdürülmekten uzak olduğunu 

tespit ettik. Araştırma sahamızda topraklar analize tabi tutulmadığından, topraktaki 

eksik elementler belirlenememektedir. Bu nedenle toprağa genellikle gereğinden 

fazla ve bazı durumlarda ihtiyacı olamayan elementleri içeren kimyasal gübreler 

verilmektedir. Bu durum masrafı artırdığı gibi, bitki tarafından kullanılmayan 

elementler toprakta birikmekte ve bir şekilde göle taşınarak kirliliğe yol açmaktadır.  

Bilinçli ve ekonomik bir gübreleme için, yetiştirilen ürünlere göre ayrı ayrı toprak 

analizlerinin yapılması ve bu analiz sonuçlarının dikkate alınması gerekmektedir. 

İznik Gölü Havzasında münavebe uygulamasının istenilen düzeyde olmadığı 

görülmektedir. Sulamalı tarımın yapıldığı sahalarda nispeten daha yaygın olan 

münavebe, kuru ziraat yönteminin uygulandığı arazilerde sınırlı ölçülerde 

gerçekleştirilmektedir. Buğday, arpa ve yulaf yetiştiriciliğinin yapıldığı sahalarda, 

korunga, fiğ ve yonca gibi ürünlerin münavebeye sokulmasıyla,  elde edilen ürün 

miktarı artırılabilir. 

 Araştırma sahamızda ziraatte yaşanan bir diğer sorun, tarım arazilerinin 

küçük ve parçalı oluşudur. Zirai işletmelerin miras yoluyla gittikçe küçülmesinin yanı 

sıra, çiftçi ailelerinin arazinin farklı mevkilerinde çok sayıda işletmeye sahip olması, 
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tarımsal faaliyetlerdeki verimliliği azaltmaktadır. İşletmelerin küçük ve parçalı olması 

toprak işleme, sulama, gübreleme, ilaçlama gibi işlemlerin gerçekleştirilmesinde 

daha fazla para, zaman ve emek harcanmasına yol açmakta; ileri tarımın 

gereklerinden olan tarımsal alet ve makinelerin kullanımını güçleştirmektedir. Bu 

sorunun çözümü, araştırma sahamızda alınacak önlemlerle değil, ülke çapında 

yapılacak olan toprak reformuyla mümkündür. Ancak, bu konuda günümüze kadar 

yapılan girişimler sonuçsuz kaldığı için, en azından yakın gelecekte çözüm 

beklemek gerçekçi yaklaşım olarak görünmüyor.  

 Tarımsal faaliyetlerle ilgili bir diğer problem de ziraate uygun sahaların yanlış 

kullanımıdır. Bu durum çeşitli nedenlerden kaynaklanmaktadır. Ziraate uygun olduğu 

halde zirai üretimde kullanılmayan sahaların bir bölümü hazine arazisidir. Önceleri 

mera olarak değerlendirilen söz konusu sahalar, hayvancılığın önemini 

kaybetmesinden sonra kullanılmayan araziler durumuna gelmiştir. Yapılacak 

düzenlemelerle bu sahaların ziraate kazandırılması gerekmektedir.  

 Ziraate uygun olduğu halde, zirai faaliyetlerde kullanılmayan sahaların bir 

bölümü de ovalarda yer almaktadır. Oldukça verimli olan bu sahalar sanayi tesisleri 

ve yerleşim merkezlerinin yayılış alanı üzerinde bulunduğundan, tarımsal 

faaliyetlerde değerlendirilememektedir. Araştırma sahamızın batısındaki Orhangazi 

şehri’nin bir bölümü ve onun çevresinde yer alan sanayi tesislerinin tamamına yakını 

verimli ziraat alanları üzerinde yayılış göstermektedir. Oysa şehrin, günümüzde 

olduğu gibi, daha batıdaki Erikli dağının yamaçlarına doğru genişlemesi  

gerekmektedir. Bunun yanı sıra, en azından bundan sonra kurulacak sanayi 

tesislerinin tarımsal potansiyeli daha düşük olan sahalara yönlendirilmesi ve tarımsal 

arazi kaybının önüne geçilmesi doğru bir yaklaşım olacaktır.     

 Araştırma sahamızda meyve ve sebze yetiştiriciliği önemli bir yer 

tutmaktadır. Tazeliğini uzun süre koruyamayan bu ürünlerin, uygun koşullarda 

depolanması, tüketim merkezlerine ulaştırılması ya da işlenmesi gerekmektedir. 

Ulaşım olanaklarındaki gelişmeler nedeniyle elde edilen ürünler artık zamanında 

pazarlara ulaştırılabilmektedir. Ancak üretimin fazla olduğu yıllarda fiyatlar 

düştüğünden çiftçilerin kazançları azalmaktadır. Bu nedenle araştırma sahamızda 

sebze ve meyveleri işleyen sanayi tesislerinin kurulması çiftçiler açısından büyük bir 

önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra kurulacak sanayi tesisleri, yaratacakları 

istihdamla da havzanın ekonomik hayatına katkıda bulunacaktır.  
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3.2. HAYVANCILIK 
 İznik Depresyonu’nda hayvancılık geçmişte önemli ekonomik faaliyetlerden 

biri olmasına karşın, son 30-40 yıl içinde tarımsal faaliyetlerdeki ilerlemelerden 

dolayı bu önemini büyük ölçüde kaybetmiştir. Hayvancılık, araştırma sahamızın 

doğusunda, bilhassa Karadin Oluğunun kuzeyindeki ve güneyindeki plato 

sahalarında Osmanlılar döneminden beri sürdürülen başlıca faaliyet durumundaydı. 

Osmanlı Devleti döneminde kurulan Oğulpaşa, Ağlan, Adliye, Hisarcık, Şerefiye, 

Sansarak, Yörükler, Nüzhetiye gibi, çevrelerinde geniş otlakların bulunduğu köyler 

geçimlerini uzun süre hayvancılık yaparak sürdürmüşlerdir. Ancak havzanın tarım 

açısından taşıdığı elverişli koşullar, ekme-dikme faaliyetlerini ön plana çıkarmış, 

hayvancılık ise zamanla bu faaliyetlerin çok gerisinde kalmıştır. Günümüzde 

hayvancılık araştırma alanımızdaki hiçbir köyde tek başına halkın geçimini 

sağlamada yeterli olmamaktır. Sadece, kuzeydoğu kesimdeki dağlık sahada yer 

alan birkaç köyde en önemli ekonomik faaliyet durumundadır. Bununla birlikte, zirai 

faaliyetlerin egemen olduğu köylerin çoğunda,  gerek tarımın yanında destekleyici 

bir faaliyet olarak, gerekse ailelerin et, süt ve süt ürünleri ihtiyaçlarını karşılamak 

amacıyla hayvancılık yapılmaktadır.  

 Besi havyacılığında son yıllarda yaşanan gelişmelere karşın, havza 

genelinde otlak hayvancılığı ağırlığını devam ettirmektedir. Bu nedenle, otlak 

alanlarının dağılışıyla hayvan yetiştiriciliği arasında bir paralellik göze çarpmaktadır. 

İznik Depresyonu’nda otlaklar, tarımsal faaliyetlerin sınırlandığı, yüksek ve arızalı 

sahalarla, yeraltı su seviyesinin ziraatı engelleyecek kadar yüksek olduğu arazilerde 

yayılış göstermektedir. 2004 yılı itibariyle, çayır ve meralar 12.202 hektarlık 

yüzölçümüyle havza genelinde % 8.6’lık bir paya sahip bulunmaktadır. Aynı yıl 

havzadaki toplam büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı ise 35.432’dir. (Tablo 63)  

Tablo 63: İznik Depresyonu’nda yetiştirilen hayvanların türlere göre dağılımı (2004) 

Hayvan Türü Hayvan Sayısı (Baş) 
Toplam Hayvan 

Sayısına Oranı (%) 

Küçükbaş 21 515 60.7 

Büyükbaş 11 501 32.5 

Yük hayvanları 2 416 6.7 

Toplam 35 432 100 

Kaynak: İznik, Orhangazi, Gemlik ve Osmaneli ilçe tarım müdürlüklerinin 

istatistiklerinden faydalanılarak hazırlanmıştır. 
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 Bir sahadaki mevcut hayvan sayısının otlak alanlarıyla karşılaştırılmasında, 

otlak alanları ile büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayılarının toplamı esas alınabildiği 

gibi (Yazıcı, 1998:147); hayvanların farklı beslenme ihtiyaçları göz önünde 

bulundurularak, birim hayvanın sığır kabul edilmesi ve 4 küçükbaş hayvanın bir 

sığıra karşılık gelecek şekilde değerlendirmeye tabi tutulmasıyla da karşılaştırma 

yapılabilir (Göney,1975:555). Birim hayvan sığır kabul edilerek yapılan hesaplamaya 

göre araştırma alanımızda, her hayvan birimine ortalama 70 dekar çayır ve otlak 

arazisi düşmektedir. Bunun yanında, anız ve nadas halindeki arazilerin otlatmada 

kullanıldığı ve hayvanların bir bölümünün yıl boyunca ahırlarda beslendiği de göz 

önünde bulundurursa, hayvan başına düşen mera ve otlak alanının daha da geniş 

olduğu anlaşılır. Böylece, İznik Depresyonu’nda daha fazla hayvan beslenmesi için, 

otlak ve mera alanları açısından elverişli koşulların bulunduğu görülmektedir. 

 Hayvan sayısının köylere eşitsiz dağılışı, köylerin çevresindeki arazilerin 

tarımsal potansiyeliyle ilgilidir. Dikkat edilirse hayvan sayısının fazla olduğu köyler 

havzanın nispeten yüksek ve engebeli kesimlerinde yer almaktadır. (Şekil 67) Zirai 

faaliyetlerin sınırlandığı ve ürün çeşidinin azaldığı bu sahalarda genellikle kuru ziraat 

yöntemleri uygulanarak tahıl yetiştiriciliği yapılmaktadır. Böylece, arazi ekimin 

yapıldığı yıllarda hasat sonrasında hayvanların otlatılmasında kullanıldığı gibi, 

nadasa bırakıldığı yıllarda da ise yılın tamamında otlak sahası haline gelmektedir. 

Ayrıca, orman örtüsünün büyük ölçüde korunduğu köylerde, küçükbaş hayvanların 

otlatılmasında ormanlardan da faydalanılmaktadır. Açıkça görülüyor ki, araştırma 

sahamızın yüksek kesimlerinde hayvancılığın ön plana çıkması, ailelerin geçimlerini 

tarımdan sağlayamamasından kaynaklanmaktadır ve söz konusu kesimlerde mera 

hayvancılığı yapılmaktadır. Oysa havzanın alçak kesimlerinde, bilhassa sulamalı 

ziraatın gerçekleştirildiği göl çevresindeki alüvyal düzlüklerde, tarımsal faaliyetler yıl 

boyunca devam ettiği için mera hayvancılığı yapılamamaktadır. Alçak kesimlerdeki 

hayvancılık genellikle kültür ırklarının kullanılmasıyla süt üretimine yönelik olarak, 

ahır hayvancılığı tarzında yapılmaktadır. 

Büyük ve orta ölçekli süt işleme tesislerinin bulunmadığı araştırma 

sahasında elde edilen sütün bir kısmı üreticiler tarafından peynir, yağ ve yoğurt 

yapılarak değerlendirilmekte, kalan kısmı da Bursa ve Yenişehir’deki süt 

fabrikalarına gönderilmektedir.  

  



 318

3.2.1.Büyükbaş hayvancılık 
 Araştırma sahamızda büyükbaş hayvanlardan sadece sığır yetiştirilmektedir. 

2004 yılı itibariyle havzadaki sığır sayısı 13.917’dir ve bu değer havzadaki toplam 

hayvan sayısının %32.5’ine karşılık gelmektedir. (Tablo 63) Sığırların ırklara göre 

dağılışına göz atıldığına, % 55.9’unun melez ırk, %25.8’inin yerli ırk ve % 18.2’sinin 

safkan ırk olduğu görülmektedir. Safkan sığırların yaklaşık % 80’ini holştayn (siyah 

alaca) ırk, %20’sini ise süt verimleri holştayna göre daha az olan jersey ve montofon 

(esmer) meydana getirmektedir. Safkan ırk yetiştiriciliği, genellikle havzanın alçak 

kesimlerinde besi hayvancılığı tarzında yapılmaktadır. Bu ırkların et ve süt verimleri 

yerli sığırlara oranla oldukça yüksektir. Belirtilen kesimlerde iklim şartlarına iyi uyum 

sağlayan bu ırklar, sahanın yüksek kesimlerinde ise yerli ırkların ıslahında 

kullanılmış; böylece et ve süt verimi yerli ırklara nazaran daha yüksek olan melez 

ırklar elde edilmiştir. Zira, “yerli kara” olarak da bilinen araştırma sahamızdaki yerli 

sığırların günlük ortalama süt verimi 6 kg. civarında iken, melez sığırların günlük 

ortalama süt verimi 12-14 kg arasında değişmektedir. Bu nedenden dolayı, özellikle 

1960’lı yıllardan itibaren safkan ve melez ırkların sayısı artmaya başlamış; günümüz 

itibariyle melez sığır sayısı, yerli sığır sayısının iki katından daha fazla olmuştur.  

 Araştırma sahasında, safkan ve melez ırkların önem kazanmasında, 

Orhangazi ve İznik gibi büyük yerleşmelerde artan süt ihtiyacı ve ulaşım 

olanaklarındaki gelişmeler etkili olmuştur. Elde edilen sütün, soğutma sistemine 

sahip araçlarla, uzak mesafedeki işletmelere bozulmadan ulaştırılabilmesi, ticari 

amaçlı süt üretimini artırmıştır. Böylece, süt verimi daha yüksek olan ve ahırlarda 

beslenen ırkların yetiştirilmesi önem kazanmaya başlamıştır.  

 İznik Gölü Havzasında sığır yetiştiriciliğinin yapıldığı başlıca yerleşmeler 

Orhangazi, Elmalı, Tacir, Hacıosman, Derbent, Çandarlı, Oğulpaşa, Örnekköy, 

Hisarcık, Gürmüzlü, Kırıntı ve Adliye’dir. Adı geçen yerleşmelerden Orhangazi ve 

Örnekköy haricindekiler, dağlık ve platoluk sahada yer almaktadırlar. Söz konusu 

yerleşmelerdeki hayvan yetiştiriciliği küçük ve dağınık aile işletmelerinde, mera 

hayvancılığı tarzında yapılmaktadır. Hayvanlar yaz boyunca köylerin çevresindeki 

meralarda otlatılırken, kış aylarını ahırlarda geçirmektedirler. Kış döneminde 

hayvanlar çoğunlukla kuru ot, fiğ, yonca ve samanla beslenirler. Bunun yanında 

üretimi artırmak için besin değeri yüksek olan fabrika yemleriyle, buğday ve arpa 

kırması da hayvanların beslenmesinde kullanılmaktadır.   
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 Araştırma sahamızdaki hayvancılık faaliyetlerinde, ova tabanında kurulmuş 

bir yerleşme olan Örnekköy ve şehir karakteri taşıyan Orhangazi özel bir durum arz 

etmektedir. Orhangazi çevresindeki hayvancılık faaliyetleri özellikle son yıllarda 

gelişme göstermiştir. Şehrin çevresindeki çiftliklerde, kültür ırkların kullanılmasıyla 

ve besi hayvancılığı tarzında yürütülen bu faaliyet, süt üretimine yönelik olarak 

sürdürülmektedir. Elde edilen sütün bir bölümü şehirde tüketilirken, bir bölümü de 

Bursa’da bulunan süt ürünleri tesislerine gönderilmektedir. Örnekköy’de ise hem 

mera havyacılığı hem de ahır hayvancılığı yapılmaktadır. Söz konusu köyde 

hayvancılığın bu derece önem kazanması konumundan ve çevresinde otlak 

alanların bulunmasından ileri gelmektedir. Araştırma sahamızın en önemli tüketim 

merkezi durumundaki Orhangazi’ye sadece 4 km. mesafede yer alan Örnekköy’deki 

hayvan yetiştiricileri, elde ettikleri et, süt ve süt ürünlerini kolayca pazara 

sunabilmektedirler. Bunun yanı sıra köyün çevresindeki arazilerin bir bölümü, taban 

suyunun yüksek olmasından dolayı zirai faaliyetlerde kullanılmamakta ve büyükbaş 

hayvanların otlak alanı haline gelmektedir. Böylece köyde hem ahır hayvancılığı 

hem de mera hayvancılığı yapılmaktadır. 

 Şekil 65’ten de anlaşılacağı üzere, büyükbaş hayvan sayısı fazla olan köyler 

havzanın doğusunda bilhassa dağlık ve platoluk kesimlerinde yer alırken, alçak 

kesimlerdeki köylerde büyükbaş hayvan sayısı daha azdır. Ancak burada asıl dikkat 

çekici nokta, hayvancılık faaliyetinin niteliğidir. Zira platoluk ve dağlık sahalarda 

mera hayvancılığı yapılırken, göl çevresindeki alçak kesimlerde ahır hayvancılığı ön 

plana geçmektedir. Böylece denilebilir ki, inceleme alanımızda göl çevresindeki 

alüvyal düzlüklerde yer alan arazilerle, yüksek kesimlerde yer alan arazilerde 

uygulanan ziraat sistemlerinde olduğu gibi, bu iki sahada yürütülen hayvancılık 

faaliyetlerinde de farklılık bulunmaktadır. Tarımsal faaliyetlerde olduğu gibi, alçak 

kesimlerdeki hayvan yetiştiriciliği de, kültür ırkları kullanılarak ve ahır hayvancılığı 

tarzında entansif bir karakter gösterirken; çevredeki yüksek plato ve dağlık 

sahalardaki hayvan yetiştiriciliği genellikle yerli ırkların kullanımıyla, mera ve otlak 

hayvancılığı şeklinde ekstansif bir nitelik arzeder. Hayvan başına elde edilen ürün 

miktarı da, uygulanan yöntem ve hayvan ırkına göre değişiklik göstermektedir. 

Nitekim, yüksek sahalarda yerli ırklar kullanılarak, mera hayvancılığı tarzında 

yapılan hayvan yetiştiriciliğinde, hayvan başına günlük süt üretimi 5-6 kg. 

civarındayken, besi ve ahır hayvancılığının yapıldığı kesimlerde bir hayvandan 

alınan günlük süt miktarı 20 kilogramı bulmaktadır.   
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3.3.2. Yük hayvanları yetiştiriciliği 
 Araştırma sahasında yük hayvanı olarak at, eşek ve katır yetiştirilmektedir. 

Yük hayvanı sayısı 2004 yılı itibariyle 2.416 baştır ve bu değer havzadaki toplam 

hayvan varlığının %6.7’sine karşılık gelmektedir. Önceleri, toprağın işlenmesinde ve 

hasat zamanında, kır nüfusunun en büyük yardımcısı olan bu hayvanlara büyük 

görevler düşmekteydi. Tarlaların sürülmesinde öküz, manda veya at tarafından 

çekilen pulluklar kullanılırken, elde edilen ürünler de yine bu hayvanların koşulduğu 

arabalar yardımıyla veya at, eşek ve katır gibi binek hayvanlarının sırtında taşınırdı. 

Dolayısıyle, yük hayvanları yetiştirmek, tarımsal faaliyetlerin yürütülmesi açısından 

zorunluluk durumundaydı ve hemen her ailede bu hayvanlardan birkaç tanesi 

bulunurdu. Ancak, başta traktör olmak üzere, motorlu araç sayısının artması 

nedeniyle bu tür hayvanların kullanımı eski önemini kaybetmiş ve sayıları azalmıştır. 

Bu hayvanların tarımsal faaliyetlerdeki kullanımı ortadan kalkmak üzeredir. 

Günümüzde bu hayvanlar, sadece çok engebeli arazilerde veya çok küçük 

işletmelerde kullanılmaktadır. Bunun yanında, özellikle ormancılıktan geçimini 

sağlayan aileler at, eşek ve katır gibi binek hayvanlarından orman ürünlerinin 

taşınması sırasında faydalanmaktadır. Dolayısıyle yük hayvanları, dağlık sahalarda 

kurulmuş olan ve çok engebeli arazilere sahip köylerle, ormancılık faaliyetinin yaygın 

olduğu köylerde yetiştirilmektedir.  

 

3.2.3. Küçükbaş hayvancılık 
 İznik Depresyonu’nda 2004 yılı itibariyle, 13.017’si koyun, 8.498’i keçi olmak 

üzere toplam 21.515 baş küçükbaş hayvan bulunmaktadır. Böylece, küçükbaş 

hayvanların % 60.5’ini koyun, % 39.5’ini ise keçi meydana getirmektedir.   

 Araştırma sahamızdaki başlıca koyun türleri “dağlıç” ve “kıvırcık”tır. Bunun 

yanında az sayıda ”akkaraman” ve “morkaraman” türleri de beslenmektedir. 

Koyunlar elde edilen ürünler bakımından karşılaştırıldığında kıvırcık koyunların 

özellikle süt üretiminde verimli olduğu görülmektedir. Zira, dağlıç koyunlardan yılda 

ortalama 45 kg süt, 2.5 kg yapağı elde edilmekteyken; kıvırcık koyunlardan yılda 

ortalama 75 kg süt ve 1.5 kg yapağı alınmaktadır. Dolayısıyle, kıvırcık koyunlarda 

süt verimi daha yüksektir ve aynı zamanda etleri dağlıç koyunlara göre daha kaliteli 

olduğundan araştırma sahasında daha yaygın bir şekilde yetiştirilmektedirler.  

 İznik Gölü Havzasında, koyun yetiştiriciliği otlak hayvancılığına dayanır ve 

ekstansif bir karakter gösterir. İlkbahar aylarından itibaren otlatılmaya başlanan 
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küçükbaş hayvanlar, Kasım ayı sonlarında ağıllara alınır ve kışı burada geçirir. Daha 

önce de ifade edildiği gibi, araştırma sahasındaki hayvan sayısı göz önünde 

bulundurulduğunda, mera ve otlaklar yeterli düzeydedir. Bu nedenle, hayvanların 

otlatılma dönemlerinde beslenmeleri açısından herhangi bir problem söz konusu 

değildir. Küçükbaş hayvanlar, ahırlarda tutulduğu kısa kış döneminde ise kuru ot, 

saman, fiğ, yonca ve arpa kırması kullanılarak beslenmektedir. Bunun yanında ticari 

yemlerden de yararlanılmaktadır.  

 Beslenen hayvanların sütü yoğurt, peynir ve tereyağı gibi ürünlere 

dönüştürülerek değerlendirilmektedir. Koyun sütü sığır sütüne göre daha yağlı 

olduğu için, koyun sütünden elde edilen ürünler daha kalitelidir ve bu nedenle pazar 

şansları yüksektir. Bunun yanı sıra, küçükbaş hayvanların etinden, derisinden, 

yapağısından veya kılından faydalanıldığı gibi, canlı olarak da satılmaktadırlar.

 Araştırma alanımızda küçükbaş hayvan yetiştiriciliği Fındıklı, Hacıosman, 

Elmalı, Tacir, Oğulpaşa, Hisarcık, Sanasarak, Mecidiye, Hamzalı, Bayındır, Kırıntı 

ve Ağlan gibi nispeten yüksek ve eğimli arazilere sahip köylerde yapılmaktadır. 

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği gibi, küçükbaş hayvancılık da tarımsal faaliyetlerin 

çiftçi ailelerinin geçimini sağlamada yetersiz kaldığı sahalarda, havzanın bilhassa 

kuzey ve kuzeydoğu kesimindeki köylerde yaygınlık göstermektedir. Söz konusu 

sahalarda ormanların büyük ölçüde varlığını sürdürmesi, küçükbaş hayvancılığı 

olumlu yönde etkilemektedir. Zira özellikle keçi yetiştiriciliği yapılan köylerde, zengin 

ot örtüsüne sahip ormanlar aynı zamanda otlak işlevi görmektedir.  

Havzanın batısında ise Fındıklı, Hamzalı, Güneyköy ve Ortaköy küçükbaş 

hayvancılığın yapıldığı başlıca köylerdir. Bu köylerden Fındıklı ve Hamzalı, 

Orhangazi’nin batısında nispeten yüksek ve karstik bir sahada kurulmuş 

olduklarından, tarımsal faaliyetler büyük ölçüde sınırlanmakta, buna karşılık meralar 

geniş alanlar kaplamaktadır. Güneyköy ve Ortaköy ise havzanın kuzeybatısındaki 

eşik sahasında kurulmuş olduklarından, arazilerinin bir bölümü kuzeyden gelen 

soğuk havanın etkisine maruz kalmaktadır. Dolayısıyle belirtilen kesimler, kuru ziraat 

alanları veya mera olarak değerlendirilmekte ve küçükbaş hayvanların otlatılması 

için elverişli koşulları sunmaktadırlar.    

 Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yapıldığı köylerin bir kısmında, kışla∗ ya da 

saya adı verilen ve köy merkezinden birkaç kilometre uzaklıkta yer alan yerleşmeler 

bulunmaktadır. Kışlalara Çandarlı, Şerefiye, Mahmudiye, Gürmüzlü, Hacıosman, 

                                                 
∗ Bu konu yerleşme bahsinde ayrıntılı olarak ele alınmıştır. 
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İhsaniye, Bayındır ve Hisardere köylerinde rastlanmaktadır. Bir kışlada ortalama 150 

civarında koyun veya keçi beslenmektedir.  

 Araştırma sahamızda küçükbaş hayvancılığın bir diğer kolunu kıl keçisi 

yetiştiriciliği meydana getirmektedir. Etinden, sütünden ve kılından faydalanılan kıl 

keçilerinin sayısı geçmiş yıllara göre azalmış olmakla birlikte, küçükbaş hayvan 

yetiştiriciliğindeki payı halen % 40’a yaklaşmaktadır. Keçi sayısının azalmasında, 

son yıllarda orman idaresinin çeşitli yasak ve ceza uygulamaları, keçilerin otlatıldığı 

ormanlık alanların giderek azalması ve zirai faaliyetlerin hayvancılığa göre daha 

fazla önem kazanması gibi faktörler etkili olmuştur.   

 

3.2.4. Kümes hayvancılığı  
 İznik Depresyonu’ndaki köylerde yaşayan hemen her aile, eti ve yumurtası 

için kümes hayvanı beslemektedir. Kümes hayvancılığı, araştırma sahamızda tavuk 

yetiştiriciliğiyle temsil edilmektedir. Öyle ki, kümes hayvanları varlığının % 99.8’ini 

tavuk meydana getirmektedir. Tablo 64’ten de anlaşılacağı gibi, tavuk yetiştiriciliği 

son yıllarda büyük bir gelişme göstermiş ve 1991 yılında 53.500 olan tavuk sayısı, 

2001 yılında 226.800’e ulaşmıştır. 

Tablo 64: İznik Depresyonu’nda yetiştirilen kümes hayvanları sayısı 

HAYVAN TÜRÜ 1991 2001 
ÖRDEK 719 105 
TAVUK 53 500 226 800 
HİNDİ 1.665 230 
KAZ 272 123 
TOPLAM 56 156 227 258 

Kaynak: DİE hayvancılık istatistikleri 

   

 Tavuk yetiştiriciliği açısından elverişli iklim koşullarına sahip olan İznik 

Depresyonu’nda, son yıllarda açılan tavukçuluk tesisleri, beslenen tavuk sayısında 

önemli artışlar meydana getirmiştir. Her biri aile işletmesi şeklinde olan bu tesisler 

İznik, Derbent, Çamdibi, Bayındır, Nüzhetiye, Akharım ve Dutluca’da yer 

almaktadırlar ve toplam sayıları 19’dur.  Bu tesisleri üretim konusu bakımından iki 

ayrı grup altında ele almak mümkündür.  

 Birinci grupta yer alan 16 tesis besihane niteliğindedir ve et üretimine yönelik 

tavuk yetiştiriciliği yapmaktadırlar. Bu besihanelerin yıllık ortalama tavuk üretim 

kapasitesi, 8.000 ila 50.000 arasında değişmektedir. Araştırma sahamızdaki 
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besihaneler büyük ölçekli tavukçuluk firmalarıyla anlaşmalı olarak üretim 

yapmaktadırlar. Söz konusu firmalar tarafından araştırma sahamızdaki besihanelere 

verilen bir veya iki günlük civciv iken verilen tavuklar, ortalama 45 gün süreyle 

beslendikten sonra, kesilmek üzere bu firmaların Geyve ve İnegöl’deki 

kesimhanelere götürülmektedir. Besihanelerde kullanılan her türlü yem ve ilaçlar ise 

firmalar tarafından sağlanmaktadır.  

 İkinci grup içinde yer alan 3 tesiste ise yumurta üretimi yapılmaktadır. Yine 

yukarıdaki firmalarla anlaşmalı olarak çalışan bu tesislerden her birinin günlük 

ortalama yumurta üretim kapasitesi 15.000 ila 27.000 arasında değişmektedir. Bu 

tesislere yumurta üretiminde kullanılan tavuklar ve beslenmeleri için gerekli olan 

yem söz konusu firmalar tarafından sağlanmakta, elde edilen yumurta ise yine aynı 

firmalar tarafından pazarlanmaktadır.   

 Araştırma sahasında kaz, ördek, hindi gibi diğer kümes hayvanlarının 

yetiştiriciliği ekonomik bir değer ifade etmemektedir ve bunların kümes hayvanları 

içindeki payı sadece % 0.2 civarındadır. Diğer taraftan, İznik Gölü Havzası’nda son 

birkaç yılda devekuşu yetiştiriciliği başlamıştır. (Foto 55) Karsak ve Gürle köylerinde 

bulunan iki ayrı çiftlikte toplam 70 civarında devekuşu beslenmektedir. 

 İznik Depresyonu, hayvancılığın bir başka kolunu meydana getiren arıcılık 

açısından da elverişli koşullara sunar. Arı yetiştiriciliği ve bal üretiminde geçmiş 

yıllara göre gelişmeler bulunsa da, ekonomik açıdan büyük bir anlam ifade 

etmemektedir. Araştırma sahamızda, 1991 yılında kovan sayısı 2.950, bal üretimi 12 

ton civarında iken, 2001 yılında kovan sayısı 3.380’e, üretilen bal miktarı ise 18 tona 

yükselmiştir. Balmumu, polen, arı sütü gibi diğer mahsullerin üretimi yok denecek 

kadar azdır. Arıcılık faaliyeti, araştırma sahamızın genellikle yamaç ve dağ 

köylerinde yürütülmektedir. İklim koşulları havzanın alçak kesimlerinde de arıcılık 

için elverişli koşullar sunmasına karşın, yoğun ilaçlamalara tabi tutulan zeytinliklerin 

ve diğer meyve bahçelerinin bu sahaların tamamına yakınını kaplamsından dolayı 

arıcılık yapılmamaktadır.    

 

3.2.5. Balıkçılık 
 Araştırma sahasında balıkçılık eskiden beri sürdürülen bir faaliyet 

durumundadır. Sazan, yayın, gümüşbalığı, kerevit ve kefal gölde avlanan başlıca 

türleri meydana getirmektedir. İznik Gölü’nde 2004 yılı itibariyle 200 ton gümüş 

balığı, 15 ton sazan, 12.5 ton kefal ve 5 ton kerevit avlanmıştır. Elde edilen ürünlerin 
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bir bölümü başta Orhangazi ve İznik olmak üzere göl çevresindeki yerleşmelerde 

tüketilirken, bir bölümü Bursa’ya gönderilmektedir. Gümüşbalığı ve kerevit avcılığı 

ise ihracata yönelik olarak yapılmaktadır ve bu ürünlerin tamamı yurt dışındaki 

pazarlara sunulmaktadır.  

 İznik Gölü Havzasında geçimini sadece balıkçılıkla sağlayanlar bulunduğu 

gibi, tarımsal faaliyetleri destekleyici olarak bu faaliyeti sürdürenler de vardır. Göl 

çevresindeki yerleşmelerde, yaklaşık 200 aile geçimini balıkçılıktan sağlamaktadır. 

Orhangazi, İznik, Narlıca ve Çakırca’da dört ayrı balıkçılık kooperatifi bulunmaktadır. 

Son on yıl içinde sazan, yayın ve kefal gibi bazı balıkların azalması, avlanan balık 

miktarının da gerilemesine neden olmuştur. Balık türlerinin azalmasındaki en önemli 

etken Karasu Deresi’nin yatağının değiştirilmesi ve yatak boyunca setlerin inşa 

edilmesi olmuştur. Zira, sazan, yayın ve kefal gibi balık türleri yumurtalarını, göle 

kuzeydoğudan karışan Karasu Deresi’nin ağız kısmına ve yatak boyunca yaklaşık 

10 km. kadar ilerleyerek içerilere bırakmaktaydılar. Ancak dere üzerindeki köprü 

ayaklarını korumak amacıyla dere yatağının aşağı kesiminde inşa edilen setler, 

balıkların dere boyunca ilerleyerek yumurtalarını bırakmalarına engel olmaktadır. Bu 

nedenle balıkların üreme olanakları kısıtlanmakta ve sayıları azalmaktadır. Bunun 

yanı sıra, balıkçılarla yaptığımız görüşmelerde, gümüş balığı miktarında meydana 

gelen artışın da göldeki diğer balık türlerini olumsuz yönde etkilediği belirtilmiştir. 

Gümüş balığı diğer balıkların yumurtalarıyla beslendiği için miktarlarının azalmasına 

sebebiyet vermektedir.   

 Balık miktarının azalmasında etkili olan bir diğer faktör de göl suyunda 

meydana gelen tarımsal kaynaklı kirlenmedir. Göl çevresindeki ziraat alanlarında 

toprağa atılan kimyasal gübrelerin bir kısmı, yağışların veya sulama sularının 

etkisiyle yıkanarak göle karışmakta ve göl suyunun kimyasal bileşiminde değişimlere 

neden olmaktadır. Göl suyundaki fosfat, nitrat ve nitrit gibi elementlerin seviyesi 

artmakta böylece bu elementlerle beslenen fitoplanktonların miktarında da aşırı artış 

meydana gelmektedir. Sonuçta, fitoplanktonlar sudaki oksijenin büyük kısmını 

tükettikleri gibi, balıkların yaşam alanlarını sınırladıklarından göldeki balık miktarında 

azalmalar meydana gelmektedir. 
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Foto 55: Ülkemizde son yıllarda gelişme gösteren devekuşu yetiştiriciliği, araştırma 

sahamızda da iki ayrı çiftlikte yapılmaktadır.   

 
Foto 56: Dereköy’ün Kuzeybatısında, Çınarlık Dere vadisinde kurulmuş olan ve 

alabalık üretimi yapan çiftlikteki agvakültür havuzları. 
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 Araştırma alanımızda, biri Çakırca Deltası üzerinde, diğeri Dereköy’de olmak 

üzere kültür balıkçılığının (agvakültür) yapıldığı iki tesis bulunmaktadır. Bunlardan 

Çakırca Deltasında yer alan ve Karasu Deresi’nin eski yatağının balık üretimi 

yapmak üzere, düzenlenmesiyle oluşturulmuş olan tesis, 1997 yılında hizmete 

girmiştir. Bu tesiste yılda ortalama 22 ton sazan üretilmektedir. Araştırma sahamızda 

kültür balıkçılığının yapıldığı ikinci tesis Dereköy’de bulunmaktadır. Tesisin burada 

kurulmasında su kaynaklarını beslemesi bakımından sahanın litolojik özellikleri 

önemli bir rol oynamıştır. Zira, Dereköy’nün kuzeybatısındaki karstik sahada yer 

altına sızan sular, Çınarlık Dere vadisinin batı yamaçlarında yüzeye çıkarak çok 

sayıda kaynak meydana getirmektedir. Dereköy’deki balık çiftliğinde, bu 

kaynaklardan elde edilen suların bir araya getirilmesi ve agvakültür havuzlarına 

aktarılmasıyla 1995 yılından beri alabalık üretimi yapılmaktadır. (Foto 56) Tesisin 

yıllık ortalama balık üretim miktarı 60 ton civarındadır. Bu tesislerde üretimi 

gerçekleştirilen balık İznik, Orhangazi, Yalova ve Bursa’daki lokantalarda tüketime 

sunulmaktadır.  

 

3.2.6. İpekböcekçiliği  
 Hayvancılık faaliyetleri konusuna son vermeden önce, geçmişte İznik 

Depresyonu’nda çok önemli bir yere sahip olan, ancak günümüzde tamamen sona 

ermiş bir faaliyet durumundaki ipekböcekçiliğine de değinmek gerekir. Bilindiği gibi 

ipekböceği dut yapraklarıyla beslenen bir canlıdır. Dolayısıyle, bir sahada 

ipekböcekçiliğinin yapılabilmesi için, dut yetiştirilebilecek şartların bulunması gerekir. 

İznik Depresyonu’nun büyük bölümü hem toprak şartları hem de iklim özellikleri 

açısından dut yetiştiriciliğine imkan tanımaktadır. Zira, kış aylarında -15 °C’ye kadar 

dayanabilse de, tomurcuklarının uyanması ve meyve vermesi için sıcaklığın 13-38 

°C arasında olması gerekir. Araştırma sahamızda gerek kış aylarındaki sıcaklık 

değerleri gerekse yaz aylarındaki sıcaklık değerleri bu bitkinin yetişmesi için bir 

engel teşkil etmemektedir.  

 Dut yetiştirilen sahalardaki yıllık yağış miktarının ise 600 mm’nin üzerinde 

olması gerekir. (İpekböcekçiliği Araş. Enst., 2001:17). Araştırma sahamızda dut 

yetiştiriciliği yapılmış olan sahalardaki yağış miktarının yeterli düzeyde olduğu 

görülmektedir. Zira, dut yetiştiriciliği araştırma sahamızın bilhassa güneybatı 

kesiminde yoğunluk kazanmaktaydı. Kuzeyden gelen nemli hava kütlelerine açık 

olan ve Orhangazi Ovasının güneyiyle Gürle dağının kuzey yamaçlarını kapsayan 
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bu kesimlerde, yıllık yağış miktarı dut ağacının yağış isteğine uymaktadır. Bu 

sahalar aynı zamanda toprak şartları bakımından da bitkinin yetişebilmesi için 

elverişli koşulları sunmaktadır.   

Diğer tarafatan ipekböceği, yaşadığı ortamdaki sıcaklık ve nem koşullarına 

karşı duyarlılık gösteren bir canlıdır. Fizyolojik faaliyetlerini tam anlamıyla yerine 

getirebilmesi için, Nisan-Haziran aylarını kapsayan gelişim evresinde, ideal ortam 

sıcaklığının 20-28 °C, nispi nemin ise % 70-85 arasında olması gerekir 

(Özgür,1996:97). Araştırma sahamız bu bakımdan da fazla masraf gerektirmeksizin  

gerekli koşulları sağlamaktadır.  

 Araştırma sahamızda ipekböcekçiliğinin günümüze kadar olan seyrini kısaca 

gözden geçirecek olursak, bu faaliyetin ülke genelindeki durumuyla büyük ölçüde 

paralellik gösterdiği anlaşılmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Bursa hem 

ipekleriyle ünlü bir dokuma şehri, hem de ipek ticaretinin merkezi durumundaydı. 

Kaliteli ipeğin üretildiği Bursa ve çevresi, dönem dönem Avrupa’nın ham ipek 

ihtiyacını karşılayan en önemli merkez olmuştur (Taşlıgil,1997:237). İznik 

Depresyonu da, gerek ipekböceğinin yaşam alanı olan dutun yetişmesi için elverişli 

şartlara sahip olması sebebiyle, gerekse ipek üretimi ve ticaretinin merkezi 

durumundaki Bursa’ya çok yakında bulunması sebebiyle, bu faaliyetin önem 

kazandığı bir saha olmuştur. Özellikle XVIII. yüzyılda İznik Gölü Havzasının başlıca 

geçim kaynağını ipekböcekçiliği oluşturmaktaydı. Günümüze kadar ulaşmış tarihi 

meskenlerden de anlaşıldığı gibi, bu faaliyet sahip olduğu canlılığı XIX. yüzyılın 

tamamında ve XX. yüzyılın ilk yıllarında da devam ettirmiştir. Nitekim, o yıllarda inşa 

edilmiş olan meskenlerin ikinci veya üçüncü katlarının, genellikle ipekböcekçiliği 

faaliyetine göre düzenlenmiş olduğu görülmektedir. (Şekil 55-A) Ancak, 1910’lu 

yıllardan itibaren bu faaliyette gerileme başlamış ve eski önemine bir daha 

kavuşamamıştır.  

 Özellikle Kurtuluş Savaşı sırasındaki işgallerde, havzadaki dutluklar büyük 

ölçüde tahrip edilmiştir. Diğer taraftan, savaş sonrasında ipekböcekçiliğiyle uğraşan 

gayrimüslimlerin buradan ayrılması, yerlerine gelen Balkan göçmenlerinin ise 

yabancısı oldukları bu faaliyeti sürdürememeleri gerilemede etken olmuştur. Bütün 

bu nedenlerden dolayı, Cumhuriyet Döneminin ilk yıllarında araştırma sahamızdaki 

ipekböcekçiliği faaliyeti durma noktasına gelmiştir. 1935-1943 yılları arasında bu 

faaliyette ülke çapında bir canlanma olmuş (Taşlıgil, 1997:242) fakat bu uzun 

sürmemiştir. 1940 yılında kurulan Koza Birliği ve İpekböcekçiliği Enstitüsü’nün 
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katkılarıyla, Japonya ve İtalya’dan temin edilerek, üreticilere dağıtılan polihibrid 

tohumlar nispeten iyi sonuç vermiştir (Doğanay, 1998:257). Bu tohumlar araştırma 

sahamızda da kullanılmış fakat istenen gelişme sağlanamamıştır. Sonuç olarak, bu 

faaliyetinin ülke genelinde gerileme göstermesinin yanı sıra, havzadaki dutlukların 

zeytinliklere dönüştürülmesi ve yoğun bir şekilde kullanılan tarımsal ilaçların 

ipekböceğine zarar vermesi sebebiyle ipekböcekçiliği tamamen ortadan kalkmıştır. 

Araştırma sahamızda ipekböcekçiliğinin yardımcı bir tarım kolu olarak yeninden 

faaliyete geçirilmesiyle yeni istihdam alanları yaratılacağı gibi, kırsal kesimdeki gelir 

düzeyinin artırılması da mümkün olacaktır. Bu nedenle, bu faaliyetin tekrar 

başlatılması için teşvik edici önlemlerin alınması gerekmektedir. 

 

3.3. ULAŞIM VE TİCARET 
 Tarihin en eski devirlerinden beri yerleşilmiş olan İznik Depresyonu’ndaki 

yolların o dönemdeki durumu hakkında ayrıntılı bilgi sahibi değiliz. Ancak, bu 

sahada Bitinyalılardan itibaren başlayan sosyo-ekonomik gelişme Roma, Bizans, 

Selçuklu ve Osmanlı egemenliğinin bulunduğu dönemlerde devam etmiştir. Eski 

zamanlardan beri depresyon ya da vadi tabanları yolların geçtiği başlıca sahalardır. 

Bu bağlamda İznik Depresyonu da özellikle Roma döneminden itibaren yolları 

kendine çekmiş ve bu nedenle önemli şehirleri birbirine bağlayan yolların geçiş hattı 

olmuştur. Ulaşım sistemindeki gelişmelere bağlı olarak ticarette canlılık kazanmıştır. 

Araştırma sahamızda ulaşım ve ticaretin günümüzdeki durumunu ortaya koymadan 

önce, tarihsel süreç içinde geçirdiği gelişim aşamalarını kısaca ele almak gerekir.  

 Anadolu’daki ulaşım sisteminin geçmişteki durumuna göz atıldığında dikkati 

çeken en önemli husus, yolların genellikle başkentler etrafında toplanmasıdır. 

Nitekim dönemlerinin önemli yolları Hititlerde Hattuşaş, Frigyalılarda Gordion, 

Lidyalılarda Sardes ve Urartularda Malazgirt çevresinde yoğunlaşmıştır (Tütengil, 

1961:12). Anadolu’daki ilk büyük uygarlık olan Hititler döneminde (M.Ö.2000-

M.Ö.1200), başkent Boğazköy (Hattuşaş) yolların düğüm noktasını meydana 

getirmekteydi. Boğazköy’de birleşen yollardan kuzeye gideni, Amasya üzerinden 

geçerek Samsun ve Sinop’a ulaşmaktaydı. Yine Boğazköy’den başlayarak Sivas, 

Erzincan, Erzurum, Kars ve Erivan üzerinden devam eden yol Anadolu’nun 

doğusuna ulaşmakta idi. Özellikle Mısırla olan ilişkilerin sürdürüldüğü Ege kıyısına 

bağlanan yol ise, Emirdağ, Afyon, Uşak, Kula, Salihli ve Bayındır üzerinden Foça, 

Efes ve Milet limanlarına ulaşmaktaydı. Bunun yanında Hititler iyi ilişkiler kurduğu 
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Mısır’a, Kayseri ve Gülek geçidini üzerinden geçen karayoluyla da bağlanmaktaydı. 

Güneye doğru giden bu yoldan ayrılan bir kol dönemin önemli güçlerinden Asur 

İmparatorluğu topraklarına ulaşmakta ve bu ülkenin Hititlerle olan bağlantısını 

meydana getirmekteydi. Hititler dönemi yol şebekesinde araştırma sahamız 

açısından dikkati çeken nokta, İznik Depresyonu’nun yukarıda belirtilen yol 

güzergahlarının uzağında kalmış olmasıdır. Anadolu’da Hititlerden sonra kurulan yol 

şebekeleri, Roma devrine kadar temelde bu güzergahı takip ettiği için araştırma 

sahamız önemli yolların uzağında kalmaya devam etmiş ve sönük bir görünüm arz 

etmiştir.    

 Hititlerden sonra Anadolu’nun büyük kısmına hakim olan Persler döneminde 

yol güzergahlarında önemli bir değişiklik olmamıştır. Bu dönemde, Efes’ten 

başlayarak Sardes-Gordion-Ankara-Kayseri-Malatya üzerinden İran’ın güneyindeki 

Susa şehrine uzanan ve Kral Yolu olarak bilinen bir yol bulunmaktaydı 

(Güner,1995:108). Yaklaşık 5000 km. uzunluğundaki bu yol, temelde imparatorluğun 

idari işlevlerini sürdürmek için kullanıldığından bakımlı bir şekilde hizmette 

tutulmaktaydı.  

 Bu yolun izlediği güzergah ve sahip olduğu özellikler, Pers döneminden 

önceki bir uygarlığı işaret etmektedir. Perslerin Anadolu’ya egemen olmalarından 

itibaren geçen kısa sürede böyle bir yolu meydana getirmelerinin oldukça güç 

olduğu anlaşılmaktadır. Bu yol, ancak kuvvetli bir siyasi düzen ve büyük bir 

uygarlığın eseridir (Ramsay,1961:31). Yolun güzergahının Hititlerdeki yol 

şebekesine uyması ve Hititlerin Anadolu’da meydana getirmiş oldukları uygarlık 

dikkate alınırsa, bu yolun temelde Hititler döneminde yapılmış olduğu ve daha sonra 

Persler tarafından kullanıldığı anlaşılmaktadır. Nitekim, Ege kıyılarını İran’a 

bağlayan ve Aydın-Denizli-Dinar-Afyon güzergahını takip eden daha kestirme bir yol 

imkanının bulunmasına karşın, kuzeyden giden daha dolambaçlı bir güzergahın 

tercih edilmesi, bu yolun Pers dönemi öncesinde kurulmuş olduğunu gösterir.  

 Hititler ve Persler döneminde olduğu gibi Helenistik dönem boyunca da İznik 

Gölü havzası Anadolu’nun genel gelişiminin dışında kalmıştır. Ancak, araştırma 

sahamızın bulunduğu yerde kurulmuş olan Bitinya krallığı zamanında yol sisteminde 

gelişmeler başlamıştır. Bitinya krallığı Helenistik dönemde İznik, İzmit ve Bursa 

şehirlerini kurarak iç gelişmesiyle ilgilenmiştir. Krallığın yolları başkent İznik’te 

birleşmekteydi. Sonradan İzmit şehrinin kurularak başkent yapılmasına karşın, İznik 

Bitinya’nın önemli yolları üzerinde bulunma özelliğini devam ettirmiştir. 
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 Anadolu’da M.Ö. 5. yüzyılın sonlarından itibaren “güney ticaret yolu” olarak 

bilinen yeni bir yol güzergahı ortaya çıkmıştır (Ramsay,1961:37). Bizans dönemine 

kadar geçen yaklaşık 7 yüzyıllık süre boyunca, Ege Denizi kıyılarından başlayarak 

doğuya doğru Magnezya (Manisa), Tralles (Aydın), Nisa (Sultanhisar), Loadikya 

(Denizli), Apemiya (Dinar) ve Antiokya (Yalvaç) şehirleri üzerinden devam eden ve 

Gülek geçidine ulaşan ticaret yolu, Anadolu’nun en önemli ulaşım hattı olmuştur. 

Belirtilen dönemde, ticari faaliyetlerdeki canlılık Anadolu’nun güneyine kaymış ve 

araştırma sahamız bu canlılığı meydana getiren yolların iyice uzağında kalmıştır.  

 Roma döneminde de Anadolu’nun doğusuyla batısı arasındaki taşımacılık, 

uzun süre güney ticaret yolu kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Ancak eski kral yolunun 

bazı kısımlarına tekabül eden bir yol, Galatia ve kuzey Phrigyia’yı Efes’e dolayısıyle 

Ege denizine bağlıyordu (Ramsay,1961:46). Güçlü bir devlet olan Roma, aynı 

zamanda düzenli bir yol şebekesine sahip idi. Roma idaresinin başlıca amacı, 

yönetimi altında tuttuğu eyaletleri başkent ve aynı zamanda devletin ticaret merkezi 

durumundaki Roma’ya bağlamaktı. Bu bağlamda Romalılar, Anadolu’da 

kendilerinden önceki devirlerde kurulmuş olan yol şebekesini esas alarak ve onu 

geliştirerek güçlü bir ulaşım sistemi meydana getirmişlerdir. Roma döneminde; 

ölçülerek, tasarlanarak, taş döşenerek yapılmış bakımlı yollardan ortalama 6,5 

metre genişlikte olanlara ana taşıt yolu denmekteydi. Tekerlekli taşıtlara yönelik 

olarak yapılmış olan bu yollar, iki arabanın yan yana geçmesine imkan tanımaktaydı. 

 Romalılar M.Ö. I. yüzyılda Balkan yarımadası ve Anadolu’nun büyük kısmına 

hakim olmuşlardı. Böylece yeni yollara ihtiyaç duyulmuş, araştırma sahamızdan 

geçerek Balkan yarımadasını Anadolu’ya bağlayan bir yol inşa edilmiştir. Roma’dan 

gelen yol, Edirne, İzmit, İznik, Bursa ve Konya üzerinden devam ederek güney 

ticaret yoluna bağlanmıştır (Göney,1975:579). Böylece araştırma sahamız nihayet 

Anadolu’yla bütünleşmeye başlamıştır.   

 M.S. 292 yılında Roma imparatoru Diocletion zamanında, Nikomedia (İzmit) 

doğunun başkenti yapılmış ve Anadolu’daki yollarda bazı değişiklikler olmuştur  

(Ramsay, 1961:77). Ancak Anadolu’nun yol şebekesindeki köklü değişiklik, Asya ile 

Avrupa arasında bir köprü konumunda olan İstanbul’un 330 yılında kurulması ve 

Doğu Roma’nın başkenti yapılmasıyla meydana gelmiştir. Böylece artık dünyanın 

ticaret merkezi olma özelliği Roma’dan İstanbul’a geçmiş; ana yollar da bu şehre 

göre şekillenmeye başlamıştır. Diğer taraftan ticaret eksenindeki bu değişim, 
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karayollarının yanı sıra deniz taşımacılığını da Ege deniz kıyılarından kuzeye 

kaydırmıştır.   

 
Şekil 68: Anadolu’da Roma Devri yol şebekesi (Stewig, 1968: s.100-101) 
 
  Bu devirlerde, İstanbul’u Anadolu’ya bağlayan karayolu İznik üzerinden 

geçmekteydi. Bu yol Khalkedon (Kadıköy), Nikomedia (İzmit) ve Nikaia (İznik) 

üzerinden gelerek Karadin oluğunun doğusunda iki kola ayrılmaktaydı: 

Güneydoğuya devam eden kol Osmaneli, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Afyon ve 

Akşehir üzerinden Konya’ya; kuzeye doğru devam eden kol ise Geyve ve Nallıhan 

üzerinden Ankara’ya gitmekteydi. (Şekil 68)  

 VI. yüzyıl ortalarında İstanbul’u Anadolu’ya bağlayan yol güzergahı üzerinde 

değişiklik yapılmış ve İznik daha da önem kazanmıştır. Bu yüzyıla kadar 

İstanbul’dan Anadolu’ya giden yol İzmit Körfezi’nin kuzeyini ve güneyini dolaşarak 

Helenopolis (Hersek)’e ulaşır ve buradan Yalakdere Havzasından güneye devam 

edip İznik Depresyonu’na inerdi. Ancak bu devirde, yolun Gebze’nin batısındaki 

kısmı bozdurulmuştur. Böylece İstanbul’dan yola çıkanlar, İzmit Körfezi’nin tamamını 

dolaşmak yerine, gemilerle İzmit Körfezi’nin güneyindeki Dil İskelesine kadar gelip, 

Hellenopolis (Hersek)’e ulaşırlardı. (Anna Komenna, 1996:480) Bundan sonra ise 

yine Yalakdere Havzası izlenerek Samanlı dağları aşılıp İznik’e gelinir ve doğuya 

devam edilirdi. İznik şehrinin batısında bulunan eski köprüler bu yolun kalıntıları 

olarak günümüze kadar ulaşmıştır. (Foto 60 D, E) 

Bizans devrinde, araştırma sahamızın kuzeyindeki Samanlı dağları kuzey-

güney istikametinde dört ayrı kısımdan aşılarak İznik Depresyonu’na inilmekteydi.  
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(Ramsay,1961:194-195) Bunlardan en önemlisi Helenopolis (Hersek) ile Nicaea 

(İznik) arasındaki yoldu. Bu yoldan Boyalıca civarında batıya doğru ayrılan bir kol, 

Çeltikçi civarında kurulmuş olan ve varlığını günümüze kadar koruyamayan 

Basilinipolis şehrine gitmekteydi. Samanlı dağlarını aşarak güneye inen yollardan 

ikincisi Praentus (Karmürsel)’den İznik’e, üçüncüsü İzmit Körfezi’nin 

güneydoğusundaki Eribolos’tan yine İznik’e ulaşmaktaydı. Dördüncü ve son 

güzergah ise Yalova’nın doğusunda kurulmuş bir liman olan Pylai (Çiftlikköy)’den 

başlayıp Orhangazi eşiğini aşarak araştırma sahamızın batısından geçen yoldu. Bu 

yol Cius (Gemlik) ve Caesareia (Mudanya)’dan üzerinden Ege bölgesine 

bağlanmaktaydı. Dikkat edileceği üzere, İstanbul’dan gelerek İzmit Körfezi’nin 

güneyindeki çeşitli limanlara ulaşan yolcular, farklı güzergahlar takip ederek İznik’e 

ulaşmaktaydı. İznik’ten doğuya doğru devam eden ana yol Osmaneli, Bilecik, 

Eskişehir, Kütahya, Afyon, Akşehir ve Konya üzerinden devam ederek İstanbul’u 

Anadolu’ya bağlamaktaydı.  

İznik’ten doğuya doğru giden ve Bizans döneminin en önemli yolu olan bu 

güzergah dışında, araştırma sahamız ve yakın çevresindeki yerleşmeleri birbirine 

bağlayan ikinci derecede önemli yollar da bulunmaktaydı. Bunlardan biri İznik 

şehrinden başlayıp gölün güney kıyılarını takiben Cius (Kios-Gemlik) ve Prusa 

(Bursa)’ya bağlanan yoldur. Bölgenin en eski yollarından olan ve Müşküre köyü 

kuzeyindeki olistolit özelliği gösteren kütlevi kireçtaşının parçalanmasıyla 

tamamlanan bu yol, Roma döneminde yollara verilen önemi göstermesi bakımından 

ilgi çekicidir. Bizans döneminde araştırma sahamızdaki bir diğer güzergah da İznik’i 

Otroia (Yenişehir) üzerinden Bursa’ya bağlayan yoldur. Öte yandan İznik Gölü’nün 

Romalılardan beri ulaşımda kullanıldığını ve İznik şehrini gölün batısındaki 

yerleşmelere bağladığını ifade etmek gerekir. İznik Gölü’nün batısında bulunan ve 

Roma döneminde inşa edildiği anlaşılan bir iskele gölün en azından Romalılardan 

itibaren ulaşımda kullanıldığını göstermektedir. Yerleşme bahsinde de ele alındığı 

gibi, İznik kuşatılarak çevresiyle bağlantısının kesildiği dönemlerde, şehrin dışarıyla 

olan ilişkisi sadece gölden faydalanarak sağlanıyordu.  

 Roma ve Bizans dönemlerinde araştırma sahamızdan geçen Hacılar yolu 

ise, Hıristiyanlık dünyası açısından büyük bir öneme sahip bulunmaktaydı. Hacılar 

yolu İstanbul (Constantiopolis), İzmit (Nicomedia), İznik (Nicaea), Sarılar (Iuluopolis), 

Ankara (Ancyra), Aksaray (Archelais), Tarsus, Adana  ve Antakya (Antiochea)’dan 

geçerek Kudus (Jerusalem)’e varmaktaydı (Güner,1995:188). Bu yol aynı zamanda 
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askeri amaçlarla da kullanılmaktaydı. Nitekim, Haçlı ordusu Anadolu’daki ilerleyişi 

sırasında bu yolu takip etmişti. 

 Roma ve Bizans döneminde araştırma sahamızda ticari faaliyetler 

konusunda herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Ancak sahanın tarım potansiyeli 

göz önüne alındığında çeşitli zirai ürünlerin o dönemde de ticarete konu olduğu ifade 

edilebilir.  

Selçuklulara devrinde Anadolu’da yeni bir yol faaliyeti kendini gösterir 

(Selen,1943:354). Bu dönemde eski Roma ve Bizans yolları önemini korumakla 

birlikte, başkent Konya yolların düğüm noktası haline gelmiştir. İstanbul’dan gelen 

bir yol araştırma sahamızdan geçerek, Eskişehir ve Akşehir üzerinden Konya’ya 

ulaşmaktaydı. Yol buradan sonra iki kola ayrılırdı. Güneye yönelen kol Gülek 

boğazını aşarak Tarsus, Payas ve Antakya ulaşırdı. Doğuya doğru devam eden kol 

ise Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum üzerinden İran ve Gürcistan’a gitmekteydi. 

Bu yolun Sivas’tan güneydoğuya ayrılan bir kolu Malatya, Diyarbakır, Mardin 

üzerinde Musul, Bağdat ve Basra’ya varıyordu. Belirtilen yolların dışında Anadolu’yu 

kuzey güney istikametinde katederek Karadeniz ve Akdeniz kıyılarını birbirine 

bağlayan yollar da bulunmaktaydı. Antalya ve Alanya’dan gelerek Konya üzerinden 

kuzeye devam eden ve Ankara, Çankırı, Kastamonu’yu geçerek Sinop ve Samsun 

limanlarına ulaşan yol, Anadolu’nun kuzey ve güney kıyıları arasındaki bağlantıyı 

sağlayan başlıca güzergahtı.   

Selçuklular döneminde, yolculuğu kolaylaştırmak amacıyla, yol güzergahları 

üzerinde çok sayıda han ve kervansaraylar inşa edilmiştir. Anadolu Selçuklu devleti 

kurulduktan sonra, hem ülke içinde hem de komşu ülkelerle canlı bir ticaret 

başlamıştır. Özellikle Anadolu’nun iç kısımlarını limanlara bağlayan yolların faaliyete 

geçmesi, Selçuklu devletinin ticaret olanaklarını artırmıştır. Selçuklular devrinde 

yolların geçtiği şehirler büyük bir canlılık kazanmıştır. İstanbul-Konya yolu üzerinde 

bulunan İznik de Selçuklular devrinde canlılığını ve önemini büyük ölçüde 

korumuştur.  

1204 yılında Haçlıların İstanbul’u alarak Bizans devletini ortadan 

kaldırmasıyla, inceleme alanımızda İznik İmparatorluğu kurulmuştur. Bu dönemde 

İtalyan tüccarların etkisiyle İznik ve çevresindeki ticari faaliyetler ivme kazanmıştır.  

Özellikle Venedikli tüccarlar hem İznik İmparatorluğu hem de Selçuklularla yaptığı 

anlaşmalara dayanarak, Anadolu’nun büyük bölümünde ticari faaliyetlerini 

sürdürmüşlerdir (Heyd, 1975:596).  
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 Selçuklu devletinin parçalanmasıyla Anadolu’da beylikler devri başlamıştır. 

Bu dönemde araştırma sahamızın güneyinde kalan sahada kurulmuş olan Osmanlı 

beyliği, topraklarını kısa zamanda genişleterek Bursa’yı ele geçirmiş ve başkent 

yapmıştır. Başkenti Anadolu’ya bağlayan yollar araştırma sahamızdan geçtiği için, 

başta İznik olmak üzere yol güzergahı üzerindeki pek çok yerleşme önem 

kazanmıştır. Böylece eskiden beri İstanbul’dan Anadolu’ya giden yolların geçiş 

hattında yer alan araştırma sahamız, başkent Bursa’dan başlayarak İznik, Geyve, 

Göynük, Mudurnu, Bolu ve Kastamonu üzerinden Karadeniz’e giden yolu da 

kendine çekmiştir. 

 1453 yılında İstanbul’un Osmanlı devleti topraklarına katılarak başkent 

yapılmasıyla, İstanbul’u Anadolu’ya bağlayan yolların önemi artmıştır. Bu dönemde, 

esas olarak Roma ve Bizans zamanında kurulan ve Anadolu’yu baştan başa 

kateden diyagonal yol şebekesinden faydalanılmıştır. Osmanlılar dönemindeki en 

önemli yol İstanbul’dan başlayarak İzmit, İznik, Yenişehir, İnönü, Kütahya, Afyon, 

Akşehir, Konya ve Karaman’a ulaşırdı. Buradan güneye yönelen bir kol ise Toros ve 

Amanos dağlarındaki geçitler üzerinden Ortadoğu’ya bağlanmaktaydı. Görüldüğü 

gibi İznik Osmanlıların en önemli yol şebekesi üzerinde bulunmaktaydı. (Şekil 69)  

 

 
Şekil 69: 17. yüzyılın ilk yarısında Anadolu’daki yol şebekesi.(Stewig,1968:103-104) 
  
 Bu dönemlerde, ticari faaliyetlerin temelini kervanlarla yapılan bölgeler arası 

ticaret meydana getirmekteydi. Kervan yolları üzerindeki her kent belirli alanlarda 

uzmanlaşarak ürünlerini başka bölgelere ve kentlere göndermekteydi. İznik Gölü 

çevresinde ipekböcekçiliği, çinicilik ve bağcılık önem kazanmış ve ticareti 
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gerçekleştirilen başlıca ürünler olmuşlardır. Özellikle çinicilik, XV. ve XVI. yüzyıl 

boyunca dünya çapında ün kazanmış ve İznik’teki ticari faaliyetlere büyük bir katkı 

sağlamıştır. Belirtilen dönemde İstanbul’da inşa edilen büyük eserlerde kullanılmak 

üzere sipariş edilen çiniler, İznik’te sayıları 300’ü bulan atölyelerde başarıyla 

üretilerek genellikle denizyoluyla İstanbul’a ulaştırılmaktaydı.  

 Çinicilikle birlikte yöre ekonomisine büyük katkı sağlayan ipekböcekçiliği 

özellikle XIV. yüzyıldan itibaren ön plana çıkmaya başlamıştır. Üretimi 

gerçekleştirilen ipek, o dönemde Anadolu’nun ipek merkezi durumundaki Bursa’ya 

gönderilerek değerlendirilmekteydi. XIV. ve XV. Yüzyıllarda Bursa önemli bir ipek 

ticaret ve sanayi merkezi halini almıştı ve bu durum başta İznik olmak üzere 

araştırma sahamızdaki yerleşmelerin ekonomik faaliyetlerine canlılık kazandırmıştı.   

 Sahip olduğu verimli toprakları nedeniyle önemli bir tarımsal üretim sahası 

olan İznik Gölü çevresinde bir diğer önemli faaliyet de bağcılık idi. Ülke genelinde ün 

kazanmış olan “Müşküle üzümleri” başta İstanbul olmak üzere çeşitli şehirlerde 

pazara sunulmaktaydı. Bağcılığın yaygın şekilde yürütülmesi, araştırma sahamızda 

şarap üretimine de olanak sağlamış ve bu ürün bir ticaret konusu olarak yöre 

ekonomisine katkıda bulunmuştur. Ayrıca ormancılık faaliyeti de o dönemde burada 

yaşayan halkın gelir kaynaklarından biriydi. İznik Depresyonu ve yakın çevresinden 

elde edilen orman ürünleri genellikle İstanbul’a gönderilmekteydi.  

 

 
Şekil 70: 19.yüzyılın ilk yarısında Anadolu’daki yol şebekesi. (Stewig,1970:103-104) 
  

 16. ve 17. yüzyılın en işlek güzergahı Samanlı dağlarını Hersek - Yalakdere 

havzası - Kızderbent istikametinde aşarak İznik’e giden ve buradan doğuya devam 
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eden yoldu. Aynı zamanda “hac yolu” olarak bilinen bu yol Üsküdar-Gebze-Hersek-

İznik-Eskişehir-Ilgın-Konya üzerinden Halep ve Şam’a ulaşmaktaydı. (Şekil 70) 

Ancak sonraki yıllarda İstanbul’u Anadolu’ya bağlayan yeni bir yol şebekesi 

kurulmuştur. Bu yol araştırma sahamıza uğramadan, İzmit, Sapanca, Geyve, 

Mudurnu ve Bolu üzerinden Gerede’ye ulaşarak doğuya doğru devam etmekteydi. 

Bu yeni yol zamanla önem kazanırken, İznik canlılığını kaybetmeye başlamış ve bir 

daha önemli yolların kavşağında bulunma özelliğini kazanamamıştır. 

 Bunun yanı sıra sonraki yıllarda inşa edilen demiryolu güzergahlarının 

araştırma sahamıza uğramaması, iyice kenarda kalmasına sebep olmuştur. Bilindiği 

gibi, XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ülkemizin çeşitli kesimlerinde üretilen 

tarımsal mahsulleri ve ham maddeleri limanlara kolay bir şekilde ulaştırmak 

amacıyla demiryolu yapımı çalışmaları başlamıştır. Anadolu’da yapılan ilk demiryolu 

hattı olan ve 1866 yılında hizmete giren İzmir-Aydın hattıyla başlayan bu girişim, 

sonraki yıllarda devam etmiştir. Ancak, ülkemizdeki demiryolu güzergahlarına göz 

atıldığında araştırma sahamızın bu anlamda avantaja sahip olmadığı görülür. İznik 

Depresyonu’na en yakın demiryolu hattını, İstanbul’dan başlayıp Adapazarı, Bilecik 

üzerinden Eskişehir’e ulaşan ve buradan birkaç kola ayrılarak Anadolu’nun çeşitli 

kesimlerine giden güzergah meydana getirmektedir. Ancak bu hattın araştırma 

sahamıza ulaşım olanakları açısından herhangi bir katkıda bulunduğu söylenemez.  

Cumhuriyet devrine girilirken, İznik Depresyonu mevcut yollar ve bu yolların 

sahip olduğu özellikler bakımından oldukça kötü bir durumda bulunmaktaydı. Bazı 

çalışmalar yapılmakla birlikte, 1950’li yıllara kadar yollarla ilgili olarak önemli bir 

ilerleme olmamıştır. Bu dönemde İznik Gölü özellikle tarımsal ürünlerin 

taşınmasında etkin bir şekilde kullanılmıştır. Araştırma sahamızın doğu kesiminden 

elde edilen tarım ürünleri, İstanbul’a gönderilmek üzere İznik ve Çakırca’daki 

iskelelerden Orhangazi’ye ulaştırılır, buradan karayoluyla Yalova’ya taşınırdı. Daha 

sonra Yalova’daki iskeleden motorlara yüklenerek denizyoluyla İstanbul’daki hallere 

getirilirdi. 

1950’li yıllardan itibaren, ülkemiz genelinde olduğu gibi araştırma sahamızda 

da karayollarının yapımına ve iyileştirilmesine ağrılık verilmiştir. 1950 ila 1960 yılları 

arasında karayolu ulaşımına ağırlık verilmesi, dönemin temel ekonomi 

politikalarından biridir (Kepenek ve Yentürk, 1996:107). Bu dönemde Kamu 

girişimciliği biçiminde ve “Marshall Yardımı” gibi dış teknik yardımlar kullanılarak 

karayollarının yapımı ve geliştirilmesi çalışmaları hız kazanmıştır. Bu çalışmalar 
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kapsamında, araştırma sahamızdaki mevcut yollar iyileştirilmiş ve bunlara yeni yollar 

eklenmiştir. 1954 yılında İznik Gölünün güneyindeki yolun bakımı yapılarak 

genişletilmiş, 1957 yılında ise Orhangazi ve Yalova’yı gölün kuzeyinden İznik’e 

bağlayan yol hizmete girmiştir. Bu yolların yapılmasıyla İznik’in gerek Orhangazi’yle 

gerekse Gemlik, Bursa, Yalova ve İstanbul’la olan ulaşımı kolaylaşmıştır. Bunun 

yanında İznik Depresyonu’nu, Karadin Oluğu üzerinden Sakarya vadisine bağlayan 

yolun iyileştirilmesiyle, Adapazarı, Bilecik, Eskişehir gibi şehirlerle olan ulaşım 

olanakları da gelişmiştir. Araştırma sahamızı dışarıya bağlayan bu yollardaki 

iyileşmenin yanı sıra, köy yolları da geliştirilerek araç trafiğine uygun hale 

getirilmiştir. Saha genelinde yürütülen bu çalışmalar sonucunda, İznik Gölü havzası 

başta İstanbul ve Bursa olmak üzere pek çok şehre düzgün yollarla bağlanmış; 

ayrıca köy yollarının iyileştirilmesiyle, burada yaşayan halk, üretimini gerçekleştirdiği 

tarımsal ürünlerini, kolay bir şekilde pazarlara ulaştırma olanağına kavuşmuş ve 

ticarete katkı sağlamaya başlamıştır. 

Günümüzde araştırma sahamızdaki karayollarının günlük ortalama trafik 

akımına göz atıldığında, en işlek yolun aynı zamanda İstanbul’u Bursa’ya bağlayan, 

Yalova-Bursa yolu olduğu görülmektedir. (Şekil 71) Zira, Yenikapı-Yalova, Bostancı-

Yalova, Kartal-Yalova ve Pendik-Yalova hatlarında hizmet veren hızlı feribotu 

kullanarak; Eskihisar-Topçular arasında hizmet veren arabalı vapuru kullanarak;  

veya İzmit Körfezi’nin çevresini dolaşarak Bursa’dan İstanbul’a veya İstanbul’dan 

Bursa’ya ulaşmak isteyen sürücülerin, araştırma sahamızdan da geçen Yalova-

Orhangazi-Gemlik ve Bursa yolundan geçmeleri gerekmektedir. Söz konusu yol 

günde ortalama 20 bin civarında araç tarafından kullanılmaktadır. Araştırma 

sahamızdaki bir diğer işlek güzergah da İznik’i Karadin Oluğu’ndan Adapazarı ve 

Bilecik’e bağlayan yoldur. Bu yol aynı zamanda Orhangazi ve Gemlik’i de İznik 

üzerinden Anadolu’nun iç kesimlerine bağlamaktadır ve günde ortalama 2 bin 

civarında araç tarafından kullanılmaktadır. Orhangazi-Yenişehir, İznik-Yenişehir ve 

Orhangazi-İznik arasındaki tali yollarda ise yukarıdaki iki güzergaha göre daha 

seyrek araç trafiği görülmektedir.     

Araştırma sahamızın günümüzdeki ticari ilişkilerini etki alanı açısından iki 

ayrı grup altında toplamak mümkündür. Bunlardan ilki araştırma sahamızda yer alan 

köylerle şehirler arasında sürdürülen ticari ilişkiler, ikincisi ise diğer bölge ve 

şehirlerle sürdürülen geniş çaplı ilişkilerdir.    
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 İznik Depresyonu’ndaki ticari işletmelerin büyük kısmını, perakende satış 

hizmeti veren işyerleri meydana getirmektedir. Bunun yanı sıra Orhangazi’de toptan 

satış yapan ticarethaneler bulunmaktadır. Köylerde faaliyetini sürdüren bakkallar 

sattığı malları genellikle bu toptancılardan temin etmektedirler.  

 Araştırma sahamızda ticari faaliyetler İznik ve Orhangazi’de yoğunluk 

kazanmaktadır. Bu şehirler çevredeki köylerin alışveriş merkezleri durumundadır. Bu 

bakımdan İznik ve Orhangazi’de kurulan haftalık pazarlar, ticaretin canlanmasında 

ayrı bir önem arzederler. Çeşitli gıda maddeleri, giyim eşyaları, temizlik maddeleri ve 

mutfak malzemelerinin satışa sunulduğu, haftanın belli günlerinde kurulan bu 

pazarlarda köylüler yanlarında getirdikleri tarımsal ürünleri şehirdeki tüketicilere 

direkt olarak sunabildikleri gibi, kendi ihtiyaçlarının büyük bölümünü de yine bu 

pazarlardan tedarik etmektedirler.  

 Bilindiği gibi ekonomisi tarıma dayalı sahaların diğer bölge ve şehirlerle olan 

ticari ilişkilerinde, dışarıya satılan ürünleri tarımsal ürünler meydana getirirken, 

alınan ürünleri mamul ve yarı mamul maddeler yani sanayi ürünleri oluşturmaktadır. 

İznik Depresyonu da ticarete konu olan ürünler bakımdan benzer özellikler 

göstermektedir ve satışı yapılan başlıca ürünler tarımsal üretimle elde edilenlerdir. 

Bununla birlikte sanayi sektöründeki hızlı gelişme bu ürünlerin satışının da önem 

kazanmasına sebep olmuştur.  

 İznik Depresyonu’nda ticareti gerçekleştirilen tarımsal ürünlerin başında 

zeytin gelmektedir. Ziraat bahsinde de açıklandığı üzere, araştırma sahamızdaki en 

önemli tarımsal ürün olan zeytin, ticareti yapılan tarımsal ürünler arasında da ilk 

sırada yer almaktadır. Hasadı yapılan zeytin, Marmarabirlik ve diğer kooperatiflerce 

toplandığı gibi araştırma sahamız dışından gelen tüccarlar tarafından da 

alınmaktadır. Yıllık üretim miktarı 57 bin ton civarında olan zeytinin tamamına yakını 

araştırma sahamız dışına gönderilmektedir. Kasım ayından itibaren toplanmaya 

başlanan zeytin ticareti yıl boyunca devam etmekle birlikte, bu ürünün ticaretinin en 

yoğun olduğu dönem Kasım-Şubat ayları arasındaki periyodu kapsamaktadır. 

 Zeytinin yanı sıra, araştırma sahamız dışına gönderilen diğer tarımsal 

ürünleri çeşitli meyve ve sebzeler meydana getirmektedir. Şeftali, üzüm, elma, 

armut, kiraz, ayva başlıca meyve türlerini oluştururken, üretimi son yıllarda artan 

domates, patlıcan, hıyar ve biber ise ticarete konu olan belli başlı sebze türleridir. Bu 

ürünlerin ticareti yaz ve sonbahar aylarında gerçekleştirilmektedir ve tamamına 

yakını İstanbul’daki hale gönderilmektedir.  
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 Araştırma sahamızda tarım ürünlerinin yanı sıra hayvancılık ürünleri de 

ticaret konu olmaktadır. Daha önce de ifade edildiği gibi, araştırma sahamızda 

üretimi gerçekleştirilen sütün bir bölümü üreticiler tarafından peynir ve tereyağa 

dönüştürülerek İznik ve Orhangazi’de satışa sunulmakta, bir bölümü de Bursa ve 

Yenişehir’deki işletmelere gönderilmektedir. Diğer taraftan, İznik Gölü’nden elde 

edilen su ürünleri de araştırma sahamızdaki ticari faaliyetlerde pay sahibidir. 

Özellikle gümüş balığı ve kerevit bu bakımdan dikkate değerdir. Gölde yakalanan bu 

iki ürünün tamamına yakını Avrupa ülkelerine ihraç edilmektedir.    

 İznik Depresyonu’nda yer alan sanayi kuruluşlarında üretilen mamuller ticaret 

açısından özel bir önem taşımaktadır. 1970’li yıllardan sonra sanayinin gelişmesiyle 

beraber, üretimi yapılan mamuller gerek yurt içindeki çeşitli merkezlere 

gönderilmekte gerekse yurt dışına ihraç edilmektedir. Sanayi kuruluşları bu 

bakımdan araştırma sahamızın diğer bölgelerle ve yurt dışıyla ticari ilişkilerini 

kuvvetlendirmesinde etkin bir rol oynamaktadırlar. İznik Depresyonu’ndaki sanayi 

tesislerinde üretimi yapılarak saha dışına gönderilen mamuller arasında, kaliteli 

çelik, otomotiv sanayiinde kullanılan parçalar, tarım makineleri, iplik ve çeşitli tekstil 

ürünleri, kireç, işlenmiş mermer, çini, sıvılaştırılmış azot ve oksijen, kibrit, 

dondurulmuş gıdalar vs. bulunmaktadır. Görüldüğü gibi saha dışına gönderilen 

sanayi mamulleri çeşitlilik arzetmektedir ve ticaret içindeki payları sürekli olarak 

yükselmektedir.    

  Ticari faaliyetlerde diğer bölgelere satışı yapılan mallar yanında, saha 

dışından getirilerek satışa sunulan ürünler ticaretin bir başka boyutunu meydana 

getirmektedir. İznik Gölü havzasının dışındaki merkezlerden getirilerek ticarete konu 

olan malları, burada yetişme imkanı olmayan tarım ürünleri, çeşitli gıda maddeleri, 

temizlik malzemeleri, konfeksiyon ürünleri, taşımacılıkta kullanılan araçlar, elektrikli 

ev aletleri, tarım alet ve makineleri, ziraatta kullanılan gübre ve ilaçlar ile yapı 

malzemeleri vb. ürünler meydana getirmektedir. Bu ürünler İstanbul, Bursa, İzmit, 

Eskişehir ve Adapazarı şehirleri başta olmak üzere ülkemizin çeşitli kesimlerinden 

getirilmektedir. Bunun yanı sıra sanayi tesislerinde kullanılan ham maddelerin büyük 

kısmı da ülkemizin çeşitli kesimlerinden ya da yurt dışından temin edilmektedir.   

 Araştırma sahamızda ticaretle uğraşan toplam nüfus miktarı 3.319’dur. 

Geçimini ticaretle sağlayan nüfusun 2.973’ü İznik ve Orhangazi şehirlerinde, 346’sı 

ise köylerdeki ticarethanelerde çalışmaktadır (DİE, 2000:170-171; 1997 Bursa Köy 
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Envanteri:94-95). Şehirlerdeki ticarethaneler büyük bir çeşitlilik gösterirken, 

köylerdeki ticarethaneler kahvehane, bakkal ve berberlerden oluşmaktadır.  

 Sonuç itibariyle, konumundan dolayı hemen hemen her dönem önemli yollar 

üzerinde yer alan araştırma sahamızda ticaret hayatı da canlılık göstermiştir. 

Araştırma sahamız önemli yollar üzerinde bulunma özelliğini günümüz de nispeten 

korumakta; ticarete konu olan tarım, hayvancılık ve sanayi ürünleriyle zengin bir 

ticari potansiyel sunmaktadır.     

  

3.4. SANAYİ FAALİYETLERİ 
 Tarıma göre daha geri planda kalmasına karşın, sürekli bir gelişmeye sahne 

olan sanayi faaliyetleri, araştırma sahamızın batısında, özellikle Orhangazi 

çevresinde yoğunluk göstermektedir. Türkiye’nin sanayi faaliyetleri açısından en 

gelişmiş bölgesi olan Marmara Bölgesi’nde yer alan İznik Depresyonu, ulaşım 

olanaklarının gelişmiş olması, ham maddenin kolayca temin edilebilmesi, üretilen 

mamullerin pazarlara kolayca ulaştırılabilmesi, işgücü sorununun bulunmaması ve 

arsa fiyatlarının düşük olması sebebiyle, sanayi kuruluşları için büyük bir çekicilik 

arzetmektedir. İstanbul, Bursa, İzmit, Adapazarı, Yalova ve Gemlik gibi sanayinin 

ileri düzeyde bulunduğu merkezlere yakın olması, sanayinin araştırma sahamızın 

özellikle batı kesiminde gelişmesinde belirleyici rol oynamıştır. Nitekim araştırma 

sahamızda yer alan birçok fabrika, kullandığı ham maddeyi söz konusu 

merkezlerdeki sanayi tesislerinden temin ederken, üretimini gerçekleştirdikleri 

mamullerin önemli bir kısmını da yine bu şehirlerdeki sanayi kuruluşlarına 

göndermektedir.  

 İznik Gölü Havzası’ndaki sanayi tesislerini taşıdıkları özellikler itibariyle iki 

ana grup altında toplamak mümkündür. Birinci grupta yer alanlar, daha çok yakın 

çevreden sağlanan ham maddeleri kullanarak üretim yapan ve ürettiği mamulleri 

yine yakın çevredeki pazarlara sunan orta ve küçük ölçekli sanayi tesisleri; ikinci 

gruptakiler ise kullandığı ham maddeyi büyük ölçüde araştırma sahamızın dışından 

temin eden, ürettiği mamulleri de ülke geneline ve yurt dışına gönderen büyük 

ölçekli sanayi tesisleridir. Böylece araştırma sahamızdaki sanayi faaliyetlerinde ikili 

bir yapının mevcut olduğu görülmektedir. Ancak gerek üretim potansiyelleri gerekse 

yarattıkları istihdam itibariyle büyük ölçekli sanayi tesisleri araştırma sahamızın 

ekonomik hayatında ayrı bir önem taşımaktadırlar.   
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Tablo 65: İznik Depresyonu’ndaki büyük ölçekli sanayi tesislerinin1 kuruluş yılları, 

çalışan sayıları ve üretim konuları  

Sanayi Tesisinin Adı Faaliyete 
Geçiş Yılı

Çalışan 
Sayısı Üretim Konusu 

DÖKTAŞ  1976 1.450 Gri ve sfero döküm. 

ORAN TEKSTİL  1986 985 Kamgran ve straygran iplik 
üretmektedir. 

ASİL ÇELİK SAN. VE TİC 1979 750 
Otomotiv yan sanayi ve 
makine imalat sanayi için 
kaliteli çelik üretimi.  

AKA OTOMOTİV  1986 505 Saçtan mamul otomotiv yan 
sanayi parçaları. 

OKİTEKS  1988 368 Kamgran iplik.  
ORMO 1976 300 El örgü ipliği.  

POLİFLEKS  1994 232 Plastik ve poliüretandan 
otomotiv parçaları. 

SWEDİSH MATCH  1972 230 Kibrit. 

ELSAN ELYAF 1975 203 
El örgü ipliği, rip halı, 
Battaniye, döşemelik 
kumaş, masa örtüsü.  

ZEY-TURSAN GIDA VE SAN.  1983 185 Turşu çeşitleri, acı biber 
sosu, şalgam suyu. 

SARANDER TEKSTİL  1998 178 İplik ve kumaş. 

YILKAN METAL TİC. VE SAN.  1978 166 

Otomotiv yan sanayiinde 
kullanılan parça üretimi, 
döküm sanayiinde 
kullanılan döküm maça 
supportları.  

DEMİRELLER KİREÇ SAN. 1993 143 Kireç. 
KIRPART OTOMOTİV  1998 140 Motor parçaları. 

CARGİLL GIDA SAN. 2000 129 Fruktoz, mısır kepeği, 
mısırözü ve protein. 

BAMESA ÇELİK SERVİS SAN.   
2001 105 

Otomobil ve beyaz eşya 
sektöründe kullanılan 
dilinmiş saç ve levha saç. 

NAMSAL GIDA  1996 102 Dondurulmuş gıda. 
PINAR TURŞU 1968 80 Turşu çeşitleri.  
EFENDİOĞLU MERMER SAN. 1969 77 Mermer 

YENİSAN-KARBOGAZ  1985 53 Sıvılaştırılmış azot ve 
oksijen.  

CE-SA  1963 53 Ambalaj çemberi, klipsi ve 
ambalaj makinesi. 

ATEŞ TAŞ TEKSTİL 1990 52 El örgü ipliği. 
ANGORA TEKSTİL SAN. VE TİC.  1984 18 İplik ve battaniye. 
YÜKSAN TARIM MAK. SAN. 1982 15 Tarım makineleri.  

KARADENİZ MADENCİLİK  25 Kireç 

Kaynak: Sanayi tesislerinde uygulanan anket sonuçlarından ve Orhangazi Ticaret 

ve Sanayi Odası kayıtlarından faydalanılarak hazırlanmıştır. 

                                                 
1 10 ve daha fazla işçi çalıştıran sanayi tesisleri. 
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 Araştırma sahamızda sanayi faaliyetlerinin gelişimine göz atıldığında, ülke 

genelindeki endüstriyel gelişmelerle paralel bir durumun söz konusu olduğu görülür.  

Bilindiği gibi Türkiye’de modern anlamda ilk sanayi hareketleri Tanzimat Devrinde 

başlamış olmakla birlikte, ciddi atılımlar Cumhuriyet döneminde gerçekleşmiştir. 

1923-1930 yılları arasında koruyucu ve özendirici önlemler alınarak özel girişimciliğe 

dayanan sanayi politikası izlenmiş, ancak 1929 Dünya ekonomik krizi, sermaye 

yetersizliği, teknolojik seviye düşüklüğü, girişimci yokluğu, kalifiye eleman yetersizliği 

vb. gibi nedenlerden dolayı bu politikalar başarısızlığa uğramıştır (Mutluer,1995:26). 

 1933-1938 yılları arasındaki devrede devlet tarafından yapılan girişimlerle 

sanayi faaliyetleri canlandırılmaya çalışılmış, ancak bu dönemde de istenilen düzeye 

gelinememiştir. II. Dünya savaşından sonra, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 

sanayileşme ivme kazanmaya başlamıştır. Bu dönemde sermaye birikiminin 

artması, özel sektörün sanayiye yatırım yapabilecek düzeye gelmesi, ulaşım 

olanaklarının iyileştirilmesi ve dış yardımların etkisiyle sanayi hızlı bir şekilde 

gelişmeye başlamıştır (Özgüç,1987:40). Bu gelişmeler araştırma sahamız üzerinde 

de etkisini göstermiş ve 1960’lı yıllardan itibaren sanayileşme açısından hareketlilik 

başlamıştır. 

 Araştırma sahamızda 1963 yılında, ambalaj çemberi ve makinesi üreten “Ce-

sa”nın kurulmasıyla başlayan sanayideki gelişme, 1970’li yılların ikinci yarısından 

itibaren ivme kazanmıştır. Böylece gerek tesis sayısı gerekse sanayide istihdam 

edilen nüfus miktarında günümüze kadar sürekli bir artış gözlenmiştir. İznik 

Depresyonu’ndaki büyük ölçekli sanayi tesislerinin kuruluş yıllarına göz atıldığında, 

1960-1970 yılları arasında 3, 1970-1980 yılları arasında 6, 1980-1990 yılları 

arasında 7, 1990-2000 yılları arasında 6 ve 2000 yılından sonra 2 sanayi tesisinin 

hizmete sokulduğu görülmektedir. (Tablo 65) Sanayinin gelişmesinde yukarıda ifade 

edilen ülke genelindeki ilerlemelerin yanı sıra, araştırma sahamızın konumu ve 

coğrafi özelliklerinden kaynaklanan avantajları da etkili olmuştur.  

 
3.4.1. İnceleme alanımızda sanayinin gelişimini etkileyen faktörler 
Ham maddeye yakınlık: Araştırma sahamızda sanayi faaliyetlerinin gelişiminde etkili 

olan faktörlerden biri ham maddenin kolay bir şekilde temin edilebilmesidir. Nitekim 

tarafımızca yapılan anketlerin de ortaya koyduğu gibi, sanayi tesisleri kullandıkları 

ham maddenin büyük kısmını İstanbul, Bursa, Yalova ve Gemlik gibi sanayinin ileri 

düzeyde bulunduğu merkezlerden veya araştırma sahamızdaki diğer sanayi 
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tesislerinden temin etmektedirler. Bu konudaki en bariz örneği dokuma sektöründe 

faaliyet gösteren fabrikalar meydana getirmektedir. “Oran Tekstil”, “Angora Tekstil” 

ve “Ormo” fabrikaları kullandıkları ham maddeyi, elyaf üretimi yapan Yalova’daki 

“Aksa Kimya Sanayii”nden sağlamaktadırlar. Bunun yanında, Otomobil ve beyaz 

eşya sektörüne levha saç üretimi yapan “Bamesa”, kullandığı çelik sacın önemli bir 

kısmını Gemlik’teki “Borçelik”ten temin ederken, “Kırpart Otomotiv” ihtiyaç duyduğu 

kaliteli çeliği “Asil Çelik”ten tedarik etmekte, yine otomotiv sanayiinde faaliyet 

gösteren “Yılkan Otomotiv” kullandığı ham maddenin bir bölümünü araştırma 

sahamızdaki “Aka Otomotiv “ den temin etmektedir. Böylece görülüyor ki; araştırma 

sahamızda faaliyet gösteren pek çok tesis kullandığı ham maddeyi yakın 

çevresindeki sanayi merkezlerinden veya sahadaki diğer fabrikalardan 

sağlamaktadır. 
 Diğer taraftan, araştırma sahamızın mermer rezervi bakımından zengin 

olması, kireç üretimi yapan tesislerin kurulmasında etkili olmuştur. Bu sektörde 

faaliyet gösteren “Demireller Kireç Sanayii” ve “Karadeniz Madencilik”, kireç 

yapımında kullandıkları ham maddeyi, Permo-Trias mermerlerin meydana getirdiği 

Erikli Dağı’nın doğu yamacında açılmış olan taş ocaklardan sağlamaktadırlar. Ancak 

İznik Depresyonu’ndaki mermerler çatlaklı bir yapıya sahip olduğundan, mermer 

sanayii için istenilen kaliteye sahip değildirler ve bu sanayi kolunda faaliyet gösteren 

fabrika (Efendioğlu Mermer) ham madde olarak kullandığı mermeri Marmara 

Adası’ndan temin etmektedir.   

Ulaşım: İznik Depresyonu’nun sanayi tesislerinin kuruluş yeri olarak tercih 

edilmesindeki faktörlerden biri de bu sahanın elverişli ulaşım koşullarına sahip 

olmasıdır. Günümüzde sanayi kuruluşlarının temel özellikleri, büyük miktarda ham 

madde kullanmaları, çok sayıda işçi çalıştırmaları ve gerek sayı gerekse hacim 

bakımından oldukça fazla mal üretmeleridir. Kullanılacak olan ham maddenin 

fabrikaya taşınması, ürünlerin pazara ulaştırılması ve çalışanların işyerlerine gelip 

gitmeleri düzgün ve gelişmiş ulaşım sistemine ihtiyaç göstermektedir (Tümertekin, 

1969:91). Bu bakımdan sanayi tesisleri genellikle ulaşım ağının gelişmiş olduğu 

alanlarda kurulmaktadır. Araştırma sahamızda karayollarının gelişimiyle sanayi 

faaliyetleri arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Karayollarında 1950 yılından 

itibaren meydana gelen ilerlemeler, gerek çevredeki büyük yerleşmelerle gerekse 

saha içindeki yerleşmeler arasındaki ilişkinin canlanmasını sağlamıştır. Böylece ham 

madde temini ve ürünlerin pazarlara ulaştırılması kolaylaşmıştır.  
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 Endüstri kuruluşlarının araştırma sahamızın özellikle batısında yoğunluk 

kazanmasında Gemlik Körfezi’ndeki limanların da etkisi bulunmaktadır. Zira, 

araştırma sahamızdaki sanayi tesislerinin büyük bir kısmı uluslararası düzeyde 

faaliyet göstermektedir ve bu bağlamda uzak mesafelere yapılan mal taşınmasında 

denizyolundan etkin bir şekilde faydalanmaktadırlar. Denizyoluyla bir defada daha 

fazla mal ve mamul maddelerin taşınması mümkün olduğu gibi, taşıma maliyeti de 

daha düşüktür. Bu nedenle İznik Depresyonu’ndaki fabrikalar, kullandıkları ham 

maddenin bir kısmını yurt dışından denizyolu vasıtasıyla temin ederken, başta 

Avrupa ülkeleri olmak üzere A.B.D., Çin, Japonya, Sudan, Mısır gibi ülkelere yapılan 

ihracatta da yine denizyolundan faydalanılmaktadır.  

Pazar: Pazar faktörü bir sanayi tesisinin kuruluş yerinin belirlenmesinde rol oynayan 

önemli unsurlardandır. Çünkü bir sanayi kuruluşu için en önemli problemlerden biri 

üretimini gerçekleştirdiği mamulü satmaktır. Uygun pazar koşullarına sahip olmayan 

bir sanayi tesisi varlığını sürdüremez. Daha önce de ifade edildiği gibi, İznik 

Depresyonu’ndaki fabrikaların önemli bir bölümü otomotiv sanayiine yönelik üretim 

yapmaktadır. Araştırma sahamızın, otomotiv sanayinin merkezi durumundaki 

Bursa’ya ve diğer önemli üretim merkezleri olan Adapazarı ve İstanbul’a yakın 

olması, sanayi tesislerinin pazar bulma problemini büyük ölçüde ortadan 

kaldırmaktadır. Örneğin, “Döktaş”, “Asil Çelik”, “Bamesa”, “Aka Otomotiv”, “Kırpart 

Otomotiv”, “Yılkan Otomotiv” ve “Polifleks A.Ş.” gibi sanayi kuruluşları üretimini 

gerçekleştirdikleri mamullerin önemli bir bölümünü Bursa (Tofaş ve Renault), 

İstanbul (Otosan) ve Adapazarı (Toyota) gibi otomotiv sanayiinin geliştiği merkezlere 

göndermektedir. Bunun yanı sıra, “Döktaş”, “Aka Otomotiv” ve “Asil Çelik” gibi 

sanayi tesisleri tarafından üretilen mamullerin bir bölümü, araştırma sahamızdaki 

fabrikalarda kullanılmaktadır. Dolayısıyle, otomotiv sanayiine ham madde sağlayan 

tesisler, dikkate değer bir pazar problemi yaşamadıkları gibi, yukarıda sözü edilen 

merkezlere yakın olmaları nedeniyle üretim maliyetleri açısından avantajlı durumda 

bulunmaktadırlar.      

 Benzer durum “Cargill Gıda Sanayii”, “Zey-Tursan”, “Namsal Gıda” ve “Pınar 

Turşu” gibi gıda sanayi kolunda faaliyet gösteren tesisler için de geçerlidir. Bu 

fabrikalar ürettikleri mamullerin büyük bölümünü, ülkemizin en önemli tüketim 

merkezlerinin bulunduğu Marmara Bölgesi’nde pazara sunmaktadırlar. Bununla 

birlikte araştırma sahamızdaki sanayi tesislerinin pazar alanlarının oldukça geniş 
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olduğunu da belirtmek gerekir. Üretilen mamuller Türkiye geneline dağıtıldığı gibi, 

Gemlik Körfezi’ndeki limanlardan faydalanılarak ihraç da edilmektedir.   

İşgücü: Özellikle çok miktarda işçi çalıştıran büyük endüstri kuruluşları, işgücü 

ihtiyaçlarını karşılamak için büyük yerleşmeleri tercih etmektedirler. Bu bağlamda 

araştırma sahamızdaki sanayi tesisleri, Orhangazi gibi bir şehrin yakınında kurulmuş 

olduklarından, işçi bulma sorunu yaşamamaktadır. Bununla birlikte, yapılan 

anketlerde araştırma sahamızdaki sanayi tesislerinde Orhangazi’nin yanı sıra 

çevredeki köylerde veya Bursa ve Gemlik şehirlerinde ikamet eden çalışanlar da 

bulunmaktadır.  

 Diğer taraftan sanayinin nüfus artışı üzerindeki etkisini de burada belirtmek 

gerekir. Çalışmamızın nüfus bahsinde geniş bir şekilde anlatıldığı gibi, Orhangazi 

şehrindeki nüfus artışında sanayileşmenin belirleyici bir etkisi olmuştur. Nitekim 

şehirdeki hızlı nüfus artışının başladığı 1970’li yıllar aynı zamanda sanayi tesislerinin 

sayısal olarak atılım yaptığı döneme karşılık gelmektedir ki, bu durum nüfus artışı 

üzerinde sanayinin rolünü açık bir şekilde ortaya koymaktadır.  

Sermaye: Araştırma sahamızdaki büyük ölçekli sanayi tesislerinin tamamı özel 

teşebbüsün gerçekleştirdiği yatırımlarla kurulmuştur. Fakat bazı sanayi tesisleri 

zaman içinde mülkîyet yapısı bakımından değişiklik göstermiştir. Örneğin özel sektör 

(Koç grubu) tarafından 1979 yılında hizmete sokulan “Asil Çelik”, istenilen kârı 

sağlamadığı için 1982 yılında kamu sektörüne satılmış, 2000 yılında ise tekrar özel 

bir kuruluşa (Güriş-Passan-Yazıcı ortak kuruluşu) devredilmiştir. Mülkiyet değişimi 

bakımından bir diğer örnek de bugün “Swedish Match” adıyla hizmet veren kibrit 

fabrikasıdır. 1972 yılında Koç grubu tarafından kurulan söz konusu tesisin (KAV 

Kibrit Fabrikası) 1998’de % 60’ı, 2000 yılında ise tamamı yabancı sermayeye 

aktarılmış, ismi de Swedish Match olarak değiştirilmiştir. Bu örneklerle birlikte, 

araştırma sahamızdaki sanayi tesisleri mülkiyet durumları bakımından ele 

alındıklarında, 20’sinin tamamen yerli sermaye tarafından işletildiği, 2’sinin  yabancı 

ortaklı olduğu, 2’sinin ise tamamen yabancı sermaye tarafından işletildiği 

görülmektedir. Böylece, sanayi tesislerinin tamamının özel mülkiyete ait olduğu ve 

bunlar içinde yerli sermayenin büyük oranda egemen olduğu görülmektedir. 

Enerji:  Araştırma sahamızdaki sanayi tesislerinin tamamında ağırlıklı olarak elektrik 

enerjisi kullanılmaktadır. Ankete tabi tutulan 25 büyük ölçekli sanayi tesisinden 

7‘sinde, üretim işlevlerini gerçekleştirmek için elektriğin yanı sıra doğalgazdan 
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faydalanılmaktadır. Ayrıca 2 tesiste motorin, 2 tesiste LPG (sıvılaştırılmış petrol 

gazı), 2 tesiste motorin ve bir tesiste de prine (zeytin küspesi) kullanılmaktadır.  

  

3.4.2. Sanayi tesislerinin sektörel dağılımı 
 Araştırma sahamızdaki büyük ölçekli sanayi tesislerine uyguladığımız 

anketlerden elde ettiğimiz bulgulara göre, sanayi kuruluşları içinde sayısal olarak en 

büyük paya iplik ve dokuma kolunda faaliyet gösteren fabrikaların sahip olduğu 

ortaya çıkmıştır. (Tablo 66) Sanayi tesislerinin % 29.2’si (7 tesis) bu sektörde yer 

almaktadır. Bu sektör yarattığı istihdam olanakları açısından ele alındığında, 

sanayide çalışan nüfusun % 32.3’ünü barındırdığı görülmektedir. Başka bir anlatımla 

sanayide çalışan neredeyse her üç kişiden biri, iplik ve dokuma sanayiinde istihdam 

edilmektedir. Bu sektördeki tesislerde çeşitli iplikler, battaniye, döşemelik kumaş, 

masa örtüsü vb. mamullerin üretimi gerçekleştirilmektedir. Bu mamuller İstanbul, 

Bursa ve Gaziantep başta olmak üzere ülkemizin çeşitli kesimlerine gönderildiği gibi 

ABD, Almanya, Japonya, Fransa ve İngiltere’nin aralarında bulunduğu yaklaşık 40 

ülkeye ihraç edilmektedir. 

Tablo 66: İznik Depresyonu’ndaki sanayi kuruluşlarının sektörlere göre dağılımı 

Üretim konusu Fabrika 
sayısı 

Çalışan 
sayısı 

Sanayide çalışan 
toplam nüfusa oranı (%)

İplik ve dokuma sanayii 7 2.104 32.2 

Metal ana sanayii  4 2.358 36.0 

Gıda sanayii 4 496 7.6 

Otomotiv yan sanayii 3 877 13.4 

Kimya Sanayii 2 283 4.3 

Taş ve toprağa dayalı sanayi 3 245 3.7 

Metal eşya, makine ve 
teçhizat sanayii 2 181 2.8 

TOPLAM 24 6.544 100 

Kaynak: Sanayi tesislerinde uygulanan anket sonuçlarından ve Orhangazi Ticaret 

ve Sanayi Odası kayıtlarından faydalanılarak hazırlanmıştır. 
 İplik ve dokuma sanayii kolunda hizmet veren fabrikaların kuruluş 

dönemlerine bakıldığında, ilk iki tesisin 1975 ve 1976 yıllarında kurulmuş olduğu 
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görülmektedir. Daha önce de ifade edildiği gibi, İplik ve dokuma sektöründeki sanayi 

tesislerinin kuruluşunda 1971 yılında üretime başlayan Yalova’daki “Aksa Kimya 

Sanayii” etkili olmuştur. Zira bu fabrika iplik ve dokuma sanayiinde faaliyet gösteren 

tesislerin büyük kısmına ham madde sağlamaktadır. Sektörde özellikle 1980’li 

yıllarda tesis sayısı bakımından artış meydana gelmiş ve toplam fabrika sayısı 7’ye 

ulaşmıştır. 

 İznik Depresyonu’ndaki bir diğer sanayi kolu metal ana sanayiidir. Bu sanayi 

kolunda 4 fabrika faaliyet göstermekle birlikte, sağladığı istihdam olanağı açısından 

en önemli sektör durumundadır. Nitekim, araştırma sahamızdaki sanayi tesislerinde 

çalışanların % 36’sı (2.358 kişi) metal ana sanayiinde istihdam edilmektedir. 1963 

yılında hizmete giren Ce-sa, bu sektördeki ilk tesis olmasının yanında, İznik 

Depresyonu’nda kurulan ilk büyük fabrika durumundadır. Böylece denilebilir ki 

sanayileşmedeki atılım, metal ana sanayii öncülüğünde olmuştur. 

 Diğer taraftan çalışan sayısı bakımından en büyük üç sanayi kuruluşundan 

ikisi bu sektör bünyesinde bulunmaktadır. Bu tesislerden Döktaş’ta 1450, Asil 

Çelik’te ise 750 kişi istihdam edilmektedir ve iki tesisin sanayi sektöründeki istihdam 

payı % 33’ü aşmaktadır. Bu sektörde üretilen başlıca mamuller sfero döküm, 

ambalaj çemberi, otomotiv yan sanayii ve makine sanayiinde kullanılan kaliteli çelik 

ile otomobil ve beyaz eşya sektöründe kullanılan dilinmiş saçtır. 

 Metal ana sanayii sektöründeki tesislerin araştırma sahamızda kurulmasında 

rol oynayan başlıca faktör, Bursa’daki otomotiv sanayiidir. Çünkü bu tesisler 

üretimlerinin büyük bölümünü otomotiv sektörüne sunmaktadırlar. Söz gelimi,  Asil 

Çelik ve Döktaş gibi bu sektörün öncü kuruluşları, Bursa’daki otomobil fabrikalarına 

dökümden yapılan çeşitli yan ürünler ve kaliteli çelik sağlamak amacıyla 

kurulmuştur. Bununla birlikte üretimi gerçekleştirilen mamuller İstanbul, Adapazarı 

ve Manisa başta olmak üzere ülke geneline pazarlandığı gibi, ABD, Avustralya, Çin, 

Hindistan, Malezya, Sudan, Mısır ve birçok Avrupa ülkesine ihraç edilmektedir. Yurt 

dışına yapılan satışlarda Gemlik Körfezi’ndeki limanlardan etkin bir şekilde 

faydalanılmaktadır. Bu sanayi kolunda kullanılan ham maddelerin bir bölümü 

Borçelik (Gemlik) ve Erdemir fabrikalarından temin edilirken, bir bölümü de yurt 

dışından getirilmektedir.  

 İznik Depresyonu’ndaki endüstri kollarından biri de, tarımsal ham maddeleri 

işleyerek üretim yapan gıda sanayiidir. Ekonomisi tarıma dayanan sahalarda büyük 

bir öneme sahip olan gıda sanayii, inceleme alanımızdaki diğer sanayi kollarıyla 
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karşılaştırıldığında geri planda kalmaktadır. Bunun temel sebebi araştırma 

sahamızda sanayi bitkilerinin yetiştirilmemesi ve en önemli zirai ürün durumundaki 

zeytinin yağ üretiminde değil de sofralık olarak değerlendirilmesi gösterilebilir. Gıda 

sanayii, sağladığı istihdam olanağı bakımından toplam içinde % 7.6’lık bir paya 

sahip bulunmaktadır. Gıda sanayii bünyesinde yer alan turşuculuk araştırma 

sahamızda özel bir önem arzeder ve gıda sanayiindeki dört tesisten ikisinde (Pınar 

Turşu ve Zey-Tursan) turşu üretimi gerçekleştirilmektedir. Gıda sanayiinde faaliyet 

gösteren diğer iki tesisten biri olan “Cargill Gıda”, mısır işleyerek fruktoz, mısırözü, 

mısır kepeği ve protein üretimi yapmaktadır. Üretimi gerçekleştirilen bu ürünler başta 

Marmara Bölgesi olmak üzere Türkiye genelinde tüketilmektedir. Bu sektördeki bir 

diğer kuruluş 1995 yılında “Merk Gıda” adıyla üretime başlayan ve 2001 yılında 

“Namsal Gıda” adını alan tesistir. Dondurulmuş sebze ve meyve imalatı yapan tesis, 

kullandığı meyve ve sebzenin tamamına yakınını araştırma sahamız dışından temin 

ederken, üretimini gerçekleştirdiği mamulleri ülkemiz geneline ve yurt dışına 

göndermektedir.    

 Araştırma sahamızda taş ve toprağa dayalı sanayi kolunda üç sanayi tesisi 

faaliyet göstermektedir. Bu sanayi kolunda istihdam edilenlerin sanayide çalışan 

toplam nüfus içindeki payı % 3.7’tür (245 kişi) ve bu değer diğer sektörlerle 

karşılaştırıldığında oldukça düşüktür. Bilindiği gibi, inşaat sektöründe kullanılmak 

üzere kireç ve mermer gibi mamullerin üretimini yapan tesislerin kurulmasında ham 

madde kaynaklarına yakınlık önemli bir etkendir. Bu sektörde kullanılan ham 

maddeler ağır ve hacimli olduklarından, tesislerin ham madde kaynaklarına yakın 

olması gerekmektedir. Nitekim bu sektörde üretim yapan tesislerden “Demireller 

Kireç Sanayii” ve “Karadeniz Madencilik”, kullandıkları ham maddeyi Orhangazi’nin 

batısındaki Erikli dağının batı yamacında açılan ocaklardan temin ederken, 

“Efendioğlu Mermer Sanayii” işlediği mermeri Marmara adasından getirmektedir. 

Her üç tesis de üretimini gerçekleştirdikleri mamulleri başta Marmara Bölgesi olmak 

üzere ülkemizin çeşitli kesimlerine göndermektedirler.  

 İznik Depresyonu’ndaki bir diğer sanayi kolu, iki fabrikanın (Swedish Kibrit 

Fabrikası ve Yenisan-Karbogaz sıvılaştırılmış gaz fabrikası) faaliyette bulunduğu 

kimya sanayiidir ve bu sektör sanayide çalışan nüfusun % 4.3’üne (283 kişi) 

istihdam olanağı sağlamaktadır. Araştırma sahamızda ilk kurulan sanayi tesisleri 

arasında bulunan kibrit fabrikası, 1972 yılında KAV adıyla yerli sermaye tarafından 

hizmete sokulmuş, 1998’de % 60’ı, 2000 yılında ise tamamı yabancı bir şirket satın 
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almış ve adı “Swedish Match” olarak değiştirilmiştir. Bu sanayi tesisi, kullandığı ham 

maddelerden kavağı Adapazarı’ndan, kartonu İzmit ve Tekirdağ’dan, kimyasal 

maddeleri ise Aydın, Eskişehir, İstanbul ve Bursa’dan temin etmektedir. Söz konusu 

sanayi tesisinde üretilen mamullerin bir bölümü ülkemiz genelinde tüketilirken, bir 

bölümü Avrupa ve Afrika ülkelerine ihraç edilmektedir. Kimya sektöründeki bir diğer 

tesis, sıvılaştırılmış azot ve oksijen üretimi yapan “Yenisan-Karbogaz”dır. 1985 

yılında kurulmuş olan bu fabrika, kullandığı ham maddeyi ülke içinden ve ithalat 

yoluyla sağlarken, ürettiği sıvılaştırılmış oksijen ve azotu yurt içindeki piyasalara 

sunmaktadır.  

 Otomotiv yan sanayii, 3 tesisteki (Aka Otomotiv, Kırpart Otomotiv ve 

Polifleks) toplam 877 çalışanıyla sanayi sektöründe istihdam edilen nüfusun % 

13.4’ünü bünyesinde bulundurmaktadır. Daha önce de ifade edildiği gibi, İznik 

Depresyonu’nun Türkiye’de otomotiv sektörünün toplanmış olduğu merkezlere yakın 

konumda bulunması, bu sanayi kolunun gelişme göstermesinde belirleyici etken 

olmuştur. Nitekim bu sanayi kolunda faaliyet gösteren, fabrikalar ürettikleri 

mamullerin önemli bir kısmını Bursa, İstanbul ve Adapazarı gibi otomotiv sanayiinin 

gelişme gösterdiği merkezlere göndermektedir. Ayrıca bu sanayi tesisleri Fransa, 

Almanya ve İngiltere’nin de aralarında bulunduğu birçok Avrupa ülkesine ihracat 

yapmaktadırlar.  

 İznik Depresyonu’nda faaliyet gösteren bir diğer sanayi kolu da metal eşya 

ve makine teçhizat sanayiidir. İki tesisin faaliyette bulunduğu bu sanayi kolunda 181 

kişi çalışmaktadır ve bu değer inceleme alanımızdaki sanayi tesislerinde çalışan 

nüfusun % 2.8’ine karşılık gelmektedir. Böylece metal eşya makine teçhizat sanayii, 

araştırma sahamızdaki diğer sanayi kollarıyla karşılaştırıldığında, gerek tesis sayısı 

gerekse çalışan sayısı bakımından geri planda kalmıştır. Bu sektördeki sanayi 

tesislerinden “Yılkan Metal”, otomotiv yan sanayiinde kullanılan parçalarla, döküm 

sanayiinde kullanılan çeşitli araçların üretimini yaparken, “Yüksan” tarım makineleri 

imal etmektedir. Yılkan metal tarafından üretimi gerçekleştirilen mamullerin bir 

bölümü araştırma sahamızdaki Döktaş tarafından kullanılırken, bir bölümü de Bursa 

ve İstanbul’a gönderilmektedir. Araştırma sahamızın doğusunda yer alan tek büyük 

sanayi tesisi olan Yüksan ise ürettiği makineleri ülkemizin çeşitli kesimlerine ve yurt 

dışına göndermektedir.  
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3.4.3. Sanayi tesislerinin mekansal dağılışı  
 Sanayi tesislerinin mekansal dağılışına göz atıldığında İznik Depresyonu’nun 

batı kesiminde, bilhassa Orhangazi şehrinin güney ve güneydoğusunda 

kümelendikleri ve burada bir sanayi bölgesi oluşturdukları gözlenmektedir. (Şekil 72) 

Sanayi tesislerinin belirtilen kesimde toplanması kuşkusuz bu sahanın coğrafi 

özellikleriyle ilgilidir. Daha önce de ifade edildiği gibi, ulaşım koşullarının elverişli 

olması, pazara yakınlık, ham madde teminindeki kolaylık, su sorununun 

bulunmaması ve topoğrafyanın sanayi tesisi kurmaya olanak sağlaması gibi 

faktörlerden dolayı belirtilen saha bir sanayi bölgesi haline gelmiştir.  

 Araştırma sahamızdaki büyük ölçekli sanayi tesisleri, üç ana bölgede (aksta) 

yayılış göstermektedir. Bunlardan en önemlisini, Orhangazi’yi Gemlik-İznik 

karayoluna bağlayan göl yolu çevresindeki sanayi kuşağı meydana getirmektedir. 

Bu kuşak aynı zamanda Orhangazi-Örnekköy arasındaki yolun doğu ve batısında 

kurulan sanayi tesislerini de kapsamaktadır. Belirtilen sahada, çeşitli sanayi 

kollarında faaliyet gösteren 10 adet fabrika yer almaktadır. (Foto 57) Sanayi 

kuruluşlarının toplandığı bir diğer saha, Yolova-Bursa karayolunun Orhangazi 

güneyinde kalan kesimidir. Gedelek köyündeki ve Erikli Dağı’nın doğu yamacındaki 

sanayi tesisleri de dahil edildiğinde, Orhangazi’nin güneyindeki bu sahada toplam 7 

adet fabrika bulunmaktadır. Ayrıca, 2004 yılından itibaren hizmet vermeye başlayan 

Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi de yine bu sahada yer almaktadır. İnceleme 

alanımızdaki üçüncü sanayi aksını, Orhangazi ovasının güneyinden geçen Gemlik-

İznik karayolunun çevresindeki fabrikaların bulunduğu saha oluşturmaktadır. (Foto 

58) Bu kesimde yer alan fabrikaların (“Asil Çelik”, “Cargill” ve “Namsal Gıda sanayii”) 

üçü de yolun kuzeyinde kurulmuştur. Dikkat edileceği üzere yukarıda belirtilen 

sanayi aksları yollara çok yakın bulunmaktadır. Böylece fabrikada kullanılacak olan 

ham maddelerin getirilmesi ve üretimi yapılan mamullerin pazarlara sunulması kolay 

bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. 

   Bilindiği gibi fabrikalar yatay gelişmesini sürdürebilecekleri, az eğimli yahut 

düz sahalarda kurulmaktadır. Orhangazi çevresindeki sanayi tesislerinin mekansal 

dağılışlına göz atıldığında, Erikli Dağı’nın doğu yamacındaki mermer ve kireç 

fabrikaları hariç tutulursa, tamamının ovada kurulmuş olduğu görülür. Ancak, bu 

alüvyal dolgu sahası, morfolojik açıdan sanayi tesislerinin kuruluşu için elverişli olsa 

da, ovadaki toprakların kullanım kabiliyetleri göz önünde bulundurulduğunda, 

arazinin yanlış bir şekilde değerlendirildiği anlaşılmaktadır. 
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Foto 57: Araştırma sahamızdaki sanayi tesislerinin önemli bir kısmı, verimli ziraat 

arazilerinin yer aldığı, Orhangazi ile Örnekköy arasındaki kesimde toplanmışlardır. 

 
Foto 58: Sanayi tesislerinin kuruluş yerlerinin seçiminde, sahanın ulaşım 

bakımından elverişli şartlara sahip olması önemli bir etkendir. Orhangazi şehrinin 

batısında, Orhangazi-Gemlik karayolunun iki tarafında kurulmuş sanayi tesisleri bu 

durumu örneklemesi bakımından dikkat çekicidir.   
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Şekil 72: İznik Depresyonu’ndaki büyük ölçekli sanayi tesislerinin mekansal dağılışı. 

 



 353

 Toprak bahsinde de anlatıldığı gibi, sanayi tesislerinin kurulduğu sahanın 

tamamına yakını ikinci ve üçüncü sınıf ziraat arazisi durumundadır. İklimin elverdiği 

ölçüde hemen her türlü ürünün yetiştirilebileceği bu verimli araziler, sanayi tesisleri 

tarafından işgal edildiği için, uygun şekilde kullanılamamaktadır.  

 Araştırma sahamızdaki sanayi faaliyetlerinin bir kolunu da küçük ve orta 

ölçekli sanayi işletmeleri meydana getirmektedir. Küçük ve orta ölçekli sanayi 

tesisleri içinde en büyük pay,  ağaç ürünleri sanayi kolunda yer alan ve yörede 

“hızarcılık” olarak adlandırılan ambalaj sanayiine aittir. Bu sanayi kolunda hizmet 

veren yaklaşık 200 atölyede, meyve taşınmasında kullanılan sandıkların üretimi 

gerçekleştirilmektedir. Genellikle aile işletmeleri şeklinde olan bu atölyelerde aile 

fertlerinden bayanlar ve çocuklar da çalışmaktadır. Tamamı İznik şehrinde bulunan 

atölyeler, Yenişehir Kapı ile İstanbul Kapı arasında, sur boyunca sıralanmışlardır. 

Yeni kurulan birkaç atölye ise sur dışında Osmaneli yolu çevresinde yer almaktadır.  

Bu faaliyet, bir orman köyü olan Sansarak’tan göç ederek İznik’e yerleşmiş bulunan 

aileler tarafından yürütülmektedir.  

 Söz konusu faaliyetin ortaya çıkmasında araştırma sahamızın önemli bir 

bağcılık merkezi olması başlıca etkendir. Zira üretimi gerçekleştirilen üzümün zarar 

görmeden pazara ulaştırılması için, iyi bir şekilde ambalajlanması gerekmekteydi. 

Bu da ahşap sandıkların kullanılmasıyla mümkündü. Önceleri araştırma sahamız 

dışından temin edilen sandıklar, 1960’lı yıllardan itibaren İznik’te imal edilmeye 

başlanmıştır. Bu faaliyet zamanla gelişme göstererek, hem üretimi yapılan sandık 

çeşidi ve miktarında, hem de bu iş kolunda çalışanların sayısında artış meydana 

gelmiştir. Böylece, başlangıçta sadece araştırma sahamızdaki sandık ihtiyacını 

karşılamaya yönelik olarak ortaya çıkan bu faaliyet, zamanla önemli bir gelir kaynağı 

halini almıştır. Üretimi gerçekleştirilen sandıklar bugün başta Antalya olmak üzere, 

Akdeniz Bölgesinde meyveciliğin geliştiği pek çok merkeze gönderilmektedir. Bu 

faaliyetle geçimini sağlayanlarla yaptığımız görüşmelerde, bir atölyenin yılda 

ortalama 10 bin sandık ürettiğini tespit ettik. Dolayısıyle, İznik’te bir yılda üretilen 

sandık sayısı 2 milyon civarındadır. Sandıkların yapımında kavak ve kayın ağacı 

kullanılmaktadır. Bu ağaç türlerinden kavak, Adapazarı ve Düzce çevresinden temin 

edilirken; kayın İznik, Yalova, İnegöl, Gölcük ve Geyve’deki orman işletme 

şefliklerinden alınmaktadır.  

 İznik Depresyonunda, küçük ve orta ölçekli sanayi tesislerinin faaliyet 

gösterdiği bir diğer sektör gıda sanayiinin alt kolu durumundaki zeytinyağı üretimidir. 
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Araştırma sahamızda, yılın belli bölümlerinde faaliyet gösteren 14 adet yağhane 

bulunmaktadır. Bu tesislerde genellikle Kasım ayının ortalarında başlayan faaliyet, 

Ocak ayının sonuna kadar devam etmektedir. Yağhaneler, genellikle halkın kendi 

ihtiyacı olan zeytinyağının üretimini gerçekleştirmektedir. Araştırma sahamızda 

büyük oranlarda yağlık zeytin yetiştirilmediği için, yağhane sayısı azdır ve mevcut 

yağhaneler, yağlık zeytini bulunanlara ücret karşılığında veya yağı çıkarılacak 

zeytinden bir bölümünü alarak hizmet vermektedir.  

 Yağhaneler araştırma sahamızın çeşitli kesimlerinde dağılış göstermektedir. 

Bunlardan üçü İznik şehrinde, ikisi Boyalıca köyünde faaliyet gösterirken; Çakırca, 

Göllüce, Gedelek, Çakırlı, Üreğil, Yeniköy, Narlıca, Gemiç ve Narlıca köylerinde 

birer adet yağhane bulunmaktadır. Yukarıda da ifade edildiği gibi zeytinyağı üretimi, 

yöre halkı için ticari bir nitelik taşımaz. Sadece yağhaneyi işletenler belli bir oran 

karşılığında yağ çıkardıkları için, kendilerinde toplanan yağı araştırma sahamız 

dışından gelen tüccarlara satmaktadırlar. 

 Araştırma sahamızda küçük ve orta ölçekli işletmelerin faaliyet gösterdiği 

sanayi kollarından olan turşuculuk, ayrı bir önem taşımaktadır. Söz konusu 

işletmeler, Orhangazi’nin güneybatısında yer alan Gedelek köyünde toplanmıştır.  

Ürettiği turşularla Türkiye genelinde üne kavuşmuş olan Gedelek’te halkın en önemli 

geçim kaynağını bu faaliyet meydana getirmektedir. Gedelek, bu faaliyetten dolayı, 

“sanayi karakterli bir kırsal yerleşme” özelliği kazanmıştır ve bu konudaki ender 

örneklerdendir. 

 Gedelek köyü, suyun bol ve turşu yapımına elverişli olması, tüketim 

merkezlerine yakın bulunması ve ulaşım bakımından avantajlı konumda yer alması 

sebebiyle, turşuculuk faaliyeti için elverişli şartlar arz etmektedir. Köyde 1960’lı 

yıllardan itibaren faaliyet göstermeye başlayan turşuculuk, özellikle 1980’li yıllardan 

itibaren hızlı bir gelişme göstermiştir. Günümüz itibariyle Gedelek köyünde ikisi 

büyük sanayi tesisi olmak üzere, 30 civarında turşu üretimi yapan işletme 

bulunmaktadır. Bunun yanında hemen her evde turşu üretimi gerçekleştirilmektedir. 

Gedelek’teki işletmelerde çok çeşitli turşuların yanı sıra, acı biber sosu ve şalgam 

suyu gibi mamuller de üretilmektedir. Bu işletmelerde kullanılan sebzelerin az bir 

bölümü İznik Depresyonu’ndan temin edilirken, kalan kısmı çevredeki tarımsal 

merkezlerden ve ülkemizin çeşitli kesimlerinden getirilmektedir. Burada faaliyet 

gösteren iki büyük tesis durumundaki “Zey-Tursan” ve “Pınar Turşu” üretimini 

gerçekleştirdikleri mamullerin yaklaşık % 60’ını ülke genelindeki pazarlara sunarken, 
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kalan kısmını yurt dışına göndermektedirler. Küçük ve orta ölçekli işletmeler ise 

ürünlerini başta Marmara Bölgesi olmak üzere, ülkemizin birçok kesiminde gerek 

kendilerinin açmış oldukları satış noktalarında gerekse toptancılar aracılığıyla çeşitli 

boyutlardaki alışveriş merkezlerinde tüketime sunmaktadırlar. 

 Sanayi faaliyetleri konusunu, araştırma sahamızın geçmişteki en önemli 

sanayi kolu olan ve İznik’in dünya çapında tanınmasını sağlayan “çinicilik”  bahsiyle 

tamamlamak istiyoruz.  

 

3.4.4. Çinicilik 
 Araştırma sahamızda görkemli bir tarihsel geçmişi olan çinicilik2, ayrı ve özel 

bir önem taşımaktadır. İznik, konumunun sağladığı avantaj ve ulaşım imkanlarının 

iyi olmasından dolayı, Osmanlı Devletinin en önemli çinicilik merkezi olmuştur. 

Çincilik İznik’te özellikle XIV.-XVII. yüzyıllar arasında, halkın başlıca geçim 

kaynaklarından biri olduğu gibi, medyana getirilen ürünler tüm dünyada ün 

kazanmıştır. Çiniciliğin İznik’teki geçmişini ortaya koymadan önce, bu sanatın 

Anadolu’da geçirdiği evreler ve tarihsel gelişim sürecinin kısaca ele alınması faydalı 

olacaktır. 

 Çinicilik sanatının Anadolu’daki gelişmesi Bizans döneminde başlamıştır. 

Mimariye renk katan bir süsleme unsuru olarak çininin Türk mimarisinde 

kullanılışının kökleriyse, Uygur sanatına kadar dayanmaktadır. Karahanlılar ve 

Gazneliler zamanında da mimari süslemede çinilerden faydalanıldığı bilinmektedir. 

Ancak, Türk mimarisinde çininin bir süsleme düzeni içinde mimari ile bağlanarak 

kullanılışı, Büyük Selçuklularla başlamıştır. Bu dönemde, dış mimariye hakim olan 

taş süslemeye karşı, iç mimaride ahenkli bir bütünlük oluşturan çini süslemeden 

faydalanılmıştır (Yetkin, 1986:212). Çini sanatındaki hızlı gelişme, XIII. yüzyılın 

başlangıcından sonuna kadar, mozaik çini tekniğinin hakimiyetinde devam etmiştir. 

Bu dönemde, Anadolu Selçukluların başkenti Konya, çeşitli tekniklerin kullanıldığı bir 

çini merkezi olmuş ve bütün Selçuklu devri çini sanatını şekillendirmiştir. Konya bir 

çinicilik merkezi olarak önemini Beylikler döneminde de sürdürmüştür.  

 Çini Selçuklular döneminde, Anadolu’nun çeşitli kesimlerinde inşa edilen 

cami, medrese, han, hamam, kervansaray, türbe vb. eserlerin özellikle iç 

                                                 
2 Çinicilik: Genel kabule göre, bu sanatta üretilen mamullerden duvar kaplamasında 
faydalanılanlar için “çini”, kapkacak cinsinden olanlar için ise “seramik” terimi 
kullanılmaktadır. Çalışmamızda ise çinicilik kavramıyla her iki alanı kapsayan ürünler 
kastedilmiştir.  
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süslemelerinde kullanılmıştır. Selçukluların çiniyi süsleme unsuru olarak kullandıkları 

eserler arasında; Konya’daki Alâeddin Camii, Sırçalı Medrese, İnce Minerali 

Medrese, Karatay Medresesi, Sahib Ata Camii ve Külliyesi, Mevlana Türbesi, 

Beyhekim Mescidi ve Sırçalı Mescid; Sivas’taki Gök Medrese, Eşrefoğlu Camii, 

Bercuridi Medresesi ve I. İzzeddin Keykâvus Dârüşşifası; Erzurum’daki Çifte Minare 

Camii; Malatya’daki Ulu Camii; Akşehir’deki Taş Medrese, Seyid Mahmud Hayrânî 

Türbesi; Amasya’daki Gök-Medrese Camii; Tokat’taki Abu’l Kasım Türbesi, 

Niksar’daki Kırk Kırgızlar Türbesi, Siirt’teki Ulu Camii, Alanya’daki Akşebe Mescidi, 

Ankara’daki Aslanhane Camii vb. sayılabilir (Dayıgil, 1993:28; Yetkin, 1986: 26-148; 

Öney, 1976:17-49).   

 Beylikler devrinde duraklama içine girmesine karşın çeşitli ürünler veren 

çinicilik, Osmanlı devletinin kuruluşuyla yeni bir boyut kazanamaya başlamıştır. 

Selçuklu çini sanatının mozaik tekniği, yeni renk ve motiflerle zenginleşerek Osmanlı 

çini sanatında da devam etmiştir. Dolayısıyle XIII. ve XIV. yüzyıllar, çinicilik 

sanatında Selçuklu çiniciliğinden Osmanlı çiniciliğine geçiş dönemi niteliğindedir.  

 Osmanlılarda çininin kullanıldığı ilk yapılar, İznik’teki Sultan Orhan İmâret 

Camii (1349) ve Yeşil Cami (1378) ile Bursa’daki Yeşil Cami (1419-1420)’dir. Bu 

eserlerde Selçuklular ve Beylikler zamanındaki yöntemler kullanılmışsa da, daha 

üstün bir teknik ve daha zengin bir renk çeşidi göze çarpmaktadır. Osmanlı çini 

sanatının Türk çini sanatına kattığı en büyük yenilik, renkli sıraltı3 tekniğinin 

kullanılması olmuştur (Yetkin, 1986: 213). 

 Osmanlılar döneminde İznik’in bir çinicilik merkezi olmasından önce, 

kullanılan duvar çinileri, inşa edilen yapının yanında kurulan geçici fırınlarda 

pişirilmekteydi. Örneğin Bursa Çelebi Mehmet Türbesi ve Edirne Muradiye 

Camii’nde kullanılan çiniler, bu eserlerin inşa edildiği yerin hemen yakında kurulan 

çini atölyelerinde üretilmiştir (Altun ve Arlı, 2004:238). Ancak, ilerleyen yıllarda bu 

yöntem terk edilerek İznik ve Kütahya gibi çinicilik merkezleri ortaya çıkmıştır.  

 Anadolu’da çinicilik genellikle devletin merkezi durumundaki şehirlerde 

gelişme göstermiştir. Nitekim Selçukluların başkenti Konya, Anadolu’daki ilk önemli 

çini merkezi olmuştur (Öney, 1976:16). Osmanlı devletinin kuruluşu, Anadolu’daki 

siyasi ve kültürel merkezin Konya’dan Bursa’ya geçmesini sağlamıştır. Ancak 

Osmanlı devletinin çinicilik merkezi başkent Bursa değil, Bizanslılar zamanında da 

                                                 
3 Sıraltı tekniği: Çininin üzerine sırlama öncesinde desen yapılmasıdır. Bu teknikte sırın 
altındaki desen fırınlama sonrasında sırın saydamlaşmasıyla ortaya çıkar.  
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önemli seramik üretim yerleri arasında yer alan ve Bursa’ya yakın mesafede 

bulunan İznik olmuştur.  

 İznik, XIV. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bir çinicilik merkezi olarak ön 

plana çıkmaya başlamıştır. Şehir, Osmanlı İmparatorluğu’nun en önemli çini merkezi 

olarak, üstünlüğünü XIV. yüzyıldan XVIII. yüzyıla kadar korumuştur. İznik yanında 

Kütahya da XV. yüzyıldan itibaren bir çini ve seramik merkezi olarak varlık 

göstermiş, ancak hiçbir dönemde İznik çiniciliğinin teknik düzeyine erişememiştir.  

 İznik’in çinicilik konusunda gösterdiği gelişmede çeşitli faktörler rol 

oynamıştır. Bunlardan en önemlisi, ham madde teminindeki kolaylıktır. Çini 

yapımında4 kullanılan en önemli iki madde olan kil ve kuvars İznik çevresinden 

kolayca sağlanmaktaydı. Bunlardan kil, eski göl depolarına karşılık gelen 

taraçalardan ve Ömerli köyü civarındaki Neojen depolarının mostra verdiği 

kesimden elde edilirken, İznik çiniciliğine asıl ününü kazandıran kuvars ise, yine 

İznik Gölü çevresindeki taraçalardan ve İznik’in kuzeydoğusundaki andezit 

yataklarından elde edilmekteydi. Gerçekten, göl çevresindeki taraçaların çiniciliğin 

gelişmesinde önemli bir katkısı olmuştur. Taraça depolarından almış olduğumuz 

örneklerin laboratuar analizlerine tabi tutulması sonucunda, % 95 oranında silis 

içerdiği tespit edilmiştir. İznik çiniciliği de silis ağrılıklı bir hamur kullandığı için, bu 

ham madde çiniciliğin gelişmesine önemli bir katkıda bulunmuştur.  

 Çiniciliğin gelişme göstermesinde etkili olan bir diğer faktör, İznik’in Bursa ve 

İstanbul gibi Osmanlı Devletine idare merkezliği yapmış şehirlere yakın olmasıdır. 

                                                 
4 Çininin yapımı: Çini yapımında kullanılan temel maddelerden kil, yabancı maddelerden 
arındırılıp katışıksız hale getirilmek amacıyla suyla karıştırılır ve havuzda bekletilip süzülür. 
Böylece arı bir duruma getirilen kilin içine belli oranlarda kuvars (İznik çiniciliğinde bu oran % 
80-85’e kadar çıkar) ve bir miktar kireç katılarak yoğunlaştırılır. Elde edilen hamur kalıplara 
dökülerek levha biçimini alması sağlanır. (Seramik üretimi yapılacaksa, hamura şekil verme 
işi elle yapılır ve bundan sonraki süreçte aynı işlemler uygulanır.) Kalıptan çıkarılan levhanın 
ya da istenilen şekle sokulmuş olan seramiğin üstündeki pürüzler zımparalanıp, 
temizlendikten sonra bunlar fırınlara yerleştirilir ve fırının ağzı örülerek kapatılır. Pişirme ısısı 
amaca ve ulaşılmış teknolojiye göre değişir. Örneğin Anadolu Selçuklu dönemi çinileri 700-
800 °C’de, İznik çinileri ise 900-1260 °C’de fırınlanmıştır (Aslanapa vd, 1989:313). Fırın, 
söndükten sonra içindekilerin birden bire soğuyup çatlamaması için hemen açılmadan birkaç 
gün soğumaya bırakılır. Pişme işi bittikten sonra, silkme yöntemiyle çininin üzerine desen 
çizilir ve boyanır. Bundan sonra levha sırlama işlemine tabi tutularak üzeri bir tür camsı 
tabaka ile kaplanır. Boyanın korunması ve kalıcı olması için yapılan bu işlem, daldırma, 
fırçayla sürme ya da püskürtme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirilir. Çini tek renkli 
olacaksa, sırın içine çeşitli maden oksitleri eklenerek istenilen renk verilir. Sırlanan çini, sırın 
sertleşmesini sağlamak amacıyla yeniden fırınlanır. Kimi zaman çininin boyanmadan önce 
sırlanıp pişirildiği olur. Bu durumda boyama işlemi sırın üzerine uygulanır ve buna sırüstü 
tekniği adı verilir.    
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Bilindiği gibi, Osmanlı devleti döneminde imar faaliyetlerinin en fazla olduğu yer 

başkenttir. İznik, çiniciliğin başladığı dönemde başkent olan Bursa’ya ve bu sanatın 

asıl atılım gösterdiği zamanlarda başkent olan İstanbul’a yakın bir konumda 

bulunmaktadır. Bunun yanı sıra İznik’ten İstanbul’a gerek karayolu gerekse 

denizyoluyla kolay bir şekilde nakliyat yapılabilmekteydi. Dolayısıyle, saray 

tarafından özellikle başkentteki eserlerde kullanılmak üzere talep edilen çiniler, 

İznik’te üretilerek hem karayolu hem de denizyoluyla İstanbul’a ulaştırılmaktaydı.   

 İznik çiniciliğinin kısa sürede ileri seviyeye ulaşmasında rol oynayan bir 

başka unsur, önceki dönemlerde kurulmuş olan altyapının varlığıdır. Nitekim İznik, 

Bizans ve kısa süren Selçuklu dönemlerinde de seramik üretim merkezleri arasında 

yer almaktaydı. İznik’te yapılan kazı çalışmalarında Bizans dönemine ait seramiklere 

rastlanmış olması bu bakımdan dikkat çekicidir (Aslanapa,1988:386). Dolayısıyle 

önceki yıllarda edinilen deneyim, çiniciliğin bu sahada daha hızlı bir şekilde 

gelişmesinde etkili olmuştur. 

 İznik çiniciliğinin pazar kaygısının bulunmaması gelişmesinde kuşkusuz 

büyük bir rol oynamıştır. Yukarıda da ifade edildiği gibi, saray tarafından 

desteklenen ve üretiminin tamamına yakınını Sarayın talebi doğrultusunda 

gerçekleştiren İznik’te pazar bulma sorunu yaşanmadığı için, kalite kaygısı ön plana 

çıkmıştır. Oysa aynı dönemlerde bir diğer çinicilik merkezi olan Kütahya, saray 

tarafından İznik kadar altyapı ve desen desteği alamamaktaydı. Saray için sadece 

İznik’teki atölyelerin yetersiz kaldığı zamanlarda üretim yapan Kütahya, ürettiği 

çinileri esas olarak çevresine pazarlamaktaydı. Bu nedenle Kütahya çiniciliği teknik 

açıdan hiçbir dönemde İznik çiniciliği kadar gelişme gösterememiştir.  

 İznik’te çini süslemenin kullanıldığı ilk eser, yapımı 1349 yılında tamamlanan 

Sultan Orhan İmâret Camii’dir. Bu sahada gerçekleştirilen kazı çalışmaları 

sonucunda cami duvarlarının, yeşil ve firuze renkli altıgen çinilerle kaplı olduğu 

ortaya çıkmıştır (Aslanapa, 1965:17). 1378 yılında inşa edilmiş olan İznik Yeşil 

Camii ise adını minaresini kaplayan çinilerden almaktadır ve çağdaşları arasında en 

iyi çini örneklerini barındırmaktadır.  

 Genel kabule göre, İznik çiniciliğinin canlanması Sultan II. Murad dönemine 

rastlamaktadır (Altun ve Demirsar Arlı, 2004:238). Fatih Sultan Mehmed döneminde 

bir taraftan çinicilikle uğraşan sanatçıların saraya davet edilmesi ve korunması diğer 

taraftan da İstanbul’da büyük ölçekli yapıların inşaatına başlanması, çini sanatındaki 

gelişmeleri hız kazandırarak devam ettirmiştir.  
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 XV. yüzyıldan itibaren İznik çiniciliğine asıl ünü kazandıran teknoloji değişimi 

yaşanmıştır. Kil yoğunluklu hamur yerine kuvars oranının fazla olduğu, sert ve beyaz 

hamurun kullanılmaya başlanması bu değişikliğin esasını meydana getirmektedir. 

Bunun yanında daha yüksek ateşte pişirim de fırınlama teknolojisindeki değişmeyi 

işaret etmektedir (Altun ve Demirsar Arlı, 2004:239).  

 İznik çiniciliğindeki gelişme XVI. yüzyılda zirveye çıkmıştır. Bu dönemde 

devletin güçlü olması, sanatçıları desteklemesi ve başta İstanbul olmak üzere ülke 

genelinde devam eden imar faaliyetleri kapsamında, saray tarafından inşa edilen 

önemli yapıların süslemesinde çiniden yoğun bir şekilde faydalanılması, bu sanatı 

Anadolu’daki en ileri düzeyine ulaştırmıştır. Anıt eserlerin iç mekanlarında 

kullanılmak üzere saray tarafından sipariş edilen duvar çinilerinin deseni nakkaşbaşı 

gözetiminde, yine saraydaki nakkaşhanede çizdirilmekte; üretimi ise  çinicibaşının 

denetimindeki atölyelerin, bir arada ve koordinasyon halinde çalışmasıyla İznik’te 

gerçekleştirilmekteydi. Çinicibaşı İznik’te oturmaktaydı ve çinicilikle uğraşanlar lonca 

şeklinde teşkilatlanmışlardı. XVI. yüzyılda İznik’teki çini atölyelerinin sayısı yaklaşık 

300’ü bulmaktaydı. Atölye sayısının bu kadar fazla olması, o dönemde çiniciliğin 

İznik’in ekonomik hayatındaki yerini göstermesi bakımından dikkate değerdir. Çini 

üretimindeki artış ve kalitede ulaşılan yüksek düzey, bu ürünün batılılar tarafından 

da tanınmasını sağlamış ve XVI. yüzyılda çini ihracatı yapılır duruma gelinmiştir. Bu 

dönemde başta İngiltere ve İtalya olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesine çini 

ihracatı yapılmıştır (Raby,1989:268-269). İznik, çinicilikte ulaşmış olduğu bu ünden 

dolayı “Çinili İznik” adıyla anılır olmuş ve üretilen çiniler pek çok eseri süslemiştir. 

İznik çinisinin kullanıldığı eserlerin başlıcaları şunlarıdır (Öney,1976, 72-114): 

İznik: Sultan Orhan İmareti (1339), Yeşil Cami (1378); Eşrefzade Camii (1518) 

Bursa: Yeşil Cami (1419-1420), Yeşil Medrese, (1421-1422) Yeşil Türbe (1421-

1422), III. Murat Camii (1425), Şehzade Ahmet Türbesi (1429), Şehzade Cem Camii 

(1474), Şehzade Mahmut Camii (1506), Mustafa-i Cedit Türbesi (1552). 

 Edirne: Üç Şerefeli Cami (1448), Demirtaş Hamamı (15.yüzyıl başı), Selimiye Camii 

(1569-1576). 

İstanbul: Topkapı Sarayındaki Çinili Köşk (1472) ve sarayın çeşitli bölümleri, Sultan 

Selim Camii (1522), Şehzade Mehmet Türbesi (1548), Hadım Paşa Camii (1551),  

Süleymaniye Camii (1550-1557), Kara Ahmet Paşa Camii (1558), Rüstem Paşa 

Camii (1561), Kadırga Sokulu Mehmet Paşa Camii (1571), Piyale Mehmet Paşa 

Camii (1573), Azapkapı Camii (1577), Kılıç Ali Paşa Camii (1580), Zal Mahmut Paşa 
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Camii (1581), Üsküdar Eski Valide Camii (1583), Ahmet Ağa Camii (1585), Mesih 

Paşa Camii (1585), Yeni Cami (1597), Sultanahmet Camii (1617), Çinili Cami 

(1640); Şehzadeler Türbesi (1522), Yavuz Sultan Selim Türbesi (1523), Kanuni 

Sultan Süleyman Türbesi (1566), Rüstem Paşa Türbesi (1561), Ayasofya II.Selim 

Türbesi (1577), Sokullu Mehmet Paşa Türbesi (1579), Ayasofya III. Murad Türbesi 

(1594), Damat İbrahim Paşa Türbesi (1603).  

Amasya: Sultan II. Bayezıd Camii (1486).  

Şam: Süleymaniye Camii (1554-1560), Derviş Paşa Camii (1579), Sinaniye Camii 

(1586), Mustafa Paşa Zaviyesi (1563).  

Manisa:  Valide Sultan Camii (1522), Muradiye Camii (1585).  

Antalya: Kuyucu Murat Paşa Camii (1570-1571) 

Van:  Hacı Hüsrev Camii (1582). 

Diyarbakır:  Behram Paşa Camii (1572). 

Adana: Ramazanoğlu Camii (1513), Ramazanoğlu Türbesi ve Lahitleri 

(1510,1524,1552). 

 Bozüyük: Kasım Paşa Hamamı (1526).  

  XVII. yüzyıldan itibaren İznik çiniciliğinde bir gerileme baş göstermiştir. Bu 

gerilemenin meydana gelişi, tıpkı atılım devrinde olduğu gibi, doğrudan Sarayla 

ilgilidir. Nitekim, XVII. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğunun da gerilemeye başladığı 

döneme rastlamaktadır. Savaşlarla yıpranan imparatorluk, sanata önceki yüzyıldaki 

gibi ilgi gösterememiş ve çinicilikten desteğini çekmiştir. Bunun yanında, mimarlık 

faaliyetleri durma noktasına gelmiş ve mimariyi başlıca uygulama alanı olarak gören 

çinicilik de bu durumdan derin bir şekilde etkilenmiştir. (Dayıgil, 1993:435) Böylece 

XVI. yüzyıldan itibaren sönmeye başlayan çinicilikte kalite düşmüş, çini fırınları birer 

birer kapanmaya başlamıştır. 

 1648’de İznik’i ziyaret eden Evliya Çelebi, burada 9 adet çini atölyesinin 

bulunduğunu ve bu sayının I. Ahmed döneminde 300 civarında olduğunu belirtmiştir 

(Çelebi, 1986: 758). Böylece, XVII. yüzyılda İznik çiniciliğinin hızlı bir gerileme içine 

girdiği ve bir önceki yüzyılda halkın geçiminde büyük bir paya sahip olan bu 

faaliyetin önemini kaybettiği anlaşılmaktadır. Nitekim, çinicilikte yaşanan bu 

gerileme, İznik şehrinin XVII. yüzyıldan itibaren nüfus kaybederek sönükleşmesinde 

rol oynayan faktörlerden biri olmuştur. Temelde İznik çiniciliğiyle karakterize edilen 

Osmanlı çini sanatı, gerek üretim miktarı gerekse kalite bakımından XVII. yüzyıl 

boyunca gerilemeye devam etmiştir. Çiniciliği yeniden canlandırmak amacıyla 1716 
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yılında Tekfur Sarayı’nda çini atölyeleri açılmış ve İznik’teki çiniciler İstanbul’a 

çağrılmıştır. Böylece, İznik’te kalan az sayıdaki atölye de kapanmış ve çinicilik 

tamamen sönmüştür. İstanbul’daki bu atölyelerde İznik çinilerinin benzerleri 

yapılmış, ancak 25 yıl kadar süren bu deneme başarısızlıkla sonuçlanmıştır. 

 XVIII. yüzyılda İznik’teki çini atölyeleri faaliyetlerini tamamen sona erdirmiş 

olmalarına karşın, Kütahya çini imalatına hız vermiş ve çini sanatını yaşatan tek 

merkez olmuştur. (Bayartan, 2003:343) Fakat, Kütahya saray görkeminden uzak bir 

üretim gerçekleştirdiği için, İznik çiniciliğinin sahip olduğu teknik ve kalite  seviyesine 

hiçbir dönemde erişememiştir.  

 İznik’te 1964-1969 yılları arasında gerçekleştirilen birinci dönem kazılarında 

ve 1981 yılından başlayarak günümüzde de devam eden ikinci dönem kazılarında, 

çinicilikle ilgili olarak çeşitli bulgular ortaya konmuştur. Kazı çalışmaları sonucunda, 

çok sayıda fırın, fırın malzemesi ve çinicilikle ilgili diğer buluntular elde edilerek, 

Osmanlı dönemi İznik çini sanatının ana hatları ve teknik özellikleri tespit edilmiştir. 

İznik çinilerinin teknik açıdan üst düzeye ulaşması ve tüm dünyada tanınması, 

onların çok sağlam ve sert hamurlu altyapısı, saray nakkaşhanesinden gelen 

desenlerin başarıyla çinilere uygulanması ve kendinden kabarık parlak kırmızı 

rengin varlığı ile açıklanabilir. İznik çini atölyelerinin buluşu olan kabarık ve parlak 

mercan kırmızısı, 45 yıl kadar göründükten sonra, kullanımı 17. yüzyılın başlarında 

bir anda kesilmiştir. İznik çinilerinin ün kazanmasına büyük katkı sağlayan bu rengin 

bir anda kaybolması, ustasının ölümüne bağlandığı gibi (Aslanapa,1965:10), ilgili 

madenin tükenmesiyle de ilişkilendirilmektedir (Altun ve Demirsar Arlı, 2004:237). 

 Yaklaşık 300 yıldır ara verilen İznik çiniciliği 1980’li yılların sonuna doğru 

yeniden üretime geçmiş ve 1993 yılında kurulan İznik Eğitim Vakfı öncülüğünde 

yürütülen çalışmalarda çini üretimi ivme kazanmaya başlamıştır. Günümüz itibariyle 

İznik’te yaklaşık 30 tane çini üretim atölyesi bulunmaktadır. 

 Günümüzde İznik’te üretimi yapılan kapkacak türündeki çini mamuller 

genellikle İznik’teki dükkanlarda satışa sunulmaktadır. (Foto 59) Daha çok sipariş 

üzerine üretilen duvar çinileri ise ülkemizin çeşitli kesimlerinde süsleme unsuru 

olarak kullanılmaktadır. İznik’te son dönemde üretilmiş olan duvar çinilerin İstanbul 

metrosunun bazı istasyonlarında, çeşitli kamu binalarında, camilerde ve özel 

şirketlere ait binalarda başarıyla kullanılmıştır.     
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Foto 59: İznik’te kurulan pek çok yeni atölyede çini üretimi yapıldığı gibi, üretilen 

mamullerin bir bölümü buradaki çini dükkanlarında satışa sunulmaktadır. A: Çini 

üretiminin, sergilenmesinin ve satışının gerçekleştirildiği bir dükkan. B: Çinilerin 

pişirildiği fırın C: Pişirilmiş olan çiniye desen çizme işlemi D-E: Üretimi yapılan 

mamullerin sergilendiği ve satışının yapıldığı bölümler.  
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3.5. TURİZM 
 İznik Gölü Havzası, doğal çevre özellikleri ve tarihsel değerleriyle ülkemizin 

ender turistik sahalarından biri durumundadır. İnceleme alanımızda tarihsel ve 

kültürel turizm, sağlık turizmi, yayla turizmi ve sportif turizme (yamaç paraşütü,  

doğa yürüyüşü, yüzme, yelken, kürek ve sörf) imkan tanıyan çok çeşitli çekicilikler 

bulunmaktadır. (Şekil 73) Ancak havzadaki ekonomik faaliyetlerin genel durumuna 

göz atıldığında, turizm gelirlerinin istenilen düzeyde olmadığı ve mevcut turistik 

çekiciliklerin tam anlamıyla değerlendirilmediği anlaşılmaktadır.  

 İznik Depresyonu’nda turizme hizmet verebilecek unsurları doğal değerler ve 

tarihi eserler olmak üzere iki ana grup altında ele almak mümkündür. Araştırma 

sahamızın doğal değerleri arasındaki en ilgi çekici turistik unsur İznik Gölü’dür. 

Bilindiği üzere göller yüzme, sportif balıkçılık, yelken, kürek, sörf, kano gibi suya 

dayalı rekreasyonel faaliyetlere imkan tanımaktadırlar. Fakat göllerin turizm 

açısından asıl büyük çekiciliği, bitki örtüsü ve faunayı su ortamıyla birlikte sunmaları 

ve özellikle yaz aylarında kalabalıklaşan deniz kıyılarına göre daha sakin olmalarıdır 

(Doğaner, 2001:93). Bu bakımdan İznik Gölü, sakin ortamı ve çevresinin doğal 

güzellikleriyle, yukarıda ifade edilen suya dayalı pek çok turistik faaliyetin yanı sıra; 

yürüyüş, bisiklete binme, fotoğraf çekme, piknik ve kamping gibi faaliyetler için de 

elverişli koşulları sunmaktadır. Ancak, gölün sahip olduğu yüksek turizm 

potansiyelinin hemen hemen hiç değerlendirilmediği ve yüzme hariç diğer rekreatif 

unsurların faaliyete geçirilmediği görülmektedir.  

 İznik Gölü’nün bilhassa güney kıyıları, yüzme ve güneşlenmeye elverişli 

olduğundan yaz aylarında kurulan kampinglerle canlılık kazanmaktadır. Ancak, 

yüzme sezonunun Akdeniz ve Ege kıyılarına göre daha kısa sürmesi ve son 

zamanlarda gölde yaşanan kirlilikten dolayı bu faaliyet de sınırlı bir düzeyde 

kalmaktadır.  

 Bilindiği gibi dünya turizminde son yıllarda ekoturizm adı verilen bir faaliyet 

ön plana çıkmaya başlamıştır. Bozulmamış doğal ortamlarda bulunmak, bu 

sahalarda yaşayan insanlarla temas kurup, onların yaşayışları, kültürleri, beklentileri 

hakkında bilgi edinmek isteyen, gittiği yerlerde konfora ve lükse önem vermeyen, 

doğa sever insanların içinde yer aldığı ve zaman zaman soft turizm olarak 

adlandırılan bu yeni bir turizm akımı hızlı bir gelişim göstermektedir (Akova, 

2000:83). Gerek çevresiyle birlikte İznik Gölü’nün sunduğu olanaklar, gerekse 

araştırma sahamızdaki diğer doğal ve kültürel zenginlikler, bu faaliyetin sürdürülmesi 
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için elverişli koşulları sağlamaktadır. Fakat, göl çevresinde son on yılda tatil siteleri 

şeklinde bir yapılaşma baş göstermiştir ki, bu durum gölün çekiciliğini azaltmaktadır. 

Genelde iki veya üç katlı olan bu yapılar, kent yaşamının getirdiği aşırı kalabalık, 

gürültü gibi olumsuzluklardan uzaklaşarak, hafta sonu veya tatillerin 

değerlendirilmesi amacıyla artan iç turizm hareketinin sonucunda ortaya çıkmıştır.  

Araştırma sahamızın Bursa, İstanbul ve İzmit gibi büyük şehirlere yakın olması ve 

kolay ulaşılabilirliği, ikincil konut yapımı için tercih edilmesine sebep olmaktadır. 

Gölün özellikle güneydoğu, güney ve güneybatı kıyılarında ikincil konut sayısında 

önemli artışlar meydana gelmiştir. Bilindiği üzere göl kıyılarındaki yapılaşma, deniz 

kıyılarında olduğu gibi 3621 sayılı Kıyı Kanunu’yla1 kontrol edilmektedir. Bu kanuna 

göre sahil şeritlerinde inşa edilecek yapılar kıyı kenar çizgisine en fazla 50 metre 

yaklaşabilir. Yaklaşma mesafesi ve kıyı kenar çizgisi arasında kalan alanlar, ancak 

yaya yolu, çocuk bahçesi, gezme, dinlenme ve seyir yeri şeklinde kullanılmak üzere 

düzenlenebilir. Birinci şeridin bitiminden 50 m. genişliğindeki ikinci şeritte toplumun 

yararlanmasına açık, günlük turizm yapı ve tesisleri, taşıt yolları ve artıma tesisleri 

yapılabilir.  

 Diğer taraftan İznik Gölü’nün çevresindeki doğal değerlerin ve tarihsel 

dokunun korunması, gölün su ürünleri potansiyeli bakımından kontrol altında 

tutulması ve su kirliliğinin önlenmesi amacıyla, Bayındırlık Bakanlığı tarafından 

hazırlanan Çevre Düzeni Planı 11 Şubat 1990 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu 

planda İznik Gölü çevresindeki arazi kullanımını belirleyen özel koşullar 

bulunmaktadır. Söz konusu plana göre, kıyıdan itibaren 300 m. genişlikteki şerit 

“mutlak koruma alanı” olarak belirlenmiş ve bu alan içinde mevcut yapıların 

kanalizasyon sistemlerinin iyileştirilmesine yönelik teknik tesisler dışında hiçbir yapı 

inşa edilemeyeceği karara bağlanmıştır. Mutlak koruma alanı sınırından itibaren 700 

m. genişlikteki şerit “kısa mesafeli koruma alanı” olmuştur. Bu şeritte mevcut 

yapıların korunması, yeni konut ve sanayi tesislerin yapılmaması kararlaştırılmıştır. 

Kısa mesafeli koruma alanı sınırından itibaren 1 km. genişlikteki bölge ise “orta 

mesafeli koruma alanı” olarak tanımlanmış ve bu alanda kirletici nitelik taşıyan sıvı, 

gaz ve katı atıklar üreten yeni sanayi tesisleri kurulması yasaklanmıştır. Konut 

yapımına, ancak parsel büyüklüğünün % 5’ini geçmemesi ve yapı yüksekliğinin 6.5 

m.’yi aşmaması koşuluyla müsaade edileceği belirtilmiştir. Ancak gölün özellikle 

İznik şehrinin güneydoğusunda kalan kıyı kesiminde, yukarıdaki plan doğrultusunda 
                                                 
1 RESMİ GAZETE: Kıyı kanunu, 1.12.1984, Resmi Gazete/8592  Kıyı kanunu, 17.4.1990 gün 
Resmi Gazete/20495 
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bir kullanımın söz konusu olmadığı görülmektedir. Bu kesimde gerek ikincil konutlar 

gerekse yıl boyu kullanılan konutlar, kıyı çizgisinden itibaren 50 m. mesafeye kadar 

sokulmaktadırlar. Dolayısıyle, göl çevresindeki mutlak koruma alanlarının yer yer 

yapılaşmaya maruz kaldığı anlaşılmaktadır.  

  İznik Gölü havzasındaki bir diğer önemli turist çekim alanı Sansarak 

Kanyonu’dur. (Foto 60) İznik şehrinin yaklaşık 18 km. kuzeydoğusunda yer alan bu 

morfolojik ünite, litolojik özelliklerin eseridir. Zira, kanyonun bulunduğu sahada 

Paleozoik kalkerler geniş alanlarda mostra vermektedir. Geçirimli bir kayaç olan 

kalkerin bu özelliğine bağlı olarak, yüzeysel akış ve yana doğru aşındırma önemsiz 

kalmış buna karşın derine doğru aşındırma ön plana geçmiştir. Böylece kanyon 

karakteri gösteren bir karstik vadi oluşmuştur. KD-GB yönlü bir uzanım gösteren bu 

kanyonun derinliği yaklaşık 200 m., uzunluğu 8 km., genişliği ise 50-60 m. 

civarındadır. Vadinin yukarı bölümüyle aşağı bölümü arasında yaklaşık 210 m.’lik 

yükselti farkı bulunmaktadır. Akarsuyun aşındırma etkisi sonucunda vadi tabanında 

küçük göllenmeli dev kazanları, şelaleler meydana geldiği gibi, kireçtaşlarının yüzey 

suları tarafından eritilmesi soncunda hem vadi yamaçlarında hem de dere yatağının 

kenar kesimlerinde lapyalar ve mikrokarstik şekiller gelişmiştir. Yamaçları dik ve 

taban kısmı engebeli olan kanyon, zor şartlarda doğa yürüyüşü (trekking) yapmak 

isteyenler tarafından özellikle tercih edilmektedir. Kayın, kızılçam, meşe,  fındık, 

söğüt, kızılcık ve kestane gibi türleri barındıran Sansarak karsitk kanyonu ağaç 

çeşitleri bakımından da oldukça zengindir. İstanbul’a, günübirlik turlanın 

düzenlenebilmesine olanak sağlayacak kadar yakın olmasından dolayı Sansarak 

Kanyonu’nun çekiciliği bir kat daha artmaktadır. Bu sahaya profesyonel rehberler 

eşliğinde gruplar halinde yapılan turlar, bölge turizmine canlılık kazandırmaktadır. 

Kanyona yaklaşık 3 km. uzaklıkta yer alan Sansarak köyü, düzenlen turlar nedeniyle 

ekonomik getiri elde etmeye başlamıştır. Özellikle yaz aylarında kanyonu görmek 

veya yürüyüşe katılmak amacıyla buraya gelenler, yaptıkları alışverişle köyde 

yaşayanlar için bir gelir kaynağı yaratmaktadırlar. Sansarak köyü organik tarım 

yöntemleri kullanılarak yetiştirilen ürünlerle son yıllarda tanınmaya başlamıştır. 

Köyde yetiştiriciliği yapılan çilek, fasulye ve domates gibi tarımsal ürünlerle yumurta 

ve peynir gibi hayvansal ürünler, turlara katılanlar aracılığıyla ticarete konu olmakta 

ve köylülere ekonomik katkı sağlamaktadır. 
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Foto 60 A: Derinliği 200 m.’yi aşan Sansarak Kanyonu, doğa yürüyüşü (trekking) bakımından zorluk derecesi yüksek sahalar 

arasında yer almaktadır. B: Karstik sahada açılmış olan boğaz boyunca turizm açısından ayrı bir çekicilik yaratan çeşitli 

boyutlarda şelale ve devkazanları yer almaktadır. 
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 Araştırma sahamızda turistik kullanıma açılabilecek bir diğer doğal varlık da 

Gürle Dağı’dır. Bu dağın üzerinde yer alan ve İznik Depresyonu’nun en yüksek 

noktası durumunda olan Gürle T. (1282 m.) önemli bir manzara seyir alanıdır. Söz 

konusu noktadan, başta İznik gölü ve çevresi olmak üzere, Gemlik Körfezi kıyıları, 

İzmit Körfezi kuzey kıyılarının bir bölümü izlenebilmektedir. Bunun yanı sıra yüksek 

eğim değerlerinin görüldüğü Gürle Dağı’nın kuzey yamacı, yamaç paraşütü 

açısından da elverişli şartlar sunmaktadır. (Foto 61) 

 
Foto 61: Yükseltisinden dolayı çevresine göre hakim noktada bulunan Gürle Dağı, 

manzara seyir alanı olarak değerlendirilebileceği gibi (A), yamaç paraşütü yapmak 

isteyenleri de kendine çekmektedir (B). 
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 Tektonik bakımdan aktif bir saha olan İznik Gölü Havzası’nda, doğal 

imkanların turizmde değerlendirilmesinde termal kaynakların ayrı bir yeri vardır. 

Gölün kuzeyindeki fay hattı üzerinde bulunan Keramet Ilıcası araştırma sahamızdaki 

başlıca termal kaynak durumundadır. (Foto 62) İnsanların sürekli yaşadıkları 

mekanlar dışına, sağlık nedenleriyle yaptıkları seyahatleri kapsayan kaplıca 

turizmini diğer turizm faaliyetlerinden ayıran en önemli unsur, uzun süreli 

konaklamayı gerektirmesidir. Konaklama tesisin bulunması durumunda, tedavi 

süresine bağlı olarak, termal kaynaklarda iki-üç hafta kalınabilmektedir. Ancak 

araştırma sahamızdaki termal kaynakta böyle bir tesis mevcut olmadığı için, uzun 

süreli konaklama söz konusu değildir  ve  ılıca sadece yakın çevresine  günübirlik  

olarak  hizmet vermektedir. Bu termal kaynak, konaklama ve diğer tesislerin 

kurulmasıyla önemli bir turistik değer durumuna gelecektir. 

 Dereköy’ün kuzeydoğusunda yer alan travertenler oluşturdukları görsel 

güzellikten dolayı doğa turizmi kapsamında değerlendirilebilecek unsurlardan biridir. 

(Foto 64) Daha kuzeydeki Paleozoik kalkerlerin aflöre ettiği sahalarda yeraltına 

sızan suların, tekrar yüzeye çıktığı kesimlerde meydana gelmiş olan travertenlerin 

gelişimleri, kış döneminde devam ederken, yaz döneminde burayı besleyen suların 

azalmasıyla kesintiye uğramaktadır. Oluşumları itibariyle ve görsel bakımından 

dikkat çekici güzelliğe sahip olan bu travertenler tanıtım eksikliğinden dolayı henüz 

yeteri kadar ilgi görmemektedir. 

 İznik Gölü Havzasında turizm açısından değer taşıyan bir diğer unsur da anıt 

ağaçlardır. Araştırma sahamızdaki anıt ağaçların en tanınmışı, İznik şehrinin 

kuzeydoğusunda yer alan ve gövdesinin çevresi yaklaşık 20 m. olan Topkapı 

çınarıdır. Çınarın yakınındaki surlarda bulunan tali kapıya “Topkapı” denmesinden 

dolayı, çınar bu adı almıştır. Yaklaşık 550 yıllık bir geçmişe sahip olan çınarın gövde 

kısmı tamamen çürümüş ve içi boşalmıştır. Bugün binalar arasında kalan ve 

çevresinde herhangi bir düzenleme yapılmamış olan çınarın dalları, yakınındaki 

evlerin çatılarına zarar verdiği gerekçesiyle kesilmiştir. Böylece ağacın yaprakları 

yeteri kadar gelişemeden dökülmekte ve bazı dalları kurumaktadır. 

 Çalışma sahamızdaki anıt ağaçlardan Hespekli çınarı ise, İznik-Elbeyli 

arasında, Hipojeye ayrılan kısımda yer alır ve etrafındaki su kaynaklarından dolayı 

iyi bir gelişim göstermiştir. Gövdesinin çevresi yaklaşık 18 m. olan 450 yıllık bu doğa 

anıtı, havzadaki çınarlar içinde en iyi durumda bulunanlardan biridir. (Foto 65) 
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Foto 62: Keramet ılıcası sağlık turizmi açısından büyük bir potansiyel taşımasına 

karşın, konaklama tesislerinin bulunmamasından dolayı sadece yakın çevresine 

hizmet verebilmektedir.  

 
Foto 63: Keramet ılıcasından çıkan sular, İznik-Orhangazi yolunun yapımı sırasında 

yarılmış olan travertenler üzerinde çağlayanlar meydana getirmektedir. (Keramet 

Ilıcası’nın güneyi)    
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Foto 64: Dereköy’ün kuzeybatısında yüzeye çıkan yeraltı sularının meydana 

getirdiği travertenler araştırma sahamızın  turizm değerleri arasında yer almaktadır.  

 
Foto 65: Hespekli çınarı, 450 yıllık tarihsel geçmişine karşın, kuzeyindeki su 

kaynaklarıyla beslenmesinden dolayı oldukça iyi durumda bulunmaktadır.  
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  Sahip olduğu doğal çekicilikler yanında, araştırma sahamızın asıl turizm 

potansiyelini tarihi eserler meydana getirmektedir. Coğrafi konumu ve doğal 

özelliklerinden dolayı yerleşme tarihi Neolitik Çağa kadar dayanan İznik 

Depresyonu’nda birçok dönemin izlerini görmek mümkündür. Araştırma sahamızın 

yerleşme tarihi, ilgili bölümde ayrıntılı olarak ele alındığından burada sadece turizm 

açısından önem taşıyan  unsurlar üzerinde durulacaktır. 

 İznik Depresyonu’ndaki en eski tarihsel kalıntıları höyükler meydana 

getirmektedir. (Şekil 73) Ancak araştırma sahamızın batı kesimindeki Ilıpınar 

Höyüğü hariç, bu eski yerleşmeler (Yüğücek, Çakırca, Çiçekli, Karadin, Hacılartepe 

ve Tepecik höyükleri) henüz detaylı kazı çalışmalarına tabi tutulmadığından, turizme 

hizmet verebilecek durumda değildirler. Gerekli çalışmaların yapılmasıyla, hem 

araştırma sahamızın yerleşme tarihi konusunda daha net bilgilere ulaşılacak hem de 

ortaya çıkarılan eserler turizmde değerlendirilebilecektir.   

 Turizme konu olabilecek en önemli kalıntılar araştırma sahamızın doğu 

kesiminde, özellikle İznik şehri ve çevresinde yer almaktadır. (Şekil 74) Gerçekten 

de, 2300 yılı aşan tarihsel geçmişiyle bir açık hava müzesi özelliği taşıyan İznik’te 

Helenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait pek çok tarihi eser 

bulunmaktadır.  

 
Helenistik ve Roma Dönemi 
 Helenistik ve Roma döneminden günümüze ulaşan tarihi eserlerin en dikkat 

çekici olanı şehrin çevresindeki surlardır. (Foto 66 C) Ovada kurulmuş olan İznik 

şehrinin savunmasında surlar büyük bir rol oynamıştır. Strabon’un belirttiğine göre 

surların yapımı, Roma devrinden daha eskiye yani Helenistik döneme kadar 

dayanmaktadır (Strabon,2000:60). Ancak, surlar üzerinde Helenistik döneme ait 

herhangi bir kalıntı günümüze ulaşmamıştır. Bugün ayakta kalan surlar Roma 

döneminde inşa edilmiş ve sonraki devirlerde birçok kez onarım görerek günümüze 

kadar varlığını korumuştur.   

 Günümüzde surların bazı bölümleri yıkılmış olmasına karşın, büyük kısmı 

ayaktadır. Ancak surların çevresindeki hendekler tamamen dolmuştur. Surlarda 

bulunan dört ana kapıdan Göl Kapı tamamen, Yenişehir Kapı kısmen yıkılmışken, 

İstanbul ve Lefke kapıları nispeten iyi durumdadırlar. Bizans ve Osmanlı 

dönemlerinde onarım geçiren surların çeşitli kesimlerinde ve bilhassa kapılarında, 

Roma tiyatrosundan alınan taşların kullanıldığı görülmektedir. (Foto 66 D-E) 

Geçmişte İznik şehrini çevresine bağlayan yollar bu kapılardan geçmekteydiler. 
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Ancak, günümüzde kapılar alçak kaldığı için yüksek araçların geçmesine imkan 

tanımamamaktadırlar. Bu yüzden İstanbul ve Lefke kapılarında olduğu gibi, kapıların 

yakınında açılan yeni geçiş noktaları izlenerek sur içine giriş çıkış yapılmaktadır. 

 Helenistik dönemden kalan eserlerden biri olan Berberkaya mezar odası 

M.Ö. II. yüzyılda inşa edilmiştir (Yalman,2000:53). İznik şehrinin doğusunda, tek 

parça bir kaya kütlesinden oyularak yapılmış olan bu mezar odası, günümüzde 

tamamen parçalanmış haldedir ve turistik çekiciliğini büyük ölçüde kaybetmiştir. 

(Foto: 66 A)    

 İznik şehrindeki Roma Tiyatrosu araştırma sahamızdaki önemli tarihi 

eserlerden biridir. Şehrin güneybatısında yer alan ve yapımı uzun bir süre devam 

eden tiyatro, Roma İmparatoru Trajanus (M.S. 98-117) devrinde inşa edilmiştir 

(Yalman,1991:377). Zamanla tahrip olarak ve işlevini yitiren tiyatrodan alınan kesme 

taşlar, Bizans döneminden itibaren, surların güçlendirilmesi ve yükseltilmesi başta 

olmak üzere, şehirdeki pek çok eserin yapımında ve onarımında kullanılmıştır. 15 

bin izleyici kapasitesi bulunan tiyatro büyük ölçüde yıkılmış durumdadır. Tiyatroda 

1980 yılından itibaren Bedri Yalman başkanlığındaki bir ekip tarafından kazı 

çalışmaları yapılmaktadır. (Foto 66 F)  

 Araştırma sahamızda Roma döneminden kalan eserlerden obelisk ise İznik 

şehrinin yaklaşık 8 km. kuzeybatısında, antik nekropol alanında, aynı zamanda 

Roma dönemindeki İznik-İzmit karayolunun geçtiği bir noktada yer almaktadır.  M.S. 

I. ya da II. yüzyılda yapılmış olan bu anıt “Beştaş” veya “Nişantaşı” adıyla da 

anılmaktadır (Yalman,2000:90). Yaklaşık 12  metre  yüksekliğindeki  obeliks,  demir 

bağlantılı kare şeklindeki kaide üzerine oturtulmuş olan beş adet üç köşeli 

mermerden oluşmaktadır. Bugün meyve bahçeleri arasında kalmış olan anıtın çevre 

düzenlemesi yapılmamış olduğundan, turizmde gereken ilgiyi görmemektedir.

 Roma döneminden kalma bir diğer eser olan Merdivenli Kaya İznik şehrinin 

yaklaşık 6 km. kuzeybatısında, İznik-Elbeyli karayolunun doğusunda bulunmaktadır. 

(Foto 67 F)  Merdivenli kayadan Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinde, cenaze 

törenlerinin yapıldığı sahaya çıkılmaktaydı (Yalman,2000:94). İznik şehrinin 

nekropolü içinde yer alan söz konusu merdivenler, burada yüzeyleyen koyu gri renkli 

Paleozoik mermerlerin işlenmesiyle meydana getirilmiştir. Günümüze kadar 

bozulmadan gelmiş olan merdivenli kaya İznik çevresindeki önemli turistik 

değerlerden biridir.       



 373

 
Foto 66: Abdulvahap Sancaktar Türbesine giden yol üzerinde, tek parça bloktan ev 

şeklinde yapılmış ve 1950’li yıllarda dinamitle parçalanmış olan Berberkaya Mezar 

odası, günümüzde restore edilmeyi beklemektedir. B: Roma döneminden itibaren 

İznik’e kuzeydoğu kesimden su getiren su kemeri C: Bir ova şehri olan İznik’in 

çevresindeki surlar, kentin savunulmasında önemli bir işleve sahip bulunmaktaydı. 

Çeşitli devirlerde onarım gören bu surların büyük bölümü halen ayaktadır. D: 
Surlarda yer alan dört ana kapıdan doğudaki Lefke Kapı, şehri Anadolu’ya bağlayan 

yolların geçiş noktasını meydana getirmekteydi. E: Surlardaki diğer kapılar gibi, 

çeşitli dönemlerde Roma tiyatrosundan alınan taşların kullanılmasıyla onarım 

geçirmiş olan İstanbul Kapı. F: 1980 yılından itibaren yapılan kazı çalışmalarıyla, bir 

bölümü ortaya çıkarılmış olan Roma Tiyatrosu. 
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 Araştırma sahamızda turizmde değerlendirilebilecek eserler arasında tarihi 

köprüleri de saymak gerekir. Roma döneminde çok büyük bir öneme sahip olan ve 

İstanbul’u Anadolu’ya bağlayan yol güzergahları üzerinde bulunan İznik şehrinin 

çevresinde, Roma dönemine ait iki köprü bulunmaktadır. Bu köprülerden ilki Karasu 

Köprüsü’dür. (Foto 67 D) Bizans ve Osmanlı dönemlerinde de kullanılmış olan ve 

birkaç defa onarıldığı anlaşılan bu köprünün üzerinden 1950’li yıllara kadar Çakırca-

İznik yolu geçmekteydi. Karasu’yu aşmak için inşa edilmiş olan köprünün, sözü 

edilen akarsuya göre bugünkü konumu dikkat çekicidir. Zira köprü, güncel dere 

yatağının yaklaşık 15 m. daha doğusunda bulunmaktadır. Daha önce de ifade 

edildiği üzere Karasu Deresi eğim değerleri çok düşük olan bir ovada akış 

göstermektedir. Bu nedenle sık sık yatak değiştirmekte ve zaman zaman taşkınlara 

yol açmaktadır. Taşkınların önüne geçmek amacıyla akarsuyun yatağı 1967 

yılındaki taşkından sonra ıslah edilmiş ve dolayısıyle söz konusu köprü güncel 

yatağın uzağında kalmıştır.   

 Roma döneminden kalma ikinci köprü, Çakırca-İznik yolunun yaklaşık 100 m. 

kuzeyinde yer almaktadır. Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde İznik-İzmit yolu 

üzerinde bulunan ve günümüzde altından veya yakınından herhangi bir akarsuyun 

geçmediği köprü “kuru köprü” adıyla bilinmektedir. Mermer kullanılarak yapılmış olan 

bu köprü, ortadaki gözü daha büyük olmak üzere üç gözden oluşmaktadır. (Foto 67 

E) Günümüzde kullanılmayan köprü, özellikle kuzey kesimindeki taşlarının 

sökülmesiyle büyük ölçüde tahrip olmuştur. 

 İznik’in kuzeyinde ve kuzeybatısında Roma döneminden beri işletilmekte 

olan çok sayıda taş ocağı bulunmaktadır. Paleozoik mermerlerin mostra verdiği 

sahalarda açılmış olan bu ocaklar, başta Roma tiyatrosu olmak üzere İznik’te 

yapılan pek çok anıtsal eserin inşası sırasında, taş temin etmek amacıyla 

kullanılmıştır. Söz konusu ocaklarından en dikkat çekici olanları Deliktaş, Sarıkaya, 

İnikli ve Ömerli taş ocaklarıdır. Bunlardan Deliktaş ve Ömerli taş ocakları 

günümüzde de zaman zaman kullanılmaktadır.  

 Roma döneminden kalma eserlerden olan ve İznik şehrine içme suyu getiren 

kanalların bir kısmı günümüze kadar ulaşmıştır. İmparator Hadrian zamanında (M.S. 

117-138) yaptırılan ve Dereköy civarından getirilen suyun kente nakledilmesinde 

kullanılan bu kanalın, Havuzbaşı mevkiiyle Lefke Kapı arasında kalan kısmı bugün 

de ayaktadır. (Foto 66 B) 
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Bizans Dönemi 
 Bizans döneminden kalma en önemli eser hiç kuşkusuz Ayasofya Kilisesidir.  

Bu yapının M.S. IV. yüzyıl ile VIII. yüzyıl arasında inşa edildiği belirtilmektedir 

(Yalman,2000:110). İznik şehrinin tam merkezinde yer alan ve bazilika tarzında inşa 

edilen Ayasofya, 7. Ekümenik Konsüle ev sahipliği yapmasından dolayı Hıristiyanlık 

dünyası açısından büyük bir önem taşımaktadır. 1331 yılında İznik’in Osmanlıların 

eline geçmesiyle camiye çevrilen bu eser, Kanuni Sultan Süleyman döneminde 

Mimar Sinan tarafından onarılmıştır. Sonraki yıllarda uzun süre bakımsız kalan ve 

yıkık durumda olan Ayasofya’nın içindeki kalın toprak tabakası 1953 yılında 

temizlenmiş ve zemin kısmında ortaya çıkan renkli döşeme mozaikleri camekanla 

koruma altına alınmıştır. (Foto 67 B) 

 Kilisenin tabanı, çevresine göre yaklaşık 3 metre daha alçakta 

bulunmaktadır. Bunun temel sebebi kilise çevresinin özellikle yol dolgularından 

dolayı yükselmiş olmasıdır. Ayrıca kilise tabanın zamanla çökmesi de bu durumun 

ortaya çıkışında rol oynamıştır.   

 Günümüzde müze olarak kullanılan Ayasofya’nın çevre düzenlemesi kısmen 

yapılmıştır. (Foto 67 A) Ancak, orijinaliyle uyumlu olmayan ve yetersiz bir 

restorasyon geçirmiş olan eser, bakımsız bir haldedir. Bu yapı aslına uygun bir 

biçimde restore edilerek iyi bir tanıtımının yapılması halinde, inanç turizmi açısından 

büyük bir değer haline gelecektir.   

 Bizans sanatının İznik’teki en önemli eserlerinden biri sayılan Koimesis 

Kilisesi ise VIII. yüzyılda inşa edilmiştir (Yalman,2000:112). Kurtuluş Savaşı 

sırasında yıkılan kilisenin yalnızca temeli ve duvarlarına ait küçük parçalar 

günümüze kadar gelebilmiştir. Bugün meskenler arasında kalmış olan kilise 

kalıntısının etrafı duvar ve demir parmaklıklarla çevrilmiştir. Kilisenin bulunduğu 

sahada herhangi bir çevre düzenlemesi mevcut değildir.  

 Bizans döneminde inşa edilen bir diğer eser olan Hagios Tryphonos 

Kilisesi’nin sadece bazı duvar kalıntıları günümüze ulaşmıştır. Herhangi bir koruma 

önleminin alınmadığı ve çevre düzenlemesinin yapılmadığı bu kilise kalıntısı 

konutlar arasında kalmıştır. 

 Ayasofya dışındaki kilise kalıntılarının iç kısımlarının temizliği ve çevre 

düzenlemesi yapılmadığından, mevcut halleriyle turizme hizmet vermeleri mümkün 

görünmemektedir. İnanç turizmi bakımından büyük bir değer taşıyan bu eserler, 

özenli bir temizleme işlemine tabi tutularak ve çevre düzenlemeleri yapılarak 

turizmin hizmetine sunulabilir. 
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Foto 67 A: İznik’teki en tanınmış Bizans yapısı olan Ayasofya Kilisesi, Hıristiyanlık 

dünyası açısından büyük bir önem arzeder. Kısmi bir onarım geçirmiş olan bu yapı, 

aslına uygun olarak restore edilerek tanıtımı yapıldığı taktirde, özellikle yabancı 

turistlerin ilgisini çekecektir. B: Etrafı camekanla çevrilerek koruma altına alınmış 

olan Ayasofya’nın girişindeki taban mozaiği. C: Bizans dönemi yapılarından olan ve 

herhangi bir kazı ya da onarımın yapılmadığı Hagios Tryphonos Kilisesi’nin yalnızca 

duvar kalıntıları ayaktadır. D: İznik’i İstanbul’a bağlayan yol üzerinde Roma 

döneminde inşa edilmiş olan Karasu Köprüsü. E: Bugünkü İznik-Çakırca yolunun 

yaklaşık 200 m. kuzeyindeki Kurudere Köprüsü. Günümüzde bu köprülerin ikisi de 

kullanılmamaktadır ve bazı kesimlerinden taşların sökülmesiyle hasar görmüşlerdir. 

F: Elbeyli köyü güneyinde, Paleozoik mermerlerin mostra verdiği bir sahada 

anakayanın işlenmesiyle yapılmış olan merdivenli kaya. 
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 Bizans döneminden kalma bir diğer tarihi eser, M.S. VI. yüzyılda inşa edilmiş 

olan Böcek Ayazmasıdır (Yalman,2000:120). Koimesis Kilisesi’nin yaklaşık 50 m. 

doğusunda, bir bahçe içinde yer alan ayazmanın girişi zeminden 3 m. aşağıdadır. 

En iyi korunmuş Bizans yapılarından biri olan ayazmanın tavanı ve giriş kısmındaki 

duvarları onarım görmüştür. Ayazmaya giriş çıkışlar aynı zamanda koruma amaçlı 

demir parmaklılıklardan oluşan bir kapıyla yapılmaktadır. Konut alanları içinde kalan 

bu eserin çevresinde herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.  

 M.S. IV. yüzyılda inşa edilen Senato Sarayı ise, göl kıyısında bugünkü 

İnciraltı mevkiinde yer almaktadır. Hıristiyanlık tarihindeki ilk ekümenik konsil 325 

yılında burada yapılmıştır. Büyük ölçüde ortadan kalkmış olan yapının sadece bir 

duvarına parçaları günümüze ulaşmıştır. Bu sarayın temel kısmı ise gölün içine 

doğru devam etmektedir. Alüvyal dolgu sahasında yer alan sarayın taban kısmı 

zamanla çökerek, göl seviyesinin altına inmiştir. Bunun yanı sıra göl suyu 

seviyesinde meydana gelen yükselmeler de bu durumda etkili olmuştur.   

  Bizans Döneminden kalma bir diğer eser olan ve Elbeyli köyünün güneyinde 

yer alan Hespekli mezar odası M.S. IV. yüzyılda inşa edilmiştir (Yalman,2000:121). 

Mimari yapısının sadeliğine karşın, son derece kaliteli freskleri bulunan bu yapının 

çevresi beton ve demir parmaklıklarla korumaya alınmıştır. Hespekli mezar odası 

gerekli çalışmaların yapılmasıyla önemli bir turizm değeri haline getirilebilir. 

 

Osmanlı Dönemi  
 Araştırma sahamız Osmanlı Dönemi yapıları bakımından oldukça zengindir. 

Tamamı İznik şehrinde bulunan bu eserler arasında camiler, türbeler ve hamamlar 

başlıca yeri tutmaktadır. Ayrıca han, imaret ve medrese gibi yapılardan da 

günümüze ulaşanları bulunmaktadır.  

Camiler 
Yeşil Cami: Erken Osmanlı mimarisi örneklerindendir. (Foto 68 A) Yapımına 1378 

yılında başlanan bu cami 1392 yılında tamamlanmıştır. Minare gövdesindeki sırlı 

tuğla ve turkuaz renkli çini süslemeleriyle, Osmanlı döneminin ilk çinili yapısı özelliği 

taşır. Cami adını minaresini süsleyen çinilerden almaktadır. (Foto 68 B) Kurtuluş 

Savaşı sırasında tahribata uğrayan cami, 1956-1969 yılları arasında onarım 

geçirmiştir. Çevre düzenlemesi de yapılmış olan Yeşil Cami, günümüzde İznik’in en 

önemli turizm değerlerinden biri durumundadır. 
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Foto 68 A: İznik’te Osmanlı Dönemine ait en önemli eser olan Yeşil Cami, çevre 

düzenlemesiyle turizmde değerlendirilebilecek yapılara örnek oluşturmaktadır. B: 
Yeşil Cami’ye adını veren ve çini süslemenin etkin bir şekilde kullanıldığı minare bu 

bakımdan Osmanlı çini sanatının ilk örnekleri arasındadır. C: Oldukça bakımsız ve 

tamamen yıkık durumda bulunan Şeyh Kutbeddin Camii’nden günümüze sadece, 

etrafı demir çemberlerle sarılarak yıkılması engellenmiş olan minaresinin bir kısmı 

ulaşmıştır. D: Çarşı mescidi olarak da bilinen ve günümüzde cami olarak kullanılan 

Hacı Özbek (Mescidi) Camii, İznik’te çevre düzenlemesi yapılmış az sayıdaki 

eserlerden biridir. 
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Mahmut Çelebi Camii: II. Murad döneminde, Çandarlı İbrahim Paşa’nın oğlu Vezir 

Mahmut Çelebi tarafından, 1442 yılında  inşa ettirilmiştir. Atatürk caddesi üzerinde 

bulunan bu cami restore edildikten sonra günümüzde de kullanılmaktadır.  

Şeyh Kutbeddin Camii: Nilüfer Hatun İmareti’nin karşısında yer alan ve XV. yüzyılda 

inşa edilen bu cami tamamen yıkık durumdadır. Önü bir duvarla kapatılmış olan 

caminin sadece minaresinin bir bölümü ayaktadır ve bu minare demir çemberlerle 

sarılarak koruma altına alınmıştır. (Foto 68 C) Oldukça bakımsız ve hasar görmeye 

açık bir durumda olan cami, restore edilerek yakınındaki Yeşil Cami ve Nilüfer Hatun 

İmaretini  de kapsayacak şekilde bir çevre düzenlemesine tabi tutulmalıdır.  

Hacı Özbek Camii (Mescidi): Çarşı mescidi olarak da anılır. 1333-1334 yıllarında 

inşa edilmiş, 1959 yılında onarım geçirmiştir. Günümüzde cami olarak kullanılan bu 

eser, İznik’te çevre düzenlemesi yapılmış ender yapılardan biridir. (Foto 68 D)  

Eşref Rumi Camii: Hacı Özbek Mescidinin yaklaşık 30 m. kuzeybatısında bulunan 

Eşref Rumi Camii, Kurtuluş Savaşı sırasında tamamen yıkılmış olduğundan, 1950 

yılında aslına uygun boyutlarında yeninden yapılmıştır. Eski camiye ait minarenin 

külah bölümü yıkılmış olmasına karşın, gövde kısmı çemberlerle sağlamlaştırılmıştır.  

Yakup Çelebi Camii: İznik’te ayakta kalan önemli eserlerden biri olan Yakup Çelebi 

Camii, XV. yüzyılda, Çandarlı Hayreddin Paşa’nın torunu tarafından yaptırılmıştır 

(Eyice: 1988:38). Mimari özellikleri açısından Yeşil Cami’ye benzerlik gösteren bu 

eser günümüzde de cami olarak kullanılmaktadır. 

 

Türbeler 
 Araştırma sahamızdaki türbeler arasında turizm açısından en iyi durumda 

bulunanı Çandarlı Hayrettin Paşa Türbesi’dir. Bu türbe 1379 yılında yapılmış olup 

Lefke Kapı’nın yaklaşık 200 m. kuzeyinde yer almaktadır. Kubbeli iki mekandan 

oluşan bu yapı Yunan işgali sırasında zarar görmüş ve 1928 yılında onarılmıştır. 

Çandarlı Hayrettin Paşa Türbesi şehir mezarlığı içinde bulunduğu için şehirdeki 

diğer türbelere göre daha iyi korunmuştur ve özellikle yerli turistler tarafından ziyaret 

edilmektedir. (Foto 69 D) 

 Yenişehir Kapı dışında İznik’i Gemlik’e bağlayan yolun güneyinde yer alan 

Kırgızlar Türbesi’yle, Lefke Kapının dışında eski su yolunun doğusundaki meyve 

bahçeleri arasında yer alan Sarı Saltuk Türbeleri de nispeten iyi durumda 

bulunmaktadırlar. Bunlardan Kırgızlar Türbesi,  Orhan Gazi  döneminde inşa edilmiş 
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Foto 69 A: Demir konstrüksüyonla koruma altına alınmış olan ve büyük kısmı yıkık durumda bulunan İsmail Bey Hamamı B: Bugün 

onarım faaliyetlerinin sürdürüldüğü Büyük Hamam (I. Murat Hamamı) C: Erkekler kısmı günümüzde de hizmet veren II. Murat 

Hamamı D: Çandarlı sülalesine ait diğer türbelerin aksine iyi durumda bulunan ve 1928 yılında onarım geçiren  Çandarlı Hayrettin 

Paşa Türbesi. E: Taş ve tuğlanın uyumlu bir şekilde kullanıldığı Sarı Saltuk Türbesi, yıkılmak üzereyken aslına uygun biçimde 

restore edilmiş ve ziyarete açılmıştır. F: İznik’teki ilk Osmanlı eserlerinden olan ve 1990’lı yıllarda onarılarak etrafı duvarla çevrilen 

Kırgızlar Türbesi turizme hizmet verebilecek durumdadır. 
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olup 1992 yılında onarım geçirmiştir. (Foto 69 F) XV. yüzyılda, taş ve tuğlanın 

uyumlu bir şekilde kullanılmasıyla inşa edilmiş olan Sarı Saltuk Türbesi de yıkılmak 

üzereyken onarılmış ve turizme hizmet verebilecek duruma getirilmiştir. (Foto 69 E)   

 Osmanlılar döneminden kalan diğer türbeler arasında Çandarlı İbrahim Paşa, 

Şeyh Kudbettin, Eşref Rumi, Çandarlı Halil Paşa ve Abdülvahap Sancaktar Türbeleri 

sayılabilir. Ancak bu türbeler büyük ölçüde yıkılmış ve bakımsız bir halde 

bulunduklarından turizmde değerlendirilememektedirler.     

 

Hamamlar 
İsmail Bey Hamamı: XIV. yüzyıl sonu XV. yüzyıl başında inşa edilmiştir. Eşrefzade 

Mahallesinde yer alan bu hamam 1990 yılında demir konstrüksiyonla koruma altına 

alınarak, üzeri saçla kapatılmıştır. Ancak hamamın çevresinde herhangi bir 

düzenleme mevcut değildir. (Foto 69 A)  

II. Murad Hamamı: XV. yüzyılda inşa edilen bu yapı Hacı Hamza Hamamı olarak da 

bilinmektedir. Restorasyon geçirmiş olan hamamın erkekler bölümü günümüzde de 

hizmet vermektedir. (Foto 69 C)  

Büyük Hamam: XIV. yüzyıl sonlarında inşa edilmiş olan bu eser, kadınlar ve 

erkekler bölümü olmak üzere çifte hamam şeklindedir. Hamamın kadınlar 

bölümünün kubbesi yıkılmıştır. Daha iyi durumda olan erkekler bölümü ise bir 

dönem belediye deposu olarak kullanılmıştır. I. Murad Hamamı olarak da bilinen bu 

yapının onarım faaliyetleri devam etmektedir. (Foto 69 B) 

 
Diğer  tarihi eserler 
Nilüfer Hatun İmareti: 1388 yılında Sultan I. Murad tarafından annesi Nilüfer Hatun 

anısına inşa ettirilmiştir. 19. yüzyıl sonlarına kadar imaret işlevini sürdüren yapı, 

Yunan işgali sırasında büyük ölçüde tahrip olmuştur. Uzun süre bakımsız kaldıktan 

sonra onarılmış ve 1960 yılından itibaren müze olarak hizmet vermeye başlamıştır.  

Çevre düzenlemesi oldukça iyi bir şekilde yapılmış olan ve günümüzde de müze 

binası olarak kullanılan bu eser, araştırma sahamızda en fazla ziyaret edilen turistik 

mekan durumundadır.  

 Müze içindeki ana bölümde tarih öncesi, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu 

ve Osmanlı dönemine ait pişmiş toprak, cam ve madeni eserler, süs eşyaları, 

sikkeler, taş ve mermer eserlerle; tütün, para ve saat keseleri, yazı takımı ve 

giysilerden oluşan etnografik malzemeler de sergilenmektedir. (Foto 70 A) Müzenin 
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bahçesinde ise başta lahitler olmak üzere, sütun başlıkları, korkuluk levhaları,  

yazıtlar, sütun tamburları, kuyu bilezikleri, mimari kabartmalı elemanlar ve pişmiş 

topraktan yapılan büyük boy küpler sergilenmektedir. (Foto 70 B) 

Süleyman Paşa Medresesi: Yeni mahallede bulunan medrese Orhan Gazi’nin oğlu 

Süleymanşah tarafından, 1332 yılında yaptırılmıştır. Onüç hücre, bir dershane ve 

dokuz kubbeden meydana gelen U şeklindeki bu yapı, bilinen en eski Osmanlı 

medresesidir. 2001 yılında restorasyon geçiren bina, günümüzde çini atölyeleri 

tarafından kullanılmaktadır. Bütünüyle korunmuş olan bu eserin iç mekanı oldukça 

iyi bir şekilde düzenlenmiştir. Çevresinde ise genellikle 2-3 katlı konutlar yer 

almaktadır.   

Rüstem Paşa Hanı: Osmanlı döneminde önemli kervan yolları üzerinde bulunan 

İznik’te pek çok kervansaray ve han inşa edilmiştir. Ancak bunlar arasında 

günümüze ulaşan tek eser, XVI. yüzyılda, Kanuni Sultan Süleyman’ın sadrazamı 

Rüstem Paşa adına Mimar Sinan tarafından yapılmış olan Rüstem Paşa hanıdır. 

İznik’teki pek çok tarihi eser gibi evler arasında yıkıntı halinde kalan bu yapının 

mevcut haliyle turizmde değerlendirilmesi mümkün değildir.  

Tarihi Evler: Araştırma sahamızda, İznik şehri ve çevresinde yer alan yukarıdaki 

tarihi eserlerin yanı sıra, bugün daha çok kırsal yerleşmelerde varlığını koruyan ve 

değişik mimari özelliklere sahip meskenler de bulunmaktadır. Bu bakımdan Elmalı, 

İnikli, Sölöz, Karsak ve Paşapınar köylerindeki ahşap ve karkas meskenler özgün 

mimarileriyle dikkat çekicidir. 

Çini fırınları ve çinicilik: Araştırma sahamızda turizmde değerlendirilebilecek bir 

diğer unsur da çini sanatıdır. Çini sanatı tarihi boyutuyla ve güncel ürünleriyle 

turizme katkıda bulunmaktadır. Çalışmamızın ilgili bölümünde de ayrıntılı olarak ele 

alındığı gibi,  Osmanlı Devleti döneminde en önemli çinicilik merkezi olan ve 

özellikle XV. ve XVI. yüzyıllardaki ürünleriyle sadece yurt içinde değil, Avrupa’da da 

ün kazanan İznik’te, o dönemden kalma çok sayıda çini fırını yapılan kazı 

çalışmalarıyla ortaya çıkarılmıştır. Kazılarda ortaya çıkarılan çini fırınları ve 

günümüze kadar gelmiş olan çini malzemeler, çiniciliğin geçmişte şehrin ekonomik 

hayatındaki yerini ve ulaşılan sanat seviyesini göstermesi bakımından dikkat 

çekicidir. Yapılan kazı çalışmalarında ele geçen çeşitli dönemlere ait çiniler İznik 

Müzesi’nde sergilenmektedir. (Foto 70 C-D) 
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Foto 70 A: İznik’teki iyi korunmuş ve çevre düzenlemesi yapılmış eserlerden olan Nilüfer Hatun İmareti günümüzde 

müze olarak kullanılmaktadır. B: İznik Müzesi’nin bahçesinde, başta lahitler olmak üzere, İznik çevresinde ortaya 

çıkarılan çeşitli eserler sergilenmektedir. C-D: Osmanlı devletinin çinicilik merkezi olan İznik’te, özellikle XIV.-XVI. 

yüzyıl arasında üretimi gerçekleştirilen ve bugüne kadarki kazı çalışmalarıyla ortaya çıkarılan çiniler, müzedeki en 

dikkate değer unsurları meydana getirmektedir.  
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Kazılarda ortaya çıkarılan çini malzemelerin yanı sıra, mimaride süsleme unsuru 

olarak kullanılmış olan çiniler ayrı bir turistik değer durumundadır. Nitekim, araştırma 

sahamızdaki en önemli tarihi eserlerden biri olan Yeşil Cami de bu önemini 

minaresinde kullanılan çinilere borçludur. Diğer taraftan, İznik’te 1990’lı yıllardan 

itibaren yeniden faaliyete geçen çinicilik, meydana getirdiği ürünlerle büyük bir 

turistik değer arz etmektedir. Üretimi gerçekleştirilen pek çok ürün, hediyelik eşya 

olarak ziyaretçilerin beğenisine sunulmaktadır. (Foto 59)  

 Görüldüğü gibi İznik Gölü Havzası gerek doğal turistik değerleri bakımından 

gerekse sahip olduğu tarihi eserler bakımından yüksek bir turizm potansiyeli 

barındırmaktadır. Ancak, bu yüksek potansiyelin değerlendirebilmesi için gereken 

yatırımların yapılmamasından dolayı, turizm günümüzde istenilen noktada değildir. 

 Araştırma sahamızda turizmin yeterince gelişme göstermemesinde birçok 

etken rol oynamaktadır. Turizmin istenilen seviyeye gelmemesinde rol oynayan en 

önemli faktörlerden biri konaklama tesislerinin çok yetersiz olmasıdır. Araştırma 

sahamızdaki konaklama tesislerinin genel durumuna göz attığımızda, gelen 

turistlerin eğlenme, dinlenme ve spor ihtiyaçlarını karşılayabilecek imkanları 

bulamadıklarını görmekteyiz. Bu durum turistlerin kalış sürelerini sınırlandırmalarına 

veya günübirlik seyahati tercih etmelerine zemin hazırlamaktadır. Turizm 

faaliyetlerine genelde turlar kapsamında katılan turistler, bu turların otellerle 

bağlantısının olmaması ve mevcut tesislerin ihtiyaçlarını karşılayamamasından 

dolayı, konaklama yeri olarak Bursa’yı tercih etmektedirler. Araştırma sahamızda  

turizm belgeli konaklama tesisinin bulunmayışı bu konudaki yetersizliğin en açık 

göstergesidir. Turizme hizmet veren tesislerinin tamamı İznik şehrinde yer 

almaktadır. Şehirde turizme yönelik olarak hizmet veren 7 otelin toplam yatak 

kapasitesi 267’dir. Ancak söz konusu tesisler, daha önce de ifade edildiği üzere, 

gerek yatak kapasitesi bakımından, gerekse gelenlerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek 

konfora sahip olmaları bakımından yeterli düzeyde değildirler. Araştırma sahamızın 

batısında yer alan Orhangazi’deki 5 otelin toplam yatak kapasitesi ise 260’tır. Ancak 

söz konusu oteller turizmden ziyade mahalli ihtiyaçlara hizmet vermektedirler. 

Dolayısıyle, araştırma sahamızda turizmin gelişmesi için yapılması gereken öncelikli 

işlerden biri konaklama tesislerinin sayısını artırmak ve mevcut konaklama tesislerin 

kalite düzeyini yükseltmektir.     

 Araştırma sahamızda turizmin gelişimini sınırlandıran bir diğer etmen, 

mevcut turistik değerlerin tanıtımının yeteri kadar yapılmamasıdır. Bunun yanı sıra 
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turizm pazarında önemli bir yere sahip bulunan seyahat şirketleriyle bağlantının çok 

zayıf olması da ziyaretçi sayısının düşük değerler göstermesine sebebiyet 

vermektedir. Araştırma sahamız, ülkemizin yoğun talep gören turistik mekanlarını 

kapsayan tur güzergahlarının dışında kaldığından, büyük turist gruplarının 

ziyaretinden faydalanamamaktadır. Bu durumda, mevcut turistik değerlerin hak ettiği 

ilgiyi görmesi için yoğun ve düzenli bir reklam çalışması yapılarak, ulusal ve 

uluslararası turizm çevrelerinin dikkati çekilmeli ve tur firmalarıyla ilişkiler kurularak 

araştırma sahamız önemli turların kapsamına dahil edilmelidir.  

Tablo 67: İznik ve Ayasofya müzelerini ziyaret eden turist sayısının yıllara göre 

durumu. 

İZNİK MÜZESİ AYASOFYA MÜZESİ YILLAR 
Yerli Yabancı Toplam Yerli Yabancı Toplam 

GENEL 
TOPLAM

1985 15.114 4.454 19.568 4.365 4.925 9.290 28.858
1986 9.499 4.373 13.872 1.588 4.391 5.979 19.851
1987 13.782 5.378 19.160 1.940 4.943 6.883 26.043
1988 13.338 8.170 21.508 2.396 5.452 7.848 29.356
1989 1.813 2.244 4.057 1.467 5.192 6.659 10.716
1990 19.815 5.858 25.673 7.810 7.707 15.517 41.190
1991 20.369 3.371 23.740 7.437 3.404 10.841 34.581
1992 22.194 5.445 27.639 7.992 5.819 13.811 41.450
1993 25.214 5.253 30.467 8.778 5.196 13.974 44.441
1994 19.718 4.866 24.584 7.620 4.724 12.344 36.928
1995 22.545 5.236 27.781 8.629 5.844 14.473 42.254
1996 19.589 6.051 25.640 12.190 6.249 18.439 44.079
1997 32.905 3.380 36.285 24.601 7.565 32.166 68.451
1998 13.643 5.569 19.212 5.803 7.625 13.428 32.640
1999 16.405 2.575 18.980 7.096 3.285 10.381 29.361
2000 15.547 2.634 18.181 9.025 3.672 12.697 30.878
2001 22.412 4.495 26.907 12.004 7.119 19.123 46.030

Kaynak: İznik Turizm Müdürlüğü kayıtlarından faydalanılmıştır. 

 Araştırma sahamızı ziyaret eden turist sayısıyla ilgili olarak net rakamlar 

bulunmamakla birlikte, İznik ve Ayasofya müzelerinde tutulan kayıtlar, bu konuda 

fikir vermesi bakımından dikkate değerdir. (Tablo 67) Zira İznik ve Ayasofya 

müzeleri araştırma sahamızdaki en önemli turistik mekanlar durumundadır. Ancak, 

ülkemizdeki benzer özelliklere sahip tarihi mekanlarla karşılaştırdığımızda bu iki 

tarihi eserin yeterli ilgiyi görmedikleri anlaşılmaktadır. Örneğin Efes Müzesi 2001 

yılında 157.758 (135.476 yabancı, 22.252 yerli) kişi tarafından ziyaret edilmiş iken; 

aynı yıl İznik’teki iki müze toplam 46.030 kişi tarafından ziyaret edilmiştir. Sonuç 

itibariyle, araştırma sahamızdaki bütün turistik değerler gibi, en önemli turistik 
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mekanlar durumundaki Ayasofya ve İznik müzelerinin de hak ettikleri ilgiyi 

görmedikleri anlaşılmaktadır.  Bu durumda araştırma sahamıza gelen ziyaretçi 

sayısını artırmak için, İstanbul’dan başlayan Batı Anadolu tur güzergahlarına İznik’in 

de dahil edilmesi gerekmektedir. 

 Turizm, sağladığı gelir nedeniyle araştırma sahamızın ekonomik hayatına 

canlılık kazandırarak olumlu bir etki sağlamaktadır. Ancak bu faaliyet, havzanın 

tamamını kapsayan bir planlamanın yapılmaması durumunda, doğal ve tarihi 

değerlerle uyumlu olmayan bir yapılaşmadan dolayı, çevre üzerinde baskı yaratarak 

olumsuz bir etkide de bulunabilir. Gerek turizmden elde edilen gelirin artırılması, 

gerekse turizmin yaratabileceği olumsuz etkilerin ortaya çıkmaması için, havza 

bütününü kapsayan planlamaların yapılması ve turizm gelişim projelerinin 

uygulanmaya konması gerekmektedir.  

 Turizmden elde edilen gelirin artırılması ve bu konuda bir istikrarın 

sağlanabilmesi için, tarihisel ve kültürel turizm, sağlık  turizmi, yayla turizmi, doğa 

yürüyüşü, yamaç paraşütü, yüzme, sportif balıkçılık, yelken, kürek ve sörf gibi pek 

çok faaliyete imkan tanıyan araştırma sahamızdaki tüm turistik değerlerin 

koordinasyon halinde değerlendirilmesi ve tanıtımının yapılması gerekmektedir.  
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SONUÇ 
 İznik Depresyonu’nun beşeri ve iktisadi özelliklerini ve bu özelliklerin ortaya 

çıkışında rol oynayan coğrafi faktörleri incelediğimiz çalışmamızda ulaştığımız 

sonuçlar aşağıdaki  şekilde özetlenebilir:  

 Araştırma sahamızdaki beşeri faaliyetler ağırlıklı olarak doğal çevre 

özelliklerinin kontrolünde şekillenmiştir. Böylece jeolojik yapı, topoğrafya şartları, 

iklim koşulları, bitki örtüsü, toprak şartları ve su kaynakları gibi doğal çevre 

özelliklerinin saha genelinde farklı karakterler göstermesi beşerî faaliyetlere de 

yansımıştır. 

 Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun orta kolu tarafından katedilen ve oluşumu 

itibariyle çek-ayır havza niteliği taşıyan İznik Depresyonu’nun, mevcut morfolojik 

görünümünü kazanmasında genç tektonik hareketlerle, akarsu aşındırma ve 

biriktirme faaliyetleri etkili olmuştur. 

 İnceleme alanımızda İznik Gölü çevresindeki alüvyal düzlükler ve doğudaki 

Karadin ovası başlıca alçak sahaları meydana getirmekte; havzanın batısında, 

kuzeyinde ve güneyinde dağlık kütleler yer almaktadır. Alçak sahalarla dağlık 

kütleler arasında ise akarsular tarafından derin bir şekilde parçalanmış olan plato 

sahaları bulunmaktadır. Böylece, havzayı meydana getiren ana morfolojik birimlerin 

alçak düzlükler, plato sahaları ve dağlık sahalar olduğu görülmektedir. Bu morfolojik 

birimler nüfus yoğunluğundan yerleşme büyüklüklerine, yerleşme dokularından 

mesken tiplerine, hakim ekonomik faaliyetten uygulanan zirai yöntemlere ve 

yetiştirilen ürünlere kadar beşeri faaliyetler üzerinde etkide bulunarak farklı 

özelliklerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. 

 Gölün doğusunda ve batısında daha geniş alanlar kaplamak suretiyle, gölü 

çevreleyen ve Karadin Oluğu tabanı boyunca doğuya doğru devam eden alçak 

düzlükler; elverişli iklim koşulları, verimli toprakları ve sulama imkanlarıyla, inceleme 

alanımızdaki en önemli tarım arazileri durumundadırlar. Bu sahalar aynı zamanda 

yerleşmelerin toplandığı ve nüfus yoğunluğunun arttığı kesimleri meydana 

getirmektedir.   

 İznik Gölü Havzasındaki platoluk ve dağlık sahalar ise iklim, yükselti, eğim ve 

toprak şartları itibariyle ekonomik faaliyetlerin nispeten kısıtlandığı kesimlere karşılık 

gelmektedir. Özellikle dağlık sahalarda, yükseltideki artışa bağlı olarak iklimin birçok 

ürünün yetişmesini engelleyici yönde değişmesi nedeniyle tarımsal faaliyetler 

önemini büyük ölçüde kaybederken, ormancılık ve hayvancılık temel ekonomik 

faaliyetler durumuna geçmektedir.  
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 Akdeniz ikliminin nispeten değişmiş bir tipi durumundaki Marmara ikliminin 

egemen olduğu araştırma sahamız; Köppen iklim tasnifine göre “Csa” sembolleriyle 

temsil edilen; kışları ılık ve yağışlı, yazları sıcak ve nispeten kurak geçen iklim 

özelliği göstermektedir. Thornthwaite iklim tasnifine1 göre İznik’te C1B´2db´4, 

Orhangazi’de ise C2B´2d2b´4 sembolleriyle temsil edilen iklim tiplerinin hakim olduğu 

tespit edilmiştir. Yıllık yağış ortalamaları havza tabanında 485 mm ila 690 mm 

arasında değişmektedir. Ancak bakı şartlarının kontrolüyle birlikte genel olarak 

yükseltinin artışına paralel şekilde yıllık yağış miktarları da artış göstermektedir. 

Diğer taraftan yağışın büyük kısmının kış ve bahar aylarında düşmesi ve yaz 

aylarında sıcaklık değerlerinin artması sebebiyle, yaz döneminde kuraklık ortaya 

çıkmaktadır. Nitekim, Thronthwaite metodunu esas alarak yaptığımız hesaplamalar, 

Haziran ve Ekim ayları arasında, toprakta nem açığının görüldüğünü ortaya 

koymuştur. Bitkilerin yetişme devresine karşılık gelen bu dönemde, özellikle 

havzanın alçak kesimlerindeki tarım arazilerinin sulanması zorunluluk haline 

gelmektedir. 

 Araştırma sahamızdaki iklim koşulları, topoğrafya şartlarının da etkisiyle, 

doğal bitki örtüsünün çeşitlilik kazanmasına olanak sağlamıştır. Gerçekten İznik 

Gölü Havzasında Akdeniz ikliminin bitki örtüsü olan maki türlerinden, kayın ve 

kestane gibi nemli bölge türlerine kadar, farklı ekolojik şartlar isteyen çok çeşitli 

bitkiler yetişebilmektedir. 

 Araştırma sahamız; başta İznik Gölü olmak üzere, akarsuları ve yeraltı 

sularıyla hidrografik unsurlar açısından yüksek potansiyel arzetmektedir. Bu 

bakımdan İznik Gölü’nün özel bir önemi vardır. 302.2 km2’lik alanıyla Türkiye’nin 6. 

büyük gölü olan İznik Gölü, havzanın ekonomik hayatında geçmişten beri önemli bir 

rol oynamıştır. Göl, gerek sulamada kullanılması gerekse balıkçılık ve turizm gibi 

faaliyetlere imkan tanımasıyla günümüzde de önemini devam ettirmektedir. Ancak 

göl çevresindeki yerleşmelerin nüfuslarındaki artış, kimyasal gübre ve tarımsal ilaç 

kullanımının artışı gölün kirlenmesine sebebiyet vermektedir. Göldeki kirlilik henüz 

ileri boyutlara ulaşmamış olmakla birlikte, gereken önlemlerin alınmaması 

durumunda önümüzdeki yıllarda önemli sorunlar ortaya çıkabilecektir. Kirlenme 

göldeki canlı yaşamı üzerinde olumsuz etkide bulunarak, havzadaki ekonomik 

faaliyetlerden biri olan balıkçılığın gerilemesine yol açmaktadır. Ayrıca göl suyunun 

kirlenmesi turizm faaliyetlerini de olumsuz yönde etkilemektedir. Göldeki kirlenmenin 

önüne geçmek için gübreleme ve ilaçlamanın daha bilinçli bir şekilde yapılması ve 

                                                 
1 Sembollerin açıklamaları çalışmamızın iklim bahsinde yer almaktadır.  
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göl çevresindeki yerleşmelere ait evsel atıkların kontrol altına alınması 

gerekmektedir. Bu çerçevede öncelikle yerleşmelerde kanalizasyon şebekesi 

kurularak atık suların toplanması ve bu suların arıtıldıktan sonra bir kanal sistemiyle 

Gemlik Körfezine gönderilmesi çözüm olabilir.    

 İznik Gölü’nün çevresinde görülen bir diğer problem, göl kıyılarındaki 

yapılaşmadır. İznik Gölü’nün kıyıları 1990 yılında hazırlanan “Çevre Düzeni Planıyla” 

koruma altına alınmış olmasına karşın, gölün özellikle güneydoğu ve güney 

kıyılarında bir yapılaşma söz konusudur ve inşa edilen binaların büyük kısmı ikincil 

konut olarak kullanılmaktadır. Kamu yararı gözetilmeksizin sürdürülen bu yapılaşma 

gölün çekiciliğini azalttığı gibi, verimli tarım alanlarının da yanlış bir şekilde 

kullanılmasına yol açmaktadır. Bu sorunun çözümü için “3621 Sayılı Kıyı Kanunu” 

hükümlerine ve İznik Gölü Çevre Planında öngörülen esaslara uyulması yeterlidir.   

 Coğrafi özelliklerinin sunduğu elverişli şartlardan dolayı, yerleşme tarihi 

günümüzden yaklaşık 7.000 yıl öncesine kadar dayanan araştırma sahamız, aynı 

zamanda konumu ve İznik gibi bir şehrin varlığı nedeniyle buraya egemen olan 

devletler için önemli bir yere sahip olmuştur. Gerçekten, İstanbul’u Ege ve 

Anadolu’ya bağlayan önemli yollar üzerinde yer alan ve zengin bir tarihsel geçmişi 

olan İznik; Bitinya, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı devletlerine başkentlik yapmıştır. 

Böylece, çeşitli dönemlerde dört ayrı devlete yönetim merkezliği yapmış olan İznik 

şehri, bu yönüyle ülkemizdeki yegâne örnek durumundadır. 

 Km2‘ye 105 kişinin düştüğü araştırma sahamız, Türkiye ortalamasının 

(Km2’ye 88 kişi) üzerinde bir nüfus yoğunluğu gösterir. Nüfus artışı hızı ise Türkiye 

ortalamasının altındadır. Nitekim, 1935-2000 yılları arasında araştırma sahamızdaki 

yıllık ortalama nüfus artış hızı %1.84 oranında gerçekleşirken, aynı dönemde ülke 

genelindeki yıllık ortalama nüfus artış hızı %2.24 olmuştur. Bu durumun başlıca 

nedenleri araştırma sahamızdaki doğum oranının Türkiye geneline göre daha düşük 

olması ve özellikle kır yerleşmelerinden İstanbul, Bursa, İzmit, Yalova ve Gölcük gibi 

kentlere gerçekleşen göçtür.  

 Nüfus özellikleri açısından ulaştığımız bir diğer sonuç, nüfusun havza 

genelinde gösterdiği heterojen dağılıştır. Nüfus, göl çevresindeki alçak düzlüklerin 

yamaçlarla kesiştiği kesimlerde ve vadi boylarında yoğunluk kazanırken, platoluk ve 

dağlık sahalarda seyrekleşmektedir. Bu durumun sebebi alçak kesimlerin gerek iklim 

koşulları, gerek toprak şartları ve gerekse sulama olanakları açısından zirai 

faaliyetlere daha elverişli olmasıdır. Bunun yanı sıra araştırma sahamızdaki her iki 
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şehrin de alçak sahalarda yer alması, nüfusun bu kesimlerde iyice 

kalabalıklaşmasına sebebiyet vermiştir.  

 İznik Gölü Havzasında şehir nüfusunun kır nüfusuna göre daha fazla olduğu 

ve kır-şehir nüfusundaki oranın şehir nüfusu lehine değiştiği görülmektedir. Nitekim 

1935 yılında havzadaki nüfusun sadece %13.4’ü şehirlerde yaşamaktayken, 2000 

yılında bu oran % 54.9’a çıkmıştır. Geçen 65 yıllık sürede kır nüfusu 33.096’dan 

ancak 53.078’e yükselirken, şehir nüfusu 5.117’den 64.596’ya yükselmiştir. Bir 

başka ifadeyle, kır nüfusu 1935 ila 2000 yılları arasında % 60.7 oranında artış 

göstermiş, buna karşın şehir nüfusundaki artış % 937.3 oranında gerçekleşmiştir. Bu 

durumun temel sebebi, İznik ve Orhangazi şehirlerinin hem havzadaki kırsal 

yerleşmelerden hem de ülkemizin çeşitli kesimlerinden göç almasıdır. 1970’li 

yıllardan itibaren araştırma sahamızın batı kesiminde yoğunluk kazanan sanayi 

faaliyetleri, özellikle Orhangazi şehrinin nüfuslanmasına sebebiyet vermiş ve 

havzadaki kır-şehir nüfus oranının daha hızlı bir şekilde değişmesine zemin 

hazırlamıştır. Ayrıca, Balkanlardan gelen göçmenlerin büyük bölümünün şehirlere 

yerleşmesi de şehir nüfusundaki artışın yüksek değerler göstermesinde etkili 

olmuştur. 

 Araştırma sahamızda 2’si şehir, 77’si köy ve 13’ü de mahalle ölçeğinde 

olmak üzere toplam 92 yerleşim ünitesi bulunmaktadır. İznik Gölü Havzasında genel 

bir kaide olarak, yükselti arttıkça yerleşme sayısı ve bu yerleşmelerin barındırdığı 

nüfus miktarı azalmaktadır.  

İznik Gölü Havzasındaki kır yerleşmeleri, yerleşme dokuları bakımından ele 

alındığında tamamının toplu yerleşme karakterinde olduğu görülmektedir. Bu  toplu 

yerleşmelerin çok büyük bir bölümü sık dokulu iken, bir kısmı da gevşek doku 

arzetmektedir. Nitekim, araştırma sahamızda köy ve mahalle ölçeğindeki toplam 90 

kır yerleşmesinin 66’sı sık dokulu, 24’ü gevşek dokulu yerleşme karakterine sahip 

bulunmaktadır. Yerleşmelerin büyük bölümünün sık dokulu bir karakter 

arzetmesinde topografya şartları ve su kaynakları gibi doğal çevre özellikleriyle 

ekonomik faaliyetler ve nüfus artışı gibi beşeri faktörler etkili olmuştur. Sık dokulu 

yerleşmeler havza genelinde yayılış gösterirken, özellikle alçak düzlüklerle yamaçlar 

arasındaki geçiş noktalarında yoğunluk kazanmışlardır. Gevşek dokulu yerleşmeler 

ise genellikle platoluk ve dağlık sahalarda yer almaktadır. Bu yerleşmelerin 

kurulduğu sahadaki tarım arazilerinin verimliliklerinin düşük olması ve yeterli 

genişliğe sahip bulunmaması gevşek dokulu bir yerleşme karakterinin ortaya 

çıkmasına zemin hazırlamıştır. Nitekim, havza genelinde yerleşmelerin en önemli 
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geçim kaynağı zirai faaliyetler iken, seyrek dokulu yerleşmelerin büyük bölümünde 

ormancılık ve hayvancılık temel geçim kaynağı halini almaktadır. 

Araştırma sahamızın bazı kesimlerinde ise parçalı yerleşme karakterinin 

egemen olduğu tespit edilmiştir. Havzanın kuzeydoğusundaki dağlık sahada yer 

alan Elmalı, Hacıosman, Mecidiye ve Kutluca köyleri; Karadin Oluğu çevresinde yer 

alan Hisarcık, Oğulpaşa ve Akçapınar köyleriyle; İznik Gölü’nün güneyindeki alçak 

plato sahasında yer alan Balarım köyü birbirlerinden uzakta kurulmuş olan mahalle 

ölçeğindeki birden fazla yerleşim ünitesinden oluşmaktadır.  

Araştırma sahamızda iki şehir yerleşmesi bulunmaktadır. Bunlardan İznik 

şehri, aynı isimle anılan gölün doğusunda yer almaktadır. Zengin bir tarihsel 

geçmişe sahip olan İznik şehri, günümüzde gerek ekonomik faaliyetlerdeki çeşitlilik 

ve canlılık bakımından gerekse nüfus miktarı bakımından Orhangazi şehrinin 

gerisinde kalmıştır. Orhangazi ve İznik şehirleri kuruluş yerleri itibariyle benzer doğal 

çevre özelliklerine sahip olmalarına karşın, havzanın batısında yer alan Orhangazi 

şehri, konumundan dolayı daha fazla gelişmiştir. Nasıl ki İznik şehri geçmişte önemli 

yollar üzerinde bulunması sebebiyle çağdaşları arasında ön plana çıkmışsa 

günümüzde de Orhangazi şehri İstanbul’u Bursa’ya ve Ege Bölgesi’ne bağlayan yol 

üzerinde yer almasından dolayı büyük bir gelişme göstermiştir. Bunun yanı sıra 

Orhangazi şehrinin Gemlik Körfezi’ndeki limanlara da yakın olması, sanayi 

tesislerinin bilhassa havzanın batı kesiminde yoğunlaşmasına sebebiyet vermiş ve 

şehrin gelişmesine katkıda bulunmuştur. İki şehir fonksiyonel özellikleri itibariyle de 

farklılık göstermektedir. Çalışan nüfusun %40.1’inin sanayi sektöründe istihdam 

edildiği Orhangazi, “sanayi şehri” özelliği gösterirken; İznik şehrinde “hizmetler 

sektörünün” egemenliği söz konusudur ve bu sektör %34.5’lik istihdam oranıyla tüm 

sektörler içinde ilk sırada yer almaktadır. 

Araştırma sahamız I. derece deprem kuşağında yer almasına karşın, 

Orhangazi şehrindeki çok katlı yapılaşma dikkat çekmektedir. Şehrin özellikle 

Orhangazi Ovasında yayılış gösteren kısmında 6-7 katlı binaların bulunması büyük 

bir tehlike arzetmektedir. Kuaterner depolarına karşılık gelen bu kesimlerde zemin 

gevşek olduğundan, olası büyük bir depremde can ve mal kaybına yol açabilecek 

olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle söz konusu kesimlerde yüksek 

binaların yapımına izin verilmemesi ve yapılaşmanın Paleozoik kalkerlerin mostra 

verdiği Erikli dağı yamaçlarında sürdürülmesi gerekmektedir.    

 Temel ekonomik faaliyetin tarım olduğu inceleme alanımızda tarımsal 

faaliyetlerin yürütüldüğü arazilerin yüzölçümü 35.878 hektarı, havza genelindeki payı 
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ise % 25.2’yi bulmaktadır. İnceleme alanımızda uygulanan zirai yöntemler ve elde 

edilen ürünler itibariyle büyük bir çeşitlilik gözlenmektedir. Verimli tarım arazilerinin 

bulunduğu göl çevresindeki ovalık alanlar ve diğer alüvyal düzlükler, aynı zamanda 

sulama imkanlarına da sahip olduklarından, yüksek bir zirai potansiyel arz 

etmektedirler. Ziraat hayatının yıl boyunca devam ettiği bu sahalarda ileri tarım 

yöntemleri uygulanarak, çok çeşitli ürünler yetiştirilebilmektedir. Buna karşılık, 

havzadaki platoların yüksek kesimlerinde ve dağlık sahalarda tarımsal faaliyetler 

çeşitli faktörler tarafından sınırlanmaktadır. Bu sahalarda iklimin sıcaklık unsuru, 

alçak kesimlerde yetişme imkanı bulan çeşitli sebze ve meyve türlerinin ziraatını 

engellemektedir. Ayrıca belirtilen sahaların, büyük kısmı sulama olanaklarından da 

yoksun bulunmaktadır ve ziraat büyük ölçüde yağış şartlarına bağlıdır. Bunun 

sonucunda, kuru tarım yöntemlerinin uygulanmasıyla ancak birkaç ürünün 

yetiştirilebildiği bir ziraat yapısı ortaya çıkmaktadır.  

 İznik Gölü Havasındaki tarım alanlarının %38.1’lik (13.661 ha) bir bölümünde 

sulamalı ziraat yapılmaktadır. Taban suyu seviyesinin yüksek olduğu kesimler hariç, 

sulamalı ziraat yapılan arazilerde zeytin hakim üründür. Zeytinlikler 14.776 ha’lık 

yüzölçümüyle tarım alanlarının %42.6’sını kaplamaktadır. Sulanabilir sahalarda 

zeytin yetiştiriciliğinin yanı sıra üzüm, şeftali, elma, kiraz ve erik gibi meyvelerle; 

domates, patlıcan, biber ve lahana gibi sebzelerin yetiştiriciliği yapılmaktadır. 

Zeytinlikler ovaların kenarlarındaki yamaçlarda ortalama 300-350 metrelere kadar  

yayılış gösterirken, yer yer 400 metre seviyelerini aşmaktadır.   

 Araştırma sahamızda göl çevresindeki alçak düzlüklerde ara ziraat yaygın bir 

şekilde sürdürülmektedir. İznik Gölü’nün kuzeyinde, Çakırlı çevresinde ve Çakırca-

Boyalıca arasında zeytininin temel ürün olduğu sahalarda, şeftali, domates, patlıcan, 

lahana ve biber gibi ürünlerin yetiştiriciliği ara ziraat tarzında yapılmaktadır. Diğer 

taraftan özellikle araştırma sahamızın doğusundaki ovalarda, örtü altı sebze 

yetiştiriciliği yapılmaktadır. Örtü altında yetiştirilen başlıca sebze türlerini domates, 

hıyar ve patlıcan meydana getirmektedir. İstanbul, İzmit ve Bursa gibi büyük tüketim 

merkezlerine yakın olan araştırma sahamızda seracılığın yaygınlaştırılması, tarımsal 

faaliyetlerden elde edilen geliri daha yüksek seviyelere çıkaracaktır.  

 İnceleme alanımızda son yıllarda başlayan bodur meyve yetiştiriciliği, 

Orhangazi Ovası’nda Örnekköy civarında, Çakırca Ovası’nda ve İznik Gölü’nün 

kuzeyinde uzanan alüvyal düzlüklerdeki sınırlı sahalarda elma üretimi şeklinde 

yapılmaktadır. Araştırma sahamızda bodur meyve yetiştiriciliğiyle elmanın yanı sıra 

şeftali, kiraz ve armut başta olmak üzere pek çok meyve türünü üretmek 
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mümkündür. Geleneksel meyve yetiştiriciliğine göre birçok üstünlüğe sahip olan  ve 

ürün maliyeti geleneksel bahçelere göre, 3.5 ila 11.5 kat daha ekonomik olan bodur 

meyve yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılmasıyla, araştırma sahamızda egemen ürün 

durumundaki zeytine alternatif olarak pek çok meyve türünün üretimi yapılabileceği 

gibi, birim alandan en iyi şekilde faydalanmak mümkün olacaktır. Bu durumda, bodur 

meyve yetiştiriciliğinin araştırma sahamız için son derece önemli olduğu ve havzanın 

kalkınmasında etkin bir rol oynayacağı kanısındayız.  

 Araştırma sahamızda, zirai faaliyetleri tehdit eden en önemli problem 

erozyondur. İznik Depresyonu’nda toprakların %10‘u çok şiddetli, % 63.2’si şiddetli, 

%18’i orta derecede erozyona maruz kalırken, erozyonun gerçekleşmediği veya çok 

az gerçekleştiği arazilerin oranı ancak % 8.4‘tür. Görüldüğü gibi, toprakların çok 

büyük bölümü şiddetli veya çok şiddetli erozyona  maruz kalmaktadır. Tarım arazisi 

kazanmak amacıyla, özellikle eğimli sahalarda doğal bitki örtüsünün ortadan 

kaldırılmasından dolayı şiddetlenen erozyonla, oluşumu binlerce yıl süren toprak 

tabakası kısa bir zaman zarfında aşındırılarak taşınmakta ve topraklar verimliliklerini 

büyük ölçüde kaybetmektedirler. Erozyona maruz kalan sahalar bir süre sonra zirai 

faaliyetlerde kullanılamaz duruma geldikleri gibi, toprak tabakası aşındırılmış olduğu 

için ağaçlandırmaya da imkan tanımamaktadırlar.  

 Erozyonu önlemek ya da en azından şiddetini azaltmak için öncelikle orman 

açmaların önüne geçmek ve toprakları kullanım kabiliyetlerine uygun bir şekilde 

değerlendirmek gerekmektedir. Bunun yanı sıra yamaçlardaki arazilerin sürümünün 

eşyükselti eğrilerine paralel şekilde yapılması, eğimin arttığı kesimlerde seddeleme 

ve teraslama yöntemlerinin uygulanması erozyonu azaltmada etkili olacaktır.  

 İznik Gölü çevresindeki ovaları çevreleyen yamaçlardaki zeytinliklerde 

uygulanabilecek bir yöntem daha vardır ki, bu yöntemin kullanılmasıyla hem 

erozyonun şiddeti azaltılabilir hem de çiftçilerin elde edeceği gelir artırılabilir. Bu 

yöntem, bilhassa eğimli sahalardaki zeytinliklerde, zeytin ağaçların arasında 

oluşturulacak kazıklı asma sistemlerinde; domates, patlıcan ve biber gibi sebzelerin 

yetiştiriciliğiyle, bağcılık ve bodur meyve yetiştiriciliği esasına dayanmaktadır. Zeytin 

ağaçları arasında, eğime dik yönde oluşturulan sıralar, suyun toprak yüzeyinde 

akışını engelleyerek erozyonu büyük ölçüde azaltacağı gibi, bir tür ara ziraat 

yöntemiyle aynı arazi üzerinde zeytinin yanı sıra başka ürünler de yetiştirileceğinden 

çiftçilerin elde ettiği gelir çok daha yüksek olacaktır.  

 Erozyon kadar geniş sahalarda etkili olmasa da, inceleme alanımızdaki 

topraklarda kendini gösteren bir diğer problem de çoraklıktır. Havzadaki çoraklık 
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sorunu esas olarak taban arazilerin drenajı bozuk kesimlerinde ortaya çıkmaktadır. 

Bu problemin görüldüğü sahalar büyük ölçüde verim kaybına uğramakta; Karadin 

Oluğu tabanının bazı kesimlerinde görüldüğü gibi, yer yer zirai faaliyetlerde 

kullanılamaz duruma gelmektedir. Çoraklaşma, İlkbahar ve kış aylarında düşen 

yağışların bir bölümünün yer altına sızması ve topoğrafyadaki eğime uyarak taban 

kesimlerde birikmesi ve yeraltı suyu seviyesinin yükselmesi nedeniyle meydana 

gelmektedir. Drenajı bozuk sahlarda yapılan sulama da bu probleme sebebiyet 

verebilmektedir. Bunun yanında, PH derecesi yüksek topraklarda, sodyum ve 

potasyum içeren gübrelerin gelişigüzel kullanımı, topraktaki tuzluluk ve alkaliliği iyice 

artırmaktadır. Söz konusu sahalarda, toprağı azot bakımından takviye eden 

amonyaklı gübrelerin kullanılması gerekmektedir. Ayrıca drenajı bozuk sahalarda 

yapay drenaj kanalları açmak ve bilinçli bir sulama yapmak suretiyle yeraltı suyu 

seviyesi aşağıya çekilmelidir.  

 İznik Gölü Havzasında topraklardan optimum şekilde faydalanılmasını 

engelleyen unsurlardan biri de tarımsal işletmelerin küçük ve parçalı olmasıdır. Zirai 

işletmelerin miras yoluyla gittikçe küçülmesinin yanı sıra, çiftçi ailelerinin farklı 

mevkilerde çok sayıda işletmeye sahip olması, tarımsal faaliyetlerdeki verimliliği 

azaltmaktadır. İşletmelerin küçük ve parçalı olması toprak işleme, sulama, 

gübreleme, ilaçlama gibi işlemlerin gerçekleştirilmesinde daha fazla para, zaman ve 

emek harcanmasına yol açmakta; ileri tarımın gereklerinden olan tarımsal alet ve 

makinelerin kullanımını güçleştirmektedir. Bu meselenin çözümü, sadece araştırma 

sahamızda alınacak önlemlerle değil, ülke çapında yapılacak olan toprak reformuyla 

mümkündür. 

 Araştırma sahamızda gerek tarımsal ürünlerin gerekse hayvan ürünlerinin 

pazarlanmasında problemler yaşanmaktadır. Ürünlerin satışı genellikle bireysel 

girişimlerle yapıldığından, üreticilerin pazarlık şansları ve elde ettikleri kazanç 

azalmaktadır. Az sayıdaki köy kalkınma ve balıkçılık kooperatifleri bu amaçla 

kurulmuş olmalarına karşın, işlevlerini tam anlamıyla yerine getirememektedirler. 

Çiftçilerin eğitiminden ürün seçimi, gübre ve ilaç temini, uygulanacak tarımsal 

yöntemler ve elde edilen ürünün pazarlanmasına kadar pek çok alanda üreticilere 

destek sağlayan kooperatifler, modern tarımın temel unsurları arasında yer 

almaktadır. Araştırma sahamızda kooperatiflerin ve üretici birliklerinin sayısının 

artırılmasıyla tarımsal faaliyetlerdeki verimlilik artırılabileceği gibi, yetiştiriciliği 

yapılan ürünlerin daha iyi bir şekilde değerlendirilmesi ve üreticilerin daha fazla gelir 

elde etmeleri mümkün olacaktır.  
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 Araştırma sahamızdaki ekonomik faaliyetlerden hayvancılık, gerek tarımın 

yanında destekleyici bir faaliyet olarak, gerekse ailelerin et ve süt ürünleri 

ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılmaktadır. Hayvancılık havzanın yüksek 

kısımlarında kurulmuş olan Çandarlı, Sansarak, İhsaniye, Hisarcık, Elmalı ve 

Hacıosman köylerinde temel ekonomik faaliyet durumuna geçmektedir. 

 Hayvancılık faaliyetleri içinde en önemli yeri büyükbaş hayvan yetiştiriciliği 

tutmaktadır. Tarımsal faaliyetlerde olduğu gibi büyükbaş hayvan yetiştiriciliği de 

havzanın alçak ve yüksek kesimlerinde farklı özellikler sunmaktadır. Hayvan 

yetiştiriciliği ovaların kenarlarında kurulmuş olan köylerde kültür ırkları kullanılarak 

besi ve ahır hayvancılığı tarzında yapılırken; yüksek plato ve dağlık sahalardaki 

köylerde, genellikle yerli ırkların kullanılmasıyla, mera ve otlak hayvancılığı şeklinde 

yapılmaktadır. Bir başka ifadeyle havzanın alçak kesimlerinde genel olarak entansif 

hayvancılık yapılırken, platoların yüksek kesimlerinde ve dağlık sahalarda ekstansif 

hayvancılık yapılmaktadır. Araştırma sahamızın özellikle yüksek kesimlerinde 

hayvancılıktan elde edilen gelirin artırılabilmesi için, hayvan ırklarının ıslahı ve ahır 

hayvancılığının yaygınlaştırılması gerekmektedir. Tarımsal faaliyetlerin birçok etken 

tarafından sınırlandığı bu sahalarda, halkın refah seviyesini yükseltmek için 

hayvancılığın geliştirilmesi şarttır. Diğer taraftan, araştırma sahamızda eskiden beri 

özel bir yeri olan ve aynı zamanda ihracat potansiyeli bulunan (2004 yılında 200 ton 

gümüş balığı ihraç edilmiştir) balıkçılığın ihmâl edilmemesi gerekmektedir.  

 İznik Gölü Havzası’nda tarıma göre ikinci planda kalmış olmasına karşın, 

sürekli bir gelişmeye sahne olan ve önemi gittikçe artan sanayi faaliyetleri, özellikle 

Orhangazi çevresinde yoğunluk göstermektedir. Ülkemizin sanayi faaliyetleri 

açısından en gelişmiş bölgesinde yer alan araştırma sahamız coğrafi özellikleri, 

ulaşım olanakları ve konumundan dolayı sanayinin gelişmesine son derece 

elverişlidir. Araştırma sahamızdaki büyük ölçekli sanayi tesisleri, iplik ve dokuma, 

metal eşya, gıda, kimya, makine ve teçhizat, taş ve toprağa dayalı sanayi ve 

otomotiv yan sanayiinde faaliyet göstermektedir. Kullandıkları ham maddenin 

tamamına yakınını araştırma sahamız dışından temin eden; ürettiği mamulleri ise 

ülke geneline ve yurt dışında gönderen bu tesisler, havzadaki ekonomik hayata 

büyük bir canlılık kazandırmaktadır. İznik Depresyonu’ndaki 25 adet büyük ölçekli 

sanayi tesisinde toplam 6.544 kişi istihdam edilmektedir.  

 İznik Depresyonu’ndaki küçük ve orta ölçekli sanayi tesisleri ise gıda ve ağaç 

ürünleri sanayii kolunda faaliyet göstermektedir. Küçük ve orta ölçekli sanayi 

tesisleri içinde en büyük pay, ağaç ürünleri sanayi kolunda yer alan ve yörede 



 396

“hızarcılık” olarak adlandırılan ambalaj sanayiine aittir. Küçük ve orta ölçekli sanayi 

tesislerinin faaliyet gösterdiği diğer sektörler gıda sanayiinin alt kolları durumundaki 

zeytinyağı ve turşu üretimidir. Sayıları 14 olan yağhanelerde halkın kendi ihtiyacı 

olan zeytinyağının üretimi gerçekleştirilirken, turşu üretiminin tamamı Gedelek 

köyünde yapılmakta ve ülkemizin çok çeşitli kesimlerinde piyasaya sürülmektedir. 

Diğer taraftan yine küçük ve orta ölçekli sanayi tesisleri kapsamında 

değerlendirilebilecek 30 civarında çini atölyesi faaliyet halindedir.  

 Sanayi faaliyetleri yukarıda da belirtildiği gibi araştırma sahamızın ekonomik 

hayatına büyük bir canlılık getirmektedir. Ancak araştırma sahamızdaki büyük 

sanayi kuruluşlarının tamamına yakını, Orhangazi Ovası’ndaki I. ve II. sınıf tarım 

arazileri üzerinde yer almaktadır. Kuşkusuz havzanın ekonomik hayatında sanayinin 

önemli bir yeri vardır ve kalkınmanın sağlanması için bu sektörün daha da 

geliştirilmesi şarttır. Bununla birlikte, sanayi tesislerinin kuruldukları sahanın seçimi 

yapılırken; ham madde temini, ulaşım kolaylığı ve pazarlara yakın olma gibi 

sanayicinin kazancını ön planda tutan unsurların yanında, sanayi tesisinin 

çevresinde yaratacağı etkilerin de dikkate alınması gerekmektedir. Bu çerçevede, 

yeni sanayi tesislerinin, ovalardaki verimli ziraat arazilerinden ziyade, tarımsal 

potansiyeli daha düşük olan sahalarda kurulması sağlanmalıdır. Araştırma 

sahamızın kuzeybatısında Güneyköy ile Ortaköy arasındaki saha yeni sanayi 

tesislerinin kurulması için nispeten elverişli şartlar sunmaktadır. Zira, genellikle kuru 

ziraat alanı ve mera olarak kullanılan bu sahalar ovadaki arazilere göre tarımsal 

açıdan daha düşük bir potansiyel arzederler. Kurulacak sanayi tesisleri, hammadde 

temininde ve üretimi gerçekleştirilen mamullerin pazarlara ulaştırılmasında da 

herhangi bir sorun yaşamayacaktır. Çünkü Yalova-Bursa karayolu söz konusu 

sahadan geçmektedir. Neojen dolgularının aflorman verdiği bu saha aynı zamanda 

hafif dalgalı topoğrafyası ve düşük eğim değerleriyle de sanayi tesislerinin kurulması 

için elverişli şartlar göstermektedir. Sonuç itibariyle, yeni sanayi tesislerinin havzanın 

kuzeybatısında, Güneyköy-Ortaköy arasındaki sahada kurulmasının coğrafi açıdan 

uygun bir yaklaşım olduğu görülmektedir.   

 İznik Gölü Havzası, doğal özellikleri ve tarihsel değerleriyle  turizm açısından 

ülkemizdeki ender sahalarından biri durumundadır. Ancak araştırma sahamızdaki 

ekonomik faaliyetlerin durumuna göz atıldığında, turizm potansiyelinin yeterince 

değerlendirilmediği ve turizm gelirlerinin istenilen düzeyde olmadığı dikkati 

çekmektedir. Araştırma sahamızdaki turizm faaliyetlerine genelde turlar kapsamında 

katılan turistler, bu turların otellerle bağlantısının olmaması ve mevcut tesislerin 
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ihtiyaçlarını karşılayamamasından dolayı, konaklama yeri olarak genelde Bursa’yı 

tercih etmektedirler. Böylece turistler araştırıma sahamızda kısa süreli kalmakta ve 

turizmin havza ekonomisine olan katkısı olması gerekenden daha az olmaktadır. 

 Diğer taraftan araştırma sahamızda kilise, anıt mezar, cami, türbe ve hamam 

gibi tarihi eserlerin büyük kısmı bakımsız bir halde bulunmaktadır. Yeşil Cami, 

Nilüfer Hatun İmareti ve Kırgızlar Türbesi gibi birkaçı dışında restorasyonu ve çevre 

düzenlemesi yapılmamış olan tarihi eserlerin durumu günden güne kötüleşmektedir. 

Bu tarihi eserlerin turizme hizmet verebilmeleri için aslına uygun şekilde restore 

edilmeleri ve çevre düzenlemelerinin yapılması gerekmektedir.  

 Araştırma sahamızı ziyaret eden turist sayısını artırmak için, mevcut turistik 

değerlerin tanıtımının etkin bir şekilde yapılması gerekmektedir. Bunun yanı sıra 

turizm pazarında önemli bir yere sahip bulunan seyahat şirketleriyle bağlantı 

kurularak, araştırma sahamızın ülkemizdeki büyük turların kapsamına dahil edilmesi 

sağlanmalıdır. 

 Sonuç olarak, İznik Depresyonu’nun potansiyel ekonomik kaynaklar 

açısından zenginlik ve çeşitlilik gösteren bir saha olduğu; ancak mevcut kaynakların 

yeterince değerlendirilemediğini söylemek mümkündür. Havzanın bir bütün olarak 

kalkınması ve ekonomik kaynaklarının harekete geçirilebilmesi için, havzaya özgü 

kalkınma planlarının hazırlanması gerekmektedir. Bu tür planlar hazırlanırken, 

havzanın doğal, beşeri ve ekonomik kaynaklarıyla, yöre sakinlerinin ihtiyaçlarının 

göz önünde bulundurulması ve mevcut kaynakların koruma-kullanma prensibi 

çerçevesinde değerlendirilmesi şarttır. Araştırmamızda varılan bilimsel sonuçların ve 

ortaya konulan dokümanların, havzaya yönelik planlamalarda ve gerçekleştirilecek 

yatırımlarda yarar sağlayacağını ve yetkililerce dikkate alınacağını ümit ediyoruz. 
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HARİTALAR VE PLANLAR 
1:25.000 ve 1:100.000 ölçekli topoğrafya haritaları 

1:100.000 ölçekli jeoloji haritaları 

1:25.000 ölçekli orman amenajman haritaları  

1:100.000 ölçekli toprak haritaları 

1: 5.000 ölçekli köy kadastro planları (Akharım, Şerefiye ve Kırıntı köyleri) 

1:5.000 ölçekli şehir planları (İznik ve Orhangazi şehirleri) 
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