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• Büyük Menderes Havzası (BMH) Ege Bölgesi’nde 37° 12‟- 38° 40‟kuzey
enlemleri ile 27° 15‟- 30° 15‟ batı boylamları arasında yer almaktadır.
Başlıca kaynak kolları, iç batı Anadolu’da Dinar İlçesi yakınlarında Suçıkan
Mevkii ile Işıklı ve Küf’i çaylarıdır (DSİ, 2005). Büyük Menderes Nehri
yolculuğunu Söke Dipburun Mevkii’nde Ege Denizi’ne dökülerek tamamlar.
Havza, kuzeyden Samsun Dağı, Cevizli Dağı, Elma Dağı ve Murat Dağı,
doğudan Sandıklı Dağları, güneyden Madran Dağı, Babadağ ve Bozdağları su
bölüm çizgisiyle ve batıda Ege Denizi ile çevrilidir. Havza alanı yaklaşık olarak
2.600.967ha’dır.

• Türkiye'nin yüzölçümünün %3,2'sini oluşturan havzanın sınırları, alan
büyüklüğü sırasına göre Denizli, Aydın, Uşak, Afyon, Muğla, İzmir, Isparta,
Burdur, Kütahya ve Manisa illerini kapsamaktadır. Havzada üçü il merkezi,
39’u ilçe merkezi ve 1167’si bucak ve köy merkezi olmak üzere toplam 1209
yerleşim merkezi mevcuttur.

Ekolojik risk analizi, bir veya birden çok baskı unsuruna maruz kalmanın sonucu olarak olumsuz
ekolojik etkilerin ortaya çıkma olasılığının değerlendirilmesidir.

Ülkemizde ekolojik baskıların en yoğun gözlemlendiği alanların başında sahip olduğu yoğun
sosyo-ekonomik faaliyetlerden dolayı Büyük Menderes Havzası gelmektedir. Büyük Menderes
Havzası için ekolojik riskin belirleyicisi olabilecek çevresel süreçlerin başlıcaları şunlardır: (i)
erozyon, (ii) kuraklık, (iii) orman yangınları ve (iv) net birincil üretimde azalma.

Söz konusu bu süreçler, ekosistem üzerinde bozulma yönünde potansiyel oluşturarak belirli bir
ekolojik risk ortaya çıkarmaktadırlar. Söz konusu çevre sorunları alan dahilinde toprak kaybı,
tarımsal verimin düşmesi, orman varlığının azalması, biyoçeşitliliğin düşmesi gibi sonuçlar
doğurmaktadır.



MODELLEMELER
Erozyon: RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation)
Kuraklık: Kuraklık İndeksi (Kİ)
Yangın riski: Etkili faktörlerin fuzy logic ile ağırlıklandırılması
Net Birincil Üretim: NASA-CASA(Carnegie-Ames-Stanford-Approach) modeli 

BÜTÜNCÜL EKOLOJİK RİSK HARİTASI OLUŞTURULMASI: 
Fuzzy yaklaşımı ile tüm çıktı görüntüleri CBS ortamında ekolojik riski ifade edecek şekilde 0-100 değerleri arasına ölçeklendirilerek genel bir ekolojik risk indeksi oluşturulmuştur ve her 
bir bileşene ağırlık verilmiştir. Buradaki ağırlıklandırmada her bir risk haritasının ağırlığı eşit olarak ele alınmış olmasına rağmen gelecekte yapılacak çalışmalarda ağırlıklara verilecek



çapraz sınıflama tablosu

Alan kullanım/Arazi örtüsü değişimi
NDVI değerleri



Erozyon şiddet gruplarına göre BHM'nın yarısı 3-10 ton/ha*yıl aralığını ifade eden düşük
erozyon grubunda yer almaktadır. Havzanın %33'ünde orta derecede erozyon gözlenirken,
%11'inde ise şiddetli erozyon oluşmaktadır. Yılda hektarda 3 ton'dan az erozyon görülen alanlar
olan çok düşük erozyon sınıfı ise alanda sadece %4 oranında görülmektedir. Çok yüksek olarak
isimlendirilen erozyon şiddet grubu 80 ton/ha*yıl değerinin üstünde erozyon görülen alanları
ifade etmekte ve havzada sadece %2 oranında yer almaktadır. Su yüzeyleri, sulak alanlar ve
yerleşim alanları erozyonun görülmediği erozyon harici alanlar olarak erozyon sonuç
görüntüsünden maskelenmiş ve bu alanların havzadaki oran ise %4 olarak tespit edilmiştir



Havzada özellikle eğimin yüksek olduğu ve bitki örtüsünün zayıf olduğu bölgelerde erozyonun
çok şiddetli olarak tespit edildiği görülmüştür. Bu alanların başlıcaları, Denizli Beyağaç ilçesi
batısında, Denizli Babadağ ilçesi güneyinde, Aydın İncirliova ilçesi kuzeyinde ve Afyonkarahisar
Dinar ilçesi kuzey doğusunda kalan bölgelerdir. Bu bölgelerden sadece Denizli Beyağaç
yakınlarındaki erozyon bölgesinde ağaçlandırma ile erozyon önleme çalışması yapılmaktadır.



UNESCO'nun genelleştirme oranı kaba ve küresel ölçeği dikkate alarak belirlediği kuraklık
sınıflarına göre gruplandığında havzada çok kurak ve kurak alanların bulunmadığı fakat %64 orta
kurak, %33 az kurak ve %3 ise kurak olmayan alanların olduğu görülmüştür. Kuraklık risk
sınıflarına göre BMH'nin orta güney bölgesi kuraklık riski çok az olan bölgeler olarak
belirlenmiştir. Havzanın üst orta kesimini oluşturan Denizli'nin kuzeyi ve Uşak'ın güneyi olan
bölge ise kuraklık riskinin en yüksek olduğu bölge olarak ortaya konulmuştur.



Sınıf bazında elde edilen risk indeks değerlerine göre en fazla yangın riski içeren arazi örtüsü
sınıfı zeytinlik ve meyve bahçeleri olarak ortaya çıkmıştır (Şekil 24). Ortalama değerlere göre
zeytinlik ve bahçe alanlarını yangın riskine göre yaprak döken ve herdemyeşil ormanlar ve maki
takip etmektedir. Doğal alanlardaki bu yüksek yangın risk değerleri, özellikle yerleşim ve tarım
alanları ile komşu ya da bunlara yakın alanlardaki yüksek değerlere bağlı olarak ortaya
çıkmaktadır. Yerleşim alanları içinde kalan koruluk veya yoğun bitki örtüsüne sahip alanlar da
yerleşim alanları için yangın risk değerlerinin artmasına neden olmaktadır. En düşük yangın riski
barındıran sınıflar ise sırasıyla sulak alanlar, boş alanlar ve kayalık alanlar olarak tespit edilmiştir.



Net birincil üretim kapsamında havzada alansal olarak az bulunsa da yaprak döken ormanlar
özelikle havzanın kuzey kesimlerinde yer alarak en yüksek verimlilik değerleri göstermektedir.
Bu kapsamda Uşak merkez kuzeyinde ve Aydın Buharkent İlçesi kuzeybatısında yer alan yüksek
NBÜ verimliliğine sahip iki alan, bu durumu temsil eden en iyi örnek alanların başında
gelmektedir. Yaprak döken ormanlardan sonra en yüksek NBÜ verimliliğine sahip ikinci arazi
örtüsü sınıfları Şekilde görülen Denizli Işıklı Gölü kıyısı sulak alanları örneği olan sulak alanlardır.



Büyük Menderes Havzası için geliştirilen bütünleşik ekolojik risk modeli sonuçları havzanın orta
kesimlerinin ve Aydın ilinin kuzeyine gelen bölgelerin ekolojik risklere çok daha fazla açık
olduğu, güney ve kuzey doğu bölgelerinde ise nispeten daha az bir riskin söz konusu olduğunu
göstermiştir. Sonuçlar özellikle Muğla ili sınırlarında ekolojik riskin en düşük değer olan 0,08
değerini aldığını ve maksimum ekolojik risk değerine ise Denizli ilinde 0,91 indeks değeri ile
erişildiğini ortaya koymuştur. Havza genelinde düşük (%41,32) ve orta (%36,30) seviyelerde
ekolojik riskler hakimdir. Yüksek seviyede riske maruz alanların yüzdesi havza yüzölçümünün
%8,22’si olmasına rağmen bu risklerin özellikle de havzanın belirli bir bölgesinde odaklanmış
olması ekolojik açıdan konunun göründüğünden çok daha ciddi boyutlarda olabileceğine dikkat
çekmektedir. Üst havzada oluşan bu yüksek riskin alt havzada özellikle de Büyük Menderes
deltası, Dilek Yarımadası Milli Parkı veya Bafa Gölü Tabiat Parkı gibi ülkemizin ekolojik açıdan en
zengin ve bir o kadar da hassas ekosistemleri üzerinde yapacağı olumsuz etkileri
düşündürücüdür.



































•Çalışma alanının morfoloji-arazi
örtüsü bağlamında tanımlanması



LAND USE- SPOT 1994



LAND USE- ASTER 2005





1994 (%)

B-trm Gr Gnç Kon Ky- vej Mk1 Mk2 Mk3 Çy-Mr Spr Su Trm Tz- dz Y-yzy Ç-ky

2005 

(%)
B-trm 54,96 4,65 0 0,85 2,59 3,92 3,91 5,12 6,41 1,73 0,07 1,49 0,41 3,33 3,18

Gr 3,9 29,07 30,41 7,23 4,4 15,28 14,09 28,77 17,17 38,52 0,1 0,34 0 0,88 18,29

Gnç 0 2,4 4,16 2,76 0 1,3 1,25 3,62 1,95 4,52 0 0,02 0 0 1,26

Kon 0,14 0,73 8,69 49,13 0,01 14,61 8,25 8,09 2,04 2,62 0,01 0,04 0 0,03 1,66

Ky- vej 1,21 0,91 0 0 32,3 0,39 0,44 0,2 0,81 0,1 0,8 1,01 14,16 0,7 0,31

Mk1 1,12 0,95 0,76 10,17 0,38 12,06 9,29 4,42 1,52 0,84 0,04 0,08 0,02 0,02 0,86

Mk2 7,37 24,54 11,01 13,1 3,87 27,85 34,07 25,6 24,14 7,69 0,08 1,09 0,23 1,7 18,02

Mk3 3,67 9,69 7,95 4,85 2,12 8,85 15,04 9,96 7 4,74 0,1 0,42 0,01 1,12 3,92

Çy-Mr 2,38 5,23 1,04 0,79 1,61 4,05 1,82 3,53 12,89 4,01 0,02 0,84 0,2 1,89 2,6

Spr 1,38 7,32 9,4 1,74 0,8 3,09 3,86 5 3,76 18,26 0,02 0,13 0,22 0,89 14,51

Su 0,51 0,87 0,01 0,02 19,67 0,38 0,15 0,19 0,65 0,33 96,49 1,55 12,13 1,06 1,26

Trm 14,13 5,95 2,05 0,13 14,87 4 3,39 1,89 14,61 1,46 1,33 91,21 14,8 4,67 4,42

Tz- dz 0,17 0,03 0 0 13,72 0 0 0 0 0,08 0,75 0,12 57,68 0,19 0,11

Y-yzy 9,01 4,57 0 0,01 3,23 1,03 1,65 0,56 4,22 0,68 0,1 1,61 0,01 82,98 2,83

Ç-ky 0,06 3,11 24,55 9,21 0,44 3,19 2,79 3,07 2,84 14,42 0,1 0,04 0,13 0,53 26,77

Sınıf

Değişimi 45,04 70,93 95,84 50,87 67,7 87,94 65,93 90,04 87,11 81,74 3,51 8,79 42,32 17,02 73,23

Görüntü

Farkı 59,29 11,19 521,31 -14,28 10,58 -66,92 56,37 -18,95 -44,92 -3,14 5,25 4,78 -26,5 65,71 11,58









Orman örtüsündeki parçalanma

•Konifer, boylu maki ve fundalık-çayırlık alanlarında azalma, orta ve alçak boylu maki ve

garik alanlarında artma olmuştur.

•Minimum parça büyüklüğü bütün sınıflarda çoğu omurgalının habitat alanı isteklerini

karşılayamayacak kadar küçüktür

•Orta boylu maki örtüsü dışında bütün kategorilerin maksimum parça büyüklüğü

azalmıştır.

•Bütün sınıflara ait parçaların daha az kompleks bir şekle sahip olduğu görülmektedir.

•Ortalama parça büyüklüğü orta ve alçak boylu maki ve garik kategorileri için artmıştır.

varyasyona bakıldığında bu kategorideki parçaların alansal çeşitliliğinin çok daha fazla

ve ufak alanlı parçaların daha yaygın olduğunu belirtmektedir

•Parça yoğunluğu açısında bakıldığında başta fundalık-çayırlık olmak üzere konifer ve

garik örtüsünde izolasyon gittikçe artmıştır

•Temel sütrüktür indekslerinin analizi sonucunda boylu maki ve funda- çayırlık örtüsünün

1994-2005 yılları arasındaki peyzaj değişiminden en olumsuz etkilenen sınıflar olduğunu

söyleyebiliriz

Bağlantı analizi sonuçları

•Artan parça sayısı ve azalan parça büyüklüğü peyzajdaki fragmantasyonun

ve muhtemelen artan kenar etkisinin göstergesidir. Bağlantı analizine konu

olan parçaların 1994 yılında daha kompleks şekillere sahip olup girintili ve

çıkıntılı yapıları ile etrafları ile daha fazla etkileşimde olduğu görülmektedir.

2005 yılındaki yapıları itibari ile bu etkileşimin giderek formalleşen şekilleri

nedeniyle azalabileceği ortadadır.

•Peyzajdaki bağlantıları sağlayan koridorlarda da daralmalar söz konusudur

ve tarımsal matriste peyzaj genelindeki bağlantıyı desteklemekten gittikçe

uzaklaşmaktadır



•Bağlantı analizi sonuçları peyzajdaki

bağlantıların 2,4 kat azaldığını ortaya

koymuştur. 2005 yılına gelindiğinde

parça büyüklüğü ve koridor

genişliğinde yaşanan azalmalar,

mevcut bağlantıların sadece

miktarında değil aynı zamanda

kalitelerinde de düşüş olduğunu

göstermektedir

Kenar analizi sonuçları

Bafa Gölü Tabiat parkında kenar indeksi büyük değişim göstermezken (Mu=0.91), Milli park çevresindeki uyumlu kullanımların azalması 

nedeniyle indeks değeri 0.83 den 0.78 ‘e %6’lık bir düşüş göstermiştir.



Menderes 
doğal yatak 



Menderes yeni yatak



Rüzgar kıran amaçlı 
bitkilendirilmiş
koridorlar



An’lar (Otsu bitki şeritleri)



Sulama kanalları koridoru



Tersiyer Drenaj Kanalı



Ana yol



KÜLTÜREL PEYZAJLAR VE EKOLOJİK NETWORKLER







Teşekkürler…


