
 I

 

TAHTALI BARAJI KORUMA ALANINDA KİRLENMEYİ 
ÖNLEYİCİ ALTERNATİF ARAZİ KULLANIM 

POLİTİKALARININ BELİRLENMESİ 
 

ÖZET 

Bu çalışmada İzmir’e içme suyu sağlayan Tahtalı Barajı 
Havzasında, arazi kullanımlarından kaynaklanan sorunlar ve bu sorunları 
ortadan kaldırabilecek alternatif arazi kullanım politikaları araştırılmıştır. 
Tahtalı Barajı, İzmir’e 40 km mesafede olması ve daha yakın başka bir 
alternatifinin bulunmaması nedeniyle önemlidir ve gelecekte İzmir’in temel 
içme suyu kaynağı olacaktır. Buna göre havza içinde kirlilik yaratan 
faaliyetlerin ve niteliklerinin belirlenmesi oldukça önemlidir. İzmir Su ve 
Kanalizasyon İdaresi tarafından havzadaki her türlü faaliyeti belirleyip 
sınırlandıran bir Havza Koruma Yönetmeliği ve Tarım Tebliği 
yayınlanmıştır. Bu şekilde havzadaki arazilerin kullanımı belli şartlara 
bağlanmıştır. 

Araştırmanın yürütüldüğü baraj havzası 54.160 ha alanı 
kapsamaktadır. Çalışmada 5 farklı guruptaki 126 tarım işletmesinden anket 
yoluyla elde edilen veriler derlenerek havzadaki mevcut durum saptanmış, 
sorunlar belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada, toplum sağlığını doğrudan 
etkileyen baraj havzalarındaki arazilerin kullanımında planlamanın ve 
kurumlar arası koordinasyonun önemi ortaya çıkmıştır. Tahtalı Havzası için 
önerilen çözüm modeli, havzaya özerk bir yönetim sağlayacak örgütsel bir 
yapının kazandırılmasıdır. Ayrıca uygulamada katılımcı yaklaşımın 
izlenmesi, yönetimin politik baskılardan uzak tutulmasının önemi 
vurgulanmıştır.  
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SUMMARY 

In this study, determination of problems caused by the current land 
use practices and alternative land use policies have been searched to remove 
the problems in Tahtalı Watershed that supplies drinking water of İzmir. 
Tahtalı Dam is only 40 km far from İzmir and has no alternative. Therefore 
it will be very important water source of İzmir in future too. So it is very 
important to determine pollution creating activities and their characteristics. 
İzmir Water and Sewerage Administration issued a Watershed Protection 
Bulletin that limits all kind of activities and a Agricultural Regulation. In this 
way land use in the watershed is permitted only under certain conditions. 

The dam watershed where the study was carried out covers an area 
of 54.160 ha. Current situation and problems determined by means of the 
data collected from questionnaires of 126 farms in 5 different classes. The 
study showed the importance of land use planning in watershed that directly 
affect public health and coordination between establishments. The solution 
model proposed for Tahtalı Watershed is to establish an organizational 
structure that will give an autonomous administration to the Watershed. In 
addition it is emphasized to follow a participatory approach in practice and 
to keep the administration far from political pressures. 
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ÖNSÖZ 

Bu çalışmada İzmir’in gelecekteki temel içme suyu kaynağı olan 
Tahtalı Barajı Havzasında, arazi kullanımından kaynaklanan sorunlar ve bu 
sorunları ortadan kaldırabilecek, kirlenmeyi önleyecek alternatif arazi 
kullanım politikalarının neler olabileceği araştırılmıştır. 
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ÖZ 

Araştırma 54.160 ha büyüklüğündeki içme suyu havzasında 
yürütülmüştür. İçme suyunun temiz tutulması amacından hareketle, çevre 
kirliliğine neden olan arazi kullanımlarını belirleyerek, bu etkenleri en aza 
indirecek alternatif arazi kullanım politikalarının belirlenmesi amaçlanmıştır. 
Toplum sağlığını doğrudan etkileyen baraj havzalarındaki arazilerin 
kullanımında planlamanın önemine yer verilmiştir. Tahtalı Havzası için 
önerilen çözüm modeli, havzaya özerk bir yönetim sağlayacak örgütsel bir 
yapının kazandırılması olarak sunulmuştur. 

Anahtar sözcükler: İçme suyu havzaları, arazi kullanım 
politikaları, havza yönetimi. 
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ABSTRACT 

The research was carried out in a drinking water watershed covers 
about 54.160 ha. To keep the drinking water unpolluted, It is targeted to find 
land use activities causing pollution and alternative land use policies that 
minimize number of pollution sources. It is emphasized the importance of 
planning in dam watershed that has direct impact on public health. Solution 
model proposed for Tahtalı Watershed is to establish an organizational 
structure that will give an autonomous administration to the Watershed  

Key words: Drinking water, watershed, land use policies and 
watershed management. 
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1. GİRİŞ 

Su, yaşamın temel unsurlarından biri olup, sosyal ve ekonomik 
değeri olan doğal bir kaynaktır. Su ihtiyacı devamlı olarak artmasına karşın 
yeryüzündeki suların ancak % 3’ü tatlı ve kullanılabilir sulardır. Bu düşük 
orandaki tatlı suların büyük bir kısmı ise (% 78’i) kuzey ve güney 
kutuplarındaki buzullarda bulunmaktadır. Geriye kalan % 22’lik oran tüm 
dünya ülkeleri arasında içme, kullanma, sulama ve sanayi suyu olarak 
paylaşılmaktadır (Alpaslan, 1999).  

Günümüzde dünyanın bir çok ülkesinde susuzluk problemi 
yaşanmaktadır. 1960 ve önceki yıllarda su kullanım değerleri düşük olmakla 
beraber kalitesi de her tür kullanıma uygundu. Halbuki günümüzde su 
miktarı kantite olarak yetersiz olmanın yanında bir de kalitesinin 
bozukluğundan dolayı zaten var olanı da kullanamaz hale gelmekten oldukça 
sıkıntılı duruma dönüşmüştür (Alpaslan, 1999). Tabii bunda başta nüfus 
olmak üzere çeşitli nedenler etkilidir. 1990 yılında 5,3 milyar olan dünya 
nüfusunun 2050 yılında 11 milyara yaklaşacağı tahmin edilmektedir. 
Nüfustaki bu artış su kullanımını da büyük ölçüde etkilemektedir. Örneğin 
20. yüzyılın başı ile sonu arasında su kullanımı 10 kat artmıştır. Çağımızda 
tarımsal su kullanımında da büyük artış olmuştur. Dünyada 1950 yıllarında 
94 milyon ha olan tarım alanı 1990 yılında 270 milyon ha olmuştur. Böylece 
su tüketiminin önemli bir kısmı sulamaya tahsis edilmiştir (Bilen, 1996). 

Gelişmiş ülkelerde 20. yüzyılın başlarına kadar su ile ilgili projeler 
ikinci planda ele alınmıştır. Bu durum endüstriyel gelişmeye paralel olarak 
değişmiş; tarımsal, kırsal, endüstriyel ve şehirsel kalkınmanın bir unsuru 
haline gelen sulama, taşkın kontrolü, enerji, içme suyu projeleri tüm dünyada 
hızla devreye girmeye başlamıştır. Ancak bu gelişmeler, insan yapısı göllerin 
çevre, insan ve diğer canlılar üzerindeki etkilerinin sonuçlarının 
değerlendirilmesi çalışmalarından daha büyük bir hızla olmuştur (Hazar ve 
İçten, 1991). 

Barajlar gibi büyük alt yapı yatırımlarında kamu yararı söz 
konusudur. Ancak bu gibi yatırımlarda toplumun bir kesimi bundan 
faydalanırken, diğer kesim bu faydayı sağlayabilmek için bir takım 
fedakarlıklarda bulunmak zorundadır. Tahtalı Barajı İzmir kentinin 
gelecekteki temel içme suyu kaynağı olması nedeniyle havza içinde kirlilik 
yaratan faaliyetlerin ve niteliklerinin belirlenmesi oldukça önemlidir. İzmir’e 
40 km uzaklıkta bir kaynak olması ve daha yakın başka alternatifinin 
bulunmaması da barajın önemini arttırmaktadır.  
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Tahtalı Havzası oldukça uzun zamandır İzmir’in gündemini işgal 
etmektedir. Baraj projesi bir taraftan devam ederken havzada yaşanan 
sorunlara herhangi bir çözüm getirilememiş olması, barajla birlikte sosyo-
ekonomik yapıda meydana gelebilecek değişimlere hazırlıksız olunması, 
mağdur olan kesimin tepki göstermesiyle içme suyunun da sağlığının 
tehlikeye girmesi ve tüm bunların yanında havzadaki arazilerin bundan 
sonraki işlevini yönlendirecek politikaların bulunmaması nedeniyle bu 
çalışma gerekli görülmüştür.  

Ayrıca son yıllarda  doğal kaynakların kullanımı ve bozulup yok 
olması giderek yeni ve etkin bir doğal kaynaklar yapısının oluşturulması 
konusundaki gözlem ve yaklaşımlar kullanım ve bozulma süreçlerinin 
genellikle yerel özellikler taşıdığı gerçeğini ortaya koymuştur (Auroba, 
1997). Bu durum, yerel sorunları inceleyen çalışmaların yapılması, bu 
sorunlara öneriler getirilmesi ve bunun ülke düzeyindeki politika ve 
uygulamalarla bütünleştirilmesini gerekli kılmaktadır (Atış, 1999). 

Yapılan çalışmada havza arazilerinin halihazırdaki kullanım durumu 
yapılan anket çalışmalarıyla da desteklenerek incelenmiştir. Havzanın içme 
suyu havzası olmasıyla gündeme gelen kısıtlar da dikkate alınarak, içme 
suyunu korumaya yönelik alternatif arazi kullanım politikalarının 
belirlenmesine çalışılmıştır. 
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2. LİTERATÜR ÖZETİ 

Bu bölümde, konu ile doğrudan ilgili çalışmalar ve içme suyu 
havzaları ile ilgili yapılmış çalışmalardan elde edilen bulgular verilecektir. 

Tavşanoğlu (1954) çalışmasında, dağlık arazilerde yağmur suları ile 
aşağılara doğru taşınan materyallerin, dere, çay ve nehir yataklarını, enerji, 
sulama ve içme suyu amaçlı yapılan barajları da doldurarak ömürlerini 
kısalttığına dikkati çekmiştir. Havzaların ve taşıntı konilerinin toprak 
taşınması bakımından durumlarını incelemiş ve havza iyileştirme 
projelerinin düzenlenmesiyle ilgili örnek bir proje hazırlamıştır. 

Dunford (1982), tarım topraklarının sanayi, konut ve diğer amaçlarla 
kullanılması etkileri üzerinde durmuş ve toprak kullanımının iyi 
planlanmasının önemine yer vermiştir. 

İnal (1988), Bitlis Ayşehatun Barajı göl alanındaki tarım arazilerinin 
toplam değerini ve diğer taşınmazları saptayarak barajın kamulaştırma 
değerini, ürünler ve arazi sınıfları için rantları hesaplamıştır. 

Aytaç (1990), İstanbul’a su temin eden en önemli yüzeysel su 
kaynağı durumunda olan Ömerli Barajı Havzasındaki su kaynaklarında 
kirliliğin önemli ölçüde arttığını saptamış, havza içindeki yapılaşma ve 
sanayileşme olgusunun ortadan kaldırılması gereğini önermiştir. 

Lavieren (1990) Senegal Vadisi’nde kurulan bir barajın tarımsal 
üretimdeki değişiklikler ve çevre üzerine olan etkilerini incelemiştir. Sulu 
tarıma ve bol hasada geçiş, olta balıkçılığına imkan vermesi gibi olumlu 
etkilerle birlikte havzadaki suyun gübre ve pestisit kullanımı nedeniyle 
kirlenme riski, flora ve fauna değişikliklerini de gündeme getirmiştir. 
Çalışmada geleneksel tarım sistemlerini dikkate alan havza bazında 
geliştirilmiş bir kalkınma planı yapılması önerilmiştir. 

Katar (1991), Hindistan Mittemari Havzası’nda yaptığı çalışmada 
Mittemari Havza Projesinin planlama ve yönetim modellerini analiz etmiştir.  

Lee (1991), arazi kaynakları, arazi kullanımı ve Avrupa Topluluğu 
kapsamında projelendirilmiş olan alternatif arazi kullanımlarını içeren bir 
çalışma yapmıştır. Topluluk ülkelerinin 1968-1983 yılları arasındaki arazi 
kullanım şekillerini incelemiş, işlenebilir tarım alanlarının önemli ölçüde 
azaldığını, özellikle İtalya, Belçika ve Hollanda’nın ilk sıralarda geldiğini 
saptamıştır. Gelecekte izlenebilecek alternatifleri topluluğun özelliklerini de 
dikkate alarak sekiz bölümde toplamıştır.  
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Cook (1993), çalışmada İngiltere’nin güney ve doğusundaki 
ovalarda içme suyu kalitesinin geliştirilmesi ve devamlılığı ile ilgili 
önlemleri tartışmaktadır. Konuyu, idari ölçüler, arazi kullanım ölçüleri ve 
uygun standartların oluşturulması olmak üzere üç başlık altında 
incelenmiştir. Arazi kullanımının kontrolünde nitrata hassas alanlar öncelikli 
olarak ele alınmıştır. Yüzey kaynak sularının sınıflandırılması, tehlikeli 
olduğu kesin olarak bilinen maddelerin izin verilen konsantrasyonlarının AB 
direktifleri doğrultusunda listelenmesi, kullanma suyu kalitesinin 
belirlenmesi çalışma sonucunda önerilen konulardır.  

Mitchell et al. (1993), AGNPS (Agricultural Non-Point Source) adı 
verilen modelde, kaynağı belli olmayan tarımsal kirliliklerin saptanabilmesi 
için; gevşek zeminli, küçük havzalarda yağışların ve sediment dağılımının 
tahmin yöntemini incelemişlerdir. İki ana havza ve beş alt havzada 50 
sediment, dört yıl boyunca, vegetasyon döneminde gözlenmiştir. Entegre 
AGNPS/GIS sistemi, özellikle bu çalışmada büyük miktarlardaki veri 
değişikliklerini hızlandırmak amacıyla kullanılmıştır. 

Orman Bakanlığı (1995) tarafından yürütülen “Doğu Anadolu Su 
Havzaları Rehabilitasyon Projesi”nde Fırat Havzası’ndaki kırsal fakirlik ve 
doğal kaynakların vasıflarını kaybetmesi ile ilgili önemli sorunları ele alan 
katılımcı doğal kaynak yönetim teknikleri kullanılmıştır. Proje kırsal 
kalkınma alanında yeni politika ve stratejilerin oluşturulması, kırsal alanda 
arazilerin rasyonel kullanımının sağlanması, kırsal yörelere hizmet götüren 
kurumların koordinasyonunu sağlayarak entegre kırsal kalkınma 
çalışmalarının yürütülmesine ilişkin deneyimleri vermesi açısından 
önemlidir.  

Ericson (1994) Michigan Raisin Nehri Havzası’nda kırsal arazi 
kullanımı, arazi örtüsü değişimleri ve arazi politikalarını incelemiştir. 
Araştırma alanı 20 yıl süre ile gözlenmiş ve öncelikli olarak orman örtüsü 
değişiklikleri ve dağılımı noktasında toplanmıştır. 

 Weller et al. (1997) yaptıkları çalışmada belediyelere ve devlet 
kurumlarına arazi kullanımı ve kaynağı belli olmayan kirlilikler ile ilgili 
yönetim stratejilerini sunmuşlardır. Kapsamlı planlara geçiş, zonlara ayırma, 
kanalizasyon planları, toprak koruma, su kalitesi planları ve yürütme 
programlarının belediyeler ve devlet kurumlarının beraber çalışması ile 
başarılabileceğini belirtmişlerdir. Havza yönetim planlarının gerçekçi 
alternatifler sunabilmesi konusu üzerinde durmuşlardır. 

Fidan (1997), İstanbul Ömerli Barajı Havzası’ndaki arazi 
kullanımlarından kaynaklanan sorunları incelemiştir. Daha çok yasal 



 5

olmayan yerleşimler ve doğal türler yerine koniferlerin tercih edilmesi gibi 
yanlış ağaçlandırma politikaları üzerinde durmuş, politik baskılar 
kaldırılmadan yasa ve kurallar koyarak sorunların çözülemeyeceğini 
belirtmiştir. 

Jones et al. (1997) Kuzey Virginia’daki aşağı havzalarda 
yerleşimlerin su kalitesi ve suda yaşayan canlılar üzerine olan etkilerini 
incelemişlerdir. Böylece elde edilen bulguları havza yönetimi 
uygulamalarında kullanmayı hedeflemişlerdir. Nüfus yoğunluğunun az 
olduğu havzalardaki arazi kullanımları ile nüfusun yoğun olduğu 
havzalardaki arazi kullanımlarını karşılaştırmışlar, yoğun arazi 
kullanımlarının nehir biyotik topluluklarını azalttığını gözlemlemişlerdir. 
Bunun sonucunda da ağır metaller, petrol hidrokarbonları ve yerleşimlerden 
gelen pestisitler gibi toksik kirleticilerin seviyelerinin artması ve bunların 
dibe çökmeleri sonucunda nehirlerde yaşayan omurgasızların beslenme ve 
solunumlarının engellendiğini ve su kalitesi bakımından önemli bulunan 
habitatları örttüğünü belirtmişlerdir. 

Kilinç ve Gülbahar (1997) havzalardaki doğal kaynakların 
planlanmasında disiplinler arası işbirliğinin önemine dikkat çekmişlerdir. 
Doğal kaynaklar arasındaki ilişkileri; tamamlayıcı, destekleyici ve rekabetçi 
olmak üzere üç grupta toplamışlardır.  

Setiawan (1997) Endonezya’da, su havzası planını, biyofizik ve 
sosyo-ekonomik faktörlere dayanarak oluşturmuştur. Model doğal kaynak 
yönetiminde çevre-toplum ilişkisini analiz ve organize etmeyi 
amaçlamaktadır. 

Başal et al. (1999) Ziyaret Çayı Havzasında, alanın doğal ve kültürel 
kaynaklarının envanter ve analizi, tarımsal potansiyeli yüksek alanların 
belirlenmesi ve bu alanların korunmasına yönelik plan kararlarının 
geliştirilmesi, sürdürülebilirliğin sosyo-ekonomik boyutunu sağlayabilmek 
için çevresel kaynaklarla ilişkisini incelemişlerdir. 

 Gündoğdu et al. (1999) Türkiye ve Fransa Çevre Bakanlıkları 
arasında “Çevre Alanında İkili İşbirliği Anlaşması” çerçevesinde “Büyük 
Menderes, Küçük Menderes, Gediz ve Kuzey Ege Nehir Havzaları Entegre 
Su Kaynakları Yönetimi ve Kirlilik Kontrolü Fizibilite Etüd Çalışması”  adı 
altında bir çalışma başlatmışlardır. Bu çalışmayla Türkiye’de ilk defa su 
havzaları bazında, su yönetiminin sağlanması, suyun optimum ve verimli 
kullanımının bütün tüketiciler için belirlenmesi amaçlanmıştır. Su 
havzalarının idaresi, su kaynaklarının yönetim politikaları, su idaresinin 
teknik, kurumsal, mali kaynak boyutları ve su havzası organizasyonları 
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konusunda Türkiye koşullarına en uygun entegre yönetim modeline 
ulaşılması hedeflenmiştir. 

Blum (2000), arazi yönetim politikalarının bilim adamları tarafından 
değil, politikacılar, kanun yapıcılar ve yöneticiler tarafından hazırlandığını 
belirtmektedir. Çalışmasında arazi kullanımı ile sürdürülebilir arazi 
kullanımı arasındaki farkı belirterek, sürdürülebilir arazi kullanımı için 
doğrudan ve dolaylı olmak üzere ekolojik, teknik, sosyo-ekonomik ve 
kültürel göstergelerin tanımlanması gerektiğini belirtmiştir. 
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3. MATERYAL VE YÖNTEM  

3.1. Materyal 

Çalışmanın ana materyalini alan çalışmaları ile derlenen veriler 
oluşturmuştur. Ayrıca, havza ile ilgili temel bir takım verilerin sağlanması ve 
irdelenmesinde araştırma alanında çalışmalarını yürüten resmi ve özel kurum 
ve kuruluşlarla ilişki kurulmuştur. Yine İzmir Tarım İl Müdürlüğü 
bünyesinde 17 kuruluşun katılımı ile üç ayda bir yapılan Tahtalı Havzası ile 
ilgili dönem toplantıları takip edilerek havzadaki gelişmeler izlenmiştir. 

Araştırma alanındaki köylerle ilgili veriler muhtarlıklardan elde 
edilen kayıtlarla, Çiftçi Mallarını Koruma Derneği kayıtlarından ve köy 
ihtiyar heyetinin de hazır bulunduğu toplantılarla sağlanmıştır. 

Araştırmanın bir diğer materyali de çeşitli literatürden derlenmiştir. 
Bu kaynaklar konunun değişik yönleri ile ilgili daha önce yapılmış olan yerli 
ve yabancı yayınlar, tez ve araştırma sonuçları, sempozyum ve kongre 
bildirilerindeki verilerdir. 

3.2. Yöntem 

3.2.1. Materyalin Toplanmasında Kullanılan Yöntemler 

Çalışmanın önce araştırma alanından seçilmiş bir grup köyde 
yürütülmesi planlanmıştır. Ancak çalışma ilerledikçe havzada birbirinden 
çok farklı niteliklerde köyler bulunduğu görülmüştür. Bu nedenle, 
çalışmanın tüm alanda tesadüfi örnekleme yöntemi ile yapılmasının daha 
doğru sonuçlara ulaşmamızı sağlayacağı düşünülmüş ve araştırma, tesadüfi 
örnekleme sonucunda örneğe çıkan 19 yerleşim yerinde yürütülmüştür. 
Bunun yanında köyleri tanımak ve araştırma alanındaki arazi kullanımlarını 
belirleyebilmek için de muhtarlık anketleri yapılmıştır. Hazırlanan 
populasyon listesinde toplam 1748 tarım işletmesi saptanmıştır. Arazi 
büyüklüğünün, arazi kullanımı ve işletme gelirleri üzerinde en etkili 
faktörlerden biri olması nedeniyle, arazi büyüklüğüne göre tabakalı tesadüfi 
örnekleme yapılmıştır. Hata payı 0.10 olarak kabul edilerek örnekleme 
formülü1 uygulanmış ve toplam 126 işletmeden oluşan örnek hacmi 
                                                           
1 Örnekleme Formülü: n= S2 . t2. N / (N-1) E2  + S2 . t2   Formülde; n: Örnekteki birey sayısı, 
S2 : Varyans, t: Güven sınırı (% 5 ile 1.96) N: Tabakadaki çiftçi sayısı, E: Kabul edilebilir 
hata payı olmaktadır (Çağlayan,1995). 
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hesaplanmıştır. Karşılaşılabilecek aksaklıklar da dikkate alınarak araştırma 
deseninin bozulmaması için % 20 oranında yedek çekilerek örneğe dahil 
edilmesi uygun görülmüştür. Daha sonra tesadüfi sayılar kullanılarak örneğe 
giren işletmeler belirlenmiştir. 

Çizelge 1. Her tabakadan örneklemeye giren işletme sayısı 

Table 1. Number of Enterprizes for Each Sampling Layer 

Gruplar 
Groups 
(da) 

Populasyondaki İşletme 
Sayısı  

Number Of Farms in 
Population 

(N) 

Örnek hacmi  
Sample Size 

 (n) 

1-20 705 68 

21-60 713 30 

61-100 237 8 

101-200 81 12 

200+ 12 8 

Toplam 1748 126 

3.2.2. Materyalin Analizinde Kullanılan Yöntemler 

Çiftçilerle yapılan anketler sonucunda derlenen veriler uygun 
şekilde kodlanıp, bilgisayara yüklenmiş ve Windows-Excel programında 
değerlendirilmiştir. Çiftçilerin niteliklerinin ortaya konabilmesi ve 
karşılaştırmaların yapılabilmesi için grup ortalamaları ve yüzde 
hesaplarından yararlanılmıştır. Analiz ve yorumların yapılmasında oransal 
karşılaştırmalar yapılmıştır. 

Muhtarlık anketlerinden ise; köylerin genel yapıları ve köy 
arazilerinin genel kullanım durumlarının belirlenmesinde faydalanılmıştır. 
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4. ARAŞTIRMA ALANININ TANITIMI 

4.1. Coğrafi Konum 

Tahtalı Barajı İzmir ili, Gümüldür ilçesinin kuzey doğusunda, 
Dereboğazı deresi üzerinde, Kaplancık Tepesi ile İnleyen Kaya arasında yer 
almaktadır (Harita 1).  

Baraj alanı konumu itibarı ile, Ege Denizi sahillerinde bulunan 
turistik tesislere ve özellikle yazlık konutların çoğunlukta olduğu yerleşim 
merkezlerine oldukça yakın bulunmaktadır. 

4.2. Baraj Havzasının Durumu 

Kaya dolgu tipindeki barajın yıllık ortalama akımı 152,16 hm3  olup, 
nehir tabanından yüksekliği 54,50 m’ dir. Tahtalı baraj gölünden alınan 
suyun içme suyu standartlarına uygun olarak arıtılmasını sağlayacak arıtma 
tesisi 520 000 m3 / gün kapasitelidir.  

Tahtalı Havzası; göl alanı 2352 ha, mutlak koruma alanı 1537 ha, 
kısa mesafeli koruma alanı 2936 ha, orta mesafeli koruma alanı 3500 ha ve 
uzun mesafeli koruma alanı 43835 ha olmak üzere, havza alanı, göl ve 
koruma alanları dahil 54160 ha alanı kapsamaktadır (TKB, 1996a). 

4.3. İklim Özellikleri 

Tahtalı Havzasında İzmir ilinde hakim olan Akdeniz iklimi görülür. 
Denize dik dağlar arasında yer alan vadiler ve ovalar iklimin iç kesimlere 
kadar uzanmasına olanak sağlar. Bu iklim tipinde yıllık yağışın yarıdan 
fazlası sonbahar ve kış aylarında düşer. Kar yağışı ise; özellikle alçak 
kesimlerde, yok denecek kadar azdır. 

1998 yılı iklim verileri incelendiğinde, en düşük sıcaklığa 0,4°C ile 
Ocak ayında, en yüksek sıcaklığa ise 40,6 °C ile Ağustos ayında ulaşıldığı 
görülmektedir. Yıllık yağış 1086,1 mm olup, en fazla yağışın düştüğü ay 
271,6 mm ile Kasım ayıdır (TKB, 1999). 

Barajın kurulması ile havzada önceki durumundan biraz daha farklı  
bir mikro klima oluşmuş, nisbi nem oranlarının arttığı gözlenmiştir. Hatta bu  
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Harita 1. Tahtalı Havzası  

Map1. Tahtalı Watershed
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Çizelge 2. Tahtalı Barajı Havzasına ait yağış verileri  (Kaynak:DSİ Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı,Rasatlar 
Fen Heyeti Müdürlüğü, Reisdere Meteoroloji İstasyonu) 
Table 2. Annual Precipation Data of Tahtalı Watershed 

AYLIK TOPLAM YAĞIŞ- Monthly Total(mm)  
 Ocak 

January 
Şubat 

February
Mart 

March
Nisan 
April 

Mayıs 
May 

Haziran 
June 

Temmuz 
July 

Ağustos 
August 

Eylül 
September

Ekim 
October

Kasım 
November

Aralık 
December

Yıllık 
Annual

1971 156,3 195,9 77,1 18,3 0,2 26,2 17,0     11,1 48,0 57,6 607,7
1972 29,6 62,8 24,3 23,7 43,9 1,9 8,3 0,5 0,2 90,9 12,4 6,1 304,9
1973 103,9 100,1 30,6 57,5 0,2     1,3 9,0 49,7 14,6 66,9 433,8
1974 21,4 45,3 111,7 15,9 19,6     1,6 8,0 40,3 90,8 90,7 435,3
1975 175,5 35,3 46,0 49,7 8,9 90,3       49,3 70,8 109,6 605,4
1976 63,2 60,9 78,0 111,4 8,7 3,6       152,3 53,3 80,5 611,9
1977 75 37,0 22,6 35,5         7,7 41,1 43,5 37,5 319,9
1978 205,5 172,8 20,9 38,7 10,9       75,3 35,4 37,9 18,8 616,2
1979 155,1 74,9 22,2 17,3 14,5         27,1 209,7 75,8 596,6
1980 142,5 68,0 57,5 16,7 5,2 1,3       7,6 37,6 144,8 488,6
1981 23,2 41,5 12,2 12,3 3,2           55,0 69,8 625,4
1982 65,5 48,3 60,7 54,6 77,9   13,1     61,8 64,5 140,9 388,4
1983 18,6 140,6 13,9 5,1 0,3   3,2       78,1 170,8 4306
1984 153,5 121,8 129,6 76,6     14,5       99,3 62,4 658,2
1985 99,0 28,7 95,6 0,5 57,3         25,2 45,2 26,2 378,2
1986 126,3 141,0 31,9 47,8 5,4 20,2       16,0 12,2 39,3 446,1
1987 107,8 107,5 61,6 72,7 2,9         0,3 88,9 101,1 542,8
1988 63,6 69,7 184,6 43,6 7,2       1,3   110,9 126,8 607,7
1989 0,7   55,0 3,3 6,4 4,4     3,8 39,8 40,5 41,4 200,3
1990   29,1 11,0 20,9   8,0   3,7 2,9 12,8 2,7 221,6 312,7
1991 68,4 58,5 30,7 42,6 37,3   24,4   0,5 32,2 37,1 84,7 416,4
1992 0,6 10,8 66,0 23,4 4,7     0,2   0,5 43,2 121,0 270,4
1993 48,3 206,4 59,6 24,7 22,3         50,6 168,7 34,0 614,6
1994 69,2 145,2 38,2 20,5 59,0 5,8       47,8 68,4 107,5 561,6
1995 155,8 40,8 140,4 11,3 5,9     3,4   15,3 59,8 64,3 497,0
1996 87,6 178,5 60,8 16,2 19,4       37,9 16,9 68,1 222,1 707,5
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Şekil 1 Güzelyalı Meteoroloji İstasyonu 1939-1999 Sıcaklık Verileri
Figure 1.Güzelyalı Meteorology Station Temperature Data Yeaar 1939-1999
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 artış ekilen tarım ürünleri çeşitliliğini etkileyebilecek düzeye gelmiştir. 
Örneğin baraja nispeten daha yakın olan yerlerde, sabah saatlerinde görülen 
çiğ nedeniyle tütün kalitesinin düştüğü belirtilmektedir. Tahtalı havzasına ait 
yağış ve sıcaklık  verileri Çizelge 2 ve Şekil 1’de sunulmuştur.  

4.4. Sosyal ve Ekonomik  Yapı 

4.4.1. Sosyal Yapı 

Tahtalı Barajı havzasında bulunan 32 yerleşim biriminde 35089 
kişinin yaşadığı belirtilmektedir. Araştırma alanında ortalama aile nüfusu 
dört kişidir. Okuma yazma oranı % 95 dolayındadır. Sosyo-ekonomik ve 
kültürel nedenlerle genç nesilde köyden kente göç artmıştır. 

Havzada yapılaşma sürekli biçimde artmaktadır. İZSU Çevre 
Koruma ve Arıtma Daire Başkanlığı da havzada 720 adet kaçak konutun 
bulunduğunu belirtmektedir. 

Sular altında kalan kısımlarda tarihi eser veya sit alanı yoktur. 
Ayrıca burada koruma altına alınacak bitki veya hayvan türü de 
bulunmamaktadır. 

Bölgede sağlık hizmetleri sağlık ocaklarından sağlanmaktadır. 
İzmir’e yakınlığı nedeniyle gerektiğinde şehirdeki hastaneler 
kullanılmaktadır. Altyapı hizmetlerinin yetersiz olması sağlık sorunlarını da 
beraberinde getirmekte ve havzada hepatit türü bulaşıcı hastalıklara 
rastlandığı bildirilmektedir. 

4.4.2. Ekonomik Yapı 

 Tarımsal Değerlendirme  Raporuna göre (TKB, 1996a)  havza 
içinde toplam 1380 adet küçük ölçekli sanayi işletmesi ve 128 adet de orta 
ölçekli sanayi işletmesi, 198 hayvancılık işletmesi bulunduğu 
belirtilmektedir. Yine ilgili yıl için, DSİ kayıtlarına göre (DSİ,1996); havza 
içinde 100.000 kişinin istihdam edildiği tahmin edilmektedir.  

Havzadaki ekonomik yapı genelde tarıma dayalıdır. Çoğunlukla 
topraksız çiftçi yoktur, kiracı çiftçiler bulunmaktadır. Turistik bölgelere 
yakınlığı nedeniyle transit geçen turistlerin yaptığı alışverişler ve yöre 
halkının kendi ürünlerini satması ile gelirlerde iyileşmeler görülmüştür. 
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Bitkisel
Bitkisel+Hayvansal
Hayvansal

Genel olarak; özellikle yukarı havzada tütün, buğday gibi tarla bitkilerinin, 
havzanın aşağı kesimlerinde ise toprak verimliliğinin artmasıyla birlikte bağ-
bahçe bitkilerinin ve seracılığın yaygın olduğu görülmektedir. Havzadaki 
tarımsal üretim durumu Şekil 2’de verilmiştir. Buna göre havzada bitkisel 
üretim oranı % 83,5 ile ilk sıradadır. Bitkisel ve hayvansal üretim oranı % 
15,4’tür. Hayvancılık havzada yaygın olmadığından sadece hayvansal üretim 
yapan işletmelerin oranı ise %1,1’dir. 

Yörede mevsimlik iş göçü fazla olmamakla birlikte belirli 
dönemlerde narenciye ve pamuk işçiliğine gidilmektedir. Hayvancılık 
çiftçilerin kendi ihtiyaçlarını karşılayacak kadar yapılmaktadır. En çok 
koyun ve keçi beslenmektedir. 

Bölgede Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası 
bulunmaktadır. Ayrıca çiftçilerin kendi aralarında kurmuş oldukları çiftçi 
birlikleri ve kooperatifleri bulunmaktadır. Seralarda çiçek yetiştiren çiftçiler 
pazarlama ve satış kooperatifleri kurarak, bu kuruluşlar kanalıyla 
yetiştirdikleri çiçekleri büyük şehirlere ve Avrupa ülkelerine 
pazarlamaktadırlar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Tahtalı Havzasında tarımsal üretim oranları (Aksoy ve 
ark.,1996) 

Figure 2. Agricultural Production Ratios in Tahtalı Watershed. 

% 83,5 % 15,4 

% 1,1 
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4.5. Havzadaki Arazi Durumu  

Havza arazilerinin büyük kısmı orman ve tarım amaçlı 
kullanılmaktadır. Şekil 3’e göre orman alanları 28.983 ha, tarım alanları ise 
20.252 ha, çayır mera alanı ise  430 ha olarak belirtilmektedir. 4.495 ha’lık 
diğer kullanımlara ise yerleşimler ve mücavir alanlar girmektedir (TKB, 
1996a). 

Şekil 3. Tahtalı Havzası Arazi Dağılımı (TKB, 1996a) 

Figure 3. Land Distribution in Tahtalı Watershed 

Tahtalı Havzası toprak kaynakları haritası incelendiğinde ise 
havzadaki toprakların arazi sınıflaması görülmektedir (Harita 2 ve Ek1). 

orman
tarım
çayır-mera
diğer
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Harita 2. Tahtalı Havzası toprak kaynakları haritası (Anonymus, 1974) 
Map 2 Soil Resources Map of Tahtalı Watershed 
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1974 yılından sonra havzanın toprak sınıflamasını gösteren yeni bir 
harita yapılmamıştır. Ancak toprak yapısında çok uzun yıllar sonra bile 
önemli değişiklikler olmayacağı göz önüne alındığında bu harita havza 
arazilerinin durumu hakkında genel bir fikir vermektedir. Ayrıca yine bu 
harita bilgilerinde arazi sınıfının yanı sıra, arazi sınıfı alt birimi, toprak 
gurubu, eğim, derinlik, erozyon, taşlılık ve arazi kullanma şekli ile ilgili 
bilgiler bulunmaktadır.  

Arazi kabiliyet sınıflamasında iki genel bölüm vardır. Bunlardan 
birincisi; ilk dört arazi kabiliyet sınıfını kapsayan tarıma uygun arazi 
bölümüdür. Diğeri ise, geriye kalan dört sınıfı içeren, tarıma uygun olmayan 
ve devamlı vejetasyon altında bulunması gereken arazi bölümüdür. Bilindiği 
gibi I. sınıf araziden VIII. sınıf araziye doğru gidildikçe kullanmadaki 
tehlikeler ve kısıtlamalar artmakta, arazinin çeşitli uygulamalar için 
kullanılma olasılığı iyice azalmaktadır. Diğer taraftan kullanma yoğunluğu 
ve kullanma çeşitliliği I. sınıf  arazide çok fazla iken, bütün bunlar VIII. sınıf 
araziye doğru iyice azalmaktadır (Balcı, 1996). 

Tahtalı Barajı Havzasının özellikle yukarı kesimlerinde VII. sınıf 
arazilerin çoğunlukta olduğu ve verimli toprakların havzanın orta 
kesimlerinde yer alan Menderes, Oğlananası, Dereköy, Yeniköy, Çatalca ve 
Gölcükler’in bulunduğu arazilerde yoğunlaştığı ilk bakışta dikkati 
çekmektedir. Buralarda eğimin ve erozyonun azalması, arazinin kalitesinin 
iyileşmesi ile birlikte ürün çeşitliliğinin de arttığı görülmektedir. Bu durum, 
gelir artışına neden olarak yaşam seviyesini de  yükseltmektedir. 

Havzada arazi kullanımını düzenlemek için “1/25.000 Ölçekli 
Tahtalı Barajı Çevre Düzeni İmar Planı” hazırlanmıştır. Planın amacı 
“Tahtalı Barajı’nın evsel, endüstriyel, tarımsal ve her türlü hayvancılık 
faaliyetinden kaynaklanan atık sular ile kirlenmesini önlemek, toplum 
sağlığını korumak ve içme suyu havzasının doğal potansiyelini en iyi 
biçimde değerlendirmek, henüz kaybedilmemiş ya da kaybedilmek üzere 
olan doğal kaynakların yeniden kazanılmasını sağlamak ve bu kararlar 
doğrultusunda ilgili idarelerce hazırlanacak alt ölçekte planları ve 
yapılaşmaları yönlendirmektir” (İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1996). Planda 
genel hükümler belirtildikten sonra koruma alanlarında alınacak önlemler 
açıklanmış, arazi kullanımları belirlenmiştir. Arazi kullanımı başlığı altında, 
kırsal ve kentsel yerleşim alanları ile ilgili hükümlere yer verilmiştir. Ayrıca 
kırsal ve kentsel konut gelişme alanları ile bu konutlarda aranacak şartlar 
açıklanmıştır. Tarım alanlarındaki koşullar Tahtalı Havzası Tarım Tebliği 
koşulları doğrultusunda sadece orta ve uzun mesafeli koruma alanlarında 
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geçerli olmak üzere açıklanmıştır (İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1995b). 
Meralar ve tarımsal niteliği korunacak alanlarda yapılacak yapılaşmalarla 
ilgili koşullar ve hükümlere yer verilmiştir. Ayrıca orman alanları, akaryakıt 
istasyonları depolar ve hava alanı ile ilgili hükümler de belirtilmiştir.  

Havzanın göl alanı ve mutlak koruma alanında yasalar gereği 
kamulaştırma yapılması gerektiğinden bu alanlar her türlü kullanım ve 
yerleşime kapanmıştır. Kamulaştırma işlemleri 2942 sayılı kamulaştırma 
kanunu ve ilgili mevzuata göre projeyi yürüten kuruluş tarafından 
yapılmaktadır. Tahtalı Barajı rezervuar alanının  kamulaştırma işlemlerini 
görevi gereği DSİ Genel Müdürlüğü yapmakta, mutlak koruma alanı 
kamulaştırma işlemlerini de protokol gereği İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı yapmaktadır. İskan işleri 1306, 2510 ve 3202 sayılı yasalar gereği 
KHGM tarafından yürütülmektedir. Kamulaştırma işlemlerinin 
uygulanmasında, hak sahiplerinin belirlenmesi için tapu kayıtları esas 
alındığından Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve mahalli kuruluşları ile 
işbirliği yapılmaktadır. Ayrıca havzadaki çevre ile ilgili sorunların 
çözümünde de ilgili Devlet Bakanlığı, Çevre Müsteşarlığı,  Sağlık 
Müdürlükleri ve Belediyelerin ilgili bölümleri yükümlü bulunmaktadır. 
Çizelge  3’de kamulaştırılan alanlarda kalan şahıs arazilerinin dağılımı 
verilmiştir. 
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Çizelge 3. Göl alanı ve mutlak koruma alanındaki şahıs 
arazilerinin dağılımı (da) (DSİ,1996) 

Table 3. Dam Area and Distribution of private lands in absolute 
protection zone. 

Arazi türü Göl 

alanı 

Mutlak koruma 

alanı 

1.sınıf sulu taban ar. 247,98 - 

1.sınıf kuru taban ar. 925,56 213,13 

2.sınıf kuru taban ar. 495,79 201,08 

Kıraç tarla 13,50 13,03 

Yamaç tarla 6,19 2,25 

Sera 55,71 17,83 

Meyve bahçesi 40,13 12,55 

Zeytinlik 19,68 - 

Bağ 2,25 - 

Okaliptus 12,10 - 

Kum ocağı 67,48 - 

Taşlık arazi - 2,58 

TOPLAM 1886,37 462,45 

 

Çizelge 3.’te belirtilen şahıs arazilerinin dışında göl alanında 36,59 
ha, mutlak koruma alanında ise 916,25 ha orman alanı bulunmaktadır. 
Bunların dışındaki araziler ise; yollar, dere yatakları, hazine arazisi ve 
benzeri arazilerdir.1991 yılı mart ayında tahminen 800 konut ve 400 adet ek 
işletme binası olduğu tespit edilerek kamulaştırmalara başlanmıştır. Bunların 
dışında isale hatlarının geçtiği güzergahlarda da kamulaştırma söz 
konusudur. 
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Çizelge 4’de baraj, göl ve mutlak koruma alanlarında kalan yerleşim 
birimlerindeki arazilerin dağılımı, konut sayıları ve nüfusları verilmiştir. 
Görüldüğü gibi Bulgurca ve Çamköy’ün tamamı Keler’in de bir kısmı 
tamamen sular altında kalmıştır.  

Çizelge 4. Baraj, göl ve mutlak koruma alanlarında kalan 
yerleşimler (DSİ, 1996) 

Table 4. Settlements inside Dam Area and Absolute Protection Zone 

 Yerleşim Arazi   

Köy / mahalle Göl 

alanı 

Mut.Ko. 

alanı 

Göl 

alanı 

Mut.Kor. 

alanı 

Konut Nüfus 

Bulgurca % 100 - %85 %15 650 2237 

Çamköy  % 100 - %70 %30 69 384 

Keler % 40 %60 %70 %30 195 1141 

Şaşal  - - %30 %30 140 901 

Develi - - %10 %10 164 1189 

Küner - - %10 %10 150 1308 

Malta mah. 

D.dere 

- - - %5 15 81 

Eski Şaşal mah. - %20 - %5 15 90 
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5. BULGULAR VE TARTIŞMA 

5.1. İnceleme ve Anketlerden Elde Edilen Bulgular 

5.1.1.Nüfus 

Havzada 1990-1997 yılları arasında % 71 oranında hızlı bir nüfus 
artışı olduğu saptanmıştır. İçme suyu üretimi yapılan bir havza için bu oran 
oldukça yüksektir (Şekil 4). Bu hızlı nüfus artışı başta plansız ve hızlı bir 
yapılaşma, evsel ve endüstriyel atıklarda artış, denetim zorluğu gibi pek çok 
sorunu beraberinde getirmektedir.  

Şekil 4. Nüfusun yıllara göre değişimi (DİE, ilgili yıllar) 

Figure 4. Annual Population Changes 

5.1.2. Aile Durumu  

Havzadaki aile yapısı çekirdek aile tipindedir. Yapılan anketlerde 
ortalama aile nüfusu 4,5 olarak bulunmuştur. Ailedeki maksimum fert sayısı 
11 olarak bulunmuştur. Çok çocuklu ailelerin doğu illerinden  göç eden 
aileler olduğu saptanmıştır. 
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5.1.3. Yaş ve Eğitim 

Tarımsal araştırmalarda çiftçilerin yaşı, deneyimi, eğitim durumu, 
arazi varlığı ve gelir düzeyi yeniliklerin benimsenmesinde ve sosyo-kültürel 
etkinliklerde önemli unsurlar olarak gösterilmektedir (Boyacı, 1998). Bu 
nedenle, öncelikle çiftçilerin kişisel özellikleri incelemeye alınmıştır. 

Çiftçiler; köy, yaş, eğitim durumu, işledikleri arazi miktarları gibi  
kriterlere göre gruplara ayrılmıştır. Yaşlarına göre; 39 yaşına kadar olanlar 
40-59 yaş arası ve 60 yaşın üzerinde olanlar şeklinde üç grupta 
incelenmişlerdir. Gruplandırmada bu alanda yapılmış önceki araştırmalar ve 
verilerin genel dağılımı dikkate alınmıştır. Eğitim durumlarına göre ise; hiç 
eğitim almamış olanlar, beş yıla kadar eğitimli olanlar, 6-11 yıl arası eğitim 
alanlar ve 12 yılın üstünde eğitim alanlar olmak üzere dört grupta 
incelenmişlerdir (Karaturhan, 1997). 

Havzada belirlenen en yüksek çiftçi yaşı 78, en düşük çiftçi yaşı 
24’tür. Çiftçilerin yaş ortalaması oldukça yüksek olup, 51,8 olarak 
bulunmuştur. Bu durum havzada yaşlı çiftçilerin oranının fazla olduğunu 
göstermektedir. Gençler daha çok çiftçilik dışındaki mesleklere 
yönelmektedir. Bu da gelecekte havzada tarım yapan kişi sayısının 
azalacağını göstermektedir. Nitekim; Sarnıç’ta çiftçilik sona ermiş, sosyal 
yapı tamamen değişerek şoförlük ve mobilyacılık halkın yeni geçim 
kaynakları olmuştur. Bu düşünceden hareketle barajla ilgili alınan kararlarda 
bunun dikkate alınması gerekmektedir.  

Çizelge 5. Çiftçilerin yaş gruplarına göre dağılımı 

Table 5. Distribution of farmers by age 

Yaş Grupları 
Age Classes 

Sayı 
Number 

(N) 

Yüzde 
Percentage 

(%) 
0-39 27 21.43 
40-59 60 47.62 
60+ 39 30.95 
Toplam 
Total 

126 100.00 
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Çizelge 5. incelendiğinde 0-39 yaş gurubunu oluşturan genç 
çiftçilerin oranı % 21.43 olarak görülmektedir. 

Havza’daki çiftçiler ortalama beş yıl eğitim almışlardır. İşletme 
genişlik gruplarına göre eğitim durumu incelendiğinde yüksek öğrenim 
gören çiftçilerin büyük çoğunluğunun IV. grupta yani büyük işletme 
grubunda, hiç eğitim almayanların çoğunluğunun ise en küçük işletme 
genişlik grubunda yer aldığı görülmektedir (Çizelge 6 ). 

Çizelge 6. Havzadaki çiftçilerin eğitim durumları 

Table 6. Education status of the farmes in the watershed 

YIL I. 
grup 

II. 
grup 

III. 
grup 

IV. 
grup 

V. 
grup 

Hiç eğitim almayanlar 
Never educated % 

10,0 0,0 0,0 0,0 6,3 

O-5 (İlkokul)  
Primary school% 

83,3 71,4 83,3 50,0 81,0 

6-11 (orta öğr.)  
High school% 

3,3 28,6 16,7 37,5 11,1 

12+ (yüksek öğr.) 
University or above % 

3,3 0,0 0,0 12,5 1,6 

TOPLAM 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

5.1.4. İşgücü Kullanımı 

Ankete katılan çiftçilerin yıllık ortalama çalışma süresinin 217,36 
gün/yıl olduğu ve % 61’inin temel geçim kaynağını tarımın oluşturduğu 
saptanmıştır. Ancak işletmelerde kadınların daha yoğun çalıştığı, erkeklerin 
tarım dışı işlerle de ilgilendikleri gözlenmiştir. Ayrıca, yıl içinde en az 
çalışılan süre 10 gün olarak saptanmıştır. Bu genel olarak tarımı ek iş olarak 
yapan ailelerde görülmektedir. Çoğunlukla araziler aile bireyleri tarafından 
işlenmekte olup, büyük toprak sahiplerinin işçi çalıştırdığı görülmüştür. 
Özellikle pamuk ve narenciye hasat zamanlarında dışarıdan gelen işçilere 
ihtiyaç duyulmaktadır.  

Görüşülen ailelerin % 61’inde 15 yaş ve üzerindeki çocukların 
tarımda, % 39’unda ise tarım dışı işlerde çalıştığı saptanmıştır. Çocukların 
tarım dışı işlere yönelme sebeplerinin başında %77 gibi yüksek bir oranla 
topraktan yeterince gelir elde edememiş olmaları gelmektedir. Yıllar 
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boyunca miras yoluyla bölünmeye devam eden araziler artık bir ailenin 
geçimini sağlayamayacak kadar küçülmüştür. Çocukların % 13’ünün tarım 
dışı işleri tercih etme nedeni ise şehirde yaşamak istemeleri olarak 
saptanmıştır. Geriye kalan % 10’luk bölümü, diğer nedenlerle tarım dışı 
işlere yönelenler oluşturmaktadır. Bu nedenlerin başında ise genel olarak 
tarımı sevmemeleri gelmektedir. 

5.1.5. Havzadaki Arazilerin Mülkiyet Durumu 

Tarım işletmelerinde kullanılan araziler, mülk arazi, kiralanan arazi 
veya ortak tutulmuş arazilerdir. Havzada incelenen arazilerin tüm gruplar 
genelinde mülkiyet durumları Şekil 5’de, işletme genişlik gruplarına göre 
mülkiyet durumları ise Çizelge 7’de verilmiştir. İncelenen işletmelerde 
çiftçilerin % 56,7’sinin yani yaklaşık olarak yarısının, kendilerine ait 
arazileri işledikleri saptanmıştır. Bu durumdaki işletmelerin sayısı 101  

Şekil 5.  Arazi mülkiyet durumları (%) 
Figure 5. Land Ownership Distribution Ratio 

adettir. Kira ile arazi işletenlerin oranı ise 36,5 olup bu işletme şekli 
ikinci sırada gelmektedir. Mülk, kira veya ortak olarak (karışık) işlenen 
araziler ise % 28,1 oranındadır. Ortak işletme şekline çok az rastlanmakta 
olup, bu işletme şekli çiftçiler tarafından tercih edilmemektedir. Havzadaki 
ortalama işletme büyüklüğü 52,4 da olarak bulunmuştur (Çizelge 8). 
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Çizelge 7. İşletme genişlik gruplarına göre arazi mülkiyet 
durumları 

Table 7. Land Ownership by sizes  

Mülkiyet 
Durumu 

Ownership 

I Grup II Grup III Grup IV Grup V Grup Genel 
General 

 Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % sayı % 

Mülk 

Own 

48 43,7 27 41,6 7 58,3 12 52,2 7 38,8 101 44,3 

Kira 

Rent 

35 31,8 19 29,2 3 25 3 13 5 27,8 65 28,6 

Ortak 

Partnership 

6 5,5 2 3,0 0 0 3 13 1 5,6 12 5,2 

Karışık 

mixed 

21 19 17 26,2 2 16,7 5 21,8 5 27,8 50 21,9 

Toplam 

Total 

48 100 65 100 12 100 23 100 18 100 228 100 
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Çizelge 8. Arazilerin mülkiyet durumuna göre ortalama 
büyüklükleri (da) 

Table 8. Average farm size by ownership 

Mülkiyet durumu 

Ownership 

Ortalama işletme 
büyüklüğü  

Average Farm 
Size(da) 

En büyük 

Maximum 

En küçük 

Minimum 

Mülk 

Own 

40,3 400 0,9 

Kira 

Rent 

25,4 300 2 

Ortak 

Partnership 

73,3 600 6 

Genel Durum 

General 

52,4 600 0,9 

Yapılan anketlere göre, arazilerin % 83’ünde kadastro problemi 
olmadığı saptanmıştır. % 5’inde orman, % 10’unda tapu dairesi ile sorunlar 
tesbit edilmiştir. Bunların dışında her ikisi ile de sınır problemi olan 
arazilerin oranı % 2’dir. Ormanla ilgili sorunlara havzanın üst sınırındaki 
köylerde rastlanmıştır. Kısaca 2b maddesi uygulaması olarak bilinen 
uygulamadan kaynaklanan sorunlar olduğu belirlenmiştir . 

Ayrıca çiftçilerin % 89’u son üç yılda arazi satışı yapmamış olup 
arazi satışı yapanların oranı % 11.1’ dir. Arazi satışı yapan 14 çiftçinin 
sattığı arazilerden yedi tanesi konut yapmak amacıyla, 5’i yine tarım amaçlı 
kullanılmak üzere ve 2’si de diğer amaçlarda kullanılmak üzere satın 
alınmıştır. Arazilerin yedi tanesi birinci gruptaki çiftçiler tarafından satılmış 
olup bu miktar % 50’yi oluşturmaktadır. 

Çiftçilerin % 6,3’ü arazi satın almış ve yine bunların % 50’si 1. 
gruptaki çiftçiler tarafından alınmıştır. Arazilerin özellikle belirli bir amaca 
yönelik olarak alınmadığı saptanmıştır. Arazilerin el değiştirmesi en çok 1. 
gruptaki çiftçilerde görülmektedir.  
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Ankete tabi tutulan çiftçilerin % 71,4’ü  barajın kurulması ile 
arazilerin değerinde bir değişme olduğunu, bu çiftçilerin de % 78 gibi 
önemli bir bölümü bu değişimin değer kaybı şeklinde olduğunu 
söylemektedir. Değişim olmadığını düşünenlerin oranı ise %13, 6 olarak 
saptanmıştır. Geriye kalan %15’lik kesim ise konu hakkında bir fikri 
olmadığını belirtmiştir.  

5.1.6. Ürün Deseni 

Havzadaki ürün deseni, hangi ürünün hangi oranda üretildiğini 
belirtir. Havzada üretilen ürünler kendi içinde gruplandırılğında ilk sırayı 
%51 oranı ile tahıllar almaktadır (Şekil 6). İkinci sırada ise endüstri bitkileri 
bulunmaktadır. Endüstri bitkilerinin oranı da % 22’dir.  Tütün ve pamuk 
endüstri bitkileri grubu içinde en fazla üretilenlerdir. Araştırma alanında 
işlenen toprakların % 3’ ü nadas olarak bırakılmaktadır. Havzanın yukarı 
kesimlerinde tütün, buğday gibi ürünlerin üretimi çoğunlukta iken; aşağı 
kesimlerine inildiğinde, sulama imkanının artmasıyla birlikte işletmelerde 
sulu tarıma geçilmekte, ürün çeşitliliği artmakta, bağ-bahçe bitkilerinin ve 
seracılığın yaygın olduğu görülmektedir.  

Genel olarak havzada yetiştirilen ürünlerde münavebeye dikkat 
edilmediği saptanmıştır. Aynı tarlaya son dört yılda ekilen ürünler 
araştırıldığında münavebe yapılmadığı; genellikle çok ufak tefek 
değişikliklerle bir önceki yılın devamı şeklinde bir ürün deseninin 
uygulandığı görülmüştür. Özellikle bir sonraki yıl yetiştirilecek ürünün 
belirlenmesinde o yıl o üründen elde edilen gelir etkili olurken alışılmış bir 
ürün olması da tercih edilme sebebi olarak karşımıza çıkmıştır.  
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Şekil 6. Havzadaki Ürün Deseni 

Figure 6. Crop Pattern in the watershed 

5.1.7. Tarımsal Ürünlerin Değerlendirilme Şekilleri 

Havzada tarımsal ürünlerin değerlendirilmesinde de bilinen 
geleneksel yapı göze çarpmaktadır. Üretilen ürünlerin bir kısmı hane içinde 
tüketilmekte, hatta yakın aile bireyleri arasında paylaşılmaktadır. Geriye 
kalan kısım ise ürünün çeşidine göre pazarlanmaktadır. Etkin bir pazarlama 
ağı hemen hiç bir ürün çeşidinde görülmemektedir. Satış  ya tekele/tüccara 
verilerek ya da semt pazarlarında bizzat kendileri tarafından 
gerçekleştirilmektedir. Kooperatifleşme yaygın değildir.  

Üzüm üreticileri ürününü ya tüccarlara satmakta ya da kendi 
imkanları ile pazarlarda satma yoluna gitmektedir. Bu oranın yarı yarıya 
olduğu bulunmuştur. Tütünde ise oran yine aynı olup, ürün tüccarlara ve 
Tekel’e satılmaktadır. Zeytin, işletmelerde genel olarak kendi ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere üretilmektedir. Üretilen zeytin veya elde edilen zeytinyağı, 
genellikle yakın aile bireyleri arasında paylaşılmaktadır. Bunların dışındaki 
ürün fazlası, kişilerin kendi imkanları ile semt pazarlarında satılmaktadır. 
Buğday, yulaf, arpa, mısır ve fiğ işletme içinde tüketilmekte, ihtiyaç fazlası 
buğday tüccarlara veya ihtiyacı olanlara satılmaktadır. Yulaf, arpa ve fiğ ise 
yukarı havzadaki köylerde yetiştirilmekte olup hayvan yemi olarak 
kullanılmaktadır. Havzada üretilen sebze ve meyveler ise öncelikle 
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işletmenin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla üretilmekte ihtiyaç fazlası 
çeşitli şekillerde pazarlarda satılmaktadır. Özellikle sebze üretiminin meyve 
üretimine göre çok daha fazla olduğu saptanmıştır. Yine pamuk üreticileri de 
ürünlerinin hemen hemen tamamını tüccarlara satmaktadır. 

Seracılıkta da aynı durum söz konusudur. Sadece  kesme çiçek 
üretimi yapan seralarda etkin bir kooperatifleşme görülmüş, üretilen karanfil 
ve güller Avrupa ülkelerine pazarlanarak üreticiyi de tatmin edecek sonuçlar 
alınmaya başlanmıştır. 

Genel olarak havzada pazarlama başarısının düşük olduğu 
söylenebilir. Binbir emekle üretilen ürünler, üreticilerin bir araya 
gelememesinden veya var olan kooperatiflerin etkin şekilde 
çalıştırılamamasından, düşük fiyatlarla satıldığından, üreticiler emeğinin 
karşılığını alamamaktadırlar. Yıldan yıla bazı ürünlerden aldıkları iyi 
sonuçlar da tüm işletme faaliyetleri göz önüne alındığında yetersiz 
kalmaktadır. 

5.1.8. Sulama Olanakları 

Görece ve civarındaki yerleşim birimleri sulama amaçlı suyu 
yakınlarında bulunan göletten sağlamaktadır. Ancak bu imkanın olmadığı 
yerlerde genellikle kuyular kullanılmakta veya artezyenlere 
başvurulmaktadır. Artezyen ve kuyuların da bulunmadığı arazilerde ise şehir 
şebeke suyu kullanılmaktadır. Şebeke suyu daha çok küçük alanların 
sulanmasında, kendi ihtiyaçları için yetiştirdikleri meyve ve sebze 
bahçelerinde kullanılmaktadır. 

Hiç sulama imkanı olmayan, susuz tarım yapmak zorunda kalan 
işletmeler % 62 oranı ile 1. grupta toplanmıştır (Çizelge 9). Bu grupta yer 
alan işletmeler genellikle havzanın yukarı kesimlerinde olup, marjinal 
arazilerde tarım yapmaya çalışmaktadır. Topraklar genellikle verimsizdir. 
Sulama imkanları çok sınırlıdır ve bu sebeplerden dolayı ürün çeşitliliği 
tütün, buğday, arpa ve zeytin ile sınırlanmıştır. Havzanın aşağı kesimlerine 
inildiği zaman sulama imkanının artmasıyla beraber işletmelerde de sulu 
tarıma geçilmekte ürün çeşitliliği artmaktadır. Ancak havzadaki suyun içme 
suyu amaçlı kullanılması gerektiğinden sulama amaçlı kullanımlara da bir 
takım kısıtlamalar getirilmiştir. Çünkü her isteyenin yer altı suyuna ulaşarak 
sulama yapması yasaklanmıştır. Bu durumda su ve işgücünden tasarruf 
sağlayan, hastalıkların azalmasına yol açarak kaliteyi yükselten, damlama 
sulama gibi tekniklerin havzada yaygınlaştırılması konusu gündeme 
gelmektedir.  
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Çizelge 9. İşletmelerdeki Sulama Durumları 

Table 9. Irrigation in the Farms 
Artezyen 
Pumping 

Şebeke 
Suyu 

Network 

Kuyu 
Well 

Gölet 
Pond 

Diğer 
Other 

Sulama 
İmkanı 

Yok 
unirrigable 

İşletme 
Genişlik 
Grupları 

Farm 
Size 

Classes 
(da) 

Sayı 
No 

% Sayı 
No 

% Sayı 
No 

% Sayı 
No 

% Sayı 
No 

% Sayı 
No 

% 

1.Grup 6 31 3 75 19 58 3 38 5 46 29 62 

2.Grup 2 11 1 25 7 21 4 50 1 9 15 32 

3.Grup 1 5 0 0 2 6 0 0 2 18 2 4 

4.Grup 6 31 0 0 4 12 0 0 1 9 1 2 

5.Grup 4 22 0 0 1 3 1 12 2 18 0 0 

Toplam 

Total 

19 100 4 100 33 100 8 100 11 100 47 100 

5.1.9. Pestisit Kullanımı  

Tahtalı Barajı Havzası’nda tarımsal arazi kullanımı, Havza Koruma 
Yönetmeliği, Havza Yönergesi ve bunlara uygun olarak hazırlanan Tarım 
Tebliği ile sınırlandırılmıştır. Tarım Tebliği’nde, (İzmir Büyükşehir 
Belediyesi, 1995b) içme suyuna ve dolayısıyla insan sağlığına zararlı olduğu 
bilinen pestisit ve bazı tarımsal girdiler yasaklanmıştır. 

Kimyasal yapısı ve doğası farklı yüzlerce pestisit çeşidi geniş ölçüde 
bütün dünyada kullanılmaktadır. Türkiye’de 1979’dan 1995’e doğru etkili 
madde olarak pestisit tüketiminde bazı iniş çıkışlar olmasına karşın, 1979’a 
oranla 1995’te pestisit tüketimi % 37 kadar bir artış göstermiştir (Delen, 
1997b). 

İdeal tarım ilacı uygulandığı zararlıya toksik etkisini gösteren, diğer 
canlı organizmalara karşı ise toksik etkisi bulunmayan maddedir. 
Günümüzde kullanılan pestisitlerin hemen tümünün bitki hastalık ve 
zararlılarına olan etkileri yanında sıcakkanlılara ve diğer yararlı 
organizmalara da olumsuz etkileri bulunduğu bilinmektedir. Pestisitler bitki 
ve toprağa uygulandıktan sonra kimyasal değişime uğramaktadır. Her etkili 
madde için değişime uğrayarak zararsız bileşiklere dönüşme süreleri tesbit 
edilmiş ve bunlar da ilaç ambalajları üzerinde uygulama ile güvenli hasat 
arasındaki süre olarak belirtilmiştir. Bu süre iki gün ile 56 gün arasında 
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değişmektedir. Ancak yapılan araştırmalar bazı kimyasal bileşiklerin 
dekompoze olması sonucu ortaya çıkan yeni kimyasal maddelerin daha 
zararlı olabileceğini göstermiştir. Bu nedenle havzada çok duyarlı 
davranarak daha seçici olma gereği vardır. Pestisitler formülasyon şekilleri, 
kimyasal yapıları, etkili oldukları zararlı ve hastalıklar, etki yolları gibi 
değişik konularda çok farklı şekillerde sınıflandırılmaktadır (TKB, 1997). 
Yapılan çalışmada, havzada kullanıldığı saptanan pestisitler, etkili oldukları 
hastalık ve zararlıları açısından sınıflandırılmıştır. Sınıflandırmada genellikle 
kullanılan ilaçların bağlı olduğu gruplara yer verilmiştir (Çizelge 10). 
Çizelge 11’de de havzada kullanımı yasaklanan pestisitler verilmiştir. 

Çizelge 10. Havzada Kullanıldığı Belirlenen Pestisitlerin Etkin 
Madde ve Etkili Oldukları Hastalık ve Zararlılara Göre 
Sınıflandırılması 

Table 10. Pesticide Classification by Active Compounds and Pests  

Fungusit Akarisit İnsektisit Herbisit 
Carbendazim Bromophos Azinphos methyl 2.4 D 
Carboxin Bromopropylate Carbaryl Dicamba 
Dichlofluanid Dicofol Carbosülfan Dimethoate 
Fenarimol Parathion-methyl Cypermethrin Dimethylamin 
Kalsiyum Quinomethionate Deltamethrin Linuran 
Mancozeb  Diazinon Metolachlor 
Maneb  Dichlorvos Trifluralin 
PCNB  Dimethoate  
Penconazole  Endosülfan  
Probineb  Fenitrothion  
Tebuconazole  Fenthion  
Zineb  Lambda-cyhalothrin  
Mineral F, sulfon ve sulfonatlar) Malathion  
  Methamidophos  
  Omethoate  
  Yazlık yağ  
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Çizelge 11 Havzada Kullanımı Yasaklanan Pestisitler 
(TKB,1996a) 

Table 11. Forbidden Pesticides in the Watershed 

Fungusit Akarisit İnsektisit Herbisit 
PCNB Monochrotopos Aldicarb Atrazin 
Benomyl  Endosülfan  Simazine 
Maneb  Carbofuran Alachlor 
Mancozeb  Ethion Linuran 
Propicanozole  Fenamiphos Paraquat 
Triphentin hidroxide  Propoxur Trifluralin 
  Methyl bromide Chlorsülfuron 
   Diquat 

 

Her iki çizelge de incelendiğinde yasaklanan pestisitlerin bir 
kısmının halen kullanılmakta olduğu dikkati çekmektedir. 

Havzada yapılan incelemelerde kimi çiftçilerin aşırı ve bilinçsiz 
pestisit kullandığı gözlenmiştir. Özellikle pestisitin atılması ile hasat 
arasında geçmesi gereken sürelere uyulmadığı da saptanmıştır. Ayrıca 
kullanılacak pestisit  miktarı rastgele belirlenmekte, bir üründe işe yarayan 
pestisit, kullanılmaması gereken başka ürünlerde de denenmektedir. Tabii 
ilaç firmalarının belirli bir kotada satış yapma çabaları, bu durumu daha da 
kötüleştirmektedir.  

Ayrıca havzada çiftçilerin ortalama 20 yıldan bu yana pestisitleri 
tanıdığı ve kullandığı saptanmıştır. Çiftçilerin % 42’si ilaçlamayı ilk olarak 
ziraat mühendislerinden öğrenmiş, % 37’si ise babadan kalma bilgilerle 
uygulamıştır. 

5.1.10. Gübre Kullanımı 

Tarımsal faaliyetlerde kullanılan temel kimyasal gübreler azot, 
fosfor ve potasyum içeren bileşiklerdir. Fosfor toprakta tutulur ve hareket 
yeteneği çok azdır. Potasyum ise genellikle suyun hareketine bağlı olarak 
yıkanmayla aşağı doğru hareket eder. Bu nedenle fosforlu ve potasyumlu 
gübrelerin yüzeysel akışla taşınmaları oldukça zordur. Ayrıca bu gübreler 
taban gübresi olarak nitelendirilmekte ve çoğunlukla toprak altına 
verilmektedir. Azot bileşiklerinin ise topraktaki hareketi çok fazladır. 
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Nitrat şeklinde bulunan azot, toprak suyunda kolayca çözündüğü 
için toprakta hareket halinde bulunan suyun hızına ve yönüne bağlı olarak 
kolayca taşınır (Kacar, 1986). Özellikle lisimetreler aracılığıyla yapılan pek 
çok araştırma yıkanarak azot yitmesinin toprağa verilen azot miktarına, 
uygulanan yönteme ve zamana bağlı olarak değiştiğini ortaya koymuştur. 
Özet olarak denilebilir ki; toprakta suyun hareketini etkileyen etmenler 
dolaylı şekilde azotun yıkanması üzerine de etkili olmaktadır (Kacar, 1986). 

Çalışma alanında kullanılan gübreler içerdiği elementlere göre 
organik gübreler ve inorganik gübreler olarak ayrılabilir: Organik gübre 
olarak ahır gübresi kullanılmaktadır. İnorganik gübreler ise üç bileşikte 
kullanılmaktadır. Azotlu gübrelerden genellikle amonyum nitrat ve üre, 
potasyumlu gübrelerden potasyum nitrat ve potasyum sülfat kullanıldığı 
saptanmıştır. Diamonyum fosfat ve triple süper fosfat ise fosforlu gübreler 
içinde yoğun olarak tercih edilenlerdir. Kompoze gübre olarak da 20-20-0 ve 
15-15-15’in kullanıldığı saptanmıştır (Çizelge 12). İnorganik gübrelerin 
dördüncü gurubunu oluşturan yaprak gübrelerine seralar dışında pek 
rastlanmamıştır. 

Havzada genellikle gübrelerin gerekli miktar ve doğru sıklıkta 
atılmadığı saptanmıştır. Nitekim havzada toprak analizi yaptıran çiftçilerin 
oranı %7’dir. Çiftçilerin %82’si gübre miktarını tahmini olarak 
belirlemektedir. Ziraat mühendislerine danışanların oranı ise % 11’dir. 
Çizelge 12’de havzada yapılan anket sonuçlarına göre dekara atılan gübre 
miktarı verilmiştir. (Dekara atılan gübre miktarının toplamda 40 kg’ı 
geçmemesi önerilirken, çizelgeden de görüldüğü gibi üstelik bir içme suyu 
havzası olan Tahtalı havzasında gübrelerin çoğunluğu bu sınıra tek başına 
yaklaşmış bazen de aşmış durumdadır.) Nitekim; DEÜ Çevre 
Mühendisliği’nin raporunda göle gelen derelerde su kalitesinin 3. ve 4. sınıfa 
kaydığı, oksijen parametresinin düşüklüğü doğrudan evsel kirliliği 
açıklarken, nitrit, nitrat azotu ve toplam fosfor değerlerindeki aşımların ise 
tarımsal deşarjları gösterdiği belirtilmektedir. 
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Çizelge 12. Havzada Dekarda Kullanılan Gübre Miktarı (kg/da) 

Table 12. Fertilizer Amount applied per da in the Watershed. 

Gübre türü ve bileşimi Miktar (kg/da) 

Azotlu gübreler  

Amonyum nitrat (%33-34,5) N 24 

4Üre (% 46 N) 18 

Potasyum nitrat (%46 K2O, %13 N) 50 

Fosforlu gübreler  

Diamonyum fosfat (% 46 P2O5, % 18 N) 26 

Triple süper fosfat (% 43-44 P2O5)  16 

Potasyumlu gübreler  

Potasyum nitrat ( %46 K2O,%13 N) 50 

Potasyum sülfat (%50 K2O) 11 

Kompoze gübreler  

20-20-0 (%20 N,% 20 P) 23 

15-15-15 (% 15 N, % 15 P, % 15 K) 25 

Ahır gübresi 1831 

Bunun yanında en pahalı girdilerden olan gübreler çiftçilerin 
ekonomik sıkıntılarının da başında gelmektedir. Fiyatların yüksek olması 
gübre kullanım miktarını belirleyen en etkili faktörlerin başında gelmektedir. 
Ayrıca, gübre sübvansiyonu da gübre kullanımının artmasında etkili olan 
faktörlerden biridir. 

5.1.11. Seracılık Çalışmaları 

Seracılık uzun mesafeli koruma alanında da yüksek getirisi olan bir 
üretim dalıdır. Havzada 14 köyde 573 üretici 190.8 ha alçak veya yüksek 
tünelde üretim yapmaktadır. Bunların %21.9’u seracılıkta 1-2 yıl, % 40,6’sı 
3-5, %37,5’i ise altı ve daha fazla yıl geçirmişlerdir. Seracıların % 62,5’i 
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arazinin mülkiyetine sahiptir ve ortalama kapalı alanları 1.000-1.500 
metrekare arasında değişmektedir. (Aksoy vd.. 1996). 

Isıtmasız sera üretiminde büyük çoğunlukla hıyar yetiştirilmekte kış 
sezonunda ise marul kısmen yer almaktadır. Kesme çiçek olarak gül ve 
karanfil üretilmekte ve bu üretim seraların ancak % 5’inde yapılmaktadır. 

5.1.12. Havzada Erozyon Durumu 

Erozyonla tarım topraklarından aşındırılan ve yüzey suları ile 
taşınan toprak sedimentleri çevrede önemli kirlilik sorunları yaratmaktadır. 
Diğer su kirleten maddeler azalan önemlerine göre besin maddeleri, virüsler, 
organik maddeler, ağır metaller ve pestisitlerdir. Tarım alanlarından besin 
maddesi ve pestisitlerin yüzey akış suyu veya taban suyu yönünde taşınması 
su kalitesine büyük etki yapar ve müsaade edilir içme suyu standardını da 
aştığı görülür (Tebrügge, 1999).  

Araştırma alanındaki arazilerin % 74' ünün meyilli, verimi düşük, 
ıslah isteyen araziler olduğu saptanmıştır. % 24' lük bölümün ise verimli 
taban araziler, % 2'sinin de 5. Sınıf ve üzeri araziler olduğu belirlenmiştir. 
Tahtalı Havzası Toprak Kaynakları Haritası incelendiğinde havzadaki toprak 
yapısı, toprak grubu, taşlılık, erozyon, arazi sınıfı gibi bir çok bilgiye 
ulaşılabilmektedir (Harita 2 ve Ek 1). Havzadaki erozyon oranının yüksek 
olduğu bu haritadan da görülebilmektedir. Özellikle yukarı kısımlarda 
genellikle uzun mesafeli koruma alanının son sınırlarına yakın yerlerde 
erozyon miktarının fazla olduğu görülmüştür. Bu bölgelerde yetiştirilen 
ürünler de tütün, yulaf, buğday gibi genellikle tek yıllık bitkiler olup, 
arazilerin işlenme şekliyle birlikte ele alındığında erozyonun artmasına 
neden olacak şekildedir. Çünkü her yıl toprak işlemesi yapılmakta ve 
yağmurların en yoğun olduğu, yılın belli dönemlerinde araziler boş 
kalmakta, dolayısıyla toprakların aşınıp taşınmasına neden olmaktadır. 
Ayrıca yapılan incelemelerde erozyon olan topraklarda, bir kaç çiftçi 
dışında, erozyonu önlemeye yönelik herhangi bir çalışmanın da yapılmadığı 
saptanmıştır. Bilindiği gibi, baraj havzalarında barajın ömrü, erozyonu 
önleme çalışmalarına paralel olarak artmaktadır. Bu önemli bir sorun olarak 
saptanmıştır. 

5.1.13. Tarım Dışı Gelir Kaynakları  

Anket yapılan çiftçilerin bir kısmının tarım dışı gelir kaynakları 
olduğu da saptanmıştır. Gelirinin tamamını tarımdan sağlayan çiftçilerin 
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oranı % 66 olarak bulunmuştur. Tarım dışı gelir kaynakları içinde öncelikli 
olarak emekli maaşları ve kira gelirleri gelmekte bunu küçük ölçekteki ticari 
işler izlemektedir. 

5.1.14. Havzada Yayım Çalışmaları ve Halkın Katılımı 

Tahtalı Havzası Tarım Tebliği ile getirilen kısıtlamalar ve yasaklar 
konusunda çiftçilerin aydınlatılması amacıyla, “Tahtalı Havzası Tarım 
Projesi (TAHTAP) Yayım Uygulama Tebliği” yayınlanmıştır. Havzada 
bitkisel ve hayvansal üretimde uygulanması zorunlu olan kısıtlamaları, 
mevcut tarımsal üretim yerine tavsiye edilebilecek alternatif üretimi, ürün 
işleme tekniklerini kapsayan çalışma Tarım İl Müdürlüğü bünyesinde 
yürütülmüştür (İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1995b).  

Ancak yapılan anketlerde, uzun mesafeli koruma alanında, halkın 
%55’i  getirilen yasaklar ve kısıtlamalar hakkında hiç bir bilgiye sahip 
olmadıklarını belirtmiştir. Bu durum, yani içinde yaşadıkları durum 
hakkında yeterli bilgiye sahip olmamaları yayım çalışmalarının yeterli 
olmadığını aynı zamanda bilgi eksikliği nedeniyle katılımın da 
olamayacağını göstermektedir. Yine, mevcut üretim tekniği yerine alternatif 
olarak tavsiye edilen organik tarımı çiftçilerin %78’inin daha önce 
duymamış olması yayım çalışmalarının yeterli olmadığını göstermektedir.  

5.1.15. Havzada Organik Tarım  

Ekolojik, organik veya biyolojik tarım sağlıklı gıdalar üretmek ve 
doğanın dengesini bozmamak amacıyla, bitkisel ve hayvansal üretimin 
uygun ekolojilerde, kültürel tedbirler,biyolojik mücadele ve doğal gübreleme 
yoluyla gerçekleştirilen tarım şeklidir (TKB, 1996c). Avrupa Birliği’nde ise 
organik tarım kısaca “kabul edilebilir sınırlar içinde gübre, pestisit, insektisit 
kullanımı” olarak tanımlanmaktadır (Papadopoulou, 1995). Avrupa 
Birliği’nde 1991 yılında yayımlanan 2092/91 sayılı yönetmelik ile organik 
tarım alternatif  tarım şekli haline gelmiştir. Tüm bu gelişmelere rağmen 
dünyada organik üretim alanları dünya üretim alanlarının % 1-2’sini 
kapsamaktadır (Onoğur, 1996).  

Tahtalı Havzası Tarım Tebliği’nde (1995b) “koruma alanlarında 
ekolojik tarıma talepler olması halinde, İZSU’nun uygun görmesi ve söz 
konusu yönetmelik hükümlerine uyulması koşulu ile izin verilir” 
denmektedir. Ayrıca organik tarım uygulamalarında Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı’nın 18 Aralık 1994 tarih ve 22.145 sayı ile resmi gazetede 
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yayınlanan Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerin Ekolojik Metotlarla 
Üretilmesine İlişkin Yönetmelik’in hükümlerine göre uygulanacağı 
belirtilmiştir. Organik tarım bu tebliğin yayınlanması ile havzada tarımsal 
bakımdan tek çözüm gibi düşünülmüştür.  

Bu düşünceden hareketle,  anketlerde konuyla ilgili sorulara yer 
verilmiştir. Yapılan ankette çiftçilerin %78’inin bu tekniği daha önce 
duymadığı saptanmıştır. Yani bu tarım şekli havzadaki çiftçilerin çok büyük 
kısmı için tamamen yeni bir tekniktir. Kendilerine öğretilmesi durumunda bu 
tekniği uygulayabileceğini belirten çiftçiler %55, uygulamayı 
düşünmeyenler ise % 41 oranında, % 4 oranındaki kesim ise kararsızdır. 

Aynı şekilde tarım tebliğinde kapari, kekik, anason, adaçayı, melisa 
gibi tıbbi bitkilerin üretilebileceği belirtilmektedir (İzmir Büyükşehir 
Belediyesi, 1995b). Çiftçiler için  yeni olan bu ürünlerin, kültüre alınması ile 
ilgili düşünceleri sorulduğunda %52 ‘si olumlu, % 35’i olumsuz, % 13’ü de 
kararsız olduğunu belirtmiştir.  

5.1.16. Yerleşim Durumu 

Türkiye’nin bir çok bölgesinde olduğu gibi plansız yerleşim sorunu 
Tahtalı Havzası’nda da görülmektedir. Havzada kirlilik yaratan en önemli 
faktörlerden biri de yerleşimlerden kaynaklanan evsel atık sulardır. Çok 
uzun yıllar öncesinden havza içme suyu barajı kurulmak üzere belirlendiği 
halde yerleşimlere bu doğrultuda erken ve etkin kısıtlamaların getirilemediği 
havzadaki mevcut yapıdan gözlenmektedir. Öyle ki; Belediye onay 
vermediği halde yapılan 3.000 kişilik göçmen konutları uzun mesafeli 
koruma alanında yer almaktadır . Toplu konutların hemen yakınındaki 
arazilerde gecekondu tarzı yerleşimler, planlamadan uzak, altyapı sorunları 
çözümlenmemiş olduğu halde devam etmektedir. Bu alanlar havzanın 
kirlenmesinde kaçınılmaz etkenlerdir. 

Havza koruma yönetmeliğine göre (İzmir Büyükşehir Belediyesi, 
1993),“içme ve kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan yüzeysel su 
kaynaklarının su toplama havzalarında sanayi kuruluşu niteliğinde yeni 
yapılaşmalara ve yönetmelikte tanımlananların dışında yeni iskana kesinlikle 
izin verilmeyeceği, yalnızca orta ve uzun mesafeli koruma alanlarında sınırlı 
bireysel konut yapılaşmalarına izin verileceği” belirtilmektedir. 

Yapılan anketlerde en sık rastlanan sorunlardan biri de; havzada 
uzun yıllardır yaşamını sürdüren ve çocuklarının evlenme çağının gelmesiyle 
birlikte, yeni binalar veya bulundukları binalara ekler yapmak isteyen 



 

 38

kişilerin karşılaştığı sorunlar olmuştur. Bunun yanında, yine anket 
sonuçlarına göre, arazilerin el değiştirme oranı yüksek çıkmadı ise de 
havzadaki arazilere Konya, İstanbul gibi dışarıdan da talepler olduğu 
saptanmıştır. Özellikle daha sonraki yıllarda göl manzaralı evler kurarak rant 
elde etme konusuna dikkatler çekilmektedir. Bağ evi adı altında yapılan lüks 
konutlar bu alanda örnek olarak verilebilir. 

İçme suyunun şehre pompalama işlemi başladığı halde havzanın bir 
çok yerinde kanalizasyon sorunu henüz çözümlenememiştir. Ayrıca köy 
statüsünden çıkarak belediyelik olan yerleşim birimlerinin imkanları da çok 
kısıtlıdır. Belediye binalarının bile bulunmadığı bu yerlerde kanalizasyon 
başta olmak üzere diğer alt yapı yatırımlarına ödenek ayırmaları, Havza 
Koruma Yönetmeliği hükümlerine uymaları oldukça zordur.  

5.1.17. Havzada Ticari Faaliyetler 

Tarımsal uğraşların yanında ticari faaliyetlerden kaynaklanan 
kirliliklerin de saptanması gerekmektedir. Bu ticari işletmeleri iki grupta 
incelemek mümkündür: 

Evsel nitelikli atıksuyu olan ticari faaliyetler (endüstri, işyeri, 
işletme) 164 adet, proses atık suyu olan ticari faaliyetler 95 adet olmak üzere 
toplam 259 adet ticari fonksiyonun Tahtalı Havzasında faaliyet gösterdiği 
saptanmıştır (İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1995a). Ayrıca havzada, genel 
toplam içerisinde gösterilen, bünyesinde 1070 adet işyeri barındıran Metal 
ve Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi bulunmaktadır. Görüldüğü gibi ticari 
işletmelerin önemli bir kısmı uzun mesafeli koruma alanında bulunmaktadır. 

Çizelge 13’deki tespitler, işyerlerinin ada, pafta, parsel bilgileri, 
sürdürdüğü faaliyet, çalışan işçi sayısı, üretim kapasitesi, iş akım şeması, 
yapının yasal durumunu belirleyen inşaat ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi 
ve imar affı belgesine ilişkin bilgileri içeren Havza Kalite Kontrol Belgesi 
Başvuru Formları ile sağlanmıştır. Bir çok ticari fonksiyonun izni dışında 
faaliyet gösterdiği yani inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izninde belirtilen 
türün dışında faaliyet gösterdikleri görülmüştür. Örneğin, ticari işletmelerin, 
depo için izin alarak daha sonra meyve paketleme, işleme, matbaa veya 
polyester imalathanesi gibi faaliyet gösterdikleri görülmektedir. Bu 
durumdaki ticari işletmelerin, ticari iznine uygun faaliyete dönmeleri 
konusunda uyarıldığı, ancak bu uyarıların dikkate alınmadığı belirtilmektedir 
(İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1995a). 
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İşletmelere teknik önlemleri almalarından sonra İZSU tarafından 
Havza Kalite Kontrol belgeleri verilmektedir. Ancak bu belgelerin 
verilmesinde işletmelerin kendi beyanları dikkate alınmaktadır. Üç yıl 
geçerliliği olan bu belgenin alınabilmesi için işletmelerin arıtma tesislerini 
tamamlamaları ve arıtılmış atık sularını havza dışına taşımaları 
gerekmektedir. 

Havzadaki son duruma bakılacak olursa, havza sınırlarına 
girildiğinde büyük sanayinin durduğu dikkati çekmektedir. Getirilen 
kısıtlamalar ve yasaklardan dolayı yeni yatırımlar yapılmamaktadır. Ancak 
küçük sanayi devam etmektedir. Bir çok işletme de baskılara daha fazla 
dayanamadığından havza dışına taşınmayı tercih etmiştir. 

Çizelge 13. Sanayi işletmelerinin sektörlere göre dağılımı (İzmir 
Büyükşehir Belediyesi, 1995a) 

Table 13. Distribution of Industrial Enterprises by Sectors 

GIDA SANAYİ  FOOD INDUSTRY  
Süt ve süt ürünleri Dairy and Dairy Products 3 
Mezbahalar ve entegre et tesisleri Slaughter house 3 
Hayvan kesimi yan ürünleri işleme Animal slaughter  
secondary products 

3 

Sebze meyve yıkama işleme Vegetable and fruit  process 6 
Bitki işleme plant process  1 
Ham zeytinyağı üretimi raw olive oil 7 
Şekerleme, reçel, lokum imalathanesi confectionery 2 
MADEN SANAYİ MINE INDUSRTY  
Kömür üretimi ve nakli Coal mining and transportation 1 
Taş ve maden ocağı işletme Stone and mineral mining 4 
TEKSTİL SANAYİ TEXTILE INDUSTRY  
Kot çamaşır yıkama Denim Washing 2 
Halı yıkama Carpet washing 2 
Kumaş Boyama baskı Fabric Printing 2 
SELÜLOZ, KAĞIT, KARTON ve BENZERLERİ 
PAPER ETC 

 

Kırpıntı kağıttan imal edilen kağıt Paper Production 
from Waste Paper  

2 

KİMYA SANAYİ CHEMISTRY  
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Çizelge 13. Devam 
 

Boya üretimi ve benzerleri Dye etc 3 
Plastik mad. İşlenmesi ve hurda plastik işleme Recycled 
or nonrecycled plastic processing 

8 

Deterjan üretim dolum Detergent production and 
packing 

1 

Polyester ürünleri üretimi Polyester production 4 
METAL SANAYİ METAL INDUSTRY  
Genelde metal hazırlama işleme General metal 
processing 

2 

Demir ve demir dışı dökümhane cast of iron and others 1 
Demir çelik işleme (haddehane) Rolling Mill 2 
SERİ MAKİNA İMALATI ve YEDEK PARÇA 
MASS MACHINE PRODUCTION AND SPARE 
PARTs 

1 

KARIŞIK ENDÜSTRİYEL ATIK SULAR MIXED 
INDUSTRIAL WASTE WATER 

 

Küçük ve Büyük Organize Sanayi Sitesi Small and big 
sized industrial sites 

2 

ENDÜSTRİYEL NİTELİKLİ DİĞER ATIK SULAR 
OTHER INDUSTRIAL WASTE WATERS 

 

Karo plaka imalatı ve mermer işleme Tile and marble 
processing 

8 

Su şişeleme tesisi Water bottling 4 
EVSEL NİTELİKLİ ATIK SULAR DOMESTIC 
WASTE WATER 

 

Kafeterya, gazino, lokanta  21 
EVSEL NİTELİKLİ ATIK SUYU OLAN 
ENDÜSTRİ INDUSTRIES THAT PRODUCE 
DOMESTIC TYPE WASTE WATER 

164 
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5.1.18. Havzada Yaşayanların Çözüm Önerileri 

Havzada yaşayanların çözümlere yönelik düşünceleri sorulmuştur. 
Çok farklı cevaplar alınmakla birlikte, şu şekilde guruplandırmak 
mümkündür. Havzada yaşayanların % 37’ si getirilen yasaklara tamamen 
karşı çıkarak, tarımsal kirlilikten önce, diğer kirlilik etmenleri üzerinde 
durulmasının gerektiğini belirtmektedirler. % 25’i ise; devletin finans ve 
bilgi desteği sağlamasını, farklı iş imkanları sunmasını istemektedir. %22’lik 
kesimi oluşturanların düşüncesi ise; tarımın ve hayvancılığın devamını 
sağlayacak kolaylıklar getirilmesi, gerekirse arazilerin tamamen istimlak 
edilerek bunun için yeni yerler gösterilmesi şeklindedir. Yasaklara tamamen 
uyulması gerektiğini düşünenlerle hiçbir beklentisi olmayanların ve 
dolayısıyla çözüm önerisinde de bulunmayanların oranı aynı olup %8’dir.  

5.2. Arazi Kullanım Politikalarına Yönelik Sorunlar ve 

Çözüm Önerileri 

Tahtalı havzasında mevcut arazi kullanım biçimlerinin ve bu 
kullanımlardan kaynaklanan sorunların, içme suyuna olan olumsuz 
etkilerinin önlenebilmesi için, öncelikle havzada yaşanan sorunların net 
olarak  ortaya konması gerekmektedir.  

İkinci olarak ise sorunların çözümünde havzanın bir bütün olarak ele 
alınması ve havza bazında yaklaşımlarla incelenmesi gerekmektedir. 
Dünyadaki uygulamalar da bu şekildedir. Örneğin Amerika’nın Kuzey 
Carolina eyaletinde, eyaletin  yüzeysel içme suyu kaynaklarını korumak 
amacıyla “su üretimi havzalarını koruma programı” adı altında bir havza 
yönetim modeli oluşturulmuş ve bu program yerel idarelerin işbirliğiyle 
yönetilmiştir. Hatta havza bazında başlayan bu yaklaşım, tüm eyaletteki 
yüzeysel su kaynaklarının arazi kullanımına göre sınıflandırılmasını 
hedeflemiştir. Havzalar su sağlama özelliği temel alınarak çok geniş, detaylı 
kurallarla yönetilmiştir. Burada suyun kalitesini korumada temel ilke su 
kaynağını korumak olmuştur (NCDNER, 1998). 

Önceki bölümlerde sunulan bilgiler ve araştırma alanında yapılan 
çalışmalar sonucunda, havzadaki sorunlar belirlenmiş ve bu sorunların 
çözümüne yönelik  öneriler aşağıda sunulmuştur.  
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5.2.1. Havzada Araştırma Çalışmaları 

Havza ile ilgili yeterli araştırma yapılmadığı saptanmıştır. Havzanın 
su toplama alanında jeolojik yapıdan kaynaklanan çatlaklar nedeniyle su 
tutulamadığı belirtilmektedir. Bu da gerekli zemin etütlerinin planlama 
aşamasında önemsenmediğini göstermektedir. Sosyal yapı ile ilgili de 
herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bilindiği gibi; bu tür projelerin 
başarısında insan en önemli faktörlerden biridir ve  halen binlerce insan bu 
havzada yaşamını devam ettirmektedir. Sadece “Tahtalı Havzası Tarım 
Tebliği”nin yayınlanması ile ortaya çıkan sorunlara çözümler getirebilmek 
amacıyla,  İzmir Tarım İl Müdürlüğü envanter düzeyinde bir çalışma 
yapmıştır. Bunun dışında İZSU’nun isteği üzerine Ege Üniversitesi 
tarafından da bir araştırma yapılmıştır. Ancak bu çalışmanın tarihi de barajın 
neredeyse tamamlanıp şehre kısmen su verilme işleminin başlaması ile aynı 
tarihlere rastlamaktadır.  

Tahtalı Havzası yönetimi kapsamında 14 Aralık 1998 tarihinde 
İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZSU ve Dokuz Eylül Üniversitesi arasında su 
havzaları yönetimi, hidrolojik su kitleleri, kirlilik izlemeleri gibi sorunlar 
konusunda çözümler oluşturmak üzere yerel yönetim üniversite işbirliğini 
sağlayacak bir protokol imzalanmıştır. Bu protokol ile DEÜ ve İngiltere 
Center for Ecology and Hydrology Institute of Hydrology (CEH)’den 
akademik destek sağlanması düşünülmüştür. Ancak LIFE Projesi olarak 
adlandırılan bu çalışma daha sonra iptal edilmiştir. 

 Bu tür araştırmaların planlama aşamasına geçilmeden önce 
yapılması ve planın bu araştırma sonuçları da dikkate alınarak hazırlanması 
gerekmektedir. 

5.2.2. Havzada Organizasyon Çalışmaları  

Havza düzeyindeki çalışmalarda kuruluşlar arasında işbirliği 
önemlidir. Tahtalı Havzasında sadece Tarım Bakanlığı’nın, çiftçilerle 
birlikte çalışma konusunda geçmişten gelen bir deneyimi söz konusudur. Bu 
bakanlığın deneyimi de, çiftçilerin talepleri doğrultusunda, ihtiyaç duyulan 
girdilerin devlet tarafından karşılanması şeklinde anlaşılmaktadır.  

Tahtalı havzasında ilgili kuruluşlar birbirlerinden bağımsız, organize 
olamadan çeşitli çalışmalar yürütmüşlerdir. Her ne kadar 20 civarında 
kuruluş, bir koordinasyon sağlayabilmek için üç ayda bir düzenlenen 
toplantılarda bir araya gelmişse de istenilen başarı sağlanamamıştır. Bunun 
bir çok nedeni vardır:  
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Sorunun sahibi İZSU gibi görünse de havzada çok sayıda kuruluş 
görev üstlenmek durumundadır. Yapılan toplantılarda kamu kurum ve 
kuruluşları, üniversiteler, havzada yaşanan sorunların çözümü için öneriler 
getirmişlerdir, ancak finansman sorununa çözüm getirebilecek, soruna sahip 
çıkan bir kurum bulunamadığı için başarı sağlanamamıştır.  

Toplantılarda başarıya ulaşılamamasının bir diğer nedeni de bir çok 
kuruluşta bu toplantılara her seferinde farklı kişilerin katılmış olmasıdır. 
Konuyla ilgili görevlilerin toplantılara düzenli katılımının sağlanamaması 
nedeniyle de çalışmalar istenilen düzeye ulaşamamıştır. Bu durum 
kuruluşların kendi içinde bile bir iletişim probleminin yaşandığını 
göstermektedir. Ayrıca özel sektör temsilcileri ve halktan kesim bu 
toplantılarda yeterince temsil edilememiştir. Bunun yanında alınan kararların 
çoğu teoride kalmış uygulamaya geçirilememiştir. 

 Havzada yapılan çalışmalar, her kuruluşun kendi programı 
çerçevesinde devam etmektedir. Kuruluşlar arası koordinasyonun 
sağlanamaması para, zaman ve işgücü kaybına neden olmaktadır. Bu da 
zamanla sorunların derecesini arttırmakta, çözümleri güçleştirmektedir. 
Kurumlar arası koordinasyonun sağlanabilmesi için sağlam temellere dayalı 
bir yönetim planının olması gerekmektedir 

5.2.3. Havzada Altyapı Sorunları 

Havzada halen altyapı çalışmaları tamamlanamamıştır. Özellikle 
kanalizasyon sorununun halen çözümlenememiş olması ciddi bir sorundur. 
Altyapı sorunlarının çözümlenememesinde temel faktör mali kaynak 
yetersizliği olarak görülmektedir. Önceden köy konumunda olan 
yerleşimlerin, oy toplamak amacıyla hiçbir hazırlık aşaması tamamlanmadan 
belediye haline getirildiği görülmüştür. Bu belediyelerin henüz belediye 
binaları bile yokken kanalizasyon gibi masraflı yatırımlar için bütçelerinde 
hiçbir ödenek bulunmamaktadır. Havza Koruma Yönetmeliğinde (İzmir 
Büyükşehir Belediyesi,1993), Tahtalı Barajı ve Havzasının korunmasını 
sağlamak için bölgede bulunan yerleşim ve faaliyetlerden kaynaklanan atık 
suların sızdırmasız foseptiklerde toplanarak vidanjörlerle havza dışına 
taşınacağı belirtilmektedir. Ancak bu kontrolü çok zor bir uygulamadır. Bu 
nedenle bölgede uygun bir kanalizasyon sisteminin acilen faaliyete 
geçirilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede İller Bankası’nca yapılan 1/25.000 
ölçekli Tahtalı Havzası entegre kanalizasyon master projesi kapsamında 
uygulama projesi başlatılarak projenin % 70’lik kısmı tamamlanmıştır. 
Ancak 17/08/1999 yılında meydana gelen deprem nedeniyle her türlü yatırım 
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durdurulduğundan proje bitirilememiştir. Bir yandan içme suyu şehre 
verilmeye devam ederken kanalizasyon sorunu da çözüm beklemeye devam 
etmektedir. Konunun önemi dikkate alınarak gerekli mali kaynağı 
sağlayacak acil bir çözüm bulunmalıdır. 

5.2.4. Havzada Arazi Kullanımı 

Havzadaki arazi kullanım durumu yukarıda detaylı olarak verilmişti. 
İlgili bölümde de görüldüğü üzere havza topraklarının önemli bir kısmı 
orman ve tarım alanı olarak kullanılmaktadır. 

Tahtalı Havzası’nda; arazilerin sınıflarına ve verimliliklerine uygun 
olarak kullanılamamasından kaynaklanan sorunları sektör içi yanlış 
kullanımlar ve sektörler arası yanlış kullanımlar olarak iki açıdan ele almak 
gerekmektedir. Sektör içi yanlış kullanımlar daha çok marjinal arazilerde 
sorunlara neden olmaktadır. Eğimin ve dolayısıyla erozyonun fazla olduğu, 
havzanın yukarı kesimlerinde uygulanan ürün deseni mevcut sorunları daha 
da arttırmaktadır. Çok yıllık bitkilere yer verilmesi gereken bu gibi yerlerde 
her yıl toprak işlemesi yapılması, erozyonun en fazla olduğu aylarda 
toprağın boş bırakılması yanlış kullanımların başında gelmektedir. Bunun 
yanında ekonomik getirisine göre ürün seçimi, münavebe yapılmaması 
sektör içi yanlış kullanımlara verilebilecek diğer örneklerdir.  

Sektörler arası yanlış kullanımlar ise havza topraklarının korunması 
bakımından daha ciddi sorunlar doğurmaktadır. Bu konuda en sık rastlanan 
problem, verimli tarım topraklarının amaçlarının dışında kullanılmasıdır. 
Yukarıda da belirtildiği üzere tarıma uygun alanlarda konut veya sanayi 
tesisi kurulması, orman, çayır-mera  olması gereken alanlarda tarım 
yapılması gibi durumlar, Tahtalı Havzası’nda da görülmektedir.  

Arazi kullanım sınıflarını gösteren haritalar doğrultusunda 
hazırlanan yerleşim planları, henüz yerleşime açılmamış alanlarda  başarılı 
sonuçlar verir. Bu amaçla Tahtalı Havzası için “1/ 25.000 Ölçekli Tahtalı 
Barajı Çevre Düzeni İmar Planı” hazırlanmıştır. Ancak bu plan çok geç 
hazırlanıp uygulamaya konulduğundan sadece bundan sonraki kullanımları 
denetim altına alabilecektir. Baraj havzası olduğu halde, son on yılda 
yapılmış toplu konutlar, sayısı günden güne artan seralar havzanın kullanım 
amacına uymamaktadır. 

Bu nedenle Tahtalı Barajı havzasında ve diğer içme suyu üreten 
havzalarda, arazi sınıflarını gösteren sağlıklı haritalar yapılmalı ve bunlara 
uyulması sağlanmalıdır. Örneğin İngiltere yasalarında olduğu gibi arazinin 
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sınıfı dışındaki işlevlerde kullanılmasını engelleyecek yasalarla 
desteklenmeli, gerekirse yaptırımlar uygulanarak toprakların korunması 
sağlanmalıdır. 

Havzada arazi kullanımlarından kaynaklanan sorunların çözümü için 
“doğru arazi kullanımını” tanımlamaya çalışmak bir diğer yaklaşım olarak 
incelenebilir. Öncelikle havza arazilerinin birinci öncelikteki kullanım 
amacının belirlenmesi ve bu amaca ulaşmada izlenecek yol, yani politika 
belirlenmelidir. 

Havza arazilerinin önemli kısmının tarım arazisi olarak 
kullanılmasından yola çıkarak; tarım işletmeleri ile su kalitesi arasındaki 
ilişkiyi ortaya koymak üzere geliştirilen grafik (örneğin tarımsal amaçlı 
kullanılan arazilerdeki taban suyunun içerdiği pestisit miktarı ele 
alındığında) aşağıda sunulmuştur (Şekil 7). Başlangıç durumuna göre, geliri 
olumsuz etkilemeden su kalitesinin iyileştirilmesi 1. aşama olarak 
gösterilmiştir. 2. aşama ise geleneksel tarım tekniği ile ulaşılabilecek 
iyileştirme derecesini göstermektedir. Bu durumda çevre ve su kalitesi 
artarken gelirde  azalma olabilmektedir. 1. ve 2. aşamalar  uygulamaya 
yönelik aşamalardır. Her iki  aşamada da belirli bir iyileştirme elde edilir. 
Ancak 3. ve 4. aşamalar tamamen sonuca yönelik olup yüksek korumanın 
sağlanabileceği aşamalardır. Bu aşamalarda; örneğin organik tarım tekniği 
kullanılarak taban suyundaki pestisit miktarının azaltılması gibi, yeni üretim 
teknikleri ve üretim programının seçilmesi gerekir. Yüksek su kalitesinin 
sağlanabilmesi için, yani 3. hatta 4. aşamalara ulaşılabilmesi için gelirden 
önemli ölçüde ödünler vermek gerekebilir. 3. aşamada organik tarım tekniği 
gibi yeni üretim teknikleri ile istenilen kalite sağlanırken 4. aşamada 
arazilerin terk edilerek sadece su üretimi amacına yönelik kullanımı söz  
konusu olabilir ki bu da çok büyük gelir kaybı demektir.  
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Şekil 7. Su Kalitesi-Tarımsal Gelir İlişkisi 
Figure 7. Relationship Between Water Quality and Income 

 

Burada incelenmesi gereken havzadaki çiftçilerin bu sonuçları 
taşıyıp taşıyamayacağıdır. Heissenhuber’e göre (1999) “doğru arazi 
kullanımı”na geliri olumsuz etkilemeden ulaşılmalıdır. Yani Şekil 7’de bu 
1.aşama demektir. Aslında toplumun beklediği 2. aşamanın da çiftçiler 
tarafından gerçekleştirilmesidir. Yani içme suyunun temiz tutulması için 
havzada yaşayan çiftçilerin özveride bulunmasıdır. Daha sonraki aşamalarda 
önemli gelir kayıpları meydana geldiği için çiftçilerin desteklenmesi 
gerekmektedir. Bu yardımlar sosyal ve ekonomik yardımlar olarak 
yapılabilir. Söz konusu yardımlar, doğrudan ödemeler, pirim ödemeleri, ürün 
karşılığı ucuz kredi vb. şeklinde olmalıdır (Kızılaslan ve Gürler, 1998). 

Sonuç olarak, havza arazilerinin kullanımında su kalitesi toplum 
sağlığı nedeniyle birinci öncelikte gelmelidir. Bunun sağlanabilmesi için 
gereken desteğin havza halkına sağlanamaması durumunda karşılaşılacak 
sorunlar kaçınılmazdır. 

5.2.5. Havzada Yasalardan Kaynaklanan Sorunlar 

Havzada karşılaşılan bir diğer sorun da yasalardan kaynaklanan 
sorunlardır. Örneğin ilgili bölümlerde de belirtildiği gibi havzada uyulması 
gereken bir Tarım Tebliği vardır (İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1995b). 
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Bunun dışında içme suyu havzalarına uygulanan Havza Yönergesi ve Havza 
Koruma Yönetmeliği mevcuttur (İzmir Büyükşehir Belediyesi,1993 ve 
1994). Bunlar gibi uyulması gereken yasa ve yönetmelikler, havzada 
yaşayan halkın yaşamına önemli kısıtlamalar getirmektedir. Bu 
yönetmeliklere uyulmadığı takdirde bir takım yaptırımlarla karşı karşıya 
kalınmakta, uymaları durumunda da ciddi ekonomik kayıpları olmaktadır.  
Gelişmiş ülkelerde havzada yaşayan halkın mağduriyeti devlet tarafından 
kendilerine ödenmektedir. Ancak Tahtalı Havzası’nda nüfusun fazla olması 
nedeniyle devletin bütçesi bunu karşılayabilecek durumda değildir. Ziraat 
Bankası’ndan burada yaşayan çiftçiler için özel koşullarda kredi sağlanması 
düşünülmüş ancak bu da bürokratik engellere takılarak uygulanamamıştır.  

Bu amaçla bir takım yasaklamalar veya kısıtlar getirilirken gerçekçi 
olunmalı, uygulanabilir olması göz önünde tutulmalıdır. Çünkü sadece 
yasaklar getirilerek çözüme ulaşılamamaktadır. Örneğin; İzmir halkından su 
tüketimi miktarına oranlı toplanacak paralar bir fonda biriktirilerek, Havza 
çiftçilerine belirli ölçülere göre ödenerek gelir desteği yapılabilir.  

5.2.6. Havzada Halkın Katılımı ve Örgütlenme 

Başarılı havza yönetim projeleri; planlama ve yürütmede insanların 
etkili entegrasyonu ve katılımının bulunduğu projelerdir. Nacar ve 
Akdere’ye (1999) göre: “havza yönetimi kısmen, katılımcı planlama 
seminerleri yoluyla anlaşmaya varma ve katılım sağlamak için tasarlanmış 
politikalara yönelmelidir”. Yine katılım, planlama aşamasının ötesine 
geçmeli ve projenin ilerlemesi için yönetimde aktif bir role sahip olmalıdır. 
Kaynakların geliştirilmesi ve korunmasına yönelik olan bu projelerin 
başarısı ortak kararla gerçekleşen bir güç birliğine bağlıdır ve bu ise 
katılımla gerçekleşir . 

Tahtalı Havzası’nda arzu edilen katılım sağlanamamıştır. Çünkü 
havza halkının önemli bir kısmı bu barajın yapımını, kendi çıkarlarına ters 
düştüğü için onaylamamaktadır. Ayrıca elde edilen anket sonuçları da yine 
halkın büyük kesiminin yaşamlarına getirilen bu kısıtlamalardan habersiz 
olduğunu göstermektedir. Yayım hizmetlerinin de yetersiz olmasıyla 
havzada istenilen katılım sağlanamamıştır. Bu durumda havza toplumu 
havza ile ilgili kararlar alınırken temsil edilemediğinden sadece uygulamaya 
geçildiğinde bilgi sahibi olmaktadır. Çoğu zaman da bu bilgi edinme yanlış 
veya eksik olduğundan, getirilmek istenen uygulamaların kabulünü 
zorlaştırmaktadır.  
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Katılımcı anlayışa sahip olan havza geliştirme projelerinde, 
planlamada ve uygulamada kadın, erkek, yaşlı, ve gençlerin katılımını 
sağlayarak topluluk katılım mekanizması harekete geçirilir. Çünkü bunların 
her biri planlamada birbirinden farklı roller üstlenirler. Örneğin, kırsal 
alanlarda doğal kaynakların kullanımında kadınlar çok önemlidir. 
Türkiye’de kadınlar tarımda iş gücünün % 60’ını meydana getirmektedir 
(Orman Bakanlığı, 1995). 

Tahtalı Havzası’nda, tarım sektöründe, tarlada çalışan kesim daha 
çok kadınlardır. Havzada yapılan incelemelerde havza ile ilgili 
gelişmelerden en az haberdar olan kesimin de kadınlar olduğu görülmüştür. 
Bu durumun iyileştirilmesi için  yayım çalışmalarına önem verilmelidir. 

Tahtalı Havzası’nda da yukarıda açıklanan katılımcı yaklaşım 
benimsenmelidir. Ayrıca, halkın seçeceği veya muhtarlar kanalıyla 
bildirilecek temsilciler, havza ile ilgili toplantılara katılmalı, havzada 
yaşayan kesimin sorunlarını ve düşüncelerini karar verilen platformlara 
taşıyarak buralarda görüşülmesini sağlamalıdır. 

5.2.7. Havzada Orman ve Su Kaynakları 

Su havzaları (su üretim alanları) içerisinde farklı üretim sektörleri 
yer alabilmektedir. Dolayısıyla su havzası aynı zamanda farklı üretim 
sistemlerinin kombinasyonundan oluşur. Ülkemizin arazi kullanma ve 
yerleşim biçimi daha çok böyle bir yapının geçerli olduğunu göstermektedir. 
Öte yandan su çıktısıyla ilgilenen kesimler de çok sayıdadır. İçme suyundan 
kullanma suyuna kadar farklı talep odakları söz konusudur. Su miktarını, su 
kalitesini ve su rejimini belirleyen en önemli faktörlerden biri havzanın 
içerdiği orman ekosistemidir (Geray, 1998). Dolayısıyla su üretimi ile orman 
kaynaklarının yönetimi arasında büyük bir ilişki vardır. Bu çerçevede su 
üretimi arazi kullanıcılarını ve dolayısıyla otoriteyi, ayrıca çok sayıda talep 
odağını doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendirmektedir. Elde edilen suyun 
düzeyinin, kalitesinin ve rejiminin iyileştirilmesi, su talep edenlerin refahını 
veya yaşam düzeyini yükseltmektedir. Ancak bu iyileştirmeye engel 
olabilecek arazi taleplerinden ve arazi kullanımlarından doğan çelişkiler de 
geçerlidir. Örneğin odun hammaddesi üretimi doğrultusundaki 
zorunlulukların göz ardı edilmesine dönük bir talep, su üretimi için doğru 
olsa da orman endüstrisi için yanlıştır. 

O nedenle, su üretim alanlarını belirlerken bir yandan orman 
kaynaklarının envanterini, potansiyelini, niteliklerini ve bu kaynaktan talep 
edilen öteki mal ve hizmetlerin düzeyini, diğer yandan sudan faydalananların 
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taleplerini tahmin etmek gerekmektedir (Geray, 1998). Dolayısıyla bu 
planlama, havza içindeki arazi sahipleri ile su çıktısının kullanıcılarını 
kapsayan bütünleşik bir planlama olmak zorundadır. 

Tahtalı Havzası’ndaki ormanlık alanların amenajman planları 1996 
yılında yapılmıştır (İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, 1996a, 1996b, 1996c). 
1996-2005 yılları arasındaki dönemi kapsayacak olan planlarda havzadaki 
ormanların içme suyu üretim fonksiyonunun dikkate alınmadığı 
görülmektedir. Türkiye’nin herhangi bir bölgesinde olduğu gibi, bu planlar 
yine odun üretimini planlamaya yönelik olarak yapılmışlardır. Bu çerçevede 
havzadaki orman kaynaklarını, su üretimi amacı doğrultusunda korumak, 
yönetmek ve geliştirmek gerekmektedir.  

Ayrıca Türkiye’deki uygulamaya bakıldığında, bir su havzasından 
ve büyük oranda da orman kaynaklarından elde edilen çıktılardan elde edilen 
ekonomik sonuçların ormancılık sektörüne geri dönmediği görülmektedir. 
Oysa su çıktısı bir çok durumda belediyeler, endüstriyel birimler, sulama 
idareleri, özel içme suyu işletmeleri vb. tarafından paraya çevrilmektedir. 
Nüfus ve gelir artışının, bu parasal olanakları daha da arttıracağı doğaldır. 
Bunun yanında, su havzalarındaki koruma, bakım, ağaçlandırma ve erozyon 
kontrolü önlemlerine ait giderleri ormancılık sektörü karşılamaktadır. 

Kısaca belirtmek gerekirse ormancılık sektöründe su amenajmanı 
konusunda deneyim yeterli değildir. Su üretimine faydalı olacak ancak 
bozuk ve çok bozuk orman formasyonuyla kaplı alanlar genelde 
ormanlaştırılması zorunlu alanlar olarak kabul edilmektedir. Gerçek anlamda 
havza yönetim planı ve buna ilişkin bir koordinasyon, yetki ve sorumluluk 
paylaşımı anlayışı söz konusu değildir. Buna bağlı olarak ormancılık 
örgütlerinin çalışmaları bu işlev itibarı ile belirsizlik arz etmektedir. Bu 
amaçla öncelikle yapılması gereken işlemler şu şekilde açıklanabilir: 

İlgili otoritelerin katılımı ile bakanlıklar arası “su ve havza 
amenajmanı birliği” nin kanunla kurulması ve koordinasyon, tespit, tefrik, 
planlama, yönetim ilke, kural ve mevzuatının oluşturulması, 

Su çıktısından elde edilen gelirlerin, sektörlerin su üretimindeki pay 
ve katlandıkları giderler oranında bölüşümü sağlayan bir düzenin kurulması, 

Başta baraj ve göletler olmak üzere su üretecek ve su kullanacak 
tesislerin su üretim ve koruma önlemleriyle birlikte projelendirilmesi 
gerekmektedir. 
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5.2.8. Havzada Kullanılan Tarımsal Girdilerden İlaç 
Kullanımı 

Havzada kullanılan tarımsal girdilerin içme suyu kalitesinin 
sağlanabilmesi için en alt seviyeye indirilmesi gerekmektedir. Ancak yapılan 
çalışma sonucunda gübre ve ilaç kullanımında halkın bilinçsiz olduğu, 
toprak analizi yaptırmayı bile gereksiz gördükleri saptanmıştır.  

Bunların dışında Tarım Tebliğinde (İzmir Büyükşehir Belediyesi, 
1995b) yasaklı ilaçlar olarak belirtilen ilaç listesinin yetersiz olduğu, bazı 
ilaçların da ppm değerlerinin bulunamadığı açıklanmaktadır. Bu değerlerin 
bulunamaması adı geçen ilaçların zararsız olduğu anlamına gelmemektedir. 
Bu nedenle kullanılacak ilaçlar konusuna özen gösterilmelidir. 

Seralar ilaçların en yoğun kullanıldığı yerlerdir. Çünkü seralarda 
kullanılan tohumların verimi yüksek olduğu gibi hastalık ve zararlılara karşı 
da çok hassastırlar. Ayrıca bu tarım biçiminde yüksek olan masrafların 
karşılanıp beklenen gelirin elde edilebilmesi için üretimin büyük 
harcamalarla yapılması gerekmektedir. Örneğin ısıtma, damla sulama 
sistemleri, sürekli ve özel gübrelemeler, sera naylonu, camı ve sürekli 
yapılması gerekli tamir ve masraflar da sera üretiminin maliyetini 
arttırmaktadır. Bu yüksek harcamalardan sonra üreticinin pestisit 
kullanmadan üretim yapması oldukça uzak bir olasılıktır. Delen’e (1997) 
göre; Tahtalı Havzası’nda bilinçsiz ve kontrolsüz pestisit kullanılmakta olup, 
daha da önemlisi yöre halkının böyle bir kullanımı alışkanlık haline getirmiş 
olmasıdır. Sonuçta, pek çok hastalık ve zararlı yörede, önlenemeyen 
kompleks sorunlar haline gelmiştir. Üreticiler çoğunlukla ilaç bayilerinden 
aldıkları öneriler doğrultusunda, giderek daha yoğun ilaç kullanarak bu 
sorunları çözmeye çalışmaktadır.  

Yayınlanan Tarım Tebliğine göre (İzmir Büyükşehir Belediyesi, 
1995b) uzun mesafeli koruma alanında ekolojik tarımın gereklerine göre 
seracılığa izin verilmektedir. Hatta, Ege Üniversitesi Bahçe Bitkileri 
Bölümü’nün önderliğinde seralarda organik tarım tekniğini geliştirip 
yerleştirmeye yönelik bir projeye başlanmıştır. Gelecek uygulamalar için 
oldukça faydalı olacak bu çalışma, içme suyunun şehre verildiği şu dönemde  
Tahtalı Havzası için çok geç kalınmış bir çalışmadır. Ekonomik sorunlar 
nedeniyle gerekli şartnameye uyamayan kiracı seracıların bir kısmının Tarım 
Tebliği’nin yayınlanmasından sonra zamanla havzayı terk ettikleri 
görülmektedir. Ancak halen havzada çok sayıda sera bulunmaktadır ve şehre 
su verilme işlemi başladığı halde seraların ilgili teknik şartnameye 



 

 51

uymadıkları gözlenmiştir. Hatta, Menderes Tarım İlçe Müdürlüğü kayıtlarına 
göre; Nisan 2000 itibarıyla, kamulaştırma bedelleri ödenmediği için kısa 
mesafeli koruma alanında seralarını işleten seracılar olduğu saptanmıştır. 
Görülüyor ki, havzada seracılık, içme suyunun korunması bakımından  ciddi 
bir tehdit olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Bilindiği gibi havzada ekolojik tarım önerilmektedir. Organik 
kökenli girdiler olan ve ekolojik tarımın temelini oluşturan ahır gübresi, 
kompost, çeşitli organik atıklar da bilinçsiz kullanılması halinde topraklarda 
ve yeraltı su kaynaklarında kirlenme yaratacaktır. Kısa ve orta mesafeli 
koruma alanlarında mutlaka kontrollü bir ekolojik tarım uygulamasının 
yapılması gerekmektedir. Yani verilecek organik girdi, ahır gübresi, kompost 
vs.’nin dozu kesinlikle Üniversitelerin Ziraat Fakültelerine ait ilgili 
bölümlerin önerileri doğrultusunda olmalıdır (Okur, 1997).  

Tarımsal girdilerden kaynaklanan kirliliğin önlenebilmesi için bu 
girdileri satan bayilerin denetlenmesi gerekmektedir. Ayrıca hangi girdinin 
ne oranda kullanılacağının belirlenmesi için bir danışmanlık sisteminin 
getirilmesi hatalı kullanımları önemli ölçüde azaltacaktır. Girdi kullanımının 
düzenlenebilmesi için, havzanın tamamının toprak analizlerinin yapılması, 
çiftçilerin bu analizleri yaptıramaması durumunda ilgili kurumların bu işi 
üstlenmesi gerekmektedir. 

Delen, (1997) konunun ancak  çok iyi kontrolü ve üreticilerin 
gerektiği şekilde bilinçlenmesi ve ortaya çıkabilecek kayıplarının 
karşılanması ile mümkün olacağını belirtmekte ve böyle bir uygulamanın 
içinde bulunduğumuz koşullarda uygulanmasını hemen hemen imkansız 
olarak görmektedir. 

Sonuç olarak; havzanın yeraltı su kirlilik düzeyi ile havzanın genel 
su toplama yatağındaki suların, uygun aralıklarla, tarımsal işlevlerden 
kaynaklanan bir kirlenme sorununun olup olmadığı yapılacak örneklemeler 
ve analiz sonuçlarına göre kontrol edilmesi, ilaç kullanımının denetim altına 
alınması gerekmektedir. 

5.2.9. Havzada Su Yönetimi 

Su üretim alanlarının belirlenip korunması kadar üretilen suyun 
etkin bir şekilde kullanılması da önemlidir. Sektörler arasında su kullanımına 
yönelik talep ve rekabetin sonucuna bağlı olarak bu ilişki daha da önem 
kazanmakta ve su verimliliğindeki gerçek artış, ancak tüm kullanıcıların 
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ihtiyaçlarının karşılanabilmesi durumunda ortaya çıkmaktadır (Kite vd., 
1999).  

Sulama şebekelerindeki değişimler, (uygulanan su yönetimi, 
şebekenin yapısı, bitki deseni, gübreleme ve ilaç kullanımı) havzada mevcut 
su kullanan diğer faaliyetleri (endüstri, enerji üretimi ve şehir suyu sağlama) 
etkileyebildiği gibi, aynı biçimde söz konusu bu sektörlerin faaliyetleri de 
tarımsal sulamada kullanılan suyun miktar ve kalitesini etkilemektedir.  

Bu amaçla halen dünyada uygulanmakta olan iki model 
bulunmaktadır. SLURP modeli havza ölçeğinde uygulanmakta olup, iklim 
gibi dışsal etkenlerde meydana gelebilecek değişimlerin yanında, sektörler 
arasında su tahsisi ve su yönetim politikalarında meydana gelebilecek olası 
senaryoların havza bazındaki sonuçlarını inceleme olanağı vermektedir (Kite 
vd., 1999). İkinci model ise, kısaca SWAP (Soil- Water- Atmosphere- Plant) 
adı verilen modeldir. Bu modelin özelliği; sulama şebekesinin etkinliği 
bakımından, su dağıtımı ve tahsisatında etkili olan su yönetimine ilişkin bilgi 
vermesidir. Daha ziyade en küçük ölçek olan tarla ölçeğinde veya orta ölçek 
olan sulama şebekesi ölçeğinde, havzada hakim olan bitki, toprak ve sulama 
tipini entegre edecek biçimde kullanılabilmektedir. 

Tahtalı Barajı Havzasında da hem kullanma suyu, hem de sulama 
suyu tüketimine bir düzenleme getirilmesi gerekmektedir. Özellikle 
uygulanacak bir su yönetim modeli gereksiz su tüketimini azaltacaktır. 
Nitekim havzada damlama sulama tekniği de yaygın değildir. Halen bir çok 
üründe salma sulama yapılması bu konuya örnek gösterilebilir. 

5.2.10. Havzada Tarımsal Yayım Hizmetleri 

Tahtalı Havzası Tarım Tebliği ile birlikte bir de Yayım Uygulama 
Tebliği yayınlanmıştır (İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1995b). İzmir Tarım İl 
Müdürlüğü Çiftçi Eğitim Şube Müdürlüğü, oluşturduğu yayım timleri ile 
yayım görevini üstlenmiştir. Halkın bir çok konuda detaylı olarak 
bilgilendirilmesi hatta eğitilmesi gerekmektedir. Örneğin havzada önerilen 
organik tarım çiftçilere çok yabancı bir konudur ve Tarım İl Müdürlüğünün 
bu gibi konuları çiftçilere tanıtması, örnek uygulamalarla hayata geçirmesi 
gerekmektedir. 

Bir diğer örnek havzanın yukarı kesimleri için önerilen kekik, 
adaçayı, kapari gibi halkın doğal bitki olarak bildiği tıbbi bitkilerin kültüre 
alınmasıdır. Ekonomik getirisi yüksek olan  ve erozyonun önlenmesinde çok 
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önemli olan bu bitkilerin üretimini yaymak ve halkı bilgilendirmek yine 
yayım faaliyetleri kapsamındadır.  

Bir program dahilinde yürütülecek yayım çalışması, yörede 
uygulanmalıdır.  

5.2.11. Havzada Organik Tarım Uygulamaları 

Organik tarım, Tahtalı Havzası’ndaki çiftçilere Tarım Tebliği ile 
önerilmiştir. Organik tarım dışında üretim yapan işletmelerin organik tarıma 
geçişleri için bir süreye ihtiyaçları vardır. Bu süre onaylı bir kontrol 
organizasyonu tarafından mevcut talimatnamelere göre belirlenir. Danışman 
ve kontrolörler tarafından belirlenen bir dönüşüm planı hazırlanır. Üreticiler 
bu planı inceler, değerlendirir ve benimsediği takdirde uygular (TKB,1996c). 
Dönüşüm planında toprak verimliliği ve gübreleme, zararlı populasyonu ve 
hastalıklar, hayvan beslemeciliği ve benzeri konulardaki uygulamalar yer 
almaktadır.  

Önceki bölümlerde de açıklandığı üzere; organik tarım havza 
çiftçileri için çok yeni bir teknik olduğundan, bu konuda etkin bir yayım 
çalışması gerekmektedir. Ancak havza topraklarında çok uzun yıllardan bu 
yana pestisitler kullanıldığından, organik ürün yetiştirmeye olumsuz etki 
edecektir. Bu sorunların çözümlendiği varsayımı ile pazarlama aşamasına 
bakılırsa, organik ürünlerin pazarlamasında ciddi sıkıntılarla karşılaşıldığı 
görülmektedir. Diğerlerine oranla daha yüksek fiyatlarla satılan organik 
ürünlerin alıcısı genellikle seçici tüketici grupları olduğu ve Avrupa 
ülkelerinin ithal ettiği ürünlerde çok sıkı denetimler uyguladığı, bu ülkelere 
ihracat yapabilmek için güçlü rakiplerin olduğu da dikkate alınmalıdır. Hatta 
Avrupa Topluluğu’nda tüketicinin maksimum düzeyde korunması temel 
amaç olduğundan, ekolojik ürünlerde üretim, işlemler ve paketleme ile ilgili 
çok detaylı kurallar konulmuştur (Papadopoulou, 1995). Havzada 
yetiştirilecek organik ürünler için pazar bağlantıları önceden yapılmalı ve 
havzadaki ürünlerin toplanması, kalite standartlarının belirlenmesi, 
paketlenmesi ve transferi için gerekli sistemin ve tesislerin oluşturulması 
gerekmektedir. Bu da ancak yetkili bir otoritenin öncülüğünde 
gerçekleşebilir.  

Bu durumda, havzada organik tarım tekniği uygulanarak çiftçilerin 
ekonomik kayıplarını ortadan kaldırmak günümüz koşullarında oldukça zor 
görünmektedir.  
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5.2.12. Havzada Sanayi Durumu 

Havza Koruma Yönetmeliği’nin felsefesi kirlenmenin kaynağında 
önlenmesi prensibine dayanmaktadır. Bu nedenle tehlikeli ve zararlı atık 
suyu olan ticari işletmelerin havza dışına çıkarılması, yapının konumu 
nedeniyle uzaklaştırılacak kapsamda olanların havza dışına uzaklaştırılması, 
önlem alarak izin verilecek tesislerde ise havza yönergesinde tanımlanan 
teknik önlemlerin alınması gerekmektedir. 

16/01/1996 tarihinde onaylanan Çevre Düzeni Planı gereği planın 
onaylanma tarihinden önce yasal olarak yapılaştığını belgeleyen tesislerin 
önlem alınarak faaliyetlerine izin verileceği, yasal olmayan tesisler ve kırsal 
ve kentsel yerleşim alanı dışındaki dere mutlak koruma alanında bulunan ve 
kirliliğe neden olan tesislerin uzaklaştırılması tanımlanmıştır. 

Ancak bunların saptanmasında sorunlarla karşılaşılmaktadır. Çünkü 
havzanın büyük bir kısmının plan öncesinde mücavir alan dışında olması 
nedeniyle debi değerlerinin saptanamadığı, bu nedenle kirlilik yüklerinin de 
hesaplanamadığı belirtilmektedir. Hesaplananlarda da işletmelerin kendi 
beyanları doğrultusunda verdikleri rakamlar değerlendirilmektedir. Bu 
konuda daha hassas olunması gerekmektedir. Kirlilik düzeylerinin 
saptanmasında görevlendirilecek teknik heyetin hassas sonuçlarla çalışması, 
ayrıca bu heyetin her türlü politik baskıdan uzak kalması sağlanmalıdır. 
Havzadaki tesislerin, statülerinden kaynaklanan sorunlar  da yasal 
düzenlemelerle çözümlenmeli havza içinde bu anlamda da bir bütünlük 
sağlanmalıdır.   

Mevcut sanayinin ruhsatsız olanlarının korunması, depo ruhsatlıların 
fabrika olarak faaliyet göstermesi, yeni depolama alanları adı altında 
sanayinin oluşması baraj gölü için potansiyel tehlike oluşturmaktadır.  

5.3. Arazi Kullanım Politikaları 

Havzada uygulanan ve uygulanması önerilen arazi kullanım 
politikalarını incelemeden önce Türkiye’nin bu konudaki politikalarının 
durumuna bir göz atmak yararlı olacaktır. 

Ülkemizde araziden yararlanan tarım, ormancılık, endüstri ve 
yerleşme gibi çeşitli sektörlerin çalışma alanları tekniğe ve bilimsel 
yöntemlere (arazi kullanma yetenek sınıflaması ilkelerine ve sosyo-
ekonomik ölçütlere) dayanılarak kesin bir şekilde birbirinden ayrılmış ve 
arazi kullanımı bir plana bağlanmış değildir (Özdönmez vd., 1996).  
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Türkiye’de bilimsel ölçülere dayanan bir “arazi kullanımı yetenek 
sınıflaması” bulunmaktadır. Ancak siyaset, arazilerin yetenek sınıflarına 
göre kullanımında da bilimi dışlamıştır (Boydak, 1999). Bugün üzerinde çok 
düşük verimle tarım yapılan, genelde eğimli olan milyonlarca hektar alanın 
orman ya da otlak alanlarına dönüşmesi gerekmektedir. Buna karşılık, içinde 
I. ve II. sınıf tarım topraklarının da yer aldığı 1,5 milyon hektar (15 milyon 
dönüm) tarım arazisi, bir daha geri dönmeyecek şekilde yerleşim yeri, 
endüstri kuruluşları ve benzeri kullanımlara dönüşmüştür (Boydak, 1999). 
Bunun gibi, cumhuriyetin ilk yıllarından bu yana tamamlanamayan orman 
kadastro çalışmaları da Türkiye’nin arazi kullanımı konusundaki yaklaşımını 
ortaya koymak için yeterlidir. Bilindiği gibi, 1937 yılında çıkan 3116 sayılı 
yasaya göre (10. madde) ülkemizin orman kadastrosunun bitirilebilmesi için 
beş yıllık zorunlu süre verilmiş, 1973 yılında çıkarılan 1744 sayılı yasada 10 
yıllık süre tanınmış olmasına rağmen, ülke ormanlarımızın kadastrosunun 
halen % 50’si bitirilememiştir.  

İmar Kanunu’ndan Medeni Kanun’a, Orman Kanunu’ndan 
Belediyeler Kanunu’na kadar çeşitli yasa ve yönetmeliklerde arazi kullanımı, 
mülkiyet vb konularda çok sayıda hüküm kanunlar arasına serpiştirilmiş 
durumdadır. Her yeni iktidarla değişiklik gösteren politikalar bazen var olan 
kanunlar dikkate alınarak, bazen de yeni politikaya uygun yeni kanunlar 
çıkarılarak uygulamaya eklenmektedir. Ancak genel anlamda söylenebilecek 
nokta, belirli ve istikrarlı bir arazi kullanım politikamızın bulunmayışıdır. 

Türkiye genelinde olduğu gibi bölgesel planda da benzer ve yer yer 
çok ileri düzeyde, bu konuyla ilgili çarpıklıklar, başıboşluklar dikkati 
çekmektedir (Gökçe, 1989). Örneğin; Tahtalı Barajı Havzası’nı da kapsayan 
Ege Havzası’nda tarımın % 32’si tarıma elverişli, I-IV. sınıf topraklarda, % 
67’si ise tarıma uygun olmayan V-VII. sınıf topraklarda yapılmaktadır 
(Baysal, 1996). 

5.3.1. Önerilen Politika Amaçları ve Araçları 

Havzada uygulanan ve önerilecek yeni politikaların doğru 
saptanması için bu bölümde öncelikle politika kavramının tanımına yer 
verilmiştir.  

Politika Yunanca’da kent veya devlet anlamı taşıyan “polis” 
sözcüğünden gelmekte ve kent devletlerinin yönetimi ile ilgili işleri 
kapsayan bir anlam içermekteydi. Bu kavram ülkemizde daha çok siyaset 
sözcüğü ile eşdeğer tutulmakta, polis sözcüğü ise güvenlik ile ilgili kurum ve 
kişileri belirtmektedir. Politika terimi, bir hükümet, bir kuruluş ya da bir 
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birey tarafından uygulanan ve izlenen yerleşmiş ve belli bir yol veya yöntem 
olarak tanımlanabilir (Webster, 1961) Politika sadece siyaset ile ilgili bir 
kavram da değildir. Varılmak istenen amaçların saptanması, bu amaçlara 
ulaşılmak için kullanılacak araçların seçimi ve sosyal güçler arasında denge 
kurulması gibi konuları da içermektedir (Chapman, 1970). 

Politikaların uygulanabilmesi ve işler hale gelebilmesi için bazı 
tekniklere ihtiyaç vardır ve bunlara da “politikanın araçları” adı 
verilmektedir. Örneğin Tahtalı havzasında yaşayanlara uygulanacak gelir 
yardımı havzanın temiz tutulması amacına hizmet edecek bir politika 
aracıdır. Politikalar yoluyla üzerinde birleşilmiş davranış ve eylemler bazı 
varılmak istenen amaçlara yöneltilir. Politikaların ulaşmak istediği amaçların 
çoğu, bazen de diğer amaçların izlenmesinde bir araç durumundadır 
(Özdönmez ve ark.,1996).  

Ayrıca, toplumda amaçlar çok sayıdadır ve amaçlar arasında da 
çelişkiler kaçınılmazdır. Örneğin Tahtalı havzasında yanlış arazi kullanım 
politikalarının başında toprakların yetenek sınıflarına göre kullanılamaması 
gelmektedir ki bu sorun sadece havzanın değil ülkemizin en önemli arazi 
kullanım sorunlarından biridir. Arazilerin sınıfları doğrultusunda 
kullanılmasını sağlayacak, toprağın fiziksel yönüne göre yapılacak çalışma 
sonuçta bilimsel bir çalışmadır. Ancak işin bir de sosyal ve ekonomik boyutu 
vardır. Kişilere, kurumlara, siyasal partilere vs.ye göre ekonomik amaçlar 
farklı, sosyolojik amaçlar farklı, siyasal amaçlar farklı olabilmekte ve bu 
amaçlar toprak kullanım amaçlarını değiştirmektedir (Gökçe,1996). 
Politikanın en önemli sorunu da amaçlar arasındaki karşıtlıkları tatminkar 
biçimde çözümlemektir. 

Tahtalı Havzasında izlenen politikalar, bu politikaların amaç ve 
araçları neler olmalıdır sorusunun karşılığını ise öncelikle Tahtalı Barajının 
kurulma nedeninde aramak doğru olacaktır. Tahtalı Barajının kurulma 
nedeni İzmir halkının içme suyu ihtiyacını karşılamak olduğuna göre, havza 
arazilerinin öncelikli kullanım politikası da buna göre belirlenmelidir. O 
halde havzada izlenecek politikaların temel amacı; çevre kalitesini koruyarak 
içme suyunu kirletecek etmenleri ortadan kaldırmak, temiz tutulmasını 
sağlamaktır. Bu temel amaca ulaşmada izlenecek yollar bu politikanın 
araçlarını oluşturacaktır. Ayrıca yine bu temel amacın yanında bir çok 
ikincil, üçüncül amaçlar bulunmaktadır ancak Özdönmez ve arkadaşlarının 
(1996), da belirttiği gibi bu amaçların çoğu aynı zamanda birer araç 
niteliğindedir. 
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Çevre kalitesinin korunması amacını ele alırsak bu amaca ulaşmak 
için havzada yaşayan halkın gelir düzeyini yükseltmek ya da en azından 
korumak bir araçtır. Çünkü çevre kalitesi gelir ile yakından ilgilidir. Burada 
önemli olan doğal kaynakların hangi ölçüde korunmasının ekonomik açıdan 
optimal görülebileceğidir. Özellikle daha az endüstrileşmiş, nüfus 
yoğunluğunun fazla olduğu toplumlarda, kısa dönemde fiziksel varlığını 
sürdürebilme kaygısı nedeniyle, gelir ve çevre kalitesi arasındaki çelişki 
artmaktadır (Şekil 8). Tahtalı Havzasında da bu çelişki görülmektedir. % 71 
oranında bir nüfus artışı söz konusudur ve varlığını devam ettirmekte 
zorlanan çok sayıda tarım işletmesi bulunmaktadır. 

 

Verim veya Gelir 

 

 

      

   Gelişmiş endüstri ülkeleri 

 

 

   

Az gelişmiş endüstri ülkeleri 

     Çevre Kalitesi 

Şekil 8. Gelir ve Çevre Kalitesi Arasındaki İlişki 
(Heissenhuber,1999) 

Figure 8. Relationship Between Income and Environmental Quality 

Bu durumda açıklanması gereken, havzadaki tarım işletmelerinin 
ekonomik açıdan güçlerinin ne olduğu ve havza topraklarının ve doğal 
kaynaklarının toplumsal açıdan optimum düzeyde korunabilmesi için 
kendilerine bir ödeme yapılmaksızın bu yükün ne kadarını 
taşıyabilecekleridir. Heissenhuber’e göre, (1999) tarım sektöründe kısa ve 
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orta vadede aşırı gelir kayıplarına uğramadan böyle bir doğal kaynak koruma 
düzeyine erişmek mümkün değildir. Bu nedenle “Doğru Arazi Kullanımı” 
tanımlarıyla ulaşılabilecek çevre kalitesi düzeyi çoğunlukla toplumca 
özlenen düzeyin altındadır. Örneğin içme suyu koruma bölgeleri gibi belirli 
alanlarda çiftçiden daha üst düzeyde beklentiler varsa bunun doğuracağı ek 
giderlerin toplum tarafından ödenmesi istenebilir 
(Heissenhuber,1999).Tahtalı Havzasında uygulanacak bir gelir yardımı da 
politika aracı olarak düşünülebilir. Finansmanını, İzmir halkının kullandığı 
m3 su miktarının oluşturacağı bir fon ile havzadaki çiftçilerin çevreyi 
koruyucu, dolayısıyla içme suyu kalitesini iyileştirecek tedbirler alması 
sağlanabilecektir. 

Tahtalı Havzasında arazilerin büyük bir kısmı çiftçilerin elinde 
bulunduğundan, havzada uygulanan tarım politikası suyun kalitesini 
belirlemede; yani temel amaca ulaşmada bir araç olarak önemli rol 
oynamaktadır. O halde havzada uygulanabilir, gerçekçi bir tarım politikası 
ile tarımsal aktivitelerden kaynaklanan sorunlar çözümlenebilir. 

Tarım politikası “çiftçilerin ekonomik yaşantılarını iyileştirmek, 
tarımsal üretimi kamu yararına düzenlemek, kırsal toplumların refahını 
yükseltmek ve tüketicileri aşırı fiyat artışlarından korumak amacıyla 
uygulanan devlet önlemleri dizisi” olarak tanımlanmaktadır (İnal, 1998). 
Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planında (1996-2000) Türkiye Tarım 
Politikasının temel amacı şu şekilde belirtilmiştir (DPT,1996): 

a) Artan nüfusun dengeli ve yeterli beslenmesini sağlamak, 

 b) Mukayeseli üstünlüğe sahip olduğumuz ürünlere ağırlık vererek,    
üretimin ve ihracatın arttırılması, 

c) Üretici gelirlerinde artış ve istikrarın sağlanması. 

Görüldüğü gibi birim alandan alınan verim ve üretimin arttırılması, 
üretim maliyetlerinin düşürülerek, çiftçilerin gelirinin yükseltilmesi gibi 
konular Türkiye Tarım Politikasının temel hedefleri arasında yer almaktadır. 
Her ne kadar tarım politikalarının oluşturulması ve yürütülmesi devletin 
yasal görevi ise de; bu politikaların uygulayıcısı tek başına devlet değildir. 
Tarımla ilgili meslek örgütleri, üretici örgütleri kooperatifler ve ilgili sivil 
toplum örgütleri bu politikaların oluşturulması ve uygulanmasında etkili 
olmaktadır.  

Ülke bazında tarım arazilerine ilişkin politikalar Tahtalı Havzası için 
de geçerliliğini korumaktadır. Örneğin, yetiştirilen ürünler için açıklanan 
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destekleme alım fiyatları Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Tahtalı 
havzasındaki çiftçiler için de aynı oranda geçerlidir. 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında tarımsal destekleme politikası 
kapsamında tarımsal üretimin arttırılması teşvikinde, fiyat politikası yanında 
ucuz ve yeterli girdinin temini gibi fiyat dışı destekleme araçlarına yer 
verileceği ve Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planında ise söz konusu 
uygulamalara ağırlık verileceği belirtilmiştir (Atlı ve ark.,1994) . Bu 
uygulama ile de havzada kullanılan ilaç ve gübre miktarlarına etki 
yapılmaktadır. Kullanılan ilaç ve gübre elde edilen ürün kalitesi ve miktarını 
etkileyerek, verim artışı ve o arazi parçasından elde edilen geliri 
arttırmaktadır. Ancak bunun yanında kullanılan girdi, arazilerde kullanıldığı 
oranda kirliliğe de neden olmaktadır. 

Türkiye tarım politikasının inceleme konularına bakıldığında geniş 
bir yelpaze ile karşılaşılmaktadır; uygulamada ise, devletin tarım politikası 
denilince daha çok fiyat politikası ön plana çıkmaktadır. Türkiye Tarım 
Politikası incelendiğinde doğrudan arazi kullanımını ilgilendiren 
politikaların daha çok yapısal politikalar içinde yer aldığı görülmüştür. İnan 
(1998)’e göre de toprak, su gibi doğal kaynakların korunmasına yönelik 
yatırımlar, üzerinde önemle durulması gereken yapısal politika araçlarıdır. 

Toprak kullanımı ve mülkiyet biçiminin düzenlenmesi yapısal 
politikalar içinde en önemli konulardan biridir. Bunların başında toprak 
reformu ve toprak toplulaştırması gelmektedir. Bu düzenlemelerle tarım 
sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin parçalanarak küçülmeleri 
önlenmekte ve parçalanmış tarım arazileri birleştirilerek işletme 
büyüklükleri arttırılmaktadır. Türkiye’de artan nüfusa karşılık tarım 
arazisinde özellikle 1960 yılından sonra önemli bir artış olmadığına, hatta 
son yıllarda tarım topraklarında amaç dışı kullanımdan ötürü azalma 
olduğuna göre, işletme büyüklüklerini optimum düzeye getirmek çok zordur 
(İnal,1998). Ancak düşüncede yararlı olduğu görülen bu politikalarda 
uygulamada istenen başarının sağlanamadığı görülmektedir. 

Tüm bu açıklanan genel politikalar Tahtalı Havzası için de 
geçerlidir. Ancak Tahtalı Havzasında uygulanacak tarım politikasının amacı, 
havzanın içme suyu havzası olması nedeniyle tarımsal kirliliği en aza 
indirerek, aynı zamanda çiftçilerin de refah durumunu koruyan, havzadaki 
tarım topraklarından alınabilecek en yüksek faydayı sağlamak olmalıdır. 

Bu amaca ulaşırken de izlenecek yol çeşitli tarım politikası 
araçlarından yararlanmak olacaktır. Bu tarım politikasının araçlarından 
birisi, Tarım Tebliğinde belirtildiği gibi çevre dostu tarım tekniklerinden 
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olan organik tarım gibi alternatif tarım tekniklerini geliştirecek önlemler 
almak olabilir.  

Bunun yanında havzada ülke çapında izlenen tarımsal girdi 
politikasından farklı olarak, tamamen denetimi ön plana alan yeni bir girdi 
politikasının izlenmesi gerekmektedir. Toprak ve su kirliliğini önlemek 
amacıyla, havzada kullanılan tarımsal girdilerin en aza indirilmesi bir diğer 
araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Oluşturulacak denetim mekanizması ile 
birlikte hangi girdinin ne oranda kullanılacağının belirlenmesi ve öğretilmesi 
için bir danışmanlık sisteminin de getirilmesi hatalı kullanımları önemli 
ölçüde azaltacaktır. 

Temel amaç olan içme suyu üretiminde havzadaki su kayıplarının 
azaltılması amacıyla modern sulama teknolojilerinin benimsetilmesi de bir 
diğer tarımsal politika aracıdır. 

Tarım Tebliği’nde, getirilen kısıtlamalar sonucu üretici gelirlerinin 
korunmasını sağlamak amacı ile ekonomik getirisi yüksek, alternatif 
ürünlerin (kapari, kekik gibi) yöreye adaptasyonu ürün desenini etkileyecek 
yeni politika tedbirleri arasındadır.  

Türkiye’de ürünler için ilan edilen destekleme alımlarında genel bir 
fiyat uygulaması yapılmaktadır. Kızılaslan ve Gürler’in “tarımsal gelir 
yönünden mevcut bulunan bölgesel farklılıkları giderebilmek için bölgesel 
kalkınma projeleri, çiftçiyi yeni ürünlere yönlendirme, çiftçi ya da hektar 
başına yardım, farklı kredi uygulaması gibi önlemler üzerinde durulmalıdır” 
şeklindeki önerileri içme suyu havzaları için uygulanabilir. Böylece Tahtalı 
havzasındaki destekleme alım fiyatları havzanın durumu ve özellikleri 
dikkate alınarak farklı açıklanarak üreticinin teşvik edilmesi, gelir 
kayıplarından korunması sağlanabilecektir..  

Havzada yayıma gereken önem verilememiştir. Ülkemizde yayıma 
ayrılan kaynak yetersiz olduğu gibi yayıma ayrılan kaynakların etkin ve 
rasyonel olarak kullanıldığı da söylenemez (Yurdakul,1994). Bu nedenle, 
havzada getirilmek istenen yeniliklerin benimsenmesi için etkin bir yayım 
politikası gereklidir. 

Baraj gölüne gelen kirliliğin engellenmesi için altyapının acilen 
tamamlanması ve atık suların havza dışına taşınması gereklidir. Tasarruf 
tedbirleri nedeniyle ülke çapında durdurulan alt yapı yatırımlarına içme suyu 
havzalarında kaynak ayrılmalıdır. Ayrıca su kalitesinin doğru ve hassas 
ölçülmesi için her türlü teknik imkan kullanılmalıdır. Yasal boşluklardan 
faydalanarak kirliliğe neden olan bir takım faaliyetlerin durdurulabilmesi 
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için yasal düzenlemelerin bir an önce tamamlanması gereklidir. Açıklanan 
bu konular da yine birer politika aracıdır. 

Havzada yaşanan sorunların temelinde ciddi bir yönetim eksikliği 
bulunmaktadır. Yerel yönetimlerin bölgenin planlamasında yetki sahibi 
olması havzada düzensiz gelişmenin doğmasına neden olmaktadır. Oysa 
Tahtalı Havzasında artık gelişmenin dondurulması kaçınılmazdır. Ege 
Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Yüksek Teknoloji Enstitüsünden 
43 kişilik bilim kurulunun havza ile ilgili hazırladığı raporda; yerel 
yönetimlerin yaptığı planlarda esas amaç olan koruma amacının aşıldığı, 
plansız ve ruhsatsız yapılaşmaya neden olan özel kuruluşlar kadar gerekli 
müdahaleyi yapmayan kamu kurumlarının da sorumlu olduğu 
belirtilmektedir. Ayrıca raporda çevre düzeni planı ve planlama kararları ile 
sektörel kısıtlamalara karşın alternatif sektörlerin tanımlanması gerektiği de 
vurgulanmıştır.  

Çok sayıda kuruluşun organize olamadan yürüttüğü çalışmalar yeni 
bir yönetim politikasının gereğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle Tahtalı 
Havzası için en uygun çözüm modeli havzaya özerk bir yönetim sağlayacak 
örgütsel bir yapının kazandırılmasıdır. Havza alanında Tahtalı Barajı ve 
çevresinin korunması öncelikli olarak; her açıdan yeterli ve sorumlu olarak 
görev yapacak, bağımsız bir bütçe, kamusal gelir kaynakları ile yeterli 
personel ve araç desteğine sahip, insan ve çevre ilişkilerinden kaynaklanan 
sorunların çözümünde tek yetkili birim olarak çalışacak bir kurumun 
oluşturulması politika amacını gerçekleştirecek araçtır. 

Ayrıca havzada çalışacak bu kurumun her türlü politik baskıdan 
uzak kalması, cezai yaptırımların kurum ve birey ayırımı yapılmadan 
uygulanması çalışmaların başarıya ulaşması için gereklidir. Geray’ın (1998) 
da belirttiği gibi, “Çok boyutlu ve bütünleşik bir havza yönetim planı 
yapabilmek için ya bir su yönetim otoritesi kurmak veya ilgili otoritelerin ve 
sektörlerin birlikte ve etkili çalışmasını güvence altına alan bir düzen 
kurmak gerekmektedir. Ancak Geray, yukarıda teklif edilen her iki model 
itibarıyla da Türkiye’nin yeterli bir noktada bulunmadığını vurgulamaktadır. 
Nitekim Tahtalı Havzası’nda yaşanan problemler bu iddiayı 
doğrulamaktadır.  
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SONUÇ 

İzmir’in su sorununu 2010 yılına kadar karşılaması planlanan 
Tahtalı Barajı, yukarıdaki bölümlerde de incelendiği üzere büyük bir kirlilik 
tehdidi altındadır. Yapımından itibaren 1997 yılı rakamları ile 110 milyon 
dolar (14 trilyon 872 milyar) harcandığı belirtilen Tahtalı Havzası’nda bir 
çok nedenden dolayı kirliliğin önüne geçilememektedir. Kentin güneye 
doğru gelişme eğilimi göstermesi ile bölgedeki ruhsatlı- ruhsatsız yapılaşma, 
endüstriyel, ticari ve zirai faaliyetlerde artış gözlenmektedir. Buna bağlı 
olarak artan nüfus da havzanın kirlenmesinde önemli bir etkendir.  

Havza Koruma Yönetmeliği yayınlandıktan sonra bu bölgede çeşitli 
önlemler alınabilmesi için pek çok çalışma yapılmış olmakla birlikte bu güne 
kadar etkili bir uygulama sağlanamamıştır. Bunun en önemli nedeni ise tüm 
teknolojik gelişmelere rağmen bu alandaki politik amaçların farklı olması, 
resmi kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanamaması ve mali kaynak 
yetersizliğidir.  

Sonuç olarak havzada çok sayıda kuruluşun çaba göstermesine 
karşın, karşılaşılan sorunlara çözüm getirilememektedir. Bu nedenle havza 
arazilerinin kullanımında alternatif politikalar izlenmelidir. Önerilen çözüm 
modeli Tahtalı Havzasına özerk bir yönetim sağlayacak örgütsel bir yapı 
kazandırılmasıdır. Havza alanında  Tahtalı Barajı ve çevresinin korunması 
öncelikli olarak, her açıdan yeterli ve sorumlu olarak görev yapacak, 
bağımsız bir bütçe, kamusal gelir kaynakları ile yeterli personel ve araç 
desteğine sahip, insan ve çevre ilişkilerinden kaynaklanan sorunların 
çözümünde tek yetkili birim olarak çalışacak bir kurum olmalıdır. Baraj 
ömrünü doldurduğunda görevi sona erecek bu kurum havzadaki çalışmaların 
tek bir elden yapılmasını ve kurumlar arası koordinasyonu sağlayacaktır. 
Bunların yanında bu idarenin de her türlü politik baskıdan uzak kalması 
çalışmanın başarısı için gereklidir.  Bu çalışmaların da daha planlama 
aşamasında düşünülmesi ve planların uzun vadede karşılaşılabilecek 
sorunları da kapsayacak biçimde yapılması sağlanmalıdır. Tahtalı Havzası 
için geç kalınmış olsa da yeni oluşturulacak içme suyu havzalarında, 
arazilerin kullanımında planlama ve yönetim konusuna önem verilmelidir. 
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 EK 1 (APPENDİX 1)   
TAHTALI HAVZASI TOPRAK KAYNAKLARI HARİTASI  

HARİTALAMA BİRİMLERİ ANAHTARI 

  TARIM ARAZİLERİ ALAN (ha) 

a Kuru Tarım Arazisi (Nadassız) N 7599 

b Bağ Bahçe Arazisi B 3002 

c Özel Mahsuller Ze 1800 

  TOPLAM   12401 

  ÇAYIR-MERA ARAZİSİ     

a Mera Arazisi M 340 

  TOPLAM   340 

a Tarım Arazileri Toplama   12741 

  ORMAN ve FUNDALIK ARAZİLER (6.SINIF)     

a Orman Arazisi %0-12 O 7491 

b Orman Arazisi %12< O 16423 

c Funda ve Çalılıklar %0-12 F 4532 

d Funda ve Çalılıklar %12< F 12072 

e Çıplak Kaya ve Molozlar T 510 

f Kuru Tarım (Nadassız) %12< N 586 

g Kuru Tarım (Nadaslı) %12< K 245 

h Özel Mahsuller (Zeytin) %12< Ze 2040 

I Mera Arazisi %12< M 605 

j Orman ve Fundalık alanlar Top. (6.Sınıf)   39507 
  GÖL ALANI   2352 

  GENEL TOPLAM   54600 
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YERİNDE OLUŞMUŞ TOPRAKLAR    
Eğim-Derinlik Kombinasyonu Erosion   

Derinlik 1. Yok yada hafif Sembol
ü Büyük Toprak Grubu Eğim 

Derin Orta 
Derin Sığ Çok Sığ 2. Orta   

N 
Kireçsiz Kahverengi 
Orman Düze Yakın 1 2 3 4 3. Şiddetli 

M Kahverengi Orman Hafif 5 6 7 8 4. Çok Şiddetli 
D Kırmızı Kestane Orta 9 10 11 12    
C Kestanerengi Dik 13 14 15 16    
U Kireçsiz Kahverengi Çok dik 17 18 19 20    
T Kırmızı Akdeniz Sarp 21 22 23 24    
E Kır.Kahverengi Akdeniz    
R Rendzina 

Litozolik 25 
   

TAŞINMIŞ MATERYAL ÜZERİNDE OLUŞMUŞ GENÇ TOPRAKLAR    
Drenaj-Bünye Kombinasyonu Tuz-Alkali ve 

Bünye Diğer Özellikler 
Drenaj 

İnce Orta Kaba Çok 
Kaba h Hafif tuzlu 

İyi 1 2 3   s Tuzlu   
Yetersiz 4 5 6   a Alkali   

Bozuk 7 8 9   
k Hafif tuzlu-
Alkali 

A Alüvyal 

Aşırı       10 v Tuzlu-Alkali 

H Hidromorfik Bozuk Karışık Bünye H 
y Yetersiz 
drenajlı 

Eğim-Bünye-Derinlik Kombinasyonu t Taşlı   
Derinlik    

Eğim Bünye
Derin Orta 

Derin Sığ Çok Sığ    
İnce 1 2 3      
Orta 4 5 6      Düze 

Yakın 
Kaba 7 8 9      
İnce 10 11 12      
Orta 13 14 15      Hafif 
Kaba 16 17 18      
İnce 19 20 21      
Orta 22 23 24      Orta 
Kaba 25 26 27      

K Koluvyal 

Dik Karışık 28 29 30 31    
KARIŞIK ARAZİ TİPLERİ    

ÇK 
Çıplak kayalık ve 
Molozlar    

IY Irmak Taşkın Yatakları    
SK Kıyı Kumulları    
SB Sazlık ve Bataklıklar 

 

   
U 15 t 3      

  

Büyük 
Toprak 
Grubu 

Eğim-Derinlik 
Kombinasyon

u 
Taşlılık 

Erosion 
(Aşınım

)      

 




